
LAI PAVASARA ROSĪBA 

VALDA VISĀS NVO! 

Klāt kārtējais Vidusdaugavas e-avīzes numurs, 

kurā kā allaž stāstām par dažādām projektu 

aktivitātēm, pasākumiem, paveikto un iecerēm.  

Nesen Jēkabpils pilsētas pašvaldībā uz tikšanos 

bija aicinātas NVO, kas īstenojot projektus, 

saņēmušas domes finansējumu. Diemžēl uz 

pasākumu nebija ieradušās visas organizācijas, 

kuras dome ir finansiāli atbalstījusi. No 

pašvaldības puses izskanēja viedoklis, ka 

turpmāk biedrībām, kuras projektu realizēšanai 

saņem naudu no Jēkabpils domes, tiks noteiks , 

ka ar prezentāciju par paveikto uz atskaišu 

sapulci jāierodas obligāti. 

Avīzē šoreiz par to nerunājam, taču slejā vēlos 

minēt, ka nevalstiskās organizācijas gaida gadiem 

ierastā nosaukuma maiņa. Projekta „Vidusdauga-

vas reģiona NVO darbības atbalsts” vadītāja Dai-

ga Zaķe sacīja, ka tuvākajā nākotnē tiks mainīts 

līdzšinējais un visiem tik ierastais nosaukums Ne-

valstiskās organizācijas jeb NVO uz jaunu – Pil-

soniskas sabiedrības organizācijas jeb PSO, jo 

biedrību loma ir būtiski augusi un šobrīd tieši 

mūsu pārstāvētais sektors ir tas, kas aktivizē un 

veido pilsonisko sabiedrību. Šāda nosaukuma 

maiņa ir ieteikta arī no Eiropas Savienības attie-

cīgo institūciju puses, kur dalībvalstīs organizā-

cijas jau šādi tiek dēvētas. Kad pārmaiņu vēji kļūs 

par realitāti Latvijā, pagaidām vēl nav zināms. 

Sandra Mikanovska, 

E-Avīzes redaktore  

2015. gada aprīlis 
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Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija 

VIDUSDAUGAVAS NVO E-AVĪZE 

8. aprīlī Jēkabpils nevalstiskās organi-

zācijas tika aicinātas uz pilsētas domi 

atskaitīties par 2014. gada pašvaldības 

finansēto un līdzfinansēto projektu 

realizāciju. 

Uzrunājot klātesošos, Jēkabpils pilsētas 

pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieks 

sociālos jautājumos Jānis Raščevskis bilda, 

ka šis jau ir trešais gads kopš NVO domē 

atskaitās par paveikto, tādejādi parādot kam 

tērēti piešķirtie līdzekļi. 

„Vajadzību ir daudz un, lemjot deputāti mēdz 

oponēt, jautājot – kāpēc nauda jādod. Tāpēc 

ir jāredz, kas par to ir izdarīts,” saka J. 

Raščevskis. 

NVO prezentācijas noskatījās arī Jēkabpils 

pilsētas pašvaldības domes deputāts, Sociālo, 

izglītības, kultūras, sporta un veselības 

aizsardzības jautājumu komitejas loceklis 

Andris Rutko, kurš pauda savu atbalstu 

biedrību aktivitātēm.  

„Esmu „par” NVO sektora darbību – tas, ko 

redzu ļauj saprast, ka tiek veikts sabiedrībai 

noderīgs darbs,” – A. Rutko. 

Savukārt Jēkabpils NVO resursu centra 

valdes priekšsēdētāja Agita Pleiko sāka ar 

iepriecinošu jaunumu, paziņojot, ka Resursu 

centrs nu jau oficiāli uzskatāms par atbildīgo 

Jēkabpils nevalstisko organizāciju darbības 

koordinatoru rezultatīvai sadarbībai ar Jē-

kabpils pilsētas pašvaldību. Ar nupat no-

slēgto Iepirkuma līgumu 26 Jēkabpils NVO 

apvienojošajai biedrībai tiek deleģēti pienā-

kumi: – organizēt Jēkabpils pilsētas teritorijā 

reģistrētu jeb darbību veicošu NVO koor-

dinēšanu; – izstrādāt sadarbību veicinošu 

pasākumu plānu katram kalendārajam 

gadam; – koordinēt izstrādātā un apstipri-

nātā plāna realizēšanu, kā arī nodrošināt paš-

valdības un tās teritorijā darbojošos NVO 

sadarbību aktuālos projektu konkursos (īpaši 

sociālajā jomā). A. Pleiko uzsvēra, ka šis fakts 

ir vairāku gadu darba rezultāts un ārkārtīgi 

nozīmīgs ir pašvaldības sniegtais atbalsts, 

līdzfinansējot lielos projektus.  

„Apziņa, ka būs līdzfinansējums 10% apmērā 

- tas ir vislielākais atbalsts, ko pašvaldība var 

sniegt. Paldies par to!”, saka A. Pleiko.  

Lasīt tālāk 

NVO PREZENTĒ 2014. GADA 

PROJEKTOS IZDARĪTO 

Aprīļa numurā: 
 
Cik naudas saņems  
NVO? 
 
Balsojiet un atbalstiet 
Jēkabpils pensionārus! 
 
Bez kura rekvizīta 
iesniegums ir nederīgs? 
 
Ko klubs “Sēlija” prasa 
“Latvijas valsts ceļiem”? 
 
Iezīmē maiju savā 
kalendārā!  

3. 
lpp. 

7. 
lpp. 

9. 
lpp. 

10. 
lpp. 

12. 
lpp. 

Normunds Pastars. 

http://jekabpilsnvo.lv/?p=4645


NOSLĒGUŠĀS PADZIĻINĀTU DATORLIETOŠANAS 

PRASMJU APMĀCĪBAS 
Desmit Jēkabpils NVO resursu centra darbinie-

ki un biedrorganizāciju pārstāvji ir pabeiguši 

padziļinātu datorlietošanas prasmju apmācību 

ciklu. 

Apmācību dalībniekiem bija iespēja apgūt šobrīd plaši 

pielietoto infografiku veidošanas prasmes un tās izmē-

ģināt praktiski – apstrādāt paša izvēlētu informatīvo 

materiālu un to nodemonstrēt, uzzināt par vizuālā 

noformējuma niansēm prezentācijās, ja tiek pielietota 

programma PowerPoint, kā arī uzdot jautājumus par 

jaunumiem Microsoft Word un Microsoft Excel prog-

rammās. 

Apmācības vadīja Microsoft Unlimited Potential pasnie-

dzēja – konsultante Inga Grīnberga.  

Par to, ka apmācības sniegušas jaunas un noderīgas, kā 

arī atsvaidzinājušas esošās zināšanas, liecina dalībnieku 

teiktais. „Līdz šim mazāk zināms un pielietots bija 

<infogr.am> – rīks informācijas lapu, afišu uzskatāmai 

veidošanai. Iespējams, ka iegūtās prasmes noderēs arī praktiski,” saka 

Ritma Komarova. Līdzīgu viedokli pauž arī Ligita Upīte: „Bez šaubām, 

apmācībās gūtais noderēs. Mācīties nekad nav par ļaunu, īpaši 

datorzinībās, kur programmatūra atjauninās nepārtraukti un, ja 

ikdienā dators nav jāpielieto, mēdz aizmirsties arī jau apgūtais. 

Jāuzsver ļoti pozitīvā šo apmācību nianse – pasniedzējas individuālā 

pieeja, un tas, ka darbs noritēja bez steigas un saprotami.”  

Pateicoties tam, ka tās bija viena no Jēkabpils NVO resursu centra 

projekta "Vidusdaugavas reģiona NVO darbības atbalsts" (finansiāli 

atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija, līdzfinansē Jēkabpils 

pašvaldība) aktivitātēm, dalībnieki zināšanas apguva bez maksas.  
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TIEKAS AR BĒRNU KLĪNISKĀS UNIVERSITĀTES 

SLIMNĪCAS KAPELĀNU 
Ligita Upīte, 

Labdarības akcijas vadītāja 

Biedrības “Jēkabpils NVO resursu 

centrs” Labdarības akcijas organi-

zatores Agita Pleiko, Ritma Komarova 

un Ligita Upīte tika uzaicinātas uz 

Rīgas Bērnu klīniskās universitātes 

slimnīcas “Saulaino dienu bibliotēku” 

bukleta “Ceļā kopā ar bērnu” un 

“Bērniņu zaudējot” prezentāciju, kas 

notika 25.martā. 

Prezentācijas laikā notika tikšanās ar infor-

matīvā materiāla veidotājiem – “Vecāku mā-

jas” vadītāju Ilzi Jozēnu, sociālo darbinieci 

Silvu Poišu, psiholoģi Inesi Lietavieti, kape-

lānu Linardu Rozentālu, Latvijas profesionālo 

veselības aprūpes kapelānu asociācijas pār-

stāvjēm Danu Kalniņu-Zaķi un Leldi Titavu, 

krīžu un konsultāciju centra “Skalbes” 

vadītāju Inesi Ruku.  

Klātesošajiem prezentēja jaunos bukletus, 

stāstīja par to tapšanas gaitu. Sadarbībā ar 

vecākiem, bukleta izstrādātāji ļoti smalki 

izzināja vecāku vajadzības, atklāsmes, pārdzī-

vojumus un palīdzības vajadzību grūtā brīdī. 

Izstrādātāji izstāstīja par Bērnu slimnīcas “Ve-

cāku mājas” sniegtajiem pakalpojumiem un 

atbalstu Bērnu 

slimnīcas pacientu 

vecākiem. 

Pēc prezentācijas 

jēkabpilietes tika 

aicinātas pavieso-

ties gan Bērnu slim-

nīcas Vecāku mājā, 

gan P.Stradiņa 

slimnīcas Garīgās 

aprūpes dienesta 

telpās – kapelā. Ve-

cāku mājā pār-

steidza tas, ka mā-

jas darbībā iesaistās 

brīvprātīgie darbi-

nieki. Tie ir strādājoši cilvēki ar dažādiem at-

bildīgiem amatiem, kuri nevēlas, lai viņu dzīvē 

iestājas rutīna un nesadegtu savā ikdienas 

darbā un vēlas palīdzēt un rūpēties par tiem, 

kas nonākuši krīzē un bēdās.  

Labdarības akcijas organizatorēm ļoti svarīgi 

bija paviesoties Garīgās aprūpes dienestā – 

kapelā. Garīgās aprūpes darbinieki – kapelāni 

pastāstīja par viņu darba specifiku tieši slim-

nīcā, kas ir liela pieredze, kāda būtu nepie-

ciešama arī Jēkabpils reģionālajā slimnīcā. 

Kapelāni uzsvēra, cik ļoti liela nepieciešamība 

pēc viņu atbalsta ir gan ilglaicīgiem slimnīcas 

pacientiem, gan slimnīcas darbiniekiem. 

Garīgās aprūpes dienests sniedz garīgo un 

emocionālo atbalstu jebkuras ticības un 

konfesijas cilvēkiem.  Kapelāns ir gan kā 

atbalsts sēru un zaudējuma brīdī, gan kristību, 

piemiņas dievkalpojumu organizēšanā, gan kā 

padomdevējs domstarpībās starp pacientu, 

viņa tuviniekiem, medicīnisko personālu. Visi 

kapelānu pakalpojumi ir bezmaksas. 



DOMES SĒDĒ APSTIPRINA FINANSĒJUMA 

PIEŠĶIRŠANU NVO PROJEKTIEM 
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Aiga Sleže, 

Jēkabpils pilsētas pašvaldības 

Sabiedrisko attiecību speciāliste 

23.aprīļa Jēkabpils pilsētas domes sēdē 

deputāti apstiprināja NVO projektu 

konkursa rezultātus, līdz ar to atbalstot 

finansējuma piešķiršanu 12 projektiem.   

Atbalstīti šādi biedrību projekti: 

Ukraiņu kultūrizglītojošā biedrība „JAVIR”, 

projekts “Ukraiņu kultūras dienas Jēkabpilī – 

2015 „Ar Ukrainu sirdī”” – EUR 860. 

Biedrība „Vides un tūrisma attīstības Klubs 

„SĒLIJA”– projekts “Multimediju projektu 

veidošana un vadīšana” – EUR 860. 

Biedrība „Jēkabpils mantojums”, “Foto – 

projekts „Laikgrieži Jēkabpils sejā”” – EUR 

450. 

Biedrība „RODACY”, projekts “Ita – Atmoda 

katra sirdī” – EUR 813. 

Jēkabpils pilsētas Pensionāru apvienība, 

projekts “Rainis ienāk Raiņa ielā” – EUR 580. 

Biedrība „Vides iniciatīvu centrs”, projekts 

“Dabas iedvesmoti” – EUR 759. 

Jēkabpils pensionāru apvienība „SASAISTE”, 

projekts “Lai senioriem stipra sirds un laba 

veselība!” – EUR 860. 

Biedrība „Sporta klubs Jēkabpils Lūši”, 

projekts “Riska ģimeņu bērnu un jauniešu 

piesaistīšana brīvā laika pavadīšana 

izmantojot fiziskās aktivitātes” – EUR 860. 

Sabiedriskā labuma biedrība „Jauniešu klubs 

„13.pirmdiena”, projekts “Jēkabpils – lieliska 

izvēle ģimenes kopīgajam pārgājienam” – 

EUR 860. 

Latvijas Kaulu, locītavu un saistaudu 

slimnieku biedrība, projekts “Veselīgai, 

kustīgai un radošai dzīvei” – EUR 860. 

Jēkabpils krievu biedrība „RODŅIK”, projekts 

“Ar kultūras dialoga starpniecību iepazīstam 

viens otru” – EUR 860. 

Biedrība „Par ķepām”, projekts “Atbildības 

stundas” – EUR 588. 

Kopumā šogad pašvaldības mazo projektu 

konkursam, kur finansējums tiek piešķirts 

atbilstoši „Nolikums par kārtību, kādā 

nevalstiskās organizācijas iesniedz projektus 

konkursam”, bija iesniegti 22 projekti. 

Domes sēdē deputāti atbalstīja arī 

līdzfinansējuma piešķiršanu EUR 2150 

apmērā biedrībai „Vides iniciatīvu centrs”, 

projekta „Jēkabpils un apkārtējo novadu 

sabiedrības saliedēšana un iesaistīšana 

brīvprātīgo darbā, sakopjot apkārtējo vidi, 

veidojot tās ilgtspēju un pielāgojot to 

sabiedrības vajadzībām” 2015.darba plāna 

realizācijai. Projekts tiek realizēts EEZ un 

Norvēģijas finanšu instrumenta programmā 

„NVO fonds”. Pašvaldības līdzfinansējums 

piešķirts atbilstoši nolikumam „Par kārtību, 

kādā nevalstiskās organizācijas iesniedz 

pieteikumus projektu līdzfinansēšanai”. 

RAŠČEVSKIS: NVO PROJEKTU LĪMENIS IR ĻOTI AUDZIS 

Arta Vītola, 

Radio1.lv 

23.aprīlī notika kārtējā Jēkabpils pilsētas domes sēde. 

Darba kārtībā viens no jautājumiem bija par finansējuma 

piešķiršanu nevalstisko organizāciju projektiem. 

 Jēkabpils pilsētas pašvaldības priekšsēdētāja vietnieks Jānis 

Raščevskis atzīst, ka nevalstisko organizāciju iesniegto projektu lī-

menis ir ievērojami audzis, līdz ar to darba grupai bijis grūti izlemt, 

kurus projektus atbalstīt. 

Kopumā pašvaldībā iesniegti 22 projekti, atbalstu saņems 12 projekti. 

Tā, kā viens no projektiem neatbilda prasībām, to nevarētu realizēt tīri 

tehnisku iemeslu dēļ, tāpēc nākamais – ar ielāko atbilstošo punktu 

skaitu bija Dzīvnieku aizsardzības biedrības “Par ķepām!” iesniegtais 

projekts, kas paredz papildus klaiņojošo dzīvnieku papildus sterili-

zāciju un barības iepirkšanu. 

“Prioritāšu klāsts ir ļoti plašs. Tā, piemēram, integrācijas pasākumi, 

mazākumtautību iekļaušana sabiedrībā. Ļoti daudz ir projekti, kas 

virzīti uz vēsturisko objektu saglabāšana. Ir noteikti vairāki kritēriji, 

pēc kuriem darba grupa vērtē,” tā Jānis Raščevskis. 



JĒKABPILS  PILSĒTAS  PAŠVALDĪBĀ  MARTĀ  UN  APRĪLĪ 

4 

Agita Pleiko, 

projekta 

„Vidusdaugavas 

reģiona NVO darbības 

atbalsts” koordinators 

sadarbībai ar 

Jēkabpils pašvaldību 

 

Aizvadītie divi mēneši viesuši skaidrību, kādā 

veidā pašvaldība tuvākos divus gadus plāno 

sadarboties ar Jēkabpils nevalstisko sektoru, 

un šim izvēlētajam risinājumam ir cieša 

saistība ar vairāku gadu garumā neatlaidīgi 

uzturēto NVO priekšlikumu par pašvaldības 

eksperta NVO lietās štata vietas izveidošanu 

pašvaldībā. 

Jēkabpils pilsētas pašvaldība izvēlējusies maz-

liet citādu ceļu – izsludinot iepirkumu ar kon-

krētām prasībām pretendentam. Šī lēmuma 

būtība ir – neveidot šāda eksperta vietu 

domes struktūrās, bet pirkt pakalpojumu no 

nevalstiskajā sektorā jau ilgstoši esošas, 

juridisku biedru apvienības ar pieredzi gan sa-

darbības veidošanā, gan projektu realizēšanā. 

Būtībā tas ir izaicinājums pašam Jēkabpils ne-

valstiskajam sektoram – vai tas ir spējīgs pats 

šādu sadarbības modeli veidot un to koor-

dinēt, nodrošināt tā dzīvotspēju. 

Rūpīgi sekojot pašvaldības darbam, turklāt 

vairāku sasaukumu garumā, man kā NVO 

koordinatoram sadarbībai ar pašvaldību, šāda 

risinājuma veidošanās bija nojaušama, jo bu-

džeta sagatavošanas gaitā samērā regulāri 

parādījās šo tēmu skarošas diskusijas.  

Šobrīd jau vairākkārt ir izskanējis gala risi-

nājums – biedrību apvienība „Jēkabpils NVO 

resursu centrs" ir tā NVO apvienība, kas turp-

mākos divus gadus koordinēs NVO sadarbību 

un sadarbību ar pašvaldību, jo īpaši – sociālās 

jomas projektos.  

Lai gan deputātu vairākums, pašvaldības va-

dība un izpilddirektors viennozīmīgi atzinīgi 

vērtē pēdējo gadu laikā notikušās pārmaiņas 

Jēkabpils NVO sektora sadarbībā – tā kļuvusi 

konstruktīvāka, ar konkrētiem izvirzītiem 

mērķiem, vairākām Jēkabpils biedrībām 

iegūts samērā apjomīgs t.s.ārējais finansējums 

ES un EEZ FI projektos, izpaliek nepamatoti 

kašķi, viedokļu atšķirības tiek risinātas sarunu 

ceļā u.c. – sarūgtina deputātes Kristīnes 

Ozolas (TB/LNNK) vairākkārt publiski paus-

tais viedoklis, kas demonstrē vienpusējas 

zināšanas par nevalstiskā sektora nozīmīgumu 

un darbības iespējām. Var saprast pirmajā 

sasaukumā strādājoša deputāta neinformētību 

par uzlabojumiem, kas panākti nevalstiskā 

sektora darbībā Jēkabpilī, bet vienmēr no jau-

na izbrīna mērķtiecība, ar kādu tiek piesaukti 

likumi, iznīcinot tā garu, bijājot vien tā birok-

rātisko skeletu. Domāju, ka šeit vietā Imanta 

Ziedoņa pārdomas, kas svarīgāks – „pliks” IQ 

vai sirds inteliģence? Ja pirmais ir gēnos 

ielikts, tad otro var attīstīt. Tāpat svarīgi, vai 

Jēkabpils nevalstiskās organizācijas spēs kļūt 

modernākas, mūsdienīgāk domājošas un strā-

dājošas, vai atgriezīsies pie provinciālisma 

caurvīta sadarbības stila, no kura pašlaik 

cenšas aiziet visas tās NVO Latvijā, kam ir 

tālejošāki nākotnes attīstības plāni.  

Cerības dod pēdējās diskusijas 23.aprīļa do-

mes sēdē, kas apliecina, ka vairums deputātu 

un izpilddirektors tomēr izprot – vietējās 

NVO darbojas vietējie iedzīvotāji, par kuriem 

rūpēties pienākumu viņiem uzliek likums. 

Martā, aprīlī pašvaldībā 

pieņemtie lēmumi, kas varētu 

interesēt Jēkabpils NVO 

 Piešķirts finansējums 12 pašvaldības ma-

zo grantu projektiem (sarakstu skat.pie 

A.Sležes raksta); 

 Piešķirts līdzfinansējums biedrības „Vi-

des iniciatīvu centrs” projektam EEZ/

Norvēģijas FI programmā par vides 

labiekārtošanu un brīvprātīgo darba 

veicināšanu Jēkabpilī; 

 Piešķirt 500 EUR cīņu sporta veidu tur-

nīra “Warriors of the Ring” (“Ringa ka-

reivji”) organizēšanu nakts klubā “Cita 

atpūta 02.05.2015., Jēkabpilī; 

 Ņemt aizņēmumu Valsts kasē līdz 200 

000,00 euro ar mērķi Klimata pārmaiņu 

finanšu instrumenta projekta „Siltumnīc-

efekta gāzu emisiju samazināšana Jēkab-

pils pilsētas pašvaldības publisko terito-

riju apgaismojuma infrastruktūrā” 

īstenošanai. Aizņēmumu ņemt ar atmak-

sas termiņu 10 gadi. 

 Piešķirt 350,00 euro jēkabpilietes dalībai 

Pasaules čempionātā galda tenisā, kas 

notiks 26.04. - 03.05.2015. Suzhou pil-

sētā, Ķīnā. 

 Piešķirt 200,00 euro Latvijas Jauniešu 

pūtēju orķestra dalībnieces dalībai 

Starptautiskajā festivālā Festival orches-

tre Giovanilli, kas notiks 29.07.-

05.08.2015., Itālijā, pārskaitot finansēju-

mu biedrībai „Latvijas Jauniešu pūtēju 

orķestris”; 

 Piešķirt 500,00 euro Kara veterānu at-

balsta biedrībai „Pamjatj” 20.aprīļa un 

9.maija pasākumu organizēšanai (ziedu 

nolikšanai); 

 Piešķirt finansējumu 4300,00 euro 

apmērā monitoringa veikšanai rekul-

tivētajā sadzīves atkritumu izgāztuvē 

„Plaušu kalns”;  

 Ņemt aizņēmumu Valsts kasē 22 050,00 

euro apmērā ar Valsts kases noteikto 

gada aktuālo procentu likmi ar mērķi 

pašvaldības autonomo funkciju veikšanai 

nepieciešamā transporta – vienas vieglās 

automašīnas iegādei. Aizņēmumu ņemt 

ar atmaksas termiņu 5 gadi; 

 Nodot patapinājumā un noslēgt līgumu 

ar biedrību ”JK Nams jauniešu klubs”, 

reģistrācijas Nr.50008082651, par 

Jēkabpils pilsētas pašvaldībai piederošā 

nekustamā īpašuma – nedzīvojamo telpu 

Nr.21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 33 ar kopējo 

platību 123,0 kvadrātmetri, kas atrodas 

ēkas Jaunā ielā 39I, Jēkabpilī pirmajā 

stāvā, nodošanu patapinājumā; 

 Piešķirt 300,00 euro politiski represēto 

piemiņas pasākuma organizēšanai 

25.03.2015. Krustpils pilī; 

 Piedalīties Zivju fonda izsludinātajā pro-

jekta aktivitātē "Zivju resursu aizsar-

dzības pasākumi, ko veic valsts iestādes 

vai pašvaldības, kuru kompetencē ir zivju 

resursu aizsardzība (izņemot attiecīgās 

institūcijas kārtējos izdevumus)", 

projekta apstiprināšanas gadījumā pa-

redzēt 11644,00 euro (avansa iemaksa) 

no tiem pašvaldības līdzfinansējumu 

3000,00 euro zivju resursu aizsardzībai 

Radžu ūdenskrātuvē. 

Jēkabpils NVO resursu centrs piedāvā  

BEZMAKSAS konsultācijas grāmatvedībā un lietvedībā.  

Bezmaksas konsultācijas būs pieejamas līdz 2015.gada beigām. 



„MUSTANGS” PIEDALĀS LATVIJAS ČEMPIONĀTA 

POSMĀ TŪRISMA RALLIJĀ  
18. aprīlī uz Latvijas kausa 3. posma 

sacensībām sporta tūrismā, kas vien-

laikus bija arī 27. Rīgas atklātās sa-

censības Tūrisma rallijā, devās bied-

rības „Jēkabpils sporta kluba „Mus-

tangs”” pārstāvji – informē biedrības 

vadītājs Normunds Pastars. 

Sacensības notiks disciplīnā „Kombinētais ko-

mandu pārgājiens” Rīgas novada dabas parka 

„Piejūra” apvidū. Saskaņā ar Nolikumu dis-

tancē iekļauti orientēšanās sporta elementi, 

tūrisma tehnikas paņēmienu izmantošana, kā 

arī ar novadpētniecību saistīti uzdevumi. 

Kā pastāstīja Rīkotāju – Rīgas skolēnu pils 

metodiķe, Latvijas Sporta pedagoģijas aka-

dēmijas docente un sacensību galvenā ties-

nese Inga Liepiņa, jēkabpilieši – sporta kluba 

„Mustangs” komanda saskaņā ar Nolikumu 

tikusi iekļauta pieaugušo grupā, kurā nācās 

konkurēt ar pamatīgi pieredzējušiem dalīb-

niekiem. Līdz pat beigu posmiem rezultāti 

bijuši neprognozējami – komandu sniegums 

bijis līdzvērtīgs. ”Analizējot Jēkabpils re-

zultātu – jāsaka, ka tiešām ļoti labi. Diemžēl 

laiks jau bija vakarpusē un ceļš tāls – nācās 

izlaist pēdējos 2 kontrolpunktus. Tomēr 

turējās braši un pie specbalvas tika – 4 

karabīnēm,” saka I. Liepiņa. Jēkabpils 

„Mustanga” ieguvums – 5. vieta pieaugušo 

konkurencē. Pievienojamies apsveicēju 

pulkam! 

TIEKAS 

PROJEKTA 

VADĪBAS GRUPA 

Sandra Mikanovska, 

Vidusdaugavas e–avīzes redaktore 

22.aprīlī notika šogad jau otrā 

projekta „Vidusdaugavas reģiona 

NVO darbības atbalsts” vadības 

grupas sapulce. 

Ar prieku secinām, ka visas projekta 

aktivitātes norit pēc plāna un iecerētie 

rezultāti ir sasniegti, par to liecina arī 

aktivitāšu vadītāju stāstītais.  

Lai arī projekta realizācija rit gludi, taču, 

lai to panāktu nākas pārvarēt dažādas 

problēmas un risināt neparedzētas 

situācijas, kur lielākās raizes sagādā 

komunikācija ar pašvaldībām, skolām, 

iestāžu un uzņēmumu vadītājiem. Šeit 

jāuzteic aktivitāšu vadītāji, kas ar to visu 

veiksmīgi tiek galā.  

Noslēgumā pārrunājam darbus, kas 

veicami maijā un tuvāko mēnešu laikā. 

Projekts ir uzņēmis apgriezienus, atliek 

vien sekot līdzi visām aktivitātēm un 

piedalīties. 

5 
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TU  UN  NVO 

Jēkabpils NVO resursu centrs turpina 

iepazīstināt ar nevalstisko organizā-

ciju cilvēkiem. Šoreiz uz sarunu aici-

nājām Jēkabpils NVO resursu centra 

valdes locekli RITMU KOMAROVU. 

Jautājumi: 

1. Kā sākāt darbu NVO sektorā? 

2. Kas motivē turpināt darbu NVO? 

1. Lasot ziņas, sekoju līdzi arī nevalstisko 

organizāciju darbībai un jaunumiem šajā 

jomā. Tā kā īsti nebija saprotams, kādā 

veidā, ar kādu motivāciju un kādu mērķu vir-

zīti darbojas biedrību aktīvisti, tad pēc infor-

mācijas, ka Jēkabpils NVO resursu centra 

īstenotā projekta ietvaros interesenti tiek aicināti konsultēties grāmat-

vedības jautājumos, atsaucos piedāvājumam. Pēc izglītības esmu fi-

nanšu speciāliste, un ar šo soli, ja var tā teikt – „nošāvu divus zaķus” – 

guvu papildus zināšanas un iepazinos ar NVO Resursu centra vadītāju 

Agitu Pleiko. Tas bija 2012.gada vasarā, un kopš tā laika esmu 

iekļāvusies NVO sektorā. 

Tajā pašā gadā nolēmu izmantot iespēju atjaunot savulaik bērnībā ap-

gūto aušanas prasmi Jēkabpils Invalīdu biedrībā. Toreizējā biedrības 

vadītāja Valentīna Zemberga izrādījās ļoti jauks cilvēks, – gan iz-

stāstīja, gan praktiski ierādīja kā aust – patika un arī padevās – pašas 

darinātie grīdceliņi joprojām rotā manu viesistabu. Sakritība – 

nejaušība vai varbūt likumsakarība – 

izrādījās, ka invalīdu biedrībai vajadzīgs 

cilvēks, kas pārzina grāmatvedību, pieteicos 

palīdzēt un nu jau ceturto gadu to daru 

brīvprātīgi.  

2013.gadā Jēkabpils NVO resursu centrs uz-

sāka projekta „Vidusdaugavas reģiona NVO 

darbības atbalsts” īstenošanu un biedrības 

vadītāja uzaicināja mani strādāt šajā pro-

jektā. Tā es kļuvu par biedrības darbinieci un 

biedru. Pašlaik strādāju projektā par akti-

vitāšu vadītāju un paralēli darbojos biedrībā 

„Zemgales NVO atbalsta centrs” kā reģionālā 

koordinatore.  

2. Darbs NVO mani ļoti interesē un aizrauj, 

tāpēc nekad nenorobežojos līgumā ierakstīto 

darba pienākumu rāmjos – daru visu, kas nepieciešams, lai izdotos 

iecerētie biedrības pasākumi un aktivitātes. Kā zināms, lai cik 

skrupulozi ir sastādīti plāni un veikti sagatavošanās darbi, norises 

procesam vienmēr piemīt zināms neprognozējamības risks – mēdz 

gadīties aizķeršanās un dažādas mazākas vai lielākas ķibeles. Tam, kas 

sākumā šķiet neiespējams, komandas labas sadarbības rezultā 

vienmēr var rast risinājumu, gūt gandarījumu par paveikto, kā arī 

kopīgi pasmieties gan par sevi, gan dažādām situācijām. Darbs NVO 

nekad nav monotons, un biedrībā ceru darboties arī pēc projekta 

realizēšanas, jo daru to, kas man patīk un izdodas.  

28. martā, ikgadējā “Pārnovadu uz-

ņēmēju dienā” Aizkrauklē kopā ar 

amatniekiem, lauksaimniekiem, uzņē-

mējiem, pašvaldībām, bankām un 

citiem par sevi informētgribētājiem, 

piedalījās arī Jēkabpils un Pļaviņu no-

vadu nevalstiskās organizācijas. 

No Jēkabpils novada uz Aizkraukli bija de-

vušies biedrību „Ābeļzieds” un „Ūdenszīmes” 

pārstāvji, bet no Pļaviņu novada –  biedrības 

„Sporta klubs „JUKO”” aktīvisti. 

Biedrības „Ūdenszīmes” vadītāja Ieva Jātniece 

stāsta, ka piedalīšanās vienā pasākumā kopā 

ar uzņēmējiem bijusi pirmā tāda veida 

pieredze: „Piedāvājām biedrībā tapušos 

kausēta stikla izstrādājumus un amuletus ceļa 

braucējiem, kuri izpelnījās īpašu interesi. Bet 

piedalījāmies ne tirgošanās dēļ – kā šādos 

notikumos mēdz būt – pārdevēju bija vairāk 

nekā pircēju. Akcentu, galvenokārt, likām uz 

informācijas par savu NVO izplatīšanu un 

ieinteresēšanu apmeklēt mūsu rīkotās akti-

vitātes. Braucienu var vērtēt kā izdevušos – 

dalībnieces ir apmierinātas, nodibināti jauni 

kontakti, gūta zināma pieredze informācijas 

pasniegšanas jomā.”  

Arī biedrības „Ābeļzieds” va-

dītāja Mārīte Rocēna pauž lī-

dzīgu viedokli. „Līdzi bijām 

aizvedušas adījumus un klū-

dziņu pinumus, bet ap-

meklēti vairāk skatījās nekā 

pirka. Bet mēs arī daudz ko 

nolūkojām sev pielietojamu. 

Iedvesmojāmies no ēdināša-

nas uzņēmumu gardo lietu 

prezentācijas - degustācijas 

un domājam, ka rudenī pie 

sevis rīkosim ko līdzīgu,” 

saka M. Rocēna. Biedrības 

„Ābeļzieds” vadītāja papil-

dina, ka lielākais ieguvums bijis iespēja 

sastapt un parunāties ar citu biedrību pār-

stāvjiem un tam ir arī rezultāts – ir saņemts 

uzaicinājums ar saviem rakstainajiem cim-

diem piedalīties izstādē „Kokneses cimds”. 

 Savukārt Pļaviņu novada biedrības „Sporta 

klubs „JUKO”” vadītājs Normunds Jukša uz-

skata, ka uzņēmējdarbība un darbs NVO jomā 

ir cieši saistītas nozares. „Motosports un uz-

ņēmēji – tas iet roku rokā. Motosporta atbal-

stītājiem jāredz, kur aiziet viņu ziedotā nauda, 

tāpēc esam kopā ar viņiem,” saka N. Jukša. 

Biedrības vadītājs piebilst, ka īpašu uzmanību 

„JUKO” stendā izpelnījies motosporta ve-

terāna R. Rodes eksponētais vēsturiskais mo-

tocikls. 

Jāsecina, ka arī biedrības ir ieinteresētas pie-

dalīties izstādēs kopā ar uzņēmējiem, un, kā 

redzams, kļūst par aizvien spēcīgāku intereses 

izraisītāju par savu pilsētu, novadu vai 

pagastu kā iespējamo tūrisma objektu.  

Foto: Ina Sēle, biedrības „Ūdenszīmes” arhīvs 

BIEDRĪBAS PIEDALĀS  

“PĀRNOVADU UZŅĒMĒJU DIENĀ” 



Jēkabpils pensionāru apvienība “Sa-

saiste”, kas ir Jēkabpils NVO resursu 

centra biedrorganizācija, sadarbībā ar 

Jēkabpils Bērnu un jauniešu centru 23. 

martā rīkoja pasākumu “Labākie 

senioru draugi un palīgi”. 

Pasākums bija viena no Kopienu iniciatīvu 

fonda programmas „Plaukstošu kopienu attīs-

tībai” ietvaros realizētā projekta “Paaudžu 

sadraudzībai” aktivitātēm. Gatavojoties pasā-

kumam “Labākie senioru draugi un palīgi”, 

Jēkabpils un tai tuvumā esošo skolu 4. klašu 

audzēkņi tika aicināti apkopot materiālus par 

vecvecākiem – par savu vecmāmiņu un 

vectētiņu labajiem darbiem, hobijiem un 

citām lietām, ko bērni uzskata par nozīmīgām. 

Pasākuma laikā varēja iepazīties ar visiem 54 

pensionāru apvienības „Sasaiste” komisijas 

vērtējumam iesniegtajiem darbiem, bet to 

autori saņēma Atzinības rakstus un garšīgas 

balvas. Bet, lai izcīnītu tiesības saukties par 

“Labākajiem senioru draugiem un palīgiem” 

sacentās Jēkabpils 3.vidusskolas 4.a un 4.b, 

Jēkabpils 2.vidusskolas 4.a, Ābeļu pamat-

skolas 4.klases un Jēkabpils pamatskolas 4.a 

un 4.b klašu komandas. Lai iegūtu minēto 

titulu, bija jāsniedz muzikāls priekšnesums ar 

savu skatījumu uz vecmāmiņas laika hītiem 

jeb konkursa I daļa „Dziesmu popielai no 

vecmāmiņas pūra lādes TOP dziesmām”, 

savukārt konkursa otrajā daļā bija jāparāda 

zināšanas un prasmes dažādu uzdevumu 

veikšanā sešās darbnīcās. Labākie no 

“Labākajiem senioru draugiem un palīgiem” 

izrādījās Jēkabpils pamatskolas 4.a klases 

komanda „Knīpuči”. Tomēr, kā atzina pen-

sionāru apvienības „Sasaiste” vadītāja Biruta 

Jemeļjanova – prieks ir par visiem 

dalībniekiem. Lasīt tālāk 

„SASAISTE” TURPINA ATTĪSTĪT  

“PAAUDŽU SADRAUDZĪBU” 

Trīs Jēkabpils NVO 

resursu centra biedror-

ganizāciju – Latvijas kau-

lu locītavu un saistaudu 

slimnieku biedrības 

Jēkabpils nodaļas, bērnu 

un jauniešu ar īpašām 

vajadzībām biedrības 

"Cerību sala" un pensio-

nāru apvienības „Sa-

saiste” dalībnieku darbi 

papildināja no 27. – 

29.martam Rīgas Cen-

trālajā dzelzceļa stacijā 

notikušā senioru un invalīdu Lieldienu 

labdarības gadatirgus ekspozīciju. 

Gadatirgu organizēja Latvijas 

Pensionāru federācija un 

Rīgas Pensionāru iespēju 

centrs. Biedrības pārstāvēja 

Latvijas kaulu locītavu un 

saistaudu slimnieku biedrī-

bas Jēkabpils nodaļas va-

dītāja Valija Cīrule, kuras 

darbi arī bija skatāmi un 

iegādājami labdarības gada-

tirgū. V.Cīrule pastāstīja, ka 

Rīgas Pensionāru iespēju 

centra pārstāji marta sākumā 

viesojušies Jēkabpilī – pasā-

kumā „Rokdarbu maģijas skola” un atzinuši, 

ka Rīgā nav tik labu un dažādu rokdarbu, kādi 

redzēti Jēkabpilī. Tad arī ticis izteikts piedā-

vājums piedalīties Lieldienu gadatirgū Rīgas 

centrālajā dzelzceļa stacijā. 

Gadatirgus norises laikā notikusi arī darbu 

atlase kādam pasākumam Latvijas Nacionālās 

bibliotēkas ēkā – Gaismas pilī un no jēkab-

piliešu ekspozīcijas vērtētāji izvēlējušies pus-

garās zeķes mežģiņadījumā, plecu lakatu un 

no linu auduma šūtas somas –papildina V. 

Cīrule. 

Šī bija ceturtā reize, kad Latvijas Pensionāru 

federācija sadarbībā ar Pensionāru iespēju 

centru organizēja senioru un invalīdu 

izstrādājumu izstādi – tirdziņu. 

Foto:Igors Vatolins 

PIEDALĀS SENIORU UN INVALĪDU LIELDIENU 

LABDARĪBAS GADATIRGŪ 
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VĒL VARAM PAGŪT NOBALSOT  

UN PALĪDZĒT IEGĀDĀTIES ĀRA 

TRENAŽIERI!  

Velga Novika, 

Jēkabpils Pensionāru apvienība "Sasaiste" 

Jēkabpils Pensionāru apvienība "Sa-

saiste" piedalās Rietumu Bankas 

Labdarības Fonda un "Lauku Avīzes" 

izsludinātajā projektu konkursā 

"Sprīdis labākai dzīvei". 

Projekta mērķis ir Jaunajā ielā 39.i (bijušā 

bērnudārza teritorijā) uzstādīt sporta un 

vingrošanas iekārtu āra nodarbībām. Ļoti 

sekmīgi ir pārvarēta pirmā projektu atlases 

kārta, jo no iesniegtajiem 196 projektiem 

esam to 17 projektu skaitā, kuri ir izvirzīti 

otrajai kārtai - iedzīvotāju internetbalsošanai. 

Balsošanai atvēlētais laiks ir no 17.aprīļa līdz 

1.maijam. 

Projekta finansējums tiks piešķirts tiem 

sešiem projektiem, kuri būs saņēmuši 

visvairāk balsu. Katrs atbalstītājs drīkst balsot 

tikai vienu reizi par vienu projektu.  

Lai nobalsotu, ir jāiet lapā 

www.la.lv/spridis/, rakstā jāiz-

vēlas poga – BALSOT, sākot 

balsojumu jāreģistrējas, kā to 

prasa aptauja un no balsošanai 

izvirzīto projektu saraksta 

jāizvēlas mūsējais, tas ir 10.  -  

Publiski pieejamu brīvdabas 

trenažieru uzstādīšana senio-

riem Jēkabpilī. 

Aicinām visus būt aktīviem un 

balsot! 

http://jekabpilsnvo.lv/?p=4622
http://www.la.lv/spridis/
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BIEDRĪBU AMATIERKOLEKTĪVI PIEDALĪSIES 

STARPTAUTISKAJĀ FOLKLORAS FESTIVĀLĀ 

„BALTICA 2015” 
Jēkabpils mazākumtautību pašdarbības kolektīvi 7. un 21. 

martā piedalījās Starptautiskā folkloras festivāla „BALTICA 

2015” Mazākumtautību folkloras kopu un citu ar 

tradicionālo kultūru saistītu izpildītāju skatē. 

21. martā Līvānu novada kultūras centrā notikušajā skates posmā I 

Pakāpes diplomam atbilstošu vērtējumu – 42 punktus ieguva 

Jēkabpils poļu biedrības „Rodacy” pašdarbības kolektīvs „Rodacy” – 

informē biedrības valdes loceklis Rihards Barkovskis. Jāpiebilst, ka 

„Rodacy” bija vienīgais no 21 Līvānu kultūras centrā startējošā 

amatierkolektīva, kas saņēma vērtējumu virs 40 punktiem. 

Kā liecina Latvijas Kultūras akadēmijas Radošās darbības centra 

vadītājas Montas Kononovas sniegtā informācija, Jēkabpils ukraiņu 

Kultūrizglītojošās biedrības „Javir” ansambļa „Javir” sniegums tika 

novērtēts ar 34 punktiem,  Jēkabpils baltkrievu biedrības 

„Spatkanne” ansamblis „ZAVIRUHA” ar 36 , Jēkabpils krievu 

biedrības „Rodņik” sieviešu vokālais ansamblis „Rodņik” un Jēkabpils 

pilsētas Krustpils kultūras nama krievu dziesmu ansamblis „Bariņa” – 

katrs ar 30 punktiem. 

„Ir ļoti daudz labu lietu, kas ir pamanītas, daudziem kolektīviem ir 

jūtama tiešām strauja un pamatīga izaugsme, bet neskatoties uz to, 

priekšā ir vēl daudz darba – mums katram, un visiem kopā,” saka M. 

Kononova. 

Starptautiskajā folkloras festivālā „BALTICA 2015” mazākumtautību 

folkloras kopas un citi ar tradicionālo kultūru saistīti izpildītāji 

piedalīsies 18. jūlijā koncertos Rīgā un Rēzeknē.  

Foto no biedrības „Rodacy”arhīva: biedrības 

„Rodacy”amatierkolektīvs skatē 

„JAVIR” AICINA UZ IZŠŪTU GLEZNU IZSTĀDI 

No 9. aprīļa līdz pat šī 

mēneša beigām Jēkab-

pils galvenajā biblio-

tēkā skatāma ukrai-

nietes Vasilisas Vasili-

šinas izšūto gleznu 

izstāde.  

Izstādē aplūkojama 21 

krustdūrienā izšūta glezna 

ar Ukrainai raksturīgiem 

motīviem – košām pļavu 

puķēm, dārzu ziediem, kā 

arī pašas autores reliģiskās pārliecības 

iespaidā tapušām svētbildēm. Darbi izstādei 

nākuši no V. Vasilišinas māsas – Jēkabpils 

novada Dignājas pagastā dzīvojošās Gaļinas 

Dilānes privātās kolekcijas. Pati māksliniece 

dzīvo Portugālē un izšūšanu apguvusi no 

mātes. „Kad es izšuju, es atceros māti. Atceros 

kā vakaros, pēc visiem padarītajiem darbiem 

māte sēdēja un izšuva. Kluss..., tumšs, visi jau 

guļ, bet māte klusi sēž un izšuj – atceros ista-

bas tumsā lampiņu mirgojam,” – V. Vasili-

šinas atmiņas izlasāmas izstādes bukletā. G. 

Dilāne izstādes atklāšanā nolasot māsai 

veltītu dzejoli ukraiņu valodā, atklāja, ka viens 

no darbiem – ar izšūtu vainadziņu un burtu 

„G” arī esot tapis, domājot par māsu. Lai gan 

Vasilisai rit 60–tais gads, viņa joprojām izšuj 

bez brillēm. Ikviens brīvs brīdis tiekot veltīts 

savam vaļaspriekam – tajos ieliekot sajūtas, 

savu mīlestību, sāpes 

un ilgas pēc dzim-

tenes.  

Skatot V. Vasilišinas 

rokdarbus no attālu-

ma, šķiet, ka tās ir 

gleznas. Tikai pa-

visam tuvu aplūkojot 

krāšņās krāsu gam-

mās veidotos izšu-

vumus, atklājas krust-

dūriena faktūra. Un 

apbrīnojami, ka darbi 

top bez pamata skices 

– tikai skaitot rūtis.Starp Jēkabpils galvenās 

bibliotēkas lasītavā izstādītajiem darbiem ir 

divi jēkabpilietes Zinaīdas Auziņas izšuvumi, 

un abām autorēm kopīgs ir bērnības stāsts – 

mātes, kuras neraugoties uz dienas atstāto 

nogurumu, vakarus veltījušas rokdarbiem, 

atstājot iedvesmojošu, siltās atmiņās glabā-

jamu piemēru. 



MAIJĀ JĒKABPILIEŠUS JAU DEVĪTO REIZI 

PULCINĀS ĢIMENES SVĒTKI 
Sandra Mikanovska, 

Vidusdaugavas e-avīzes redaktore 

Jēkabpilī šogad Ģimenes svētki norisi-

nāsies 23. maijā Kena parkā, jau devīto 

gadu pēc kārtas. 

Biedrības “JK nams jauniešu klubs” pārstāve 

Tatjana Vlasova norāda, svētki ir kļuvuši par 

tradīciju un tiek rīkoti, lai izceltu, godinātu un 

popularizētu ģimeni un pateiktos cilvēkiem, 

kuri veicina klasiskās laulības vērtību nostip-

rināšanos sabiedrībā.  

Svētku organizatoru – biedrība “JK nams jau-

niešu klubs” – ideja ir atgādināt jēkabpilie-

šiem tradicionālo pamatvērtību nozīmi un ap-

liecināt, ka stipra ģimene ir mūsu tautas spēka 

un laimīgas nākotnes pamats. Arī šogad, tāpat 

kā citus gadus, paredzēts sumināt labākās 

ģimenes, piešķirot dažādas goda nominācijas.  

Jēkabpilieši šos svētkus ir novērtējuši atzinīgi 

un par to liecina allaž plašais apmeklējums un 

daudzās pozitīvās atsauksmes. Arī šogad, 

tāpat kā iepriekšējos gadus, svētkos suminās 

ģimenes, piešķirot tām dažādas nominācijas. 

Šogad jaunumus, ka godinās ne tikai Zelta 

pārus, bet arī tos laulātos, kas kopā 

nodzīvojuši daudz ilgāk līdz Dimanta kāzām, 

kā arī tos, kuri svin arī Koraļļu un Sudraba 

kāzas. 

Lūk, nominācijas, kurās godinās ģimenes: 

1. ZELTA PĀRIS – laulāts pāris, kas 

kopā nodzīvojuši 50 gadus.  

2. DIMANTA PĀRIS – laulāts pāris, 

kas kopā nodzīvojuši 60 gadus. 

3. SUDRABA PĀRIS – laulāts pāris, 

kas kopā nodzīvojuši 25 gadus. 

4. LIELĀ ĢIMENE – ģimene, kur 

aug visvairāk pašu laulībā dzimuši bērni. 

5. LIELISKĀ MAMMA/TĒTIS – 

mamma, kuru izvirzītājs raksturu kā lielisku 

mammu. 

6. DROSMĪGĀ ĢIMENE – ģimene, 

kas uzņēmusies gādību par bērniem, kuri nav 

dzimuši pašu laulībā (adoptējusi, ņēmusi 

aizbildnībā vai ir audžuģimene). 

7. JAUNĀ ĢIMENE – ģimene, kas 

Ģimenes svētku pasākuma dienā slēdz laulību 

kādā no Latvijas baznīcām vai dzimtsarakstu 

nodaļā. 

8. IZPALĪDZĪGĀ ĢIMENE – 

ģimene (vecāki, bērni, vecvecāki), kas ar savu 

brīvprātīgo darbību ir sniegusi lielu palīdzību 

un atbalstu citām ģimenēm. 

9. TALANTĪGĀ ĢIMENE – ģimene 

(vecāki, bērni, vecvecāki), kas ir zināma ar 

sasniegumiem kultūrā, mākslā, sportā, 

zinātnē vai kādā citā jomā. 

10. PRIEKŠZĪMĪGĀ ĢIMENE, kas 

priekšzīmīgi audzina avus bērnus. 

Lai svētki tiešām sagādātu prieku tiem, 

kuri to ir pelnījuši, pasākuma organi-

zatori lūdz iedzīvotājus atsaukties un 

informēt par zināmiem cilvēkiem un 

ģimenēm, kuras atbilst minētajām 

nominācijām.  

Ierosinājumus nominācijām jāsūta uz e–pastu  

tanjajc2@inbox.lv, informēt var arī zvanot – 

2219667 (Tatjana) un 29223708 (Baiba). 

BIEDRĪBAI „JK NAMS JAUNIEŠU 

KLUBS” PIEŠĶIR TELPAS 

Jēkabpils pilsētas dome ir pieņēmusi 

lēmumu, ar kuru biedrības „JK Nams 

jauniešu klubs” darbības nodroši-

nāšanai tiek piešķirtas telpas Jaunajā 

ielā 39I. 

Biedrības valdes priekšsēdētāja Žanna Ivano-

va informē, ka līdz šim divus gadus biedrībai 

savu telpu nav bijis, bet turpmāk biedrības 

darbība norisināsies jaunpiešķirtajās telpās – 

Jaunajā ielā 39I.  

„Pirmais, ko darīsim – veiksim telpu 

sagatavošanu ar nelielu kosmētisko remontu. 

Kad būsim gatavi darbu atsākt ar pilnu jaudu, 

rīkosim jaunās mājvietas atklāšanu.  

Pagaidām darbības paplašināšanu neplāno-

jam, jo tas, ko darām, faktiski balstīts uz 

brīvprātīgo iesaistīšanos,” stāsta Ž. Ivanova. 
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SKATĀMA IZSTĀDE „MANA LAIMES FORMULA” 
No 22. aprīļa Brīvības ielā 45, 2. stāvā 

biedrība „Jēkabpils NVO resursu 

centrs” aicina apskatīt izstādi „Mana 

laimes formula”, kas noorganizēta 

sadarbībā ar Jēkabpils cietumu. Tajā 

skatāmi  ieslodzīto mākslas darbi. 

Izstādes nosaukums „Mana laimes formula” 

atspoguļo ieslodzīto ilgas pēc sakārtotas un 

laimīgas dzīves, un redzējums par to parādīts 

ne tikai dažādās tehnikās tapušajos 

zīmējumos, bet arī aprakstos. 

Izstādes mērķis ir mazināt aizspriedumus un 

priekšstatu par ieslodzītajiem kā sabiedrībai 

zaudētiem cilvēkiem, tādejādi sagatavojot 

vieglāku atgriešanos normālā dzīvē gan 

pašiem ar brīvības atņemšanu sodītajiem, gan 

līdzcilvēkiem. 

Laipni lūgti apmeklēt izstādi darbdienās no 

8.30 līdz 17.00. 

Vai Tu zini,  

bez kura rekvizīta Tavam 

sastādītajam iesniegumam nav 

juridiskā spēka? 

Gribi uzzināt !? 

Tad zvani – 29811673 (Monta).  

mailto:tanjajc2@inbox.lv


RŪPĒJAS PAR I PASAULES KARĀ KRITUŠO 

PĀRAPBEDĪŠANU 
Biedrība „Vides un tūrisma attīstības klubs „SĒLIJA”” ir 

vērsusies Valsts akciju sabiedrībā "Latvijas Valsts ceļi" ar 

lūgumu Latgales reģiona vadībai no jauna projektējamā ceļa 

Jaunjelgava – Jēkabpils posma Daugavas stacija – Salas 

ciemats projektā iekļaut virkni papilddarbu sakarā ar I 

Pasaules kara krievu karavīru masu kapu atrašanos ceļam 

paredzētajā teritorijā – informē biedrības valdes 

priekšsēdētāja Rasma Draška. 

„Mēs lūdzam projektā paredzēt līdzekļus masu kapu pārnešanai un 

rezervēt papildus laiku šo darbu veikšanai, kā arī brīdinām, ka pastāv 

bīstamība visā ceļa garumā atrast nesprāgušus lielgabala lādiņus, jo 

tieši darbu veikšanas vietās pirms 100 gadiem bija frontes līnija ar 

intensīvu karadarbību. Vēstulei ar iesniegumu pievienojām arī I 

Pasaules kara masu kapu kartoshēmu. Pēc aculiecinieku stāstītā, 

iespējams – kapi daļēji atrodas arī zem jau esošās šosejas,” stāsta R. 

Draška. 

Biedrības vadītāja papildina, ka I Pasaules karā kritušo mirstīgo 

atlieku ekshumācijai atļauju dod Latvijas Brāļu kapu komiteja un to 

pieprasīs arī kritušo ka¬ravīru meklēšanas organizācijas «Patriots» 

vadītājs Aleksandrs Borisovs. 

Biedrības „Vides un tūrisma attīstības klubs „SĒLIJA”” interešu lokā ir 

I Pasaules kara vēsture un tā ietekme uz Latviju, īpaši uz Jēkabpilij 

tuvajiem novadiem. Ir apzināti kara laika objekti – ierakumi, bunkuri, 

kapi. Biedrībā var pieteikties grupu ekskursijām pa I Pasaules kara 

kauju vietām pieredzējušu un zinošu gidu pavadībā.:  

PIEMIN PADOMJU REŽĪMA DEPORTĀCIJU UPURUS 
25. martā, pieminot pirms 66 gadiem no Latvijas uz Sibīriju 

izsūtītos jēkabpiliešus, Latvijas politiski represēto biedrības 

(LPRA) Jēkabpils nodaļa sadarbībā ar Jēkabpils kultūras 

pārvaldi rīkoja atceres pasākumus. Tie sākās ar 

dievkalpojumu Krustpils evaņģēliski luteriskajā baznīcā un 

piemiņas brīdi pie piemiņas akmens Staļina represijās 

cietušajiem (1941.–1949.) Rīgas ielā. 

Atceres brīdī uzsākot, Daugavas krastā pulcējušies – Latvijas politiski 

represēto biedrības (LPRA) Jēkabpils nodaļas biedri, Jēkabpils 

pilsētas un Krustpils novada domes amatpersonas, LR Zemessardzes 

un Jaunsardzes pārstāvji, kā arī dažādu vecumu Jēkabpils un tās 

tuvākās apkaimes iedzīvotāji, ar klusuma brīdi pieminēja 

Komunistiskā genocīda upurus.   

Jēkabpils pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieks Jānis Raščevskis 

savā uzrunā uzsvēra, ka 66 gadi kopš represijām ir ilgs laika posms, 

bet šī melnā diena Latvijas vēsturē ir mūsu tautā cirsta rēta, kas 

nesadzīst. Turpinot, J. Raščevskis minēja represēto biedrības 

Jēkabpils represēto nodaļas Goda biedra Ilmāra Knaģa grāmatā „Bij, 

tādi laiki” rakstīto, ka „latviešu tautai nodarīto nedrīkst aizmirst, tas 

atmiņā jāiededzina uz mūžīgiem laikiem”, vēl jo vairāk tāpēc, ka 

padomju varas pēcteči parāda savu nerēķināšanos ar cilvēkiem un 

tikai tāpēc, ka grib citam piederošu zemi un tās bagātības, iet bojā 

tūkstoši.  

Pieminot izvešanas laiku, divreiz izvestais grāmatas „Bij, tādi laiki” 

autors I. Knaģis bilda, ka toreiz – pirms 66 gadiem, viss šķitis citādāk, 

nekā tas ir no šodienas raugoties – līdzīgs precedents cilvēces vēsturē 

nav noticis. „Ir doma, ka nu jau varētu piedot. Bet piedot – tas ir 

aizmirst. Vai var kaut ko tādu aizmirst?” – saka I. Knaģis. 

Vedinot padomāt, kāda būtu Latvija, ja nebūtu bijis kara, izvešanu un 

okupācijas, klātesošos uzrunāja Krustpils novada domes 

priekšsēdētāja vietnieks Gundars Kalve un noslēdzot sakāmo, bilda, ka  

neraugoties uz latviešu tautai nodarīto, ar Latviju būs jārēķinās 

vienmēr.  

Atceres brīdim sekoja Atmiņu pēcpusdiena Jēkabpils Vēstures muzejā, 

savukārt Jēkabpils Tautas namā jebkurš interesents varēja noskatīties 

režisores Dzintras Gekas dokumentālo filmu "Kur palika tēvi?”.  

Biedrībā var pieteikt ekskursijas pa I Pasaules kara kauju vietām 
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VASARA „DŪJĀS” SOLĀS BŪT 

KARSTA – SĀKAS NOMETŅU LAIKS 

Biedrības „Mārtiņa Fonds” Psiholoģis-

kās rehabilitācijas centrā „Dūjas” Jē-

kabpils novada Kalna pagastā no 4. līdz 

6. aprīlim norisinājās Veselības pavasa-

ra nometne „Mēs esam kopā Lieldie-

nās”. 

„Tas bija brīnišķīgs notikums 30 nometnes 

dalībniekiem – gan bērniem un viņu ve-

cākiem, gan pasniedzējiem. Nometne pulcēja 

ģimenes no Lubānas, Preiļiem, Rīgas un 

Jūrmalas, jaunākajam dalībniekam bija tikai 

septiņi mēneši, vecākajam – 14 gadi. Bez gal-

venajām aktivitātēm – darba ar psihologu, 

fizisku un elpošanas vingrinājumu apgūšanas, 

notika Lieldienu gaidīšanas un pavadīšanas 

tradicionālās norises – jaukā noskaņā krāso-

jām olas, bet Lieldienu rītā sagaidījām viesus 

– divus zaķus. Bērni meklēja, tad kaulējās un 

ripināja olas, savukārt mammas paspēja pat 

Dūju stabam apģērbu notamborēt,” stāsta 

„Mārtiņa Fonda” vadītāja Elita Keiša. 

E. Keiša informē, ka 2015. gada vasarā 

„Dūjās” norisināsies vēl divas nometnes 

bērniem un vecākiem, bet šībrīža aktualitāte ir 

nometne sievietēm laikā no 4. līdz 7. jūnijam, 

uz kuru jau ir sākusies pieteikšanās. Arī 

jauniešiem jūlijā un augustā paredzētas savas 

nometnes – ar Vides aizsardzības fonda 

atbalstu notiks EKO nometnes trijās tēmu 

grupās: dabas izziņa ar mēģinājumu izdzīvot 

ārpus civilizācijas – mežā; dabas izziņa caur 

mākslu, gleznojot un zīmējot mākoņos, ezerā, 

zvaigžņotās debesīs un citviet novēroto un 

daba, skatīta caur latvju dzīves ziņu.  „Mārtiņa 

Fonda” vadītāja uzsver, ka, lai piedalītos šajās 

nometnēs, jaunietim jābūt  ieinteresētam 

dabas un vides jautājumos, tāpēc 

iespējamajiem nometņu dalībniekiem būs 

jārēķinās ar atlasi – reizē ar pieteikuma 

anketu būs jāiesniedz kāds motivācijas 

apliecinājums – eseja vai cits autordarbs. 

Konkrēta informācija sekos. 

Foto: Dūjas  fotogrāfijas albumā,  

https://www.facebook.com/ 

NODIBINĀJUMS MĀRTIŅA FONDS AICINA PIETEIKTIES 

SIEVIETES DALĪBAI VASARAS NOMETNĒ  

“ŠODIENA IR MANA MĪĻĀKĀ DIENA!” 
No 4. Līdz 7. jūnijam, psiholoģiskajā 

rehabilitācijas centrā “Dūjas” norisinā-

sies nometne, kurai pieteikties ir 

aicinātas sievietes ar veselības problē-

mām, vai kuru bērniem ir invaliditāte, 

vai ticis pārdzīvots kāds smags emocio-

nāls satricinājums. Nometnes mērķis ir 

sniegt atbalstu un iedvesmu sievietēm 

mainīt savu dzīvi un iemācīties to no-

turēt ilgtermiņā – lai katra dalībniece 

kļūtu par pozitīvu piemēru un iedves-

mas avotu sievietēm un citiem 

līdzcilvēkiem sev apkārt. 

Aicinām atļauties četras dienas, no 4. līdz 7. 

jūnijam veltīt laiku tikai sev un saņemt 

nepieciešamo psiholoģisko atbalstu, atraisīt 

sevī aizmirstos talantus un sajūtas, vai atklāt 

sevī ko jaunu, noticēt savām spējām un kļūt 

pārliecinātām par sevi. Mēs zinām, ka tas ir 

iespējams, jo pagājušajā gadā tika aizvadītas 

vairākas četru dienu nometnes - pilnas ar 

visdažādākajām emocijām, notikumiem un 

atklāsmēm, kas palīdzēja sasniegt nosprausto 

mērķi. Rezultāti ir iepriecinoši, jo daudzām no 

dalībniecēm, piedalīšanās nometnē palīdzē-

jusi radīt pozitīvo pārmaiņu aizsākumu.  Lasīt tālāk 

NOSLĒDZ PĒCPUSDIENAS SKOLIŅU PIRMO 

ETAPU PROJEKTĀ „AICINĀTS DZĪVĒ!”  
Sintija Klūga, 

Jēkabpils NVO resursu centrs 

Biedrība „Jēkabpils NVO resursu 

centrs” noslēdz Pēcpusdienas skoliņu 

pirmo etapu projektā „Aicināts dzīvē!” 

un plāno turpmākās aktivitātes.  

Biedrība „Jēkabpils NVO resursu centrs” 

realizē projektu „Aicināts dzīvē!”, kura mērķis 

– attīstīt reģionālas nevalstiskā sektora ini-

ciatīvas sociālās nevienlīdzības mazināšanai, 

veicinot sociālo iekļaušanu, informācijas pie-

ejamību un vardarbības prevenci tādām sociā-

lās atstumtības riskam biežāk pakļautām ģi-

menēm, kurās aug vairāki bērni, ir trūcīgas vai 

ir tikai viens apgādnieks, kā arī veicinot prob-

lēmjautājumu risināšanu riska grupas 

jauniešiem, jo īpaši iesaistei darba tirgū. 

Biedrība no oktobra līdz martam realizēja 

„Aicināts dzīvē!” pēcpusdienas pašattīstības 

skoliņu aktivitātes – digitālo radošo prasmju 

attīstīšana un pilnveidošana, sporta aktivitāšu 

organizēšana (peldēšanas nodarbības), māk-

slas un mūsdienu dejas jaunrades prasmju at-

tīstība, dažādu ikdienas prasmju pilnveido-

šana. „Aicināts dzīvē!” aktivitātes kļuva plaši 

apmeklētas un bērnu iemīļotas. Pēcpusdienas 

skoliņas nodarbības tiks atsāktas 2015.gada 

oktobrī.  

Biedrība pateicas visiem projektā iesaistī-

tajiem Pašattīstības skoliņu darbiniekiem un 

brīvprātīgajiem, kas palīdzēja šo aktivitāti 

noorganizēt ne tikai projekta prasībām 

atbilstošā līmenī, bet veltīja šim darbam daļu 

sava brīvā laika, sirdssiltuma, spēku un 

veselības – paldies viņiem! 

Sešu mēnešu ilgušās Pēcpusdienas skoliņu 

aktivitātes nomaina Izbraukuma praktikumi, 

kuru galvenais mērķis ir iepazīstināt dažādiem 

sociālās atstumtības riskiem potenciāli pa-

kļautus Vidusdaugavas reģiona jauniešus ar 

izglītības iespējām, ko sniedz Latvijas arod-

skolas, tās apmeklējot klātienē. 

Savukārt vasaras periodā tiks organizētas 

divas Diennakts nometnes ģimenēm ar bēr-

niem, lai labāk izprastu un risinātu paaudžu 

problēmjautajumus. Viena nometne tiks orga-

nizēta Jēkabpilī, otra – pie Liepājas.  

https://www.facebook.com/pages/DŪJAS-MF-psiholoģiskās-rehabilitācijas-centrs/396617973816831?sk=photos_stream
http://jekabpilsnvo.lv/?p=4615


Šī biedrības "Jēkabpils NVO resursu centrs" E-Avīze ir izdota ar Eiropas Ekonomikas zonas 
finanšu instrumenta un Latvijas valsts finansiālu atbalstu. Par biedrības "Jēkabpils NVO 
resursu centrs" E-Avīzes saturu atbild biedrība "Jēkabpils NVO resursu centrs".  
E-Avīze ir "Jēkabpils NVO resursu centra" projekta "Vidusdaugavas reģiona NVO darbības 
atbalsts" aktivitāte. 

E-avīzes redakcija: 

Redaktore Sandra Mikanovska, vidusdaugavas.nvo.avize@gmail.com, t: 28878081 

Ziņu korespondente Anita Sproģe, kanita2@inbox.lv, t: 28323774 

Maketētāja Signe Lazdiņa, signela9@inbox.lv, t: 26475971 

@JekabpilsNVO   https://www.draugiem.lv/group/18645137/jekabpils-nvo-resursu-centrs/ 

AICINA UZ 

ĢIMENES DIENAI 

VELTĪTU 

KONFERENCI 
9.maijā pulksten 10.45 ar reģistrāciju 

no 10.00 Jēkabpils Tautas namā notiks 

biedrības „Kristīgai paaudžu kopībai 

„Tilts”” tradicionālā Ģimenes dienai 

veltītā konference "PASTĀVĒS, KAS 

PĀRMAINĪSIES". 

Tiek aicināts ikviens interesents, bet īpaši 

sociālie darbinieki, psihologi, skolotāji, ārst-

niecības personas, mācītāji, diakoni - profe-

sionāļi, kuru darba vai ikdienas pienākumi 

ietver sadarbību ar ģimeni un palīdzību 

ģimenei. 

Aicinām dalībniekus iepriekš pieteikties 

konferencei, nosūtot pieteikumu, norādot 

savu vārdu, uzvārdu, profesiju vai amatu, 

k o n t a k t i n f o r m ā c i j u  u z  e - p a s t u : 

kpk.tilts@gmail.com.   

Papildu informācija iegūstama pa tālruni: 

27040603 (Inita Zarkeviča)  

Dalība konferencē bez maksas. Konferences 

programma skatāma www.jekabpils.nvo.lv 

Jēkabpils NVO resusu centrs 

 

Adrese: Brīvības iela 45,  

Jēkabpils, LV-5201 

Tālrunis: 65220097 

E-pasts: nvoresursi@inbox.lv 

www.jekabpilsnvo.lv 

9.maijā  

pulksten 10.45 (reģistrācija no 10.00) 

Jēkabpils Tautas namā,  

Ģimenes dienai veltīta konference 

 "PASTĀVĒS, KAS PĀRMAINĪSIES" 

Rīko biedrība „Kristīgai paaudžu kopībai 

„Tilts”” 

 

10.maijā 

 pulksten 9.00 Pļaviņās, Delveru mototrasē 

BIEDRĪBAS „SPORTA KLUBS „JUKO”” 

10 GADU JUBILEJAS SVINĪBAS 

Rīko biedrība „Sporta klubs „JUKO”” 

 

23.maijā 

pulksten 12.00 Jēkabpilī, Kena parkā  

ĢIMENES SVĒTKI 

Rīko biedrība „JK Nams jauniešu klubs” 

 

Visa gada garumā 

Jēkabpils NVO resursu centrs 

piedāvā: 

KONSULTĀCIJAS BIEDRĪBĀM 

 GRĀMATVEDĪBAS un 

LIETVEDĪBAS  JAUTĀJUMOS 

Bez maksas, Tālr.: 26326653 

(Santa); 29811673 (Monta)  

 

KONSULTĀCIJAS un 

APMĀCĪBU 

DATORU  LIETOŠANAS 

PAMATOS JĒKABPILS 

SENIORIEM 

Bez maksas, tālr.: 26855293 (Zane) 

Atzīmējot pastāvēšanas 10 gadu jubileju, 

Pļaviņu novada biedrība „Sporta klubs 

„JUKO”” 10. maijā pulksten 9.00 aicina uz 

sarīkojumu Pļaviņās, Delveru mototrasē. 

Biedrības vadītājs Normunds Jukša informē, ka 

sarīkojuma ietvaros paredzētas „husis.lv Dārza 

dienas”, vietējo ražotāju tirdziņš, motosportistu 

paraugdemonstrējumi, kompānijas „WÜRTH” 

produkcijas prezentācija, kā arī Shell HELIX eļļu 

prezentācija - seminārs. Laipni aicināts ikviens! 

BIEDRĪBA „SPORTA KLUBS „JUKO”” AICINA UZ  

10 GADU JUBILEJAS SARĪKOJUMU 

mailto:vidusdaugavas.nvo.avize@gmail.com
http://mail.inbox.lv/horde/imp/compose.php?to=mailto%3akanita2%40inbox.lv
http://mail.inbox.lv/horde/imp/compose.php?to=mailto%3aliana%40jekabpilsnvo.lv
https://www.draugiem.lv/group/18645137/jekabpils-nvo-resursu-centrs/
mailto:kpk.tilts@gmail.com
http://jekabpilsnvo.lv/?p=4625
jekabpilsnvo.lv

