
Jūsu vērtējumam tiek nodots “Vidusdaugavas e

-avīzes” augusta numurs, kurā kā allaž stāstām 

par Vidusdaugavas reģiona biedrību 

aktualitātēm.  

Augusta sākumā Jēkabpils NVO ar plašu 

programmu piedalījās Jēkabpils pilsētas 

svētkos, bet augusta vidū grupa biedrības 

„Jēkabpils NVO resursu centrs” darbinieku 

apmeklēja Latgales reģionu. Šajā numurā 

plašāks stāsts un foto par Jēkabpils NVO 

dalību pilsētas svētkos un gūto pieredzi 

Latgalē. 

18.augustā uz kārtējo darba sanāksmi pulcējās 

projekta “Vidusdaugavas reģiona NVO 

darbības atbalsts”  vadības grupa. Tajā atzinīgi 

vārdi tika veltīti Jēkabpils NVO resursu 

centram par veiksmīgu Brīvprātīgā darba 

koordinēšanu biedrībā.  

Tā kā vasaras vidus bijis bagāts ar sporta 

notikumiem, tad šajā numurā stāstām par 

dažādu sporta svētku norisi. 

Arī turpmāk gaidām jūsu atsauksmes, 

ieteikumus, komentārus un informāciju par 

norisēm biedrībās. 

Sandra Mikanovska, 

“Vidusdaugavas NVO e-avīzes” redaktore  

2015. gada augusts 
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Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija, līdzfinansē Jēkabpils pilsētas pašvaldība 
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JŪSU VĒRTĒJUMAM – 
“VIDUSDAUGAVAS NVO 
E-AVĪZES” AUGUSTA 
NUMURS 

Biedrība „Jēkabpils NVO resursu 

centrs”, tās biedrorganizācijas, kā arī 

citas biedrības 8. augustā piedalījās 

Jēkabpils pilsētas svētkos – centrālajā 

norises vietā Vecpilsētas laukumā 

pretī Jēkabpils Tautas namam 

nodrošinot radošas darbnīcas un 

izzinošas izklaides svētku sadaļā 

„Radam un rādām”. 

Jēkabpils NVO resursu centrs aicināja 

bērnus un pieaugušos karsto dienu pavadīt 

pie baseina, sacenšoties bumbu mešanā, 

ātrākā pašgatavotā kuģīša balvas izcīņā un 

citās ūdens izklaidēs. Interesenti varēja 

iepazīties ar origami mākslas pamatiem, 

iespējām doties brīvprātīgajā darbā ārpus 

Latvijas, kā arī ar šobrīd aktuālo labdarības 

akciju „„Pasniedz roku atbalstam! Kopā 

izveidosim Jēkabpils slimnīcas kapelu ar 

kapelāna praksi!”. Par biedrību darbību 

varēja uzzināt pie to pārstāvjiem – savus 

pakalpojumus piedāvāja pensionāru apvie-

nības „Sasaiste” asinsspiediena mērītājas, ar 

fotogrāfiju palīdzību bija iespēja ieskatīties 

Latvijas Daugavas Vanagu apvienības 

Jēkabpils nodaļas un Latvijas politiski 

represēto apvienības Jēkabpils nodaļas 

darbībā. Jēkabpils invalīdu biedrība aicināja 

pievienoties „Skrabl” spēles entuziastiem un 

ar teju oriģinālā lieluma gleznotu autobusu 

informēja par vienu no invalīdiem 

piedāvātajām aktivitātēm – ekskursijām.  

Lasīt tālāk 

BIEDRĪBAS PIEDALĀS 

JĒKABPILS PILSĒTAS SVĒTKOS 

7. 
lpp. 

http://jekabpilsnvo.lv/?p=5400


2 

IEPAZĪSTAS AR LATGALES NVO 
13. un 14. augustā grupa biedrības 

„Jēkabpils NVO resursu centrs” 

darbinieku apmeklēja Latgales reģionu, 

kur Preiļos, Aglonā, Rēzeknē un 

Daugavpilī iepazinās ar nevalstisko 

organizāciju darbību. 

Pirmajā dienā jēkabpilietes iepazinās ar Preiļu 

NVO centra, biedrības „Preiļu sieviešu klubs”, 

nodibinājuma „Viduslatgales pārnovadu 

fonds”,  Aglonas novada biedrības 

„Neaizmirstule” darbību un Rēzeknes Mākslas 

un dizaina vidusskolas Mākslas namā tikās ar 

biedrību „European Association „World–Our 

Home””, Latgales entuziastu grupas „BIĻDIS”, 

kā arī biedrības „Mediju radošā studija” 

pārstāvjiem. 

 

Apvieno sabiedrības 

grupas ar dažādām 

interesēm 

Preiļu NVO centrs šobrīd apvieno 30 

sabiedriskās organizācijas, kuru darbības 

virzieni rāda, ka arī tur, gluži kā Jēkabpilī, 

savas intereses cenšas realizēt dažādas 

sabiedrības grupas. Kādas tās ir – atšifrējams 

jau pēc nosaukumiem – Preiļu novada 

invalīdu biedrība, Latvijas Sarkanā Krusta 

Preiļu nodaļa, biedrība „Preiļu Sieviešu 

klubs", Preiļu novada pensionāru biedrība, 

biedrība „Dabas Draugu klubs", Preiļu 

veselības veicināšanas biedrība, biedrība 

"Dzīvo raibi", biedrība "Savai skolai" un citas. 

Bez biedrību tīkla izveides, biedrību 

informatīvā atbalsta un citu biedrības 

uzturošu pakalpojumu nodrošināšanas, Preiļu 

NVO centra pienākumos ietilpst mūžizglītības 

īstenošana Preiļu novadā – organizēto 

apmācību skaitā ir gan valodu, gan 

grāmatvedības, lietvedības, datorlietošanas 

prasmju apguves, projektu izstrādes un 

vadības, floristikas, zīda apgleznošanas un 

citu profilu kursi. Kā piebilst Preiļu NVO 

centra direktore Ineta Liepniece – ja būs 

interesentu grupa, apmācības nodrošināsim. 

Ar projektu palīdzību iekārtotas telpas, kā arī 

iegādāts aprīkojums. Par to, ka apmācību 

iespējas tiek plaši izmantotas, pārliecinā-

jāmies datorklasē. Maksimāli tiek izmantoti 

vietējie resursi – piemēram, audēju 

vajadzībām trīs jaunās stelles tikušas 

pasūtītas pie Preiļu amatniekiem.  

Preiļu NVO centrs šogad svinēs savu 18-to 

darbības gadskārtu un to vada valde piecu 

vēlētu locekļu sastāvā. Jāpiebilst, ka valdes 

priekšsēdētājs Artis Utināns ir viens no trim 

biedrības „Latvijas Pilsoniskā alianse” (eLPA) 

padomes locekļu kandidātiem.  

Preiļu NVO centrā pēc telpu apskates, kurā 

mūs pavada centra direktore, tiekamies ar 

centra valdes priekšsēdētāju A. Utinānu un 

biedrības „Preiļu sieviešu klubs” vadītāju 

Diānu Pastari. 

To, kā top audekli tautiskiem meiteņu svētku 

brunčiem visām 2. klašu skolniecēm 

– meiteņu mammu izteiktai un 

Preiļu sieviešu kluba atbalstītai 

iniciatīvai, vērojam klātienē, bet par 

šopavasar  īstenoto projektu 

"Iepazīsti kaimiņu" un tā ietvaros 

izdoto bukletu trīs – latviešu, 

latgaļu un krievu – valodās, mūs 

informē Preiļu sieviešu kluba 

vadītāja.. Ņemot vērā Latgales 

daudzkonfesionālo sastāvu, bukletā 

iekļautas projekta dalībnieku – 

vecticībnieku garīgā mācītāja tēva 

Jevģēnija, katoļu priestera Aigara 

Bernāna un luterāņu mācītāja 

Ēvalda Bērziņa Lielā Gavēņa garīgās 

receptes jeb atziņas, kā arī praktiski 

pielietojamas gavēņa un Lieldienu svētku 

galda receptes.  

Turpinājumā ieskatu pirmā kopienas fonda 

Latgalē – nodibinājuma „Viduslatgales 

pārnovadu fonds” darbībā sniedz tā vadītāja 

Valija Vaivode. Fonds darbojas Aglonas, 

Vārkavas, Riebiņu, Līvānu un Preiļu novados 

Datorklase aprīkota ar jaunākās paaudzes datoriem un programmatūru 

No kreisās: Diāna Pastare, Artis Utināns, Ineta Liepniece 

Top meiteņu svētku brunči 
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un, lai gan dibināts 2013. gadā, tā kontā ir 

krietns skaits realizēto iniciatīvu – no 

iedzīvotāju ziedojumiem piešķirtas stipendijas 

20 mūzikas un mākslas skolu talantīgajiem 

audzēkņiem, sarīkotas Lūgšanu brokastis, 

kurās saziedotais 1751 EUR novirzīti novadu 

stipro daudzbērnu ģimeņu atbalstam, 

noorganizēta labdarības akcija „Piepildīt 

sapni”, kuras rezultātā piepildītas 26 bērnu ar 

īpašām vajadzībām ieceres un vēlmes, akcijas 

„Iedegsim svecīti labestībai” ietvaros 

sagādātas svētku paciņas 540 vientuļajiem 

pensionāriem, par pašvaldību ziedotajiem 

līdzekļiem sarīkots projektu konkurss 

„Iedzīvotāji veido savu vidi””. Nākotnes 

plānos ir projekts „Labdarības skola”, kurā jau 

šogad fonda darbības teritorijā četras skolās 

visās klasēs tiks īstenota kāda labdarības 

iecere. 

Jāpiebilst, ka ne tikai biedrības „Preiļu NVO 

centrs” dalīborganizācijas ir aktīvas projektu 

īstenotājas. Preiļu NVO centrs kopumā 

realizējis 17 dažādas pārraudzības un finanšu 

instrumentu projektus, tai skaitā EEZ un 

Latvijas valsts, Eiropas Sociālā fonda, Eiropas 

Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas 

fonda, Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku 

attīstībai  atbalstītos.  Nevalstiskajās 

organizācijās ik gadus tiek izvērtēts arī 

brīvprātīgo ieguldījums un no bijušā Preiļu 

rajona teritorijas katra novada tiek izvirzīts 

viens kandidāts nominācijai „Gada 

brīvprātīgais”. Atkārtotas izskatīšanas 

rezultātā, vērtējot sagatavotās prezentācijas, 

no pieciem nominantiem tiek izvēlēts goda 

nosaukuma īpašnieks.  

Komandas darbs, izdoma un spēja mobilizēt 

spēkus kopējam mērķim – šādas 

komponentes varētu minēt kā galvenās 

atslēgas veiksmīgai nevalstisko organizāciju 

centra darbībai. To apstiprina stāsts par 

centra transparenta tapšanu gājienam Preiļu 

pilsētas svētkos. Pa gabalu nevar saprast, kāds 

materiāls izmantots prezentācijas atribūtam, 

galvenais – būt zem viena karoga. Speciāli 

mums tas tika izņemts no noliktavas un 

nodemonstrēts. 

 

Talko, brauc “Ar veļiku pa 

Aglyunu” un uztur 

netradicionālu bibliotēku 

Aglonas novada biedrība „Neaizmirstule”, ir 

nākamais pieturas punkts Jēkabpils NVO 

pieredzes brauciena maršrutā. Sākotnēji kā 

Aglonas sieviešu klubs, bet oficiāli reģistrēta 

kā biedrība 2006. gadā, savu nosaukumu 

ieguva par godu rakstniecei un skolotājai 

Naaizmērstulei (īstajā vārdā Rozālija Tabine), 

kura 20.gadsimta sākumā dzīvoja un darbojās 

Aglonā. Viņai veltīto Latgales lauku skolu 

jaunrades darbu konkursu biedrība rīkoja jau 

10. reizi. Par godu šai jubilejai Eiropas 

Ekonomiskās zonas atbalstītā projekta 

„Atbalsts Aglonas novada biedrības 

„Neaizmirstule” darbībai” ietvaros šogad tika 

izdots pirmās desmitgades labāko jauniešu 

radošo darbu apkopojums „Ej un spīdi”. 

Minētajā projektā iegūtais finansējums ļāva 

realizēt vēl virkni aktivitāšu. Viena no tām – 

Tartakas upes un Upursalas sakopšanas talka. 

Kā pastāstīja biedrības vadītāja Inta Reča – 

talkošanas tradīcijas aizsākušās jau senāk – ar 

slēpošanas un nūjošanas trases izveidi. Tā 

šobrīd tiek aktīvi izmantota,  un 

apsaimniekošanu savā pārziņā pārņēmusi 

pašvaldība. Biedrības darbība pamatā 

balstoties uz sava veida kodolu – aktīvistu 

grupu, uz kuras dalībniekiem vienmēr varot 

paļauties. Atbalstītāju pulks ir krietni plašāks 

– lielākoties brīvprātīgie.Biedrībā izveidota 

brīvprātīgo datu bāze, kurai var pievienoties 

ikviens gribētājs, aizpildot anketu. Datu bāzē 

šobrīd esot ap 40 brīvprātīgo. 

Par tradicionālu kļuvis biedrības rīkotais 

pasākums “Ar veļiku pa Aglyunu” – ar 

velosipēdistu parādi pa Aglonas ielām un 

sacensībām tautas trasē 15 km distancē, kā arī 

sporta trasē pieredzējušiem velobraucējiem 

30 km distancē, šķēršļu joslas pārvarēšanā un 

nopietniem sportistiem domātajā triatlona 

stafetē (peldēšana, skriešana, velotriāls). 

Pasākuma ietvaros, sadarbībā ar CSDD 

bērniem ir noorganizēta iespēja kārtot testu 

velosipēda vadītāja apliecības iegūšanai. 

Šogad ir iecerēts vēl nebijis notikums – 

ekstrēmais velošovs „Greentrials”. 

Biedrība savā darbībā ir iekļāvusi dažādu 

hobij– un radošo darbnīcu nodrošināšanu. 

Apzinot iedzīvotāju vajadzības, tapis jauna 

veida pakalpojums – Resursu punkts 

jaunajiem vecākiem ar galda un brīvdabā 

izmantojamu spēļu bibliotēku un 

b e z a t l ī d z ī ba s  n o m ā  sa ņ e ma mi e m 

autosēdeklīšiem, ķengursomām, bērnu 

sētiņām, velosipēdiem un citām mantām. Tas 

ir ērts veids kā, piemēram, uz īslaicīgu viesu 

uzņemšanas laiku, nodrošināt interesantas 

nodarbības mazajiem. Tāpat visas spēles var 

Tā NVO sevi prezentēja Preiļu pilsētas svētku gājienā 

Pļavas puķei 

neaizmirstulītei 

Aglonas rakstniece ir 

veltījusi skaistus 

vārdus, tāpēc arī 

biedrības logo ir tās 

atveids  

Resursu punktā jaunajiem vecākiem pieejamas gan galda, gan 

brīvdabas spēles, autosēdeklīši, ķengursomas un citas īslaicīgas 

pielietojamības mantas. 

Kopā ar biedrības „Neaizmirstule”aktīvistēm 
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izmantot arī uz vietas – gluži kā bibliotēkas lasītavā žurnālus un 

laikrakstus.  

Turpat – biedrības mītnesvietas pagalmā ir izveidots tīkams atpūtas 

stūrītis – Fantāziju dārzs – uz tā zaļo koku fona pieredzes apmaiņas 

brauciena dalībnieces nofotografējās kopā ar Aglonas biedrības „Neaiz-

mirstule” aktīvistēm. 

 

Darbojas starptautiska mēroga 

programmās un uzņem filmas latgaliešu 

valodā 

Pieredzes apmaiņas brauciena pirmās dienas vakarpusē Rēzeknes 

Mākslas un dizaina vidusskolas Mākslas namā Jēkabpils NVO pārstāves 

sagaidīja biedrības „European Association „World–Our Home”” 

direktore Natālija Covvo un projektu koordinatore Dace Deksne, 

Edgars Blinovs no Latgales entuziastu grupas „BIĻDIS”, kā arī 

biedrības „Mediju radošā studija” valdes locekle Ināra 

Groce.Namamātes lomu šajā tikšanās reizē bija uzņēmusies Ināra 

Groce un viņai Jēkabpils NVO resursu centra valdes priekšsēdētāja 

Agita Pleiko pasniedza suvenīru – vāzi, pildītu dažāda lieluma dolomīta 

oļu kārtām ar zilu par vidu – identificējot Jēkabpili kā unikālas 

ģeogrāfiskās vides pilsētu, ar izvietojumu abos Daugavas krastos uz 

zemes dzīlēs atrodošās dolomīta plātnes. 

Prezentāciju par biedrības ”European Association „World–Our Home”” 

Rēzekne jeb „Pasaule mūsu mājās” darbību rādīja un komentāru 

sniedza tās projektu koordinatore Dace Deksne. 

Biedrības interešu lokā ir starptautiska mēroga projekti un 

programmas. Tā ir vienīga biedrība no Latvijas, kura ir starptautiskās 

asociācijas „Eiropas tautu festivāls” dalībniece. Asociācijā apvienojušās 

15 Eiropas valstis ar mērķi sekmēt savstarpējo sapratni Eiropas tautu 

vidū un sniegt iespēju iepazīt citu valstu kultūru un tradīcijas.  

Šogad – jau 10. gadu pēc kārtas biedrība piedalījās šis asociācijas 

rīkotajā festivālā, kurš norisinājās Polijas pilsētā Zloceņecā. Festivāla 

ietvaros notiekot dalībvalstu prezentācijas pasākumi, tāpēc kopā ar 

biedrības pārstāvjiem uz Poliju devušies arī Rēzeknes Kultūras un 

tūrisma centra darbinieki , Tautas Lietišķās mākslas 

studijas ,,Dzīpariņš” un SIA ,,Kristāla kurpīte” pārstāvji, kā arī deju 

kopa ,,Dziga”. Īpaši veiksmīgs brauciens izdevies „Kristāla kurpītes” 

ādas apavu ražotājiem – par uzņēmumā darinātajiem ādas zābaciņiem 

ieinteresējies kāds uzņēmējs, un tie visi ar vienu pirkumu tikuši 

paņemti. Nākamgad „Eiropas tautu festivāla” rīkošana rindas kārtībā ir 

pienākusi rēzekniešiem.  

Biedrība ”European Association „World–Our Home”” Rēzekne 

veiksmīgi īsteno arī Eiropas Savienības mūžizglītības programmas 

Grundtvig projektus – šāda projekta ietvaros Polijā trīs nedēļas dzīvoja 

un veica brīvprātīgo darbu Rēzeknes seniori, savukārt Rēzeknē – 

seniori no Polijas. Biedrība veic arī valodu apmācību, uzņem pie sevis 

un nosūta uz Eiropas valstīm brīvprātīgos jauniešus gan īstermiņa (2 – 

3 nedēļas), gan ilgtermiņa (minimālais ilgums – 6 mēneši) 

programmās. 

Tāpat – ar prezentācijas palīdzību, par īstenotajām idejām informēja 

Latgales entuziastu grupas „BIĻDIS” pārstāvis Edgars Blinovs. 

„BIĻDIS” interešu lokā ir Latgales kultūrvides popularizēšana, 

tradīcijas un latgaliešu valoda vietējā, nacionālā un starptautiskā 

līmenī, kā arī tiek pievērsta uzmanība esošajai situācijai Latgalē. E. 

Blinovs ir režisors divām entuziastu grupas uzņemtajām filmām – 

„Latgolys laikadečs” (2011) un spēlfilmai „Vīna vosora deļ vysu”, kura 

pirmizrādi piedzīvoja 2013. gadā, un tika izvirzīta Latgaliešu kultūras 

Gada balvai "Boņuks 2013" nominācijās "Gada sniegums audiovizuālajā 

mākslā" un "Par latgaliešu valodas popularizēšanu".  

Šobrīd grupa „BIĻDIS” strādā pie dokumentālās filmas par pāragri 

mūžībā aizgājušo rēzeknieti, dziedātāju Aiju Rimšu – vairāk pazīstama 

– vienkārši AIJA. 

 

Turpinājumu lasiet nākamajā NVO E avīzē, kā arī www.jekabpilsnvo.lv. 
Edgars Blinovs ir režisors divām „BIĻDIS” uzņemtajām filmām 

– „Latgolys laikadečs” un spēlfilmai „Vīna vosora deļ vysu” 

Par biedrību European Association „World–Our Home”” Rēzekne 

stāsta tās projektu koordinatore Dace Deksne 

Suvenīru no Jēkabpils saņem Ināra Groce 

http://www.jekabpilsnvo.lv


Sandra Mikanovska, 

“Vidusdausdaugavas NVO e-avīzes” redaktore 

18.augustā uz kārtējo darba sanāksmi 

pulcējās EEZ finanšu instrumenta 

programmas “NVO fonds” projekta 

“Vidusdaugavas reģiona NVO darbības 

atbalsts” projekta vadības grupa un 

aktivitāšu īstenotāji. Projektu finansiāli 

atbalsta Islande, Lihtenšteina un 

Norvēģija. 

Sanāksmes mērķis bija analizēt projekta gaitu, 

sasniegtos rezultatīvos rādītājus pēdējo četru 

mēnešu laikā, kā arī plānot projekta gaitu 

nākamajiem četriem mēnešiem. 

Galvenais secinājums – projekts norit saskaņā 

ar grafiku un viss plānotais tiek īstenots 

veiksmīgi. Viena no darba grupas sanāksmes 

tēmām bija – “Vidusdaugavas NVO e-avīzes” 

izdošana un lasītāju atgriezeniskā saite. 

Lasītāju atsauksmes kopumā ir pozitīvas, 

saņemti arī vairāki ierosinājumi projekta 

pilnveidošanai.  

Projekta koordinatore sadarbībai ar Jēkabpils 

pašvaldību Agita Pleiko ierosināja vairāk 

uzmanības veltīt e-avīzes pirmās lapas 

izveidei, lai tā būtu vēl aktuālāka un vēl vairāk 

uzrunātu lasītāju. 

Savukārt Labdarības akcijas organizatore Li-

gita Upīte norādīja, ka e-avīzes izdošanā pie-

trūkst radošuma un aicināja būt kreatīviem, 

piemēram, kādā ziemas mēnesī laikraksta ik 

lappusi noformējot ar sniegavīriem, bet citā 

mēnesī vēl ar kādiem citiem laikam un 

tematikai atbilstošiem atribūtiem. 

Darba grupas sanāksmē tika izvērtēta arī 

Labdarības akcijas norise un plānota 

noslēguma pasākumu organizēšana.  

Pārrunājām arī Brīvprātīgā darba koordi-

nēšanu biedrībā. Jāteic, ka šajā jomā gūti 

ievērojami rezultāti un ar šīs aktivitātes norisi 

Jēkabpils NVO resursu centrs var pamatoti 

lepoties. Brīvprātīgā darba koordinēšanā 

galvenais nopelns pienākas Lāsmai Zēbergai. 

Tuvākās lielākās aktivitātes ir apaļā galda 

diskusija un NVO forums. Abiem pasākumiem 

tika iezīmēta tematika un norises laika grafiks. 

“VIDUSDAUGAVAS REĢIONA NVO DARBĪBAS ATBALSTS” 

PROJEKTA VADĪBAS GRUPA PĀRRUNĀ AKTUALITĀTES 
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“ 
Patiesībā, pa šo laiku jau e-avīze var droši sākt 

saukties par e-žurnālu. Mūsu biedrības biedru 

viedokli apkopojot: svarīgi un labi bija tas, ka ir 

informācija par notikumiem un pasākumiem citās 

biedrībās, rada sajūtu, ka neesi viens, kad darbojies 

Jēkabpilī, ir informācija par NVO resursu centru un 

intervijas ar NVO cilvēkiem. Tas ļauj padomāt par 

iespējamajiem sadarbības partneriem, ir informācija 

ne tikai par to kas noticis, bet arī par gaidāmajiem 

notikumiem. 

E-avīzes forma pieņemama, bet ja informācijas 

daudzums palielināsies vēl, tad vajadzētu to kaut kā 

strukturēt pa nozarēm (vai citādi), jo šobrīd jau 

informācijas daudzums vienā avīzē ir gandrīz par 

lielu...(16 lpp).” 

Biedrības KPK Tilts vārdā -  

Inita Zarkeviča 

 

“ 
Viesītes novada Attīstības un plānošanas nodaļā 

regulāri saņem „Vidusdaugavas e-avīzi”. Uzska-

tām, ka šī avīze ir izveidota par būtisku infor-

mācijas avotu nevalstiskajam sektoram gan jaunu 

projekta iespēju meklēšanā, gan iepazīstoties kopu-

mā ar nevalstisko organizāciju īstenotajām aktivi-

tātēm. Lasot avīzi, priecē fakts, ka redzam arī Vie-

sītes novada aktīvos cilvēkus, kuri ir iesaistījušies 

nevalstisko organizāciju darbā. Uzskatām, ka ievie-

totā informācija ir izsmeļoša un lietderīga ikvienam 

lasītājam.” 

Viesītes novada Attīstības un plānošanas nodaļas 

vadītāja Inese Vītola 

“ 
Tātad - kopumā man avīze patīk, vizuālais 

noformējums ir labā līmenī, tāpat - saturs. 

Jaukākais ir tas, ka varam uzzināt par mūsu 

sektora aktivitātēm kopumā - ko kurš dara, un kādas 

vispār ir NVO mūsu apkārtnē. Kam būtu jāpievērš 

uzmanība? Iespējams, ka neesmu tik uzmanīga 

lasītāja, bet - diskusijas, intervijas ar pašvaldību un 

problēmraksti tomēr pamatā skar Jēkabpili. Ja 

materiāls ir domāts reģioniem, tad derētu diskusijas 

arī par novadu NVO problēmām, jo šobrīd no 

novadiem ir pamatā raksti par labajām lietām. Kas 

arī, protams, ir skaisti! Vispār - paldies par avīzi!” 

Ieva Jātniece, biedrība “Ūdenszīmes” 

 

“ 
Manuprāt, viss ir lieliski, pa kripatai no katras 

aktualitātes ir svarīgākā info uz doto brīdi, 

noformēts labi. Ja vien varētu vēl aktīvāk 

iesaistīt/ieinteresēt arī citas biedrības kaut ko par 

sevi ik pa laikam pastāstīt, būtu ideāli.. :)” 

Jēkabpils novada sabiedrisko attiecību speciālists 

Kaspars Sēlis 

 

“ 
Jēkabpils Galvenajai bibliotēkai ir izveidojusies 

laba sadarbība ar Jēkabpils Nevalstiskā sektora 

organizācijām.  Organizējam kopīgus 

pasākumus ar mazākumtautību biedrībām, 

pensionāru biedrību, esam piedalījušies biedrības 

„Zemgales NVO atbalsta centrs’’ rīkotajā seminārā 

par mūžizglītības iespējām.  

Patīkami, ka saņemot NVO E-avīzi, varam lasīt par 

pasākumiem, kuri notikuši sadarbībā ar bibliotēku, 

piemēram, aprīļa numurā raksts par ukraiņu 

biedrības „Javir’’ krustdūrienā izšūto gleznu izstādi, 

jūnija numurā ir raksts par latviešu – baltkrievu 

vārdnīcas prezentāciju. 

E-avīzes struktūra ir labi pārskatāma, kvalitatīvs 

fotomateriāls, noderīga informācija par NVO 

projektiem, pasākumiem, brīvprātīgā darba 

iespējām, jo arī mūsu sadarbības partneri – 

mazākumtautību biedrības izmanto piedāvātās 

iespējas, piesaistot jauniešus savas kultūras 

vēsturiskā mantojuma saglabāšanā un populari-

zēšanā. 

Būsim pateicīgi saņemt arī turpmākos E-avīzes 

izdevumus un ar interesi lasīsim par NVO 

aktivitātēm.” 

Jēkabpils galvenās bibliotēkas vecākā bibliotekāre 

Anta Klints 

 

“ 
Paldies, ka vaicājat viedokli. Avīze ir vairāk 

orientēta uz NVO tematiku, tāpēc gribētos 

vairāk informācijas par Līvānu novadu. Tad  

mēs varētu e-avīzi publicēt arī Līvānu novada mājas 

lapā. Vai varu ko darīt lietas labā? Sūtīt informāciju 

vai arī uzrunāt mūsu novada nevalstiskās 

organizācijas? Un ja jā – tad, kādu informāciju no 

mums gaidāt? Citādi, manuprāt, viss lieliski  :).” 

Indra Upeniece, Līvānu novada domes 

Sabiedrisko attiecību un ārējo sakaru daļas 

speciāliste 

Piedāvājam iepazīties ar “Vidusdaugavas NVO e-avīzes” lasītāju izteiktajām atsauksmēm: 
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Jēkabpils NVO resursu centrs piedāvā  

BEZMAKSAS konsultācijas grāmatvedībā un lietvedībā.  

Bezmaksas konsultācijas būs pieejamas līdz 2015.gada beigām. 

FAKTUS FIKSĒJOŠIE DOKUMENTI 
Faktus fiksējošie dokumenti ir doku-

menti, kuros atspoguļoti dati par 

organizācijas darbību vai faktiem un 

kuri neietilpst pārējās pārvaldes doku-

mentu grupās (piemēram, protokoli, 

akti, izziņas, uzziņas, pārskati). 

 Izziņa apstiprina vai sniedz īsas, būtis-

kas ziņas par kādu faktu vai personu. 

 Pilnvara ir dokuments, kuru izsniedz 

pilnvarotai personai, piešķirot viņai kā-

das tiesības rīkoties vai uzticot veikt kā-

du uzdevumu pilnvaras izsniedzēja 

vārdā. 

 Akts ir dokuments, ko sastādījušas vai-

rākas personas un kas apstiprina no-

teiktus faktus un notikumus. 

 Protokols ir dokuments, kas fiksē 

jautājumu apspriešanas un lēmumu 

pieņemšanas gaitu sapulcēs, apspriedēs, 

konferencēs un koleģiālo institūciju 

sēdēs, kā arī sarunās. 

 Plāns ir dokuments, kurā hronoloģiskā 

vai loģiskā secībā ietver paredzamo dar-

bu vai pasākumu sarakstu. 

 

 

TU  UN  NVO 

Jēkabpils NVO resursu centrs turpina 

iepazīstināt ar nevalstisko organizāciju 

cilvēkiem. Šoreiz uz sarunu aicinājām 

biedrības „Jauniešu klubs „13. pirm-

diena”” valdes priekšsēdētāju Liliju 

RAŽINSKU. 

Jautājumi: 

1. Kā sākāt darbu NVO sektorā? 

2. Kas motivē turpināt darbu NVO? 

 

1. Darbs nevalstiskajā sektorā iesākās 

vienlaikus ar darbu Jēkabpils Bērnu un 

jauniešu centrā. Tolaik – 2002. gadā – 

direktora vietnieces pienākumus pildīja Rita 

Bērzlapa, kurai, sadarbojoties ar skolu 

pašpārvalžu jauniešiem, bija radusies ideja 

par jauniešu organizācijas izveidi. Diena, kad 

notika jauniešu kopsanākšana, lai runātu par 

jauniešu kluba dibināšanu, bija pirmdiena un 

datums – 13. Tā – likumsakarīgi, – kā sportā 

pārņemot stafeti, man darbs ar jauniešiem 

nozīmēja arī darbu biedrībā. 

2. Man patīk strādāt ar jauniešiem kā 

mērķauditoriju – tas ir dzinulis, kas liek 

neļauties pasivitātei, bet dzīvot līdzi jauniešu 

laikam. Man patīk jauniešu maksimālisms – 

viņiem nav nekā neiespējama – lai cik traka 

ideja neliktos ar praktisku domāšanu 

apveltītam pieaugušajam, jauno domas 

nepazīst ierobežojumus – tas ir viņu trumpis 

un pluss. Esot kopā un līdzās, arī Tu pats 

nevari būt remdens – mani iedvesmo jauniešu 

nenogurstošā pozitīvā enerģija – tā ļauj 

nepagurt un būt radošai.  

Sīkāka informācija mājaslapā 

(mācību līdzeklis “Dokumentu pārvaldība”, S.V.) 

http://www.koledza.lv/best/download/biblioteka/Dokumentu_parvaldiba.pdf  

vai zvanot “Jēkabpils NVO resursu centrs” lietvedei T. 29811673 

http://www.koledza.lv/best/download/biblioteka/Dokumentu_parvaldiba.pdf
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1.augustā Jēkabpils 

stadionā uz V bērnu 

un jauniešu ar 

īpašām vajadzībām 

Sporta svētkiem 

aicināja bērnu un 

jauniešu ar īpašām 

v a j a d z ī b ā m 

biedrība „Cerību 

sala”.  

Jēkabpilī Sporta svētki 

bērniem un jauniešiem 

ar īpašām vajadzībām 

i r  k ļ u v u š i  p a r 

tradicionālu pasākumu 

un šogad notika jau 

piekto reizi. Sportis-

kajās aktivitātēs – vairāk nekā 20 dažādās 

disciplīnās – boulingā, līšanā caur tuneli, 

bumbas mešanā grozā, šautriņu un zābaka 

mešanā, kā arī citās, iesaistījās arī bērnu un 

jauniešu mammas, tēti, brāļi, māsas, 

atbalstītāji un draugi. Kā informē bērnu un 

jauniešu invalīdu biedrības valdes priekš-

sēdētāja Aija Kvēpiņa, reģistrējušos dalīb-

nieku skaits šogad bijis 102 – gan no Jēkab-

pils pilsētas, gan no Aizkraukles un Jelgavas. 

A. Kvēpiņa piebilda, ka Sporta svētki ir svarīgs 

notikums ne tikai pašiem svētku dalībnie-

kiem, bet arī cilvēkiem, kas ikdienā ir kopā ar 

viņiem. Pozitīvās emocijas un citu vienaudžu 

klātbūtne dod drošības un kopības sajūtu un 

ir motivējošs faktors īpašo vajadzību nodro-

šināšanas procesā un veselības uzturēšanā. 

Jebkura patīkama nodarbība lielākā pulkā 

veicina nedrošības sajūtas mazināšanos un 

līdz ar to palīdz integrēties sabiedrībā.  

Bērnu un jauniešu integrācija sabiedrībā – 

tieši ar šādu mērķi darbojas arī Sporta svētku 

īpašie viesi no Liepājas – biedrība „Diž-

vanagi”. Lielu interesi izraisīja šis biedrības 

vienas no darbības jomām – kanisterapijas 

speciālistu un viņu četrkājaino pavadoņu – 

suņu klātbūtne. „Ar suņa palīdzību bērnam 

daudz ko var iemācīt – runāt, skaitīt, vērot, 

atpazīt krāsas, nemaz nerunājot par labvēlīgo 

ietekmi uz muskuļu tonusu, taktilo (taustes un 

pieskārienu) sajūtu un nosacījuma refleksu 

veidošanos,” stāsta kanisterapijas speciāliste 

Māra Semjonova. Neesot svarīgi, kādas šķir-

nes suns tiek iesaistīts terapijā – adekvāts 

kanisterapijas veicējs var būt arī par agresīvo 

uzskatītās rotveileru šķirnes suns – galvenais 

ir iedzimtība un pareiza audzināšana.  

Sporta svētki iesākās ar dalībnieku parādi un 

tai sekojošu bērnu un jauniešu invalīdu 

biedrības valdes priekšsēdētājas Aijas Kvē-

piņas uzrunu, svinīgu uguns iedegšanu, kurā 

piedalī jās Latvijas junioru 

čempione triatlonā Elza Nestere 

un emocionālu balto baložu 

palaišanu debesīs.  

A.Kvēpiņa, uzrunājot svētku 

dalībniekus, uzsvēra, ka galvenais 

nav augsti rezultāti vai uzvara, 

galvenais šajās spēlēs – piedalīties 

un pateicās atbalstītājiem – SIA 

„Devona”, SIA „Dona”, Jēkabpils 

pilsētas, Krustpils un Salas 

novadu pašvaldībām. Kā sasnie-

gumu biedrības vadītāja minēja to, ka šogad 

sporta spēlēs ieradušies Latvijas bērnu un 

jauniešu invalīdu sporta federācijas pārstāvji, 

bet ar nožēlu norādīja uz faktu, ka, lai gan 

sporta spēles notiek jau piekto gadu, Jēkabpils 

pilsētas vadība savu pārstāvi nav deleģējusi ne 

reizi.  

Sporta svētku organizēšanā un norisē 

iesaistījās Jēkabpils Jauniešu domes, 

biedrības „JK Nams” un Latvijas Aizsargu 

organizācijas Jēkabpils aizsargu pulka 

pārstāvji.  

NOTIEK V BĒRNU UN JAUNIEŠU AR ĪPAŠĀM 

VAJADZĪBĀM SPORTA SVĒTKI 
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TURPINĀS PIETEIKŠANĀS VELOORIENTĒŠANĀS PASĀKUMAM 

“VIDESVELO MEŽAPARKĀ. VIDEI DRAUDZĪGS: PIEVIENOJIES!” 

Sintija Klūga,  

Programmas darbības koordinatore 

Vasaras nogalē, īsi pirms skolas gada 

sākuma, 29.augustā, biedrība “Vides 

iniciatīvu centrs” aicina izmēģināt 

savus spēkus veloorientēšanās pasā-

kumā komandām Jēkabpils Mežaparkā.  

Dalībnieki var izvēlēties vienu no trasēm – 

pieaugušo komandu maršrutu Mežaparkā un 

tam pieguļošā pilsētas Jēkabpils krasta 

teritorijā vai arī Minivelo Mežaparkā 

ģimenēm ar bērniem līdz 10 gadu vecumam. 

Pieaugušo trasē aicinātas komandas ar vismaz 

trim dalībniekiem, kas vecāki par 16 gadiem; 

ģimeņu ar bērniem trasē komandā jābūt 

vismaz diviem dalībniekiem – viens bērns un 

pieaugušais, kas vecāks par 18.  

“Videsvelo Mežaparkā. Videi draudzīgs: 

pievienojies!” ir lieliska iespēja aktīvi pavadīt 
brīvo laiku, iespēja apvienot patīkamo ar 

lietderīgo, kā arī iegūt vērtīgas balvas.  

Dalībnieku skaits pasākumā ir ierobežots, 

tāpēc dalību iepriekš obligāti jāpiesaka, līdz 

2 8 . a u g u s t a m  r a k s t o t  u z 

videsveseliba@inbox.lv vai arī sacensību 

dienā aizpildot pieteikumu uz vietas līdz 

plkst.10.45. Sacensību starts plkst.11.00. 

Veloorientēšanās pasākumā katamarānus 

nodrošina Jēkabpils sporta centrs, pasākumā 

piedalīsies brīvprātīgie no Jēkabpils jauniešu 

domes un Pļaviņu jauniešu iniciatīvu centra 

„Ideja”.  

Veloorientēšanās pasākums tiek realizēts 

EEZ/Norvēģijas FI NVO programmas 

projekta „Jēkabpils un apkārtējo novadu 

sabiedrības saliedēšana un iesaistīšana 

brīvprātīgo darbā, sakopjot apkārtējo vidi, 

veidojot tās ilgtspēju un pielāgojot to 

sabiedrības vajadzībām” ietvaros.  

DOBELĒ NOTIKS SPORTA SVĒTKI  

BĒRNIEM UN JAUNIEŠIEM AR ĪPAŠĀM VAJADZĪBĀM 

Dobelē, Dobeles sporta 

centrā, Tērvetes ielā 10,  

12.septembrī no pulksten 

10.30- 15.00 notiks Sporta 

svētki bērniem un jaunie-

šiem ar īpašām vajadzī-

bām. Pasākumā piedīties aicināti bērni 

un jaunieši ar invaliditāti bez vecuma 

ierobežojuma. Ja būs piemēroti laika 

apstākļi, sportošana notiks brīvā dabā. 

Sporta svētkus organizē Dobeles novada 

bērnu un jauniešu invalīdu biedrība 

“Laimiņa”. Pasākumu atbalsta Dobeles 

novada dome, Latvijas bērnu un jauniešu 

invalīdu sporta federācija, Fonds “Ziedot”, 

vietējie uzņēmēji un Dobeles Jaunatnes 

iniciatīvu un veselības centra 

jaunieši kā brīvprātīgie tiesneši. 

Spoirta svētki tiek organizēti ar 

mērķi radīt iespēju bērniem un 

j a u n i e š i e m  a r  ī p a š a m 

vaj ad zī bā m sa tik t ie s un 

piedalīties sporta aktivitātēs; iepazīstināt 

dalībniekus ar dažādām sporta aktivitātēm, 

kuras ir piemērotas bērniem un jauniešiem ar 

īpašām vajadzībām, kā arī dot ierosmi 

dalībniekiem arī turpmāk – ikdienā 

nodarboties ar fiziskām aktivitātēm. 

Programma: 

10.30 – 11.00 dalībnieku ierašanās, 

reģistrācija; 

11.00 – 11.15 sporta dienas atklāšana, 

iepazīstināšana ar tās norisi; 

11.15 – 14.00 sporta aktivitātes; 

14.15 – 15.00 sporta dienas noslēgums, 

apbalvošana; 

11.00 – 15.00 svētku dalībnieku radošo darbu 

izstāde „ Sportojam kopā”; 

11.15 – 14.00 radošā darbnīca. 

Katrai komandai, kura ieradīsies uz Sporta 

svētkiem, būs jāsagatavo darbiņš izstādei par 

tēmu „Sportojam kopā”. Darbi būs apskatāmi 

visu Sporta svētku norises laiku, kad notiks arī 

balsošana par izstādes darbiem, Interesantāko 

darbu autori saņems balvas.  

Lasīt tālāk 

INVALĪDU SPORTA KLUBS „DAUGAVPILS” RĪKO SPORTA SPĒLES 

Sporta spēles notiks 2015.g. 29.-30. 

augustā Daugavpils sporta un atpūtas 

bāzē ”Dzintariņš”. 

Bāzes adrese: Jaunie Stropi, braukšana ar 

autobusu Nr. 3 līdz pieturai Baldones iela. 

Adrese : Krimuldas ielā 41. 

Sacensību dalībnieku ierašanās un reģistrācija 

notiks sacensību vietā 2015.gada 29 augusta 

no plkst.09:00-11:30. 

Sacensību atklāšana plkst.12:00 

Sporta spēlēs organizē ISK”Daugavpils” ar 

Daugavpils pilsētas Domes, Daugavpils sporta 

pārvalde un LCPRSF atbalstu. 

Sacensību organizētāji nodrošina dalībniekus 

ar ēdināšanu, sacensību sporta inventāru 

(izņemot person.tenisa raketes,novusa nūjas), 

dalībniekus ar naktmītni-gultas piederumi. 

LISF klubu biedriem, uzaicinātajām personām 

un viņu pavadītājiem dalības maksa  –7,00 

EUR (pustdienas, vakariņas, naktsmītne, 

brokastis un pustdienas)( Jātnieku 70-39, LV 

5410, Daugavpilī, talr.25317887, e-mail: iskd-

p@inbox.lv; Reģ. Nr.:40008022326; Bankas 

rekvizīti A/S CITADELE, Daugavpils filiāle 

LV71PARX0016182590001) 

Sacensību programma¬ 

1.  Novuss 

2.  Darts 

3.  Mehāniskā airēšana 

4.  Galda teniss 

5.  Soda metieni 

6.  Dambrete 

7.  Šahs 

8.  Zolē 

9.  Boccia 

10.Šaušana 

11. galda futbols 

12. šaudauna  atklātais pilsētas čempionāts 

13. paukošanā ratiņkrēslos 

Lasīt tālāk 

mailto:videsveseliba@inbox.lv
http://jekabpilsnvo.lv/?p=5480
http://jekabpilsnvo.lv/?p=5477
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LABA TEORIJA PALĪDZ IZSKAIDROT PRAKSI 
Biedrība „Jēkabpils NVO 

resursu centrs”, kas ir sadar-

bības partneris organizācijas 

Ziedot.lv un veikalu tīkla 

„Maxima Latvija” kopīgi rīko-

tajā labdarības akcijā „Palīdzi 

trūcīgiem mazuļiem!”, uz 

tikšanos ar akcijas vēstnesi, 

psiholoģijas zinātņu doktori 

Diānu Zandi 27. jūlijā aicināja 

Jēkabpils jaunos vecākus. 

Uz tikšanos ar D. Zandi lekcijā par 

mazuļu aprūpi „Kā izprast savu 

mazuli?” bija pulcējušies pāri par 

četriem desmitiem jauno māmiņu 

un tētu. Uzsākot sarunu, D. Zande uzsvēra, ka 

katram dalībniekam no šīs tikšanās jāpaņem 

sev noderīgais, ko pielietot, jo tāpat kā nevar 

iemācīties pareizi gatavot ēst, izlasot vienīgi 

pavārgrāmatu, arī bērnu audzināšanā sava 

nozīme ir gan teorijai, gan praksei, bet laba 

teorija palīdz izskaidrot praksi. 

Jāpiebilst, ka aicinot jaunos vecākus uz 

lekciju, Jēkabpils NVO resursu centra 

darbinieki bija parūpējušies par to, lai mazuļi 

interesanti pavadītu laiku un tiktu pieskatīti, 

kamēr vecāki  netraucēti  uzklausa 

pieredzējušās speciālistes padomus. Anete un 

Edgars, kuri lekciju apmeklēja kopā ar dēliņu 

Valteru, atzina, ka lai gan tikšanās ar D. Zandi 

viņiem ir jau otrā, dzirdētais devis jaunas, 

vērtīgas atziņas kā saprast un, kā izturēties 

dažādās situācijās. Un lieti noderējis tas, ka, 

pateicoties resursu centra brīvprātīgo auklīšu 

servisam, varēja pilnībā koncentrēties uz 

lektores stāstījumu. 

Noslēdzot lekciju, D. Zande klātesošajiem 

vēlēja atcerēties un domāt par mazajiem 

jaukajiem momentiem un censties saglabāt 

pozitīvismu, jo pretējā gadījumā rūpju 

nezūdamības likums parūpēsies par negatīvā 

pārsvaru ikdienā. „Principā mēs paši 

izvēlamies, kuru pedāli spiest – kad domājam 

par labām lietām, mēs sevī vairojam laimes 

hormonus,” saka D. Zande. Vērtējumu, ka 

lekcija arī kopumā bijusi ļoti pozitīva un 

iedvesmojoša, pauda jaunā māmiņa Ilona. 

Līdzīgās domās bija arī māmiņa Linda: 

„Atsvaidzināju sev zināmus un jau pielietotus 

padomus – grēks neizmantot šādu iespēju, 

turklāt bez maksas. Lieliska un vērtīga 

lekcija”. 

Pēc kopīgās tikšanās ar psiholoģijas doktori 

vairāki vecāki izmantoja izdevību uzdot 

personīgi interesējošus jautājumus un, 

patīkami, ka tostarp ne tikai māmiņas, bet arī 

viens no lekcijā klātesošajiem tētiem. 

Dodoties mājās, jaunie vecāki saņēma 

„Maxima” sarūpētās dāvanu paciņas ar akcijā 

iesaistīto uzņēmumu AS „Tukuma piens”, AS 

„Laima”, SIA „Rīgas Piensaimnieks” 

ražojumiem. 

Informāciju par Diānas Zandes viesošanos Jēkabpilī un 

Viesītē ir sagatavojusi arī Zane Udrase – SIA „Maxima 

Latvija” komunikācijas speciāliste (tālr. 29666603; e–pasts: 

j a n i s . b e s e r i s @ m a x i m a . l v ;  w w w . m a x i m a . l v , 

www.augosai.lv). 

27. jūlijā labdarības akcijas „Palīdzi trūcīgiem mazuļiem” ietvaros ar 

jaunajām māmiņām Viesītē un Jēkabpilī tikās projekta vēstnese, 

psiholoģijas zinātņu doktore Diāna Zande, sniedzot nepieciešamās 

zināšanas par mazuļu aprūpi un emocionālo atbalstu bērnu 

audzināšanā lekcijā „Kā izprast savu mazuli?”. „Palīdzi trūcīgiem 

mazuļiem” ir labdarības organizācijas Ziedot.lv rīkota akcija sadarbībā 

ar veikalu tīklu SIA „Maxima Latvija”, kuras mērķis ir palīdzēt ap 

2000 bērnu no maznodrošinātām ģimenēm visā Latvijā. 

Viesītē uz lekciju bija ieradušās 26 mammas, savukārt Jēkabpilī uz 

lekciju bija ieradušās 43 mammas. Sieviešu stāsti un intereses, kādēļ 

atnākušas uz šo lekciju bija ļoti dažādas: daudzas māmiņas vēlējās 

uzzināt, kā labāk rūpēties par mazuļiem viņu dzīves pirmajos 

mēnešos, citām sievietēm, audzinot bērnus, ikdienas rutīnā grūti 

atrast laiku sev, bet kādai citai mammai gribējies iedvesmoties, lai 

ikdienu padarītu interesantāku gan sev, gan savai ģimenei. Pēc lekcijas 

aptaujātās mammas atzina, ka katrai būs kāda atziņa vai ideja, ko 

paņemt no Diānas Zandes stāstītā. 

Divu bērnu māmiņa Līga Vīksna norādīja, ka šādas lekcijas varētu 

biežāk notikt, lai iedvesmotu cilvēkus un atgādinātu vecākiem, ka 

jāatceras arī parūpēties par sevi bērniņa audzināšanas laikā: „Viss, ko 

stāstīja Diāna Zande, mani ļoti aizkustināja un lika aizdomāties par 

savu ikdienu. No šīs dienas lekcijas paņemšu atziņu, ka ir jārūpējas arī 

pašai par sevi, jo laimīgai mammai būs laimīgi bērni.” 

Lekcijas laikā Diāna Zande ne tikai dalījās savās zināšanās par to, kas 

jāzina par mazuļa attīstību dzīves pirmajos gados, kā izprast bērniņu 

un viņa vajadzības, un kā vecākiem pašiem neaizmirst parūpēties par 

sevi, auklējot jaunākos ģimenes locekļus, bet jaunajiem vecākiem bija 

iespējams rast atbildes arī uz sev interesējošiem, personīgiem 

jautājumiem. Diāna Zande uzsvēra, ka darot mazās ikdienas izvēles ir 

nozīmīgi neaizmirst par bērnu iesaisti un lomu tajās: „Ir svarīgi bērnu 

iesaistīt jebkurās ikdienas darbībās, kaut vai veikalā izvēloties 

piemērotāko sieru. Nav svarīgi, ka viņš paņems beigās to, kurš jums, 

visticamāk, negaršo, bet viņš būs juties nozīmīgs šajā kopīgajā izvēles 

procesā,” skaidro Diāna Zande.  

Diānas Zandes lekcija „Kā izprast savu mazuli?” Viesītē un Jēkabpilī 

notika labdarības projekta „Palīdzi trūcīgiem mazuļiem” ietvaros. 

Projekta laikā ģimenēm, kurās aug bērni līdz 2 gadu vecumam, katru 

mēnesi tiek nodrošinātas autiņbiksītes un piena maisījumi 16 eiro 

vērtībā, lai bērni augtu veseli un laimīgi. Lai varētu sniegt palīdzīgu 

roku visām akcijā iesaistītajām ģimenēm, nepieciešami 32 000 eiro 

mēnesī. 

Ziedojumus iespējams veikt SIA „Maxima Latvija” veikalos visā Latvijā 

– gan ziedojumu kastītēs, gan izvēloties veikalos produktus ar īpašu 

akcijas zīmi „Palīdzi trūcīgiem mazuļiem”, kas nozīmē, ka ražotājs 

ziedos 1 centu no produkta cenas mazuļu atbalstam. Šobrīd labdarības 

akcijā ir iesaistījies AS „Tukuma piens” ar pienu „Baltais” 2%, AS 

„Laima" ar dažāda veida cepumiem, konfektēm, u.c. produktiem, kā 

arī SIA „Rīgas Piensaimnieks” ar biezpiena sieriņu „Kārums” 

multipaku, ziedojot 1 centu no katra pārdotā produktu iepakojuma 

„Maxima Latvija” veikalos. Sniegt atbalstu mazuļiem no trūcīgām 

ģimenēm var arī ziedojot Ziedot.lv mājas lapā (http://www.ziedot.lv/

palidzi–trucigiem–mazuliem–2137) un zvanot uz ziedojumu tālruni 

9006 7004 (maksa par zvanu 1,42 eiro).  

Labdarības akcija „Palīdzi trūcīgiem mazuļiem” ietilpst SIA „Maxima 

Latvija” ģimeņu atbalsta programmā „Augošai Latvijai”, kas apkopo 

dažādas uzņēmuma iniciatīvas un sadarbības projektus šajā jomā, un 

kuras galvenais vadmotīvs ir par ģimenei draudzīgu vidi un ērtu 

iepirkšanos. Vairāk iepazīties ar programmu iespējams mājas lapā 

www.augosai.lv.  

Papildu informācijai: Inese Danga, „Ziedot.lv” Sociālās programmas 

vadītāja,Tālr. 67289339, e–pasts: inese@ziedot.lv;www.ziedot.lv. 
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NOTIKA LATVIJAS POLITISKI REPRESĒTO 17. SALIDOJUMS 

22. augustā notika Latvijas politiski 

represēto 17. salidojums. Uz to devās 

Latvijas politiski represēto apvienības 

Jēkabpils nodaļas biedru grupa. 

Kā informē Latvijas politiski represēto 

apvienības valde, 11. augusta sēdē ir izskatīts 

politiski represēto 17.salidojuma Rezolūcijas 

projekts. Tā tēma – atgādinājums, ka 

represētie,  neskatoties uz saviem 

ievērojamiem gadiem, aktīvi seko politiskām 

un ekonomiskām norisēm valstī. Represētie 

ne tikai vēro, bet arī cenšas problēmu 

risināšanai dot savus ieteikumus. Represētie 

uzsver, ka ir svarīgi, lai valstī celtos tautas 

labklājības līmenis, taču pozitīvi vērtējami 

valdības pēdējā laikā plānotie pasākumi –  

valsts aizsardzības budžeta palielināšana  un 

uz tā bāzes karavīru skaitliskā sastāva 

palielināšana, rekrutēšanas sistēmas 

reorganizācija, zemessardzes un jaunsardzes 

rindu paplašināšana, modrenā bruņojuma 

iegāde, kā arī vienošanās par pastiprinātu 

aizsardzības karavīru vienību izvietošanu 

Baltijas reģionā. Joprojām par aktuālu tiek 

uzskatīta nepieciešamība stiprināt zemessargu 

un jaunsargu apmācību, it īpaši jaunsargu 

patriotisko audzināšanu, kā arī šo formējumu 

pietiekamu apgādi ar pirmās nepieciešamības 

ekipējumu un ieročiem, lai šie formējumi 

kļūtu par nopietnu atbalstu profesionālajām 

karaspēka vienībām, kopā veidojot militāro 

spēku Latvijas valsts aizsardzībai. Tā kā 

salidojums notiek vienu dienu pirms 23. 

augusta, kad daudzus gadus atpakaļ šinī dienā 

divas lielvaras uzsāka Latvijas valsts 

iznīcināšanu, Rezolūcijā īpaši uzsvērta valsts 

ārējā drošība. 

Par 17. politiski represēto salidojuma norisi 

lasiet www.jekabpilsnvo.lv.  

CIMDUS AR LATVJU RAKSTIEM 

DĀVINA EIROPAS MĒROGA 

PLENĒRA DALĪBNIEKIEM 

Jēkabpils NVO resursu centrs izsaka 

pateicību LILLIJAI GRUZNIŅAI par 

aktivitāti, atsaucoties uz Ziedot.lv 

lūgumu – palīdzēt sagādāt 140 siltus 

cimdu pārus ar latvju rakstiem.  

Lilija Gruzniņa Jēkabpils NVO resursu centrā 

ir nogādājusi 3 pārus pašadītu rakstainu 

cimdu. Tie tiks nosūtīti uz Ziedot.lv, no kurie-

nes kopā ar citu Latvijas rokdarb-

nieču darinājumiem nonāks pie iece-

res – dāvināt cimdus ar latvju rak-

stiem Eiropas mēroga plenēra 

dalībniekiem – realizētājiem – Sa-

biedrisko pakalpojumu regulēšanas 

komisijas. 

AR FILMAS PIRMIZRĀDI NOSLĒDZ PROJEKTU 
Ar dokumentālās filmas „Nepārtrauktība” pirm-

izrādi 31. jūlijā noslēdzās Jēkabpils pensionāru 

apvienības „Sasaiste” projektā “Paaudžu sa-

draudzībai” paredzētās aktivitātes. 

Projekts tapis ar mērķi veicināt triju paaudžu sadarbību 

un ieinteresēt bērnus pētīt, apzināt un dokumentēt savu 

vecvecāku dzīves stāstus. „Šodien dzīve rit pa citām slie-

dēm – bieži vien mazbērni nezina kā sauc vecmāmiņas un 

vectētiņus. Bet, lai būtu vieglāk, svarīgi, ka vecākā, vidējā 

un jaunākā paaudze palīdz cita citai. Ir gandarījums, ka 

projekta gaitā ir izdevusies sadarbība gan ar biedrībām, 

gan ar jaunāko paaudzi. Ir prieks un lepnums, ka 

vecvecāki daudzās dzimtās ir piemērs, garīgais balsts un 

dzīves gudrības devējs,” – filmas pirmizrādes svētkos 

klātesošos uzrunāja „Sasaistes” vadītāja Biruta 

Jemeļjanova. 

Filma „Nepārtrauktība” radīta „Štelmahera fotokino 

studijā” un tās režisors, kā arī vienlaikus operators ir 

Jēkabs Štelmahers. Filmas pamatā ir četras intervijas ar 

senioru paaudzes pārstāvēm un jauniešiem – skatījums 

uz vienām un tām pašām dzīves kategorijām – laimi un 

citām no dažādu vecumu pozīcijām. J.Štelmahers atzīst, ka paticis būt 

kopā ar senioriem, cilvēkiem esot daudz ko stāstīt un ne viss 

satilpināms vienā filmā – bijis daudz pozitīvā, kas arī „palaists” vaļā. 

Ieteikumi filmas varoņu izvēlē nākuši no biedrības un, kā uzsver B. 

Jemeļjanova, faktiski katram ir ko teikt, un – ne velti filmai nav beigu 

– projekta finansējums ļāvis iegādāties aparatūru – būs turpinājums 

ar vēl daudzām vērtīgām atmiņām 

Filmas kopijas saņems interviju dalībnieki, tā būs pieejama 

pensionāru apvienībā „Sasaiste”, tikšot organizēti filmas 

demonstrēšanas izbraukumi uz pagastiem un, iespējams, filma tikšot 

izrādīta arī Jēkabpils Kino placī – informē biedrības vadītāja. 

Noslēgumā režisors J.Štelmahers pateicās cilvēkiem, kas līdzdarbojās 

filmas tapšanā, savukārt biedrības vadītāja B. Jemeļjanova pasniedza 

atzinības rakstus projekta „Paaudžu sadraudzībai” partneriem – par 

atbalstu un sadarbību. 

Projekts bija viens no septiņiem Kopienu iniciatīvu fonda programmā 

„Plaukstošu kopienu attīstībai” atbalstītajiem un tā realizācija sākās 

jau 2014. gadā. 

http://www.jekabpilsnvo.lv


Pirms dažām dienām vides mākslas 

objekts “Svari” Jēkabpilī ieguva jaunu 

rotu – Lielvārdes jostu. Tā Valsts Asins-

donoru centrs (VADC) aicina jēkabpi-

liešus un pilsētas apkārtnes iedzī-

votājus pieņemt izaicinājumu un doties 

ziedot asinis tepat Jēkabpils reģionā-

lajā slimnīcā. Turklāt darīt to ne tikai 

tagad, bet arī regulāri nākotnē.   

Bieži cilvēki nezin, ka vīrieši asinis var ziedot 

6 reizes, sievietes - 4 reizes gadā, starp asins 

nodošanas reizēm ievērojot vismaz 9 nedēļu 

intervālu. Protams, ne vienmēr izdodas atrast 

laiku tik daudzas reizes, tomēr būtu vēlams 

ievērot regularitāti un ziedot asinis vismaz trīs 

reizes gadā. Tas ir svarīgi, jo Latvijā ik dienu 

nepieciešams, lai asinis ziedotu vismaz 150 

cilvēki, kopā gadā ziedojot 54 750 devas asiņu. 

2013. un 2014. gadā katrā ir noziedotas 

gandrīz 53 000 devas asiņu, tomēr tas ir 

nepietiekami, lai pilnībā nodrošinātu visu 

pieprasījumu un būtu gatavi neparedzētiem 

gadījumiem. Jēkabpils reģionālās slimnīcas 

Asins sagatavošanas nodaļā 2014. gadā kopā 

asinis ziedot bija atnākuši 644 cilvēki no tiem 

320 vīrieši un  324 sievietes, kopā noziedojot 

1114 devas jeb apmēram 557 litrus asiņu, kas 

ir aptuveni 2% no visām Latvijā saziedotajām 

asinīm. Jāatzīmē, ka šī gada pirmajā pusgadā 

Jēkabpilī donori bijuši nedaudz aktīvāki nekā 

pagājušā gada pirmajā pusgadā, šogad nozie-

dojot par 91 asinis devu vairāk.   

Parasti donoru aktivitāte īpaši samazinās va-

saras mēnešos un garo svētku laikā, kad, do-

doties atvaļinājumā, cilvēkiem prātā ir ceļoju-

mi, atpūta vai dārza darbi, nevis asins zie-

došana. Tāpēc ar atgādinājumu, ka mēs visi 

esam saistīti un kādu dienu asinis var vajadzēt 

jebkuram no mums, Valsts Asinsdonoru 

centrs (VADC) īsteno informatīvu kampaņu 

„Mums ir viena asinsrite”. Kampaņas mērķis 

ir piesaistīt jaunus donorus un mainīt esošo 

donoru ieradumus, aicinot cilvēkus ziedot 

asinis regulāri vismaz trīs reizes gadā, tai 

skaitā atvaļinājumu un garo brīvdienu laikā.  

19. augustā, kad Jēkabpils reģionālā slimnīca 

īpaši aicināja nākt ziedot asinis, atnākušie 

cilvēki bija ļoti atsaucīgi. Priecē tas, ka atnā-

kušo vidū bija 8 jauni donori, kas, cerams, 

nāks ziedot asinis arī turpmāk regulāri.  

Dace Teilāne, Jēkabpils reģionālās slimnīcas 

Asins sagatavošanas nodaļas vadītāja  uzsver: 

„Pateicamies tiem, kas jau regulāri nāk nodot 

asinis pie mums uz Jēkabpils reģionālo 

slimnīcu, kā arī tiem jēkabpiliešiem, kas 

atsaucās īpašajam donoru dienas aicinā-

jumam 19.augustā. Asins ziedošana nebeidzas 

ar mūsu telpu apmeklējumu – jūsu ziedotās 

asinis var glābt kādam dzīvību vai palīdzēt 

pārvarēt smagu hronisku saslimšanu. Paldies 

jums par dalīšanos ar visdārgāko! Turklāt 

daudzi donori pēc asins nodošanas jūtas ne 

tikai gandarīti, bet arī veselāki, jo, asinīm 

atjaunojoties, uzlabojas arī vispārējais 

veselības stāvoklis”.  

Jēkabpilī asinis var ziedot Jēkabpils 

reģionālajā slimnīcā Asins sagatavošanas 

nodaļā (Stadiona ielā 1 (Ambulatorajā daļā 

2.stāvā) pirmdienās no 12:00-15:00 un 

otrdienās no 9:00 – 13:00. Tālrunis uzziņām: 

65237853. Vajadzība pēc konkrētās 

asinsgrupas asinīm mainās katru dienu. Pirms 

ziedot asinis, ieskaties www.donors.lv. 

Atgādinām, ka par asins donoru var kļūt 

personas vecumā no 18 līdz 65 gadiem; sver 

ne mazāk par 50 kg; dienā pirms asins 

nodošanas nav lietojis alkoholu; ir paēdis, 

izgulējies, atpūties, jūties labi; ir vesels un 

pēdējā laikā nav slimojis; pirms tam ir lietojis 

veselīgu uzturu un daudz šķidruma. Ziedojot 

asins, nepieciešams uzrādīt personu 

apliecinošu dokumentu – pasi, ID karti vai 

autovadītāja apliecību. Asins nodošana 

nekaitē cilvēka veselībai. Nododot asins, 

organismā tiek stimulēta asinsrades sistēma 

un atjaunots asins sastāvs.  

Atceries - ziedojot asins, nepieciešams uzrādīt 

personu apliecinošu dokumentu – pasi, ID 

karti vai autovadītāja apliecību. Nepieciešams 

līdzi paņemt arī bankas konta numuru, jo no 

1. augusta donoriem kompensācija tiek 

ieskaitīta bankas kontā. 

VADC Administratīvais departaments,  

Tālr.: 67408878, www.donors.lv 

Informācijai: 

Gunta Misāne, kampaņas reģionālo pasākumu 

koordinatore  

29115356, prese@vadc.gov.lv 

Informācijai par kampaņu 

VADC kampaņas „Mums ir viena asinsrite” 

laikā ar TV, radio un drukātām preses 

reklāmām tiek atgādināts, ka visi esam vienoti 

vajadzībā pēc stabilām asins rezervēm un 

varam ziedot trīs reizes gadā. Kampaņai 

izvēlēts ļoti simbolisks vizuālais risinājums – 

Lielvārdes josta, kurai sāk aptrūkties 

sarkanais pavediens. Kampaņas reklāmas 

klips apskatāms šeit. Potenciālos un esošos 

donori tiek uzrunāti arī caur sociālajiem 

medijiem – Draugiem.lv, Facebook, Twitter  – 

un īpašā digitālā aplikācijā aicina atzīmēties 

tos, kas asinis jau ziedojuši.   

Kampaņas laikā VADC izaicina uzņēmumus, 

pašvaldības, nevalstiskās organizācijas, valsts 

iestādes, sabiedrībā pazīstamus cilvēkus un 

ikvienu no mums – ziedot asinis, publicēt 

vizuālu apliecinājumu sociālajos medijos un, 

izmantojot mirkļbirku #Izaicinajumsdziviba, 

mest tālāk izaicinājumu draugiem, paziņām, 

sadarbības partneriem, konkurentiem vai 

kaimiņam – ziedot asinis, lai nevienam 

šovasar nepietrūkst asiņu. Akcijas rezultātiem 

var sekot www.vadc.gov.lv/izaicinajums 

Augustā septiņās pilsētās – Daugavpils, 

Jēkabpils, Jelgava, Liepāja, Rēzekne, 

Valmiera, Ventspils – tiek izvietotas 

pilsētvides instalācijas, kā arī notiek citi 

pasākumi. VADC kampaņu īsteno Bounce 

reklāmas aģentūra (SIA „Triple Bounce”) 

VAI JĒKABPILIEŠI IR GATAVI PIEŅEMT IZAICINĀJUMU 

ZIEDOT ASINIS REGULĀRI VISMAZ TRĪS REIZES GADĀ? 
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PROJEKTĀ „AIZ APVĀRŠŅA” NOSLĒGTS VASARAS 

NODARBĪBU CIKLS 
Ieva Jātniece, 

Projekta koordinatore 

Šajā projektā īstenojam trīs nodarbību 

ciklus bērniem - tie notiek visos piecos 

LP „Sēlija” darbības aptvertajos 

novados – Aknīstes novada Ancenes 

ciemā, Jēkabpils novada Dunavas 

ciemā, Krustpils novada Vīpes ciemā, 

Salas novada Biržos un Viesītes novada 

Ritē.  

Pirmais nodarbību cikls – „Vērtības” – 

noslēdzās līdz ar mācību gada beigām, un tā 

ietvaros bērni iepazinās ar savas apkārtnes 

vērtībām. Iestājoties vasarai, uzsākām radošo 

darbnīcu cikls „Skaties tālāk!”, un līdz ar 

pēdējo vēso jūlija nedēļu visu piecu ciematu 

bērni ir paraudzījušies arī ārpus ciematu 

robežām. Asares, Rites un Dunavas ciematos 

šīs nodarbības norisinājās jūnijā, pirms 

Vasaras saulgriežiem. Savukārt Biržu un Vīpes 

bērni šīm nodarbībām bija izvēlējušies jūlija 

pēdējo nedēļu.  

Katrā ciemā tika radīta īpaša programma, lai 

bērniem būtu iespējams iepazīties ar tiem 

nodarbību veidiem, kas līdz šim nav bijuši 

pieejami. Kopīgais visos ciematos – alpīnisma 

nodarbības kopā ar biedrību „ Pie kraujas” un 

– pilnīgā sajūsma par piedzīvoto šo piecu 

dienu laikā. Biržu bērni, piemēram, aktīvi 

zīmēja, muzicēja, izveidoja gan nelielu teātra 

uzvedumu, gan jaunu baskāju taku. Tāpat – 

devās tālākā izbraukumā uz Kaldabruņu, lai 

veidotu siena figūriņas un stikla saules 

ķērājus.  

Ancenes ciema koordinatore Ilze Setkovska 

raksta: „No 15. līdz 19. jūnijam Ancenes ciemā 

Asares pamtskolā bērni pulcējās uz 

nodarbībām. Šajās dienās viņi mācījās 

gleznot, dekupēt, krāsot ar stikla un auduma 

krāsām, apgleznot sejas, sportoja, apguva 

tūrisma pamtelementus un izspēlēja vides 

spēli ar orientēšanos tuvākajā apkārtnē. Bērni 

bija priecīgi un pateicīgi par šo iespēju būt 

kopā, aktīvi un radoši darboties, iemācīties 

daudz ko jaunu un interesantu. 

Dažas bērnu atsauksmes: "Pats mīļākais 

pasākums, pats draudzīgākais, kas ir noticis 

vasarā" (Diāna), "Labprāt gribētu iemācīt 

ģimenei to, ko pati šeit mācījos" (Aiva)”. 

Patiesa sajūsma staro no Vīpes ciemata 

koordinatores Daigas Vilcānes iespaidiem: 

„Tā tik bija nedēļa! Jūlijs ar siltumu 

nelutināja, toties pie mums bija karsti. 

Projekta cikla nosaukums "Skaties tālāk" 

pilnībā sevi attaisnoja. Katra nedēļas diena 

ļāva projektā iesaistītajiem bērniem 

paraudzīties arvien tālāk. Pirmdien un otrdien 

kopā ar skolotāju un mākslinieci Daci Tropu 

bērni un jaunieši aizrautīgi veidoja kuģus, 

puķes un taureņus. Kuģi izdevās pavisam īsti, 

jo ir kuģojami ūdens tilpnē un vajadzības 

gadījumā noenkurojami piestātnē. Taureņi un 

ziedi izveidojās tik krāšņi, ka pavisam 

aizmirsām, ka aiz loga lietus līst. Jāpiebilst, ka 

skolotāja ne vien iemācīja jaunas prasmes, bet 

veiksmīgi parādīja, ka ne vienmēr pirkumu 

iepakojuma materiāli un celtniecības 

materiālu pārpalikumi ir izmetami 

atkritumos. Trešdiena bija diena, kad 

skatījāmies vēl tālāk, jo pie mums ciemojās 

mūsu sadarbības partneri - biedrība „Pie 

kraujas” .Pie mums notika brīvdabas 

alpīnisma nodarbības.Šo dienu bērni gaidīja 

jau kopš projekta sākuma. Tas ir kaut kas 

nebijis! Puiši, kuri rādīja un stāstīja par 

aktivitātēm brīvā dabā, strādāja no sirds, jo 

bērnu interese bija neizmērojama.Ar kādu 

sajūsmu tika piemērīts viss ekipējums, kas 

domāts drošības nodrošināšanai! Kādas 

rindas stāvēja, lai izmēģinātu savus spēkus 

alpīnisma pamatus apgūstot! Tad sacensības 

starp komandām! Projekta dalībniece 

Anastasija teica: " Tas bija forši! Es tik daudz 

visās aktivitātēs piedalījos, ka , pārnākusi 

mājās, saldi aizmigu". Ceturtdien bērniem bija 

iespēja vēl tālāk paskatīties, jo pie mums 

ciemojās Sandra Sharma, kurai ir astoņu gadu 

pieredze ķermeņa apgleznošanā ar hennu. 

Skolotāja mums ļoti izsmeļoši pastāstīja par 

skaistajām austrumu tradīcijām, kas nemanot 

ienākušas arī mūsu ikdienā.Praktiskās 

nodarbības bija fantastiskas, jo katrs, kurš 

vēlējās varēja iegūt mazu tatoo zīmējumu uz 

rokas. Bērni atzina, ka ko tādu viņi dara pirmo 

reizi. Piektdiena mums ļāva skatīties tālu pāri 

Vīpes robežai - uz Atašieni. Bijām izbraukuma 

nodarbībā pie keramiķes Inetas Dzirkales. Tas 

bija kaut kas! Ne katram ir bijusi iespēja 

apsēsties pie mākslinieces darba galda, bet 

mums tāda bija. Tas, kas no malas skatoties 

uz skolotājas rokām, likās pavisam vienkārši, 

izrādījās smags un grūts darbs. Māksliniece 

ļāva katram izpausties un māls pārvērtās 

fantastiskas figūrās. Piecas dienas paskrēja 

nemanot. Vēl īsti piektdienas nodarbības 

nebija beigušās, kad bērni jau jautāja: " Kad 

vēl būs nodarbības?" Par to jau arī ir 

vislielākais prieks, ka viss ir izdevies tik labi, 

ka gribas vēl.”  

Vīpes ciemata dalībnieku sajūsma ir ļoti labi 

saprotama, jo – projektā paredzētā aktīvās 

atpūtas trasīte tiks izveidota tieši Vīpē! 

Biedrības „ Pie kraujas” pārstāvji šī ciemata 

teritoriju ir atzinuši par vispiemērotāko trases 

izvietošanai, un arī publikas atsaucība likusi 

domāt par to, ka trasīte tiks gan aktīvi 

izmantota, gan labi pieskatīta. Jaunais objekts 

taps augusta mēneša beigās, un tā atklāšana 

varētu sakrist ar skolas gaitu sākumu 1. 

septembrī. Bez šaubām, šādu trasīti ir pelnījis 

ikviens projektā iesaistītais ciems, taču šoreiz 

līdzekļu apjoms ir paredzēts tikai vienam. 

Pārējiem – tā būs jauna iedvesma un 

pamatojums kopēju attīstības projektu 

izstrādei.  

Papildus nodarbībām šovasar gaidāms vēl 

viens notikums – pieredzes apmaiņas 

brauciens uz Madonas novadu, kas notiks 28. 

augustā. Un tad, līdz ar zeltaino septembri, 

uzsāksim trešo projekta nodarbību ciklu – „ 

Aiz apvāršņa”.  
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JOPROJĀM VAR PIETEIKTIES PALĪDZĪBAS 

SAŅEMŠANAI PROGRAMMĀ "PALĪDZĒSIM 

TRŪCĪGIEM MAZUĻIEM" 

BIEDRĪBĀ „JAVIR” VIESOJAS BĒRNI NO UKRAINAS 

Jēkabpils ukraiņu kultūrizglītojošā 

biedrībā „Javir” 19. augustā viesojās 

bērni un skolotājas no pilsētā 

notiekošās pašvaldības organizētās 

ukraiņu un latviešu bērnu nometnes. Šī 

bija jau trešā reize, kad ukraiņu bērni 

nometnes laikā apmeklēja savu tautiešu 

biedrību. 

Jēkabpilī 12 dienas uzturējās 23 bērni no 

Mirgorodas vecumā no 8 līdz 12 gadiem. Kopā 

ar viņiem nometnē darbojās arī Jēkabpils 

ģimeņu tāda pat vecuma bērni – kopumā – 

30. Biedrībā „Javir” viņiem bija iespēja 

iepazīties ar Raiņa daiļradi, kuru bērniem 

saprotamāku padarīja ukraiņu biedrības 

radošo aktivitāšu vadītājas Valentīnas 

Zarņickas izteiktais latviešu dižgara 

salīdzinājums ar ukraiņu literatūras un 

valodas pamatlicēju Tarasu Ševčenko. Kādas 

līdzības un atšķirības saklausāmas latviešu un 

ukraiņu valodās, uzskatāmi demonstrēja T. 

Ševčenko leģendārā dzejoļa „Заповіт” – 

„Novēlējums” lasījumi abās valodās, kā arī V. 

Zarņickas skaidrojums vārdiem „dievs”, 

„dzimtene” u.c.  

Pēc nopietnās viesošanās daļas bērnus 

biedrības mītnesvietas dārzā sagaidīja 

pārsteigums – mielasts ar īstas, uz ugunskura 

vārītas tradicionālās ukraiņu biezputras ar 

prosu baudīšanu. Jāteic, ka tā bija tik garšīga, 

ka nometnes skolotājas bažījās, vai tik šīs 

dienas vakariņas nebūs gatavotas veltīgi.  

19. augusts bija priekšpēdējā diena, ko viesi 

no Ukrainas pavadīja Latvijā. Natālija 

Konoņenko sarunā izteica atzinību nometnes 

organizatoru komandai, kuras piedāvātā 

programma bijusi ārkārtīgi piesātināta – par 

spīti nogurumam bērni jutušies apmierināti 

un laimīgi.  

Turpinās biedrības "Jēkabpils NVO 

resursu centrs" sadarbībā ar fondu 

"Ziedot.lv" un veikalu tīklu „Maxima 

Latvija” organizētais projekts "Palīdzi 

trūcīgiem mazuļiem!". Pieteikties par 

projektā saziedotajiem līdzekļiem 

iegādāto autiņbiksīšu un piena 

maisījuma saņemšanai ģimenēm ar 

mazuļiem līdz 2 gadu vecumam 

joprojām var 

biedrībā „Jēkabpils NVO resursu centrs” - 

Jēkabpilī, Brīvības ielā 45, 2. stāvā darba 

dienās no 9.00 līdz 17.00. 

Autiņbiksīšu un piena maisījuma saņemšanai 

jāaizpilda iesniegums - anketa. Ģimenei 

mēnesī paredzēts 1 iepakojums autiņbiksīšu 

un 2 iepakojumi ar piena maisījumu 

"Tuttelli" (ja ārsts apliecina, ka bērniņam ir 

alerģija un nepieciešams nozīmēt citu 

maisījumu, tad māmiņām iesniegumam 

jāpievieno ārsta izziņa, un tas jānorāda 

anketā). 

Līdzi obligāti jāņem pase un Sociālā 

dienesta izsniegta izziņa par trūcīgas 

ģimenes statusu. Palīdzību saņemt 

iespējams arī ģimenēm krīzes situācijā 

(piemēram, pēkšņa slimība ar lieliem 

izdevumiem, izdevumi par ārstēšanos u.tml. 

iemesli). 

Jautājumu gadījumos zvanīt 652 20097 

(birojs, darba dienās) vai 29449622 vai rakstīt 

nvoresursi@inbox.lv . Vairāk informācijas 

www.ziedot.lv. 

http://www.ziedot.lv/palidzi-trucigiem-mazuliem-2137


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 

Jēkabpils NVO resusu centrs 

 

Adrese: Brīvības iela 45,  

Jēkabpils, LV-5201 

Tālrunis: 65220097 

E-pasts: nvoresursi@inbox.lv 

www.jekabpilsnvo.lv 

           @jekabpilsNVO 

            Jēkabpils NVO resursu centrs 

25.augustā 

un turpmāk katra mēneša pēdējā 

otrdienā no  pulksten 10 līdz 14 

Jēkabpils pensionāru apvienības telpās - 

 Brīvības ielā 45, 2. stāvā  

Pensionārus rindas kārtībā pieņem 

daktere MIRDZA BRIKMANE  

Rīko Jēkabpils  pensionāru apvienība 

 

29.augustā 

ar startu  pulksten 11.00  

Jēkabpils Mežaparkā  

Veloorientēšanās pasākums 

VIDESVELO MEŽAPARKĀ 

Pieteikšanās līdz 28.augustam, 

 rakstot uz videsveseliba@inbox.lv 

Rīko biedrība” Vides iniciatīvu centrs” 

 

Visa gada garumā 

Jēkabpils NVO resursu centrs, Brīvības ielā 45 

piedāvā: konsultācijas biedrībām 

 GRĀMATVEDĪBAS un LIETVEDĪBAS  

JAUTĀJUMOS bez maksas,  

Tālr.: 26326653 (Santa); 29811673 (Monta)  

Iezīmē savā kalendārā! 

PIEDĀVĀ SKOLU PROGRAMMU  

"DAKTER, ES LABI REDZU!" 

Borisa un Ināras Teterevu fonds 

piedāvā programmu skolām "Dakter, es 

labi redzu!" 

Programmas mērķis ir sadarbībā ar skolām 

gādāt par labu redzi un laikus pamanīt redzes 

izmaiņas skolas vecuma bērniem, konsultējot 

par redzes profilaksi un nepieciešamības 

gadījumā izrakstot receptes briļļu vai 

kontaktlēcu iegādei. 

Sertif icēts,  praktizējošs oftalmologs 

Aleksandrs Ceunovs skolēniem sniedz 

bezmaksas konsultācijas. Redzes pārbaudes 

veic ar profesionālu mobilo aparatūru. 

Gadījumos, kad nepieciešama redzes 

korekcija, bērniem no maznodrošinātām un 

trūcīgām ģimenēm nodrošina dāvanu kartes 

EUR 42,69 vērtībā, lai sniegtu iespēju 

iegādāties brilles vai kontaktlēcas, ar kuru 

palīdzību koriģēt redzi. Lasīt tālāk 

PIEDĀVĀ BEZMAKSAS 

JURIDISKĀS 

KONSULTĀCIJAS VIDES 

AIZSARDZĪBAS 

JAUTĀJUMOS 

Biedrība „Balta daba” piedāvā 

bezmaksas juridiskās konsultācijas 

vides aizsa rdzības  ja utā jumos 

nevalstiskajām organizācijām un 

individuāliem vides aizsardzības 

aktīvistiem. Klātienes konsultācijas 

notiek Valmierā. Nepieciešama 

iepriekšēja pieteikšanās.  

Konsultācijas iespējams saņemt arī 

sazvanoties vai ar e-pasta starpniecību. 

Kontakti: Ģirts Baranovskis tel.nr.: 

26141259, e-pasts: dababalta@gmail.com, 

mājas lapa: www.baltadaba.lv. 
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