
RADOŠU, VEIKSMĪGU UN 

DARBĪGU JAUNO GADU!  

Nemanot ir aizsteidzies jaunā 2015.gada 

pirmais mēnesis. Šķiet vēl tikai vakar vēlējām 

cits citam laimes jaunajā gadā, kad pie 

sliekšņa jau klāt februāris un tūlīt, tūlīt pie 

durvīm klauvēs Meteņdiena, ko mazākum-

tautību biedrības svin kā Masļeņicu. Laiks ir 

steidzīgs, tāpēc svarīgi to izmantot lietderīgi.  

Vidusdaugavas reģiona Nevalstiskās organi-

zācijas jau pilnā sparā ir ķērušās klāt savu šī 

gada projektu īstenošanai un pasākumu rīko-

šanai. Par to plašāk varat izlasīt “Vidusdau-

gavas NVO e-avīzes” pirmajā numurā. Tāpat 

arī piedāvājam iepazīties ar dažādām iespē-

jām iesaistīties konkursos, piedalīties pa-

sākumos un veidot sadarbību ar citām NVO 

ne tikai Vidusdaugavas reģionā, bet arī Lat-

vijas mērogā. Šogad “Vidusdaugavas NVO e-

avīze” aizsāk jaunu rubriku par cilvēkiem, kas 

savu ikdienu saistījuši ar kādu no nevalstis-

kajām organizācijām, lai veidotu labo stāstu 

par to, kāpēc ir vērts darboties NVO sektorā. 

Šogad arī e-avīzē piedāvāsim vairāk infor-

mācijas par dažādām iespējām vietējām NVO 

iesaistīties Latvijā organizētajos pasākumos, 

konkursos un projektos. Lai informatīvais 

klāsts būtu pēc iespējas bagātāks un daudz-

veidīgāks, “Vidusdaugavas NVO e-avīzes” 

redakcija aicina nevalstiskās organizācijas, 

iesūtot materiālus, aktīvi dalīties ar paveikto 

un vēl plānoto. 

Sandra Mikanovska 

E-Avīzes redaktore  

2015. gada janvāris 

Projekts "VIDUSDAUGAVAS REĢIONA NVO DARBĪBAS ATBALSTS"   Nr.2012.EEZ/DAP/MAC/159/1/Z/024/2015 

Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija 

VIDUSDAUGAVAS NVO E-AVĪZE 

Sandra Mikanovska 

Jēkabpils NVO Resursu centrs 2015. 

gadā turpina īstenot projektu "Vidus-

daugavas reģiona NVO darbības at-

b a l s t s ”  ( N r .  2 0 1 2 . E E Z / D A P /

MAC/159/1/Z/024/2015/ Projektu fi-

nansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina 

un Norvēģija).  

Projekta dalībnieku pirmā sanākšana notika 

9.janvārī, ko organizēja projekta vadītāja 

Daiga Zaķe un aktivitāšu vadītāja Agita 

Pleiko. Tikšanās reizē kopīgi apspriedām šī 

gada darba plānu, paredzēto pasākumu un 

aktivitāšu norises laikus un katra atbildību, 

lai tiktu sasniegti plānotie rezultāti. Šogad 

projekta īstenotāju komandā nelielas izmai-

ņas, klāt nākuši vairāki sadarbības partneri, 

savukārt daži, kas strādāja pērn, pēc labi 

padarīta darba, šogad no komandas aiz-

gājuši.  

Daiga Zaķe atzīmē, ka šis gads ir īpatnējs ar 

to, ka projekta aktivitātes sākas jau janvārī, 

tāpēc visiem “triecientempā jāķeras klāt pie 

saviem pienākumiem”.  

Komandas šī gada pirmajā tikšanās reizē 

izrunājam arī visus ar projekta realizāciju 

saistītos organizatoriskos jautājumus un 

veicam pārrunas darba grupās par tuvākajām 

aktivitātem. 

PIRMAJĀ SANĀKŠANAS REIZĒ – 

PLĀNOJAM VISA GADA DARBUS 

DISKUSIJA „ŠODIEN JAUNIETIS – BEZDARBNIEKS, BET RĪT?” 

(Jauniešu bezdarba risināšanas ievirzes Vidusdaugavas reģionā) 

„Realitāte sākas ar sapni par neiespējamo” (Ernesto Če Gevara) 

Tēmu pakāpes: 

1. Jaunietis – brīvprātīgais Latvijas un ES līmenī.  

2. Jaunietis – darba ņēmējs.  

3. Jaunietis – jaunais uzņēmējs, potenciālais darba devējs  

4. Jaunietis – pašnodarbinātais. 

Norises laiks: 19. februāris, no pulksten 16.00 līdz 18.00. 

Norises vieta: Kafejnīca „Sakura”, Brīvības iela 140/142, Jēkabpils, 

NVA programmas jauniešu nodarbinātībai konkrēta darbavieta.  

Aleksandrs Kalniņš,  

NVO resursu centra projekta „Vidusdaugavas reģiona NVO darbības 

atbalsts” diskusijas vadītājs 
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JĒKABPILS NVO RESURSU 

CENTRS IZSLUDINA 

KONKURSU PAR LABĀKO 

IDEJU LABDARĪBAS 

INICIATĪVAI 

Konkursa norises laiks: līdz 15. februārim. 

Savus ierosinājumus un idejas var 

iesniegt jebkurā no veidiem: 

 elektroniski: nvoresursi@inbox.lv 

(norādot vārdu, uzvārdu un kontaktin-

formāciju); 

 pa tālruņiem: 29449622 (Agita) un 

26334547 (Ritma); 

 personīgi biedrības birojā Brīvības ielā 

45, 2. stāvā. 

Labākā labdarības ideja tiks realizēta 2015. 

gadā, pieaicinot idejas autoru  par pasākuma 

Labdari. Idejas autoram būs iespēja arī 

piedalīties divu dienu NVO pieredzes 

apmaiņas braucienā 2015. gada vasarā. 

Nolikumu skatīt šeit. 

Konkurss tiek organizēts projekta "Vidusdaugavas 

reģiona NVO darbības atbalsts" ietvaros. Projektu 

finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un 

Norvēģija; līdzfinansē Jēkabpils pilsētas 

pašvaldība 

NOTIKS 

PAŠVALDĪBAS 

UN NVO 

SADARBĪBAS 

PADOMES SĒDE 

Agita Pleiko,  

projekta "Vidusdaugavas NVO darbības atbalsts" 

koordinators sadarbībai ar Jēkabpils pašvaldību 

Jēkabpils NVO un pašvaldības sadarbības 

līguma (noslēgts 2011.gada 10.maijā) ietvaros 

š.g.30.janvārī plkst.13.00 domes 2.stāva sēžu 

zālē pēc pašvaldības ierosinājuma tiek 

organizēta kārtējā sadarbības padomes sēde. 

Izskatāmo jautājumu dienaskārtība tiek 

precizēta. Jau pašlaik ir skaidrs, ka sēdē 

mēģinās panākt vienošanos par sekmīgāku un 

abpusēji rezultatīvāku sadarbību, ņemot vērā 

Latvijas labās prakses piemērus. Pašvaldība 

pirmo reizi ir apkopojusi summas, kuras tiek 

sniegtas Jēkabpils NVO atbalstam. 

Sadarbības padomē piedalās piecu NVO 

sadarbības bloku pārstāvji un Jēkabpils NVO 

resursu centrs valdes priekšsēdētājs (pašlaik 

Agita Pleiko), Jēkabpils domes priekšsēdētāja 

vietnieks sociālos jautājumos Jānis Raščevskis 

un Sabiedrisko attiecību nodaļas pārstāve Aiga 

Sleže.  

Sadarbības līguma teksts pieejams http://

jekabpilsnvo.lv/sadarbiba-ar-pasvaldibu-2/ . 

APMĀCĪS PAKALPOJUMU AR 

INTERNETA STARPNIECĪBU 

LIETOŠANĀ 

Anita Sproģe,  

NVO resursu centra projekta „Vidusdaugavas 

reģiona NVO darbības atbalsts” korespondente  

„Šobrīd vēl mazliet ir nepieciešams 

laiks, lai nodrošinātu apmācībām atbil-

stošu datortehniku, bet jau februārī 

rīkosim apmācības pakalpojumu ar in-

terneta starpniecību lietošanā,” infor-

mē Jēkabpils Invalīdu apmācības un 

dienas centra „Ausma” valdes priekšsē-

dētājs Valdis Strods. 

Viņš stāsta, ka nodarbinātības valsts dienesta 

programmā Dienas centrā strādās cilvēks ar 

zināšanām informāciju tehnoloģijās, kurš tad 

arī strādās ar mācību procesā iesaistītajiem.  

“Pamatā rēķināsimies ar mūsdienu sadzīvē 

nepieciešamajām prasmēm datorlietošanā, 

piemēram, rēķinu apmaksā, un tās palīdzēsim 

apgūt vispirmām kārtām. Ja kādam šādu 

prasmju apgūšana sagādās grūtības, rēķinu 

apmaksu, vēstules nosūtīšanu elektroniski vai 

citas operācijas veiks dienas centra 

datorspeciālists,” papildina V. Strods.  

Jāpiebilst, ka Dienas centrā „Ausma” – 

Pļaviņu ielā 55, īpaši gaidīti tie iedzīvotāji, 

kuriem ikdienā nākas sadzīvot ar dažādiem 

veselības traucējumiem, tai skaitā ar 

apgrūtinātu pārvietošanos.  

Tālrunis informācijai: 652 37155. 

Aicinām iedzīvotājus piedāvāt idejas labdarības akcijai – kam vajadzētu palīdzēt notikt 

vai tapt, izveseļoties vai pat izdzīvot, ko varētu radīt vai pilnveidot.  

Palūkojies sev apkārt un palīdzi pasaulei kļūt labākai! 

http://jekabpilsnvo.lv/wp-content/uploads/2015/01/Nolikums_2015_gala1.doc
http://jekabpilsnvo.lv/sadarbiba-ar-pasvaldibu-2/
http://jekabpilsnvo.lv/sadarbiba-ar-pasvaldibu-2/
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ATZĪMĒ DIBINĀŠANAS 25. GADSKĀRTU 
Anita Sproģe,  

NVO resursu centra projekta „Vidusdaugavas 

reģiona NVO darbības atbalsts” 

korespondente  

Ar pilnsapulci un atskatu uz 2014. 

gadā notikušo, Latvijas politiski 

represēto apvienības (LPRA) Jē-

kabpils nodaļa 19. janvārī atzīmēja 

dibināšanas 25. gadskārtu. 

Faktiski Jēkabpils nodaļai 25 gadi apri-

tēja pērnā gada 20. decembrī, bet kopā 

sanākšana tika atlikta uz nedaudz vēlāku 

laiku. 

Atzīmējot nozīmīgo jubileju, LPRA Jēkabpils 

nodaļas pilnsapulcē ieradās Jēkabpils pilsētas 

pašvaldības domes priekšsēdētājs Leonīds 

Salcevičs un domes priekšsēdētāja vietnieks 

sociālajos jautājumos Jānis Raščevskis.  

Savā uzrunā L. Salcevičs uzsvēra viena no 

biedrības mērķiem – vēsturiskās atmiņas par 

baisajiem notikumiem saglabāšanas aspektu: 

„Būtiski, lai šīs vēstures lappuses neapaugtu 

ar sūnām. Īpaši svarīgi tas ir šodien, kad 

spēki, kas ar genocīdu pret latviešu un citām 

tautām centās iznīcināt to neatkarības alkas, 

atkal, vienīgi ar citām metodēm, izvērš savu 

propagandu”. Aicinot būt aktīviem arī 

turpmāk, un ar novēlējumu nepagurt savu 

atmiņu stāstus nododot jaunajai paaudzei, 

domes priekšsēdētājs solīja arī turpmāk 

atbalstīt biedrības iniciatīvas. 

Arī Jānis Raščevskis, novēlot biedrības bied-

riem veselību, izturību un veiksmi, piebilda, 

ka Jēkabpils pilsētā dzīvojošo politiski repre-

sēto, kas pēc Sociālā dienesta sniegtās 

informācijas ir 191, dzīves kvalitāte joprojām 

būs pašvaldības aktuālo jautājumu lokā, 

un biedrības ierosinājumi vienmēr tiks 

uzklausīti.  

Pēc biedrības amatpersonu – valdes 

priekšsēdētājas, valdes priekšsēdētājas 

vietnieka, koordinatores un kasieres 

atskaitēm, politiski represētie nobalsoja 

„par” biedrības valdi. Tā turpinās darbu 

līdzšinējā septiņu cilvēku sastāvā. 

Oficiālajai daļai noslēdzoties, LPRA 

Jēkabpils nodaļas valdes priekšsēdētāja 

Maruta Līce pateicās biedrības amatpersonām 

par darbu un aicināja sapulcējušos pie kafijas 

galda. Biedrības 25 gadu jubilejas atzīmēšanu 

muzikāli kuplināja Skaidrītes un Aivara 

Pugaču akordeonu un balsu duets.  

M. Līce biedrības vārdā saka „PALDIES!” 

Jēkabpils pi lsētas pašvaldībai  par 

finansējumu kafijas galdam, kā arī Skaidrītei 

un Aivaram Pugačiem par sarīkojuma 

neoficiālās daļas muzikālo un interaktīvo 

nodrošinājumu, savu ieguldījumu dāvinot.  

AKTUĀLĀ INTERVIJA:  TU  UN  NVO 

Jēkabpils NVO resursu centrs šogad aizsāk jaunu rubriku “Aktuālā intervija”, kurā vienus un tos 

pašus jautājumus gada garumā uzdosim dažādiem nevalstisko organizāciju cilvēkiem, lai veidotu 

labo stāstu par to, kāpēc ir vērts darboties NVO sektorā.   

Šoreiz uz sarunu aicinājām Zemgales NVO Centra valdes 

priekšsēdētāju ULDI DŪMIŅU. 

Jautājumi: 

1. Kā sākāt darbu NVO sektorā? 

2. Kas motivē turpināt darbu NVO? 

Atbildes: 

1. Pieredzi NVO jomā sāku ar darbu Ziemeļu kultūras centrā Norden 

(sākot no 1997.gada), kur palīdzēju savai māsai organizēt pasākumus. 

Tā arī notika iepazīšanās ar NVO sektoru, taču vēlāk tepat Zemgales 

NVO centrā bija izsludināta stažieru programma. Nu jau varu teikt, ka 

esmu NVO cilvēks vairāk kā 15 gadus. Šajā laikā esmu piedalījies 

vismazā 30 jaunu NVO dibināšanā. Savukārt Zemgales NVO Centrs ir 

izaudzis par starptautisku projektu spēlētāju ar labiem sakariem ne 

tikai Eiropā, bet arī Krievijā, Tuvajos Austrumos, Latīņamerikā, 

Balkānu valstīs. NVO sektors aizrauj cilvēkus, kuri vēlas darīt labu 

sabiedrībai – visas NVO pēc būtības ir sabiedriska labuma. Atšķirībā 

no uzņēmējdarbības sektora, mūsu mērķi ir saistīti ar procesu 

veicināšanu par labu dažādām sabiedrības grupām. Arī uzņēmēji dara 

lielisku darbu, taču uzņēmējdarbības sfērā ir visiem zināmais mērķis – 

gūt peļņu. 

2. NVO sektorā parasti attīstām kādas mērķa grupas iespējas vai 

palīdzam kādam, un tas rada gandarījumu. NVO sektoram ir jāaug un 

jākļūst respektablam – tas piesaista arvien jaunus cilvēkus. 

Jautājumus uzdeva Anita Sproģe,  

Jēkabpils NVO resursu centrs,  

projekta „Vidusdaugavas reģiona NVO darbības atbalsts”  korespondente 
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Anita Sproģe,  

NVO resursu centra projekta „Vidusdaugavas 

reģiona NVO darbības atbalsts” korespondente  

Šogad aprit 24 gadi kopš 1991. gada 

barikāžu laika notikumiem. Jēkabpilī 

to atzīmēja 17. janvārī ar piemiņas 

ugunskura kurināšanu un uz tā vārītas 

tējas baudīšanu. 

Barikāžu atceres pasākumu organizēja Jēkab-

pils Latviešu biedrība, kas ir Latvijas Tautas 

frontes ideju pārmantotāja. Tieši Tautas 

fronte bija spēks, kuras aicinājumam atsaucās 

simtiem Latvijas neatkarības atbalstītāju, 

dodoties uz Rīgu ar smago tehniku, līdzi vedot 

betona blokus un laukakmeņus barikādēm.  

Jēkabpils Latviešu biedrības valdes priekšsē-

dētāja Māra Grīnberga uzsver, ka ir ārkārtīgi 

svarīgi saglabāt pārliecību, ar kuru cilvēki 

plecu pie pleca stāvēja salā, cerībā, ka ļaunāko 

scenāriju otrpus barikādēm esošie neuzdro-

šināsies realizēt.  

„Par to, lai arī Jēkabpilī notiktu pasākums, 

kurā atceramies Latvijas vēsturei tik svarīgo, 

unikālo nevardarbīgas pretošanās piemēru, 

īpašs „Paldies!” jaunsargiem, personīgi Gun-

daram Kalvem – par ugunskura nodroši-

nāšanu; Laurai Ozoliņai un Veltai Briedītei – 

par dzejoli, veltītu Barikāžu laikam un par 

stāstījumu; grupas „Horizontāle” puišiem un 

Sandras Bondares vadītā Jēkabpils Tautas 

nama kora „Unda” meitenēm – par dziesmoto 

noskaņojumu, kā arī Jēkabpils pilsētas 

pašvaldībai – par līdzfinansējumu,” pateicas 

M. Grīnberga. 

Barikāžu laika traģiskākie notikumi nori-

sinājās 20. janvāra vēlā vakarā, kad OMON 

apšaudes laikā bojā gāja skolnieks Edijs 

Riekstiņš un Rīgas kinostudijas operatori 

Gvido Zvaigzne un Andris Slapiņš, kā arī 

Iekšlietu ministrijas ēkas aizstāvji – iekšlietu 

darbinieki Sergejs Konoņenko un Vladimirs 

Gomonovičs. Pieminot šos cilvēkus un 

godinot visus, kas neraugoties uz OMON 

iespējamo uzbrukumu, palika uz barikādēm, 

jēkabpilieši uzkalniņā blakus Vecpilsētas 

laukumam aizdedza svecītes. 

JĒKABPILĪ PIEMIN BARIKĀŽU LAIKU 

Anita Sproģe,  

NVO resursu centra projekta „Vidusdaugavas 

reģiona NVO darbības atbalsts” korespondente  

Jēkabpils Latviešu biedrība aicina izteikt 

viedokli – ar sava paraksta pievienošanu 

rosināt Latvijas valsts augstāko amatpersonas 

sekot Lietuvas un Igaunijas piemēram. Gan 

Igaunijas, gan Lietuvas valsts prezidenti ir 

paziņojuši, ka uz 9. maija svinībām nedosies. 

„Parakstu vākšana tika uzsākta, atzīmējot 

1991. gada janvāra Barikāžu norises 24. 

gadadienu. Jēkabpils Latviešu biedrība 

Barikāžu atceres pasākumu rīko jau piekto 

gadu un ikreiz tam ir arī kāda aktuālā iezīme. 

Šogad satraukumu ir izraisījusi diskusija par 

Latvijas Valsts augstāko amatpersonu došanos 

vai nedošanos uz 9. maija jeb Uzvaras dienas 

svinībām Maskavā. Uzskatām, ka būtu 

jāpieturas pie vienotas rīcības ar Lietuvu un 

Igauniju, par ko arī lūdzām pievienot 

parakstus,” informē. Jēkabpils Latviešu 

biedrības valdes priekšsēdētāja Māra 

Grīnberga. 

Šobrīd parakstījušies 50 iedzīvotāji, un 

to līdz 31. janvārim var izdarīt 

Jēkabpils pilsētas bibliotēkā. 

LATVIEŠU BIEDRĪBA AICINA UZ VIENOTU RĪCĪBU 

AR LIETUVU UN IGAUNIJU 

BIEDRĪBA „JĒKABPILS NVO RESURSU CENTRS” NODROŠINA 

PĀRTIKAS PAKAS  VIENTUĻAJIEM SENIORIEM 

Anita Sproģe,  

NVO resursu centra projekta „Vidusdaugavas 

reģiona NVO darbības atbalsts” korespondente  

Biedrība „Jēkabpils NVO resursu centrs” sa-

darbībā ar labdarības organizāciju „Ziedot.lv”, 

Jēkabpils pilsētas pašvaldības Sociālo 

dienestu un SIA „DEPO DIY” Jēkabpils 

struktūrvienību, jaunā – 2015. gada pirmajā 

mēnesī organizē pārtikas paku piegādi 110 

trūcīgiem vientuļiem senioriem Jēkabpilī. 

Naudas līdzekļus – 1100,- EUR pārtikas paku 

sagatavošanai nodrošina labdarības organizā-

cija „Ziedot.lv”.  

No 17. līdz 23. decembrim Rīgā, laukumā 

starp “Origo” un Dzelzceļa staciju pirmo reizi 

Baltijā  notika 144 stundu ilgs labdarības 

maratons “Dod pieci!”, kura laikā tika vākti 

līdzekļi Ziemassvētku dāvanām Latvijas 

vientuļajiem un maznodrošinātajiem 

senioriem. „Ziedot.lv” iecere bija iepriecināt 5 

207 vientuļos sirmgalvjus visā Latvijā, dāvinot 

svētku paciņu EUR 10,00 vērtībā.  

Savukārt paciņu nokomplektēšana un piegāde 

ir deleģēta 49 Latvijas labdarības orga-

nizācijām, tai skaitā biedrībai „Jēkabpils NVO 

resursu centrs”. 
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PIEDALĀS ZIEMASSVĒTKU DZIESMU UN GARĪGĀS 

MŪZIKAS FESTIVĀLĀ 
Anita Sproģe,  

NVO resursu centra projekta „Vidusdaugavas 

reģiona NVO darbības atbalsts” korespondente  

Jēkabpils poļu biedrības „Rodacy” vo-

kālais ansamblis 11. janvārī piedalījās 

IX starptautiskajā Ziemassvētku dzies-

mu un garīgās mūzikas festivālā Krās-

lavā – Krāslavas  Sv. Donata Romas ka-

toļu baznīcā.  

Festivālu organizēja Latvijas Poļu savienība 

un šogad tajā piedalījās dziedošie un muzicē-

jošie kolektīvi no Latvijas – Rīgas, Daugavpils, 

Jēkabpils, Jelgavas, Rēzeknes, Krāslavas pil-

sētām, kā arī no Polijas pilsētas Vengoževas. 

„Festivāls ir kļuvis par tradicionālu ikgadēju 

janvāra otrās nedēļas nogalē notiekošu sarīko-

jumu un šogad par tā norises vietu bija iz-

vēlēta Krāslava. Jēkabpils poļu biedrības 

vokālais ansamblis „Rodacy” šajā festivālā 

piedalās jau no pašiem tā pirmsākumiem. 

Festivālā bija jāuzstājas ar divām dziesmām - 

vienā no tām - dziesmā „Svētbilde” ansambļa 

dziedājumu papildināja mākslinieču Ilonas 

Ķikaukas un Anitas Godiņas duets, savukārt 

dziesma „Dieva dēla piedzimšanas diena” 

kolektīvu repertuāros nav pārāk bieži 

sastopama un festivālā tā izskanēja vienīgi 

ansambļa „Rodacy” izpildījumā,” informē 

Jēkabpils poļu biedrības valdes loceklis Ri-

hards Barkovskis. 

R. Barkovskis uzsver, ka vokālā ansambļa 

„Rodacy” regulārais darbs mēģinājumos dod 

rezultātu, kas ļauj tikt pamanītiem gan 

Latvijas, gan starptautiskā mērogā un 

uzstāties kopā ar augsta līmeņa muzikālajiem 

kolektīviem.  

Foto no biedrības arhīva 

JĒKABPILS POĻU BIEDRĪBA „RODACY” TURPINA 

GRUNDTVIG MĀCĪBU PARTNERĪBAS PROJEKTU 
Anita Sproģe,  

NVO resursu centra projekta „Vidusdaugavas 

reģiona NVO darbības atbalsts” korespondente  

Turpinot Eiropas Savienības mūžizglī-

tības programmas apakšprogrammas 

„Grundtvig mācību partnerība” projek-

ta „Iegūstam daloties – mācības in-

tegrācijai” aktivitātes Jēkabpils poļu 

biedrības „Rodacy” pārstāvji 28. feb-

ruārī dosies uz Viļņu. 

„Programmā paredzēta konference par 

integrācijas procesiem Lietuvā, skolnieku 

koncerts, ekskursijas pa Viļņu un uz Traķiem. 

Saimnieki sola iepazīstināt ar daudzām 

Lietuvai raksturīgām niansēm, tai skaitā ar 

tradicionālo Sv. Kazimira svētku gadatirgu, 

kurš ar savu vairāk kā 400-gadīgo vēsturi tiek 

uzskatīts par vecāko un vislielāko gadatirgu 

Eiropā  – uz to pulcējas amatnieki ne tikai no 

Lietuvas, bet arī kaimiņvalstīm – Polijas, 

Baltkrievijas un Latvijas. Te tiek piedāvātas  

vislabākās preces un nacionālie gardumi. 

Tirgotāji tic, ja veiksies tirdzniecība sv. 

Kazimira jeb Kazjuka svētkos, tad veiksies 

visu gadu. Svētkos par līksmību gādā arī ielu 

muzikanti un folkloras ansambļi,” informē 

biedrības „Rodacy” valdes loceklis Rihards 

Barkovskis. 

Jāpiebilst, ka pērn projekta „Iegūstam 

daloties – mācības integrācijai” deviņu 

partnervalstu pārstāvjus pie sevis uzņēma 

Jēkabpils poļu biedrība „Rodacy”. Uzņemšana 

tika ieplānota jūnijā ar nolūku viesus 

iepazīstināt ar vasaras Saulgriežu svētku 

tradīcijām – kā gatavo Jāņu sieru, raudzē alu, 

pin vainagus, kādas dziesmas dzied un kā 

lustējas latvieši. 

Foto no biedrības arhīva 
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PIEDALĀS STARPREĢIONU PROJEKTĀ 
Anita Sproģe,  

NVO resursu centra projekta „Vidusdaugavas 

reģiona NVO darbības atbalsts” korespondente  

Jēkabpils ukraiņu kultūrizglītojošā 

biedrība „Javir” kā partnerorganizācija 

ir iekļauta Līvānu biedrības „Baltā 

māja” projektā „Biedrības „Baltā māja” 

pieredze un zināšanas mazākumtautību 

iedzīvotāju integrācijai Latvijas sabied-

rībā” un uzsākusi vienu no tā nozīmī-

gākajām aktivitātēm – latviešu valodas 

apmācības. 

„Latviešu valodu apgūstam Jēkabpils vakara 

vidusskolā. Pasniedzēja ir Rainelda Muižniece 

un, jāteic, ka mācības ir ļoti interesantas. 

Programmā ir iekļauts arī Valmieras Drāmas 

teātra iestudējuma – Anšlava Eglīša lugas 

„Bezkaunīgie veči” apmeklējums Krustpils 

kultūras namā, pēc kura būs jāpastāsta, par ko 

bija luga, kas saprasts, un, kas nesaprasts no 

latviešu valodā runātā,” stāsta biedrības 

„Javir” valdes locekle un projekta koordi-

natore Jēkabpilī Valentīna Zarņicka. 

Projektā „Biedrības „Baltā māja” pieredze un 

zināšanas mazākumtautību iedzīvotāju in-

tegrācijai Latvijas sabiedrībā”, kas tiek reali-

zēts EEZ finanšu instrumenta programmas 

„NVO fonds” ietvaros, Jēkabpils ukraiņu 

kultūrizglītojošā biedrība „Javir” ir vienīgais 

Zemgales reģiona pārstāvis, pārējie – slāvu 

biedrība „Uzori” no Līvāniem, Daugavpils 

baltkrievu kultūras un izglītības biedrība 

„Uzdim” Rēzeknes pilsētas biedrība Teātris – 

studija „Joriks” pārstāv Latgali. 

Bez valodas apmācībām paredzētas starp-

kultūru komunikāciju veicinošas aktivitātes: 

pasākums – šovs „Es mīlu Latviju visvairāk, 

jo......”, kas ietvers gan ēdienu prezentācijas, 

gan mīklu minēšanu, gan daudz ko citu. Bez 

tam, partnerorganizācijām katrai būs 

jāiestudē viencēliena izrāde latviešu valodā,” 

īsi par projektu „Biedrības „Baltā māja” pie-

redze un zināšanas mazākumtautību iedzīvo-

tāju integrācijai Latvijas sabiedrībā” informē 

biedrības „Baltā māja” direktore un projekta 

vadītāja Inguna Badune.  

PIEDĀVĀ  KONCERTPROGRAMMU UN SADARBĪBU 
Anita Sproģe,  

NVO resursu centra projekta „Vidusdaugavas 

reģiona NVO darbības atbalsts” korespondente  

Pļaviņu novada pensionāru biedrība 

„Ābeļziedi” piedāvā koncertprogram-

mu, ar kuru kuplināt dažāda rakstura 

pasākumus.  

„Biedrībā vienmēr esam priecājušies par 

viesiem, un labprāt arī paši apciemojam 

radnieciskas NVO. Mūsu vokālajam ansam-

blim ir pamatīgs dziesmu krājums, un ar to 

varētu nodrošināt veselu koncertprogrammu. 

Daudzviet esam uzlielīti par veiksmīgo dzejas 

iekļaušanu starp dziesmām. Mums ir arī sava 

joku „plēsēja” un, atkarībā no pasākuma 

rakstura klausītāji no ikdienas var atpūsties 

arī jautrā gaisotnē,” stāsta biedrības 

„Ābeļziedi” valdes priekšsēdētāja Anna Jukša. 

Viņa ir pārliecināta, ka senioriem nav jāsēž 

mājās, no tā rodas tikai skumjš prāts un 

slimības. 

“Savā – Pļaviņu novadā sadarbojamies ar 

Vietalvas un Klintaines senioriem un prie-

cātos, ja sadarbība izveidotos arī ar Jēkabpils 

pilsētas vai tai tuvējo novadu līdzīgām – 

senioru biedrībām. Mums jau ir kaut kas 

kopīgs –dzīvojam tepat kaimiņos, un kāpēc lai 

neiepazītos tuvāk?” piedāvā Anna Jukša.  

Tiem, kuri vēlas sadarboties, lūk, Annas 

Jukšas tālruņa numurs: 26213561. 

Foto: Jānis Caune 

 

UZ PĒRNO GADU ATSKATĀS KOPĀ AR SADARBĪBAS 

PARTNERIEM 
Anita Sproģe,  

NVO resursu centra projekta „Vidusdaugavas 

reģiona NVO darbības atbalsts” korespondente  

Pļaviņu novada pensionāru biedrība 

„Ābeļziedi” gada atskaišu sapulci rīko 

kopā ar sadarbības partneriem sporta 

klubu „JUKO” – informē biedrības 

„Ābeļziedi” valdes priekšsēdētāja Anna 

Jukša. 

Neraugoties uz biedru cienījamo vecumu, 

biedrības „Ābeļziedi” seniori ir sportisku 

aktivitāšu cienītāji – ir sadarbības partneri 

sporta kluba „JUKO” rīkotajās motosporta 

sacensībās, tajās veicot trases tiesnešu 

pienākumus, piedalās biedrības „Pļaviņu 

pļāvēji” rīkotajās sacensībās zāles pļaušanā un 

sēņošanā un neparastākus sporta veidus 

uztver kā pamēģināšanas vērtus. 

Anna Jukša norāda, ka sporta klubs „JUKO” ir 

“Ābeļziedu” sadarbības partneris, tāpēc, 

atskatīties uz pērno gadu un kalt plānus 

nākamajam nolēmts kopīgā sanākšanā. Uz 

gada atskaišu sapulci, kas notiks 13. februārī 

ir uzaicināts arī Pļaviņu skvoša kluba vadītājs 

Pēteris Kalniņš, jo biedrības “Ābeļziedi” 

pārstāvji grib iepazīties ar šo sporta veidu un 

pārliecināties, vai tas tiešām ir piemērots visu 

vecumu interesentiem. 

 

Informācija. Skvošs ir raketsporta 

veids, kurā tiek izmantota maza un 

mīksta gumijas bumbiņa, pildīta ar 

saspiestu gaisu, un rakete, kura sver 

110 līdz 160 gramus un ir mazāka par 

tenisa raketi. Parasti šo spēli spēlē 

divi spēlētāji bumbiņu raidot 

pretinieka laukumā, tai vispirms 

atsitoties pret pretējo sienu. 
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Anita Sproģe,  

NVO resursu centra projekta „Vidusdaugavas 

reģiona NVO darbības atbalsts” korespondente  

Jēkabpils invalīdu biedrība aicina inte-

resentus uz aušanas prasmes apgūšanu 

biedrībā  - Jaunā ielā 39 I. 

„Biedrības telpās jau ir saliktas stelles un 

noausti pirmie centimetri. Aušana ir 

interesanta nodarbošanās gan tās procesa, 

gan noderīguma ziņā, tāpēc aicinām cilvēkus 

ar invaliditāti, kam ir interese par šo seno 

amatu, nākt uz biedrību. Esiet gaidīti 

darbdienās no pulksten 10.00,” pievienoties 

aicina Jēkabpils invalīdu biedrības valdes 

priekšsēdētāja Olga Bivka. 

Viņa piebilst, ka tā ir arī iespēja sastapt 

domubiedrus un saņemt atbalstu no 

cilvēkiem, kam ir līdzīgas, ar veselību saistītas 

problēmas. 

GATAVOJAS SESTAJAI 

„ROKDARBU MAĢIJAS SKOLAI” 

Anita Sproģe,  

NVO resursu centra projekta „Vidusdaugavas 

reģiona NVO darbības atbalsts” korespondente  

Latvijas Kaulu, locītavu un saistaudu 

slimnieku biedrības (LKLSSB) Jēkab-

pils nodaļas biedri ir sākuši gatavoties 

ikgadējai „Rokdarbu maģijas skolai” – 

informē LKLSSB Jēkabpils nodaļas 

vadītāja Valija Cīrule. 

„Līdz šim gadam bijām saglabājuši tradīciju 

„Rokdarbu maģijas skolu” rīkot 8. martā 

neatkarīgi no tā, kādā nedēļas dienā šis 

datums iekrīt. Taču sestais norises gads būs 

izņēmums – ņemot vērā, ka tā būs svētdiena, 

esam nolēmuši rokdarbnieku iecienīto 

pasākumu rīkot dienu pirms – tas ir – 7. 

martā, sestdienā. Tas darīts, lai arī jaunieši, 

kas studiju  nolūkos svētdienās parasti dodas 

uz citām pilsētām, varētu apmeklēt šo 

sarīkojumu. Tāpat arī daudzi strādājošie 

svētdienu labāk velta atpūtai mājās,” norises 

dienas izvēli pamato V. Cīrule. 

Viņa piebilst, ka tāpat kā citus gadus, būs viesi 

ar jaunu rokdarbu veidu demonstrējumiem un 

arī paši gatavo kādu pārsteigumu, kuru 

centīsies neizpaust līdz pat 7. martam. Par 

precīzu sākuma laiku un vietu informēs 

februārī.  

JĒKABPILS KRIEVU BIEDRĪBA „RODŅIK” 

AICINA UZ MASĻEŅICAS SVINĒŠANU 
Anita Sproģe,  

NVO resursu centra projekta „Vidusdaugavas 

reģiona NVO darbības atbalsts” korespondente  

21. februārī pulksten 13.00 Vecpilsētas 

laukumā uz līksmu Masļeņicas svinē-

šanu jēkabpiliešus aicina Jēkabpils 

krievu biedrība „Rodņik”. 

„Ar 23. februāri pareizticīgajiem sākas Lielais 

gavēnis. Tāpēc pirms tam jāpaspēj nosvinēt 

Masļeņicu, kas raksturojas ar bagātīgiem 

mielastiem, līksmību un viesos iešanu,” par 

Masļeņicas tradīcijām stāsta Jēkabpils krievu 

biedrības „Rodņik” vadītāja Nataļja Čehova.  

Masļeņica pēc slāvu tautu tradīcijām asociējas 

arī ar Saules pagriešanos uz pavasara pusi, 

tāpēc jācep un jāēd pankūkas, kas, tāpat kā 

Saule, ir apaļas. Masļeņicas jautra svinēšana 

un pārpilnība ēdienos tika uzskatīta par 

veiksmi un labklājību piesaucošu pazīmi 

turpmākajā gadā. Un, ja tam tic, tad šis gads 

biedrībai „Rodņik” gaidāms dubulti labs.  

Natālija Čehova piebilst, ka  nākamajā dienā 

pēc Masļeņicas nosvinēšanas Jēkabpilī – 22. 

februārī, “Rodņik” dosies uz Rēzekni, kur pēc 

Rēzeknes pilsētas domes ielūguma ar stundu 

garu programmu piedalīsimies viņu 

organizētajā Masļeņicas svētku sarīkojumā. 

SVINOT „MASĻEŅICU”, GAN UZŅEMS VIESUS,  

GAN DOSIES VIESOS 
Anita Sproģe,  

NVO resursu centra projekta „Vidusdaugavas 

reģiona NVO darbības atbalsts” korespondente  

Februārī – mēnesī, kad slavu tautas 

tradicionāli pirms Lielā gavēņa svin 

Masļenicu, esam iecerējuši ar šo svētku 

tradīcijām iepazīstināt biedrības, kas 

mīt vienā ēkā ar mums – Jaunā ielā 39 I 

–  informē Jēkabpils baltkrievu 

biedrī bas „Spotkanne” vadī tāja 

Valentīna Doroščenoka. 

„Neiztrūkstošas „Masļeņicas” tradīcijas ir 

viesu uzņemšana un viesos iešana, tāpēc 

gatavojamies pie sevis aicināt kaimiņus – 

Jēkabpils pensionāru apvienību „Sasaiste” un 

Jēkabpils invalīdu biedrību. Dosimies arī 

viesos – apciemosim Jēkabpils 2. vidusskolas 

1.– 3. klašu audzēkņus. Īpašā pasākumā, uz 

kuru bērni nāks kopā ar vecākiem, rādīsim kā 

„Masļeņicu” svinēja sendienās,” papildina V. 

Doroščenoka. 

Biedrības „Spotkanne” vadītāja uzsver, ka gan 

bērniem, gan viņu vecākiem ir jāzina par 

savas tautas gadskārtu svētku tradīcijām, 

tāpēc malā sēdēšana nav paredzēta – iesaistīts  

tiks ikviens.  

AICINA APGŪT AUŠANAS PRASMI 



VIDUSSKOLĒNI VAR PIETEIKTIES VASARAS 

APMĀCĪBU PROGRAMMAI ASV 
Šogad jau otro gadu Baltijas-Amerikas 

Brīvības Fonds organizē programmu 

Līderības Akadēmija, kas Baltijas val-

stu vidusskolēniem sniedz iespēju va-

sarā pavadīt mēnesi ASV, attīstot savas 

līderības prasmes un iepazīstot Ameri-

kas kultūru.  

Līdz 15. februārim programmai aicināti pie-

teikties talantīgi un mērķtiecīgi jaunieši, kuri 

šobrīd mācās 11. klasē. 

Baltijas-Amerikas Brīvības Fonda piedāvātajā 

Līderības Akadēmijā šogad piedalīsies jau 40 

skolēni no visām trim Baltijas valstīm, kas ir 

divas reizes vairāk kā pērn. Jūlijā viņi dosies 

uz ASV pilsētu Portlendu, Meinas štatā, lai 

četras nedēļas pavadītu universitātes pilsētā 

un apgūtu līderības prasmju kursu īpaši ap-

mācītu pasniedzēju vadībā. Pirms atgriešanās 

mājās skolēniem tiks organizētas ekskursijas 

uz Bostonu, Ņujorku un Vašingtonu, gūstot 

plašāku iespaidu par ASV kultūru, vēsturi un 

ekonomiku. 

Dalība Līderības Akadēmijā ir bez maksas. Tā-

pat Baltijas-Amerikas Brīvības Fonds segs 

skolēnu dzīvesvietas, uztura, veselības apdro-

šināšanas un transporta izdevumus. Dalībnie-

ku vecākiem jārēķinās ar izdevumiem kabatas 

naudai aptuveni 300 ASV dolāru apmērā, kā 

arī jānodrošina ierašanās Rīgā, lai piedalītos 

informatīvajā seminārā, pirms viņu atvases 

dosies uz Ameriku.  

Lai piedalītos konkursā, līdz 15. februārim 

skolēnam jāsagatavo atbildes uz dažādiem ar 

līderību saistītiem jautājumiem un jāaizpilda 

pieteikuma anketa angļu valodā. Labākie kan-

didāti tiks aicināti uz intervijām klātienē, kuru 

laikā tiks izvēlēti programmas dalībnieki. 

Pieteikties dalībai Līderības Akadēmijā tiek 

aicināti jaunieši no visas Latvijas, kas ir mērķ-

tiecīgi, ar labām sekmēm skolā, aktīvi ārpus-

stundu nodarbībās un vēlas attīstīt savas 

līderības prasmes. 

Plašāka informācija un pieteikšanās program-

mai BAFF mājas lapā: 

www.BalticAmericanFreedomFoundation.org. 

Kontaktinformācija: Ilze Bembere -

Ibembere@ciee.org 

KALDABRUŅAS SKOLĀ UZSĀKTS 

JAUNS IEDVESMAS GADS 
Ieva Jātniece, 

biedrības “Ūdenszīmes” vadītāja.  

Uzsākot 2015. gadu, biedrībā “Ūdenszīmes” 

tiek turpināts darbs pie trīs nopietna apjoma 

projektu ieviešanas. Ar Sabiedrības 

Integrācijas fonda atbalstu īstenojam: 

 Projektu “Sabiedrības līdzdalības resursi 

lauku teritoriju attīstībā” . Tā gaitā šogad 

plānojam gan talkas un pasākumus uz 

vietas Kaldabruņas skolā, gan arī kopējus 

atbalsta pasākumus nevalstiskajam 

sektoram gan Jēkabpils novadā, gan 

plašākā līmenī. Attīstīsim Augšzemes 

lauku NVO apvienības darbošanos, 

cenšoties risināt gan sociālās un 

kultūras, gan vides aizsardzības 

problēmas.  

 Projektu “Dabas resursi sociālās dzīves 

kvalitātes uzlabošanā “Jumis””. Šis 

projekts jau ir noslēguma stadijā – tā 

prezentācijas pasākums notiks marta 

mēneša beigās, un līdz šim brīdim mums 

veicami vēl vairāki ļoti saistoši darbi – 

gatavojam prezentācijas suvenīrus no 

dabas materiāliem, ekoloģisks un 

kvalitatīvs šo lietu iepakojums projekta 

ietvaros ir jau izstrādāts. Tāpat – izdosim 

informatīvo bukletu “Daba un doma”, 

kas, pēc tā sagatavotāju domām, sniegs 

gan jautrus, gan pārdomu pilnus brīžus, 

gan arī nopietnu praktisko padomu 

klāstu visiem lasītājiem. Projekta 

ietvaros turpināsim arī Dabas darbnīcu 

norisi. 

 Ar Borisa un Ināras Teterevu fonda 

atbalstu visu 2015. Gadu strādāsim pie 

projekta “Sēlijas sieviete staro”. Projekta 

gaita šķiet aizraujoša mums pašiem, kas, 

protams, ir pats galvenais. Taču – ir 

patīkami, ja mūsu veikumu novērtē 

projekta finansētājs. Kā šī novērtējuma 

apliecinājums kalpo tas, ka 15.janvārī 

prezentējām savu projektu Borisa un 

Ināras Teterevu fondā Rīgā, sniedzot 

piemēru un iedvesmu tām biedrībām, 

kuras savus projekta pieteikumus vēl 

tikai izstrādā. No pasākuma atbraucām 

bagātāki ar idejām un jauniem 

sadarbības partneriem – jau šovasar 

ciemos pie mums pošas inteliģences 

biedrība no Olaines, paši noklausījāmies 

interesantas idejas, kas tiek īstenotas 

Limbažu biedrībā “Limbažu filcs”.  

Visos minētajos projektos esam 

sagatavojuši pasākumu plānu janvāra 

pēdējai nedēļai un februārim – lai to 

apmeklētājiem ir skaidri zināms, kas 

interesants gaidāms Kaldabruņas skolā 

sala un tumsas laikā:  

Otrdien, 27. janvārī pl. 10 00 – Ilzesdienas 

Dabas darbnīca. Suvenīru dizains, kombinējot 

stiklu un dabas materiālus Ilzes Ermansones 

un Solvitas Kukles vadībā. Dāvanā un kafijas 

pauzēs – Ievas Jātnieces stāsts par to, kā 

atpazīt zīmes piemērotību katram cilvēkam un 

mazs ieskats krāsu simbolikā. 

Piektdien, 30. janvārī, pl. 10 00 – Veselības 

dienas nodarbība Līgas Jurķes vadībā. “Sāļās 

tortes un veselīgas uzkodas”. 

Piektdien, 6. februārī, pl. 10 00 - Radošās 

mājas darbnīca Elgas Vuškānes vadībā 

“Interjera priekšmeti. Krēslu atjaunošana” 

Sestdien, 7. februārī, pl. 9 00 – Skaistuma 

dienas nodarbība frizieres Līgas Rācenes 

vadībā. 

Piektdien, 13. februārī, pl. 10 00 – Skaistuma 

dienas nodarbība Elgas Vuškānes vadībā. 

Prognozējamā tēma – skaisti virtuves cimdi. 

Piektdien, 20. februārī, pl. 10 00 - Veselības 

vingrošana Jurgitas Grubertes vadībā un 

Dabas darbnīca Elgas Vuškānes vadībā. 

Piektdien, 27. februārī, pl. 10 00 – Veselības 

diena kopā ar Līgu Jurķi. Tēma – kas 

saglabājies pagrabā? Dārzeņu sulas un 

vitamīnu salāti. Šai pašā dienā – Ilzes 

Ermansones un Solvitas Kukles vadīta Dabas 

darbnīca.  

Papildus plāni, kas vēl nav iegūlušies konrētu 

projektu aprisēs, bez šaubām, arī mums šogad 

ir! Datumu noteikt vēl ir sarežģīti, jo daudzas 

lietas ir atkarīgas no iedvesmas un laika 

apstākļiem. Bet – šopavasar mēs atklāsim 

pilnīgi pārsteidzošu lietu – “Šķūņa mākslas 

galeriju”! Sekojiet jaunumiem, to būs vērts 

redzēt…. 
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BIEDRĪBA „LAUKU PARTNERĪBA SĒLIJA” 

UZSĀK SEMINĀRU CIKLU 
Ieva Jātniece,  

LP Sēlija izpilddirektore 

„Lauku partnerība Sēlija” ir uzsākusi 

darbu pie vietējās attīstības stratēģijas 

2014. – 2020.gadam izstrādes.  

Kā definēts tās vadlīniju projektā: „Jaunie 

izaicinājumi 2014.-2020.gada plānošanas 

periodā – uzsvars ir jāpārvieto uz saimnie-

ciskās darbības aktivizēšanu. Paredzēts tur-

pināt attīstīt LEADER pieeju iedzīvotāju so-

ciālās iekļaušanās, uzņēmējdarbības attīstī-

bas, ienākumu vairošanas, kultūras mantoju-

ma saglabāšanas, kultūras pakalpojumu dažā-

došanas un citu aktivitāšu atbalstam.”  

Pie tam – šī perioda stratēģijās būs paredzēta 

virkne jauna veida pasākumu: 

 Stratēģiskie projekti – projekti, kas 

aptver visu LP teritoriju, ir aktuāli visiem 

novadiem, un kuru tēmas jau ir 

paredzētas stratēģijas iesniegumā; 

 Reģionālās sadarbības projekti Latvijā; 

 Pārrobežu sadarbības projekti.  

Lai iespējami plaši noskaidrotu partnerības 

darbības teritorijas – Aknīstes, Jēkabpils, 

Krustpils, Salas un Viesītes novadu – iedzīvo-

tāju, pašvaldību, uzņēmēju un sabiedrisko 

darbinieku viedokļus un vajadzības, kā arī 

sniegtu informāciju par nākamo plānošanas 

periodu, jau no gada sākuma organizējam pla-

šu semināru ciklu. Cikla pirmajā posmā orga-

nizējam fokusgrupas pašvaldību darbinie-

kiem, jo tieši pašvaldības ir katra konkrētā no-

vada „galvenais spēlētājs”. Pašvaldību viedok-

ļi, gatavība iesaistīties stratēģijas izstrādē un, 

sekojoši, projektu ieviešanā un atbalsta snieg-

šanā citu ieviesēju projektiem ļoti būtiski 

ietekmēs gan šī dokumenta veiksmīgu izstrā-

di, gan īstenošanu praksē. 

Fokusgrupas notiek: 

Jēkabpils novada pašvaldībā – piektdien, 

23.janvārī; 

Aknīstes novada pašvaldībā – pirmdien, 

26.janvārī; 

Viesītes novada pašvaldībā – trešdien, 

4.februārī; 

Salas novada pašvaldībā – otrdien, 

10.februārī; 

Krustpils novada pašvaldībā – otrdien, 

20.februārī. 

Otrajā semināru aplī – martā – katrā novadā 

pulcēsim plašāku ieinteresēto cilvēku loku – 

uzņēmējus, NVO, visus ieinteresētos iedzīvo-

tājus. Apskatīsim semināra norises vietas ap-

kaimē īstenotos LEADER projektus. Precīzs 

semināru grafiks tiks sastādīts februāra 

mēneša beigās.  

Atsevišķa fokusgrupa tiks veltīta kultūrvidei – 

gan kultūrvēsturisko vērtību saglabāšanai un 

popularizēšanai, gan arī jaunu, kvalitatīvu 

kultūras piedāvājumu izstrādei, akcentējot to 

ekonomisko un tūrisma piesaistes potenciālu.  

Arī šīs fokusgrupas norise ir plānota marta 

mēneša beigās.  

Paralēli, februārī un 

martā veicam arī inova-

tīvu aptauju – tajā tiks 

apzināts tieši bērnu un 

jauniešu viedoklis par 

teritorijas attīstību, viņu vēlmēm un 

nepieciešamībām. Kā mērķa teritorijas šīs 

aptaujas īstenošanai ir izraudzītas 5 

apdzīvotas vietas – ciemati ar zemāku sociāli 

ekonomisko aktivitāti – pa vienam katrā no 

biedrības “LP Sēlija” teritorijas novadiem. 

Noslēgumā - plaukstošajā maijā - būs vairāki 

ceļojošie semināri ar labāko īstenoto projektu 

apskati un noslēgumu kādā no potenciālajām 

jauno ideju (piemēram, slēgto skolu) īsteno-

šanas vietām. Šajos semināros jau prezen-

tēsim pētījuma rezultātus un nākamā perioda 

stratēģijas darba variantu. 

Visus interesentus aicinām sekot šo semināru 

norises grafikam, kā arī sūtīt jautājumus un 

ierosinājums uz e-pastiem: 

Skaidrītei Medveckai: sk_medvecka@inbox.lv 

Ievai Jātniecei: ieva.jatniece@gmail.com 

Šos seminārus “LP Sēlija” organizē saskaņā ar 

līgumu Nr.08-00-L41000-000013 ar Latvijas 

Republikas Zemkopības  ministrijas Lauku atbalsta 

dienestu, kā Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku 

attīstībai vietējās attīstības stratēģijas īstenotājs. 

AICINA IESAISTĪTIES PROJEKTĀ  

„ATBILDĪGS, IZGLĪTOTS, IESAISTĪTS” 
Anita Sproģe,  

NVO resursu centra projekta „Vidusdaugavas 

reģiona NVO darbības atbalsts” korespondente  

Biedrība „Dzīvnieku pansija Ulubele” 

sadarbībā ar biedrības „Latvijas 

Sarkanais Krusts” struktūrvienību 

Latvijas Sarkanā Krusta Jaunatne un 

nodibinājumu „Dzīvnieku policija.lv” 

aicina jauniešus, organizācijas un 

ģimenes, iesaistīties interesantā un 

izglītojošā, projektā „Atbildīgs, 

izglītots, iesaistīts” un gūt pozitīvas 

emocijas, kā arī jaunu brīvprātīgā 

darba pieredzi. 

Latvijas Sarkanā Krusta projektu koordi-

natore Sandija  Zeltiņa informē, ka projektā 

var iesaistīties, piedaloties kādā  četrām 

aktivitātēm: „ Ulubeles cilvēcības stundā”, 

doties talkā dzīvnieku patversmē „Ulubele”,  

pieteikties brīvprātīgajam darbam interneta 

vidē, pieteikties brīvprātīgajam darbam 

publiskos pasākumos. 

Pieteikšanās, aizpildot anketu elektro-

niski: http://www.ulubele.org/eez/ un 

to nosūtot uz e-pastu: 

pasakumi@ulubele.org.  

Tālrunis informācijai: 20203333. 

Papildinformācija: projekta mērķis ir sociālās 

atstumtības riskam pakļauto bērnu, jauniešu, 

ģimeņu ar bērniem, vardarbību veikušo 

jauniešu, kā arī  no vardarbības cietušo perso-

nu iesaistīšana, izmantojot inovatīvu 

pasākumu kopumu – sabiedrisko dzīvnieku 

aizsardzības inspektoru kustības izveidi 

Latvijā, veidojot apmācību programmu, 

izglītojot un veicot praktisku brīvprātīgo 

darbu. 

Šobrīd valstī minētajai mērķgrupai ir 

grūtības izvēlēties profesiju, atrast darbu, ir 

zema dalība sabiedriskajās aktivitātēs un 

niecīgas brīvprātīgā darba iespējas. 

Iesaistoties projektā, interesenti no 

mērķgrupas integrēsies aktīvā interesantā 

vidē, iegūs prasmes, motivāciju nākotnes 

profesijai, piemēram – kopējs, veterinārārsts, 

kinologs, jurists, sociālais darbinieks, policists 

u.c. 

Projekta partnerorganizācijas nodrošinās 

efektīvu mērķgrupas piesaisti. Projekta ietva-

ros tiks izdota rokasgrāmata – kā kļūt par 

sabiedrisko dzīvnieku aizsardzības inspek-

toru, tās praktisko darbību pārbaudot sa-

darbības partneru un mērķgrupas pilotprojek-

tā. Tiks īstenotas inovatīvas sociālās 

kampaņas visā Latvijā. 
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JĒKABPILS NVO CENTRS  

IZMANTO NVA PIEDĀVĀJUMU 
Lāsma Zēberga, 

Jēkabpils NVO resursu centra projekta 

„Vidusdaugavas reģiona NVO darbības atbalsts” 

brīvprātīgo darba koordinatore 

Kopš 2014.gada decembra Jēkabpils 

NVO resursu centrā darbu turpina trīs 

jauni brīvprātīgie: saimniecības pār-

zinis, biroja administratore un dator-

speciāliste.  

Paredzētais darbības ilgums Jēkabpils NVO 

resursu centrā 6 mēneši – līdz 2015.gada 

jūnijam. 

Jaunieši strādā Nodarbinātības valsts aģen-

tūras (NVA) Jauniešu garantijas atbalsta 

pasākuma „Darbam nepieciešamo iemaņu 

attīstība nevalstiskajā sektorā” ietvaros 

http://ejuz.lv/1ln.  

Šobrīd tā ir vienīgā NVA aktīvā programma 

darba devējiem, kā arī jauniešiem. Šo 

programmu var izmantot jebkura nevalstiskā 

organizācija (NVO) savas kapacitātes 

stiprināšanai.  

Jaunieti, tā ir tava iespēja bagātināt savu 

darba pieredzi, ja esi reģistrējies NVA un esi 

vecumā 18-24 gadi. Jaunietim pašam NVA ir 

jāizrāda iniciatīva, ka esi gatavs iesaistīties 

šādā programmā, lai jauna darba 

piedāvājuma gadījumā, tieši tev pirmajam 

piedāvātu šo vakanci NVO sektorā. 

PIEAUG VEĻAS MAZGĀŠANAS 

PAKALPOJUMA CENA 
Anita Sproģe,  

NVO resursu centra projekta „Vidusdaugavas 

reģiona NVO darbības atbalsts” korespondente  

No 2015. gada janvāra Jēkabpils invalī-

du biedrībā – Jaunā ielā 39 I sniegtā ve-

ļas mazgāšanas pakalpojuma saņēmē-

jiem jārēķinās ar cenas pieaugumu – 

līdzšinējā 0,71 EUR vietā ir jāmaksā 

0,97 EUR par vienu kilogramu veļas. 

„Nav tā, ka šis lēmums tika pieņemts peļņas 

nolūkā. Diemžēl, bet jārēķinās ar izmaksām, 

kas ietekmē pakalpojuma cenu. Saprotams, ka 

par to neviens nepriecājas, bet pirmie klienti, 

kas šogad nāca, ziņu, ka būs jāmaksā par 16 

centiem vairāk, uzņēma saprotoši. Cilvēki ir 

dažādi un rēķināmies, ka ne visi savas emo-

cijas paudīs mierīgi,” cenas par pakalpojumu 

pieaugumu komentē Jēkabpils invalīdu bied-

rības valdes priekšsēdētāja Olga Bivka. 

Viņa piebilst, ka citviet, kur šādu pakalpojumu 

sniedz NVO, cenas ir augstākas – kā uzzināts 

no Ventspils kolēģiem, maksa par viena veļas 

kilograma mazgāšanu ir 3,00 EUR. Tur gan ir 

ierēķināts veļas pulveris un mīkstinātājs, 

tomēr, pat neiedziļinoties smalkos rēķinos, 

redzama starpība,  

Amerikas Tirdzniecības palāta Latvijā (ATPL), 

ASV vēstniecība Latvijā un Latvijas Pilsoniskā 

alianse (eLPA) izsludina balvu konkursu „Cil-

vēka izaugsmei” otro gadu pēc kārtas, lai godi-

nātu Latvijas cilvēkus, organizācijas un uzņē-

mumus par īpašiem nopelniem un iegul-

dījumu cilvēka izaugsmē. Balvas piešķiršanas 

mērķis ir vairot cilvēka izaugsmes nozīmi un 

rosināt sociālās atbildības iniciatīvas, atspogu-

ļojot labās prakses piemērus. 

No š.g. 12.janvāra līdz 12.februārim tiek gai-

dītas nominācijas šādās kategorijās: 

1. Par sociālo atbildību. Par izciliem sa-

sniegumiem sabiedrības attīstībā, veicot 

ilggadīgu darbu sabiedrības labā, tai dās-

ni atvēlot laiku, zināšanas, finanšu vai 

organizatoriskos resursus. 

2. Par izcilu ieguldījumu izglītībā. Par 

izglītības un mācību kvalitātes un pieeja-

mības veidošanu un uzlabošanu iedzī-

votājiem visa mūža garumā. 

3. Par izcilu ieguldījumu veselībā un 

labklājībā. Par veselīga dzīvesveida vei-

cināšanu, indivīda un sabiedrības vese-

lības un labklājības atbalstīšanu un uz-

labošanu, kā arī nevienlīdzības mazinā-

šanu veselības aprūpes jomā. 

4. Par izcilu ieguldījumu Latvijas nā-

kotnē. Par bērnu un jauniešu labklājības 

un veselīgas attīstības sekmēšanu un 

mīlošas, stabilas aprūpes nodrošināšanu. 

Laureātiem var tikt piešķirta naudas balva vai 

speciālbalva. Uzvarētāji tiks paziņoti apbal-

vošanas ceremonijā š.g. 16.aprīlī. 

Pieteikumus vērtēs žūrijas komisija, ņemot 

vērā sekojošus kritērijus: 

 Ietekme un nozīme. Balvas pretendenta 

darbības nozīmīguma un ietekmes uz 

sabiedrību novērtējums. 

 Ilgtspēja. Balvas pretendenta darbības 

ilgtspējīga attīstība. 

 Novatorisms. Novatoriska, radoša un 

oriģināla pieeja. 

 Iedvesma. Paraugs citiem. 

Uz balvu var pretendēt Latvijas pilsoņi un Lat-

vijas Republikā reģistrētas uzņēmējsabied-

rības, biedrības un nodibinājumi. Pretenden-

tus balvas saņemšanai var izvirzīt jebkura 

fiziska vai juridiska persona, izņemot sevi. 

Iepriekšējā gada konkursa laureāti nevar tikt 

nominēti balvai atkārtoti. Pielikumā infor-

mācija par iepriekšējā gada balvas laureātiem. 

Pieteikumu balvu konkursam jāiesniedz elek-

troniski: info@cilvekaizaugsme.lv, aizpildot 

pieteikuma formu līdz 2014.gada 12.feb-

ruārim. Pieteikumā jāiekļauj informācija par 

balvas pretendentu, pamatojums, iniciatīvas 

apraksts, panākumi un rezultāts, kā arī vismaz 

viena atsauksme.  

Sīkāka informācija: www.cilvekaizaugsme.lv 

Tā ir Tava iespēja pilnveidot  

savas prasmes, kā arī palīdzēt citiem! 

Zirgaudzēšanas biedrība „Ūsiņš” 

labprāt savā komandā redzētu: 

• sabiedrisko attiecību speciālistu;  

• fotogrāfu;  

• gleznotāju 

Piesakies: nvoresursi@inbox.lv 

Projekts "VIDUSDAUGAVAS REĢIONA NVO DARBĪBAS 

ATBALSTS" Nr.2012.EEZ/DAP/MAC/159/1/Z/024/2015 

Projektu finansiāli atbalsta  

Islande, Lihtenšteina un Norvēģija 

BRĪVPRĀTĪGĀ DARBA 

SLUDINĀJUMS 

PIESAKI KANDIDĀTU BALVAI  

CILVĒKA IZAUGSMEI! 

http://ejuz.lv/1ln
mailto:info@cilvekaizaugsme.lv
http://www.cilvekaizaugsme.lv
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PIEDĀVĀ BEZMAKSAS SEMINĀRU ES MĀJĀ  

Kultūras ministrijas ES programmas 

"Eiropa pilsoņiem" infopunkts Latvijā 

aicina piedalīties informatīvajā 

bezmaksas seminā rā ES Mā jā, 

Aspazijas bulvārī 28, Rīgā, 2.stāva 

konferenču zālē. 

3.februārī norisināsies seminārs „Jaunā dar-

bības perioda (2014-2020) ES programmas 

„Eiropa pilsoņiem" finansējuma iespējas" par 

2. a tba lsta  d ar bī bu  „ D e mo k rā t i sk ā 

iesaistīšanās un pilsoniskā līdzdalība". 

Elektroniskā pieteikšanās obligāta. Seminārā 

vietu skaits ierobežots. Darba 

programmas un pieteikšanās: 

http://esfon-di.zemgale.lv/lv/

j a u n u m i /

divi_bezmaksas_seminari_es_ 

maja_par_eiropa_pilsoniem_ 

jauno_darba_periodu/. 

Papildu informācijai: 

kontaktpersona Andrejs 

Lukins: e-pasts 

andrejs.lukins@km.gov.lv vai 

pa tālruni 67330289. 

IESKATIES!  PROJEKTU KONKURSI 
Anita Sproģe,  

NVO resursu centra projekta „Vidusdaugavas 

reģiona NVO darbības atbalsts” korespondente  

LJP izsludina video 

konkursu  

"Jaunieši iesaistās" 

Latvijas Jaunatnes padome (LJP), iz-

sludina video konkursu jauniešiem 

"Jaunieši iesaistās", kura mērķis ir 

veicināt jauniešu izpratni par jauniešu 

līdzdalības veidiem un līdzdalības 

iespējām.  

Konkursā var piedalīties ikviens jaunietis 

vecumā no 13 līdz 25 gadiem. Lai piedalītos 

konkursā, jaunietim ir jāizveido video, kurā 

radošā veidā ir parādītas līdzdalības iespējas 

savā tuvākajā apkārtnē. Pieteikums un video 

konkursam jāiesniedz līdz 2015.gada 

15.februārim, nosūtot pieteikuma anketu un 

video uz e-pastu mediji@ljp.lv. 

Trīs interesantāko video autori balvās saņems 

planšetdatorus un piemiņas suvenīrus. 

Uzvarētāju apbalvošana notiks 26.-

27.februārī, Rīgā, pasākuma „Strukturētā 

dialoga nacionālā konference”, laikā. 

Detalizēta informācija un konkursa 

nosacījumi ir atrodama konkursa Nolikumā 

un konkursa pieteikuma anketa ir jāaizpilda 

tiešsaistē: http://ejuz.lv/jauniesulidzdaliba - 

skatīt e lektronisko vietni  http ://

jaunatne.gov.lv/lv/raksti/ljp-izsludina-video-

konkursu-jauniesi-iesaistas. 

Latviešu fonds izsludinājis 

2015. gada pieteikuma 

konkursu 

Latviešu Fonds darbojas ar mērķi veicināt 

latviešu kultūras, mākslas un izglītības 

attīstību, atbalstot projektus šajās jomās. 

Projekti tiek finansēti no Latviešu Fonda 

ieguldījumu procentiem.  

Fonda neaizskaramo pamatkapitālu veido 

fonda dalības maksas, ziedojumi un 

testamentārie novēlējumi. 

Projektu konkurss notiek katru gadu 

no 1. janvāra līdz 15. februārim. 

Konkurss notiek divās kategorijās: 

 Mazie projekti – no LF pieprasītais 

finansējums nepārsniedz $2,000 un pro-

jekti tiek veikti 1 gada laikā no finansē-

juma piešķiršanas. Par Mazajiem projek-

tiem aizklātā balsošanā balso Latviešu 

Fonda padome. Konkursa rezultāti tiek 

paziņoti aprīļa beigās. 

 Lielie projekti – LF finansējums no 

$2,000 – $10,000 un projekti tiek veikti 

1-3 gadu laikā no finansējuma piešķirša-

nas. Lielo projektu konkurss notiek divās 

kārtās. Uz otro kārtu Latviešu Fonda 

padome izvirza 10 spēcīgākos projektus, 

par kuriem aizklātā balsošanā balso visi 

Latviešu Fonda dalībnieki. Konkursa 

rezultāti tiek paziņoti jūlija vidū.  

2015. gada kopējais projektu finansē-

jums ir $35,000, no kuriem $10,000 

atvēlēti Mazajiem projektiem un 

$25,000 Lielajiem projektiem. 

Latviešu Fonda padome pieņem izvērtēšanai 

projektus, kas ir iesniegti konkursa noteik-

tajos termiņos, no 1. janvāra līdz 15. 

februārim, sagatavoti atbilstoši pieteikuma 

norādījumiem, un ir: 

 Latvisku izglītību un audzināšanu 

veicinošs pasākums;  

 Latviešu mākslas, literatūras vai 

daiļamatniecības projekts; 

 Zinātnisks darbs, kas saistās ar latviešu 

tautu, zemi vai vēsturi;  

 Pasākums ar nozīmi latviskajā dzīvē;  

 Projekts, kas atspoguļo un dokumentē 

latviešu trimdas vēsturi vai kultūras 

dzīvi.  

Projektus iesniegt var tikai elektroniski, 

sīkāka informācija:  

http://esfondi.zemgale.lv/lv/jaunumi/

latviesu_fonds_izsludinajis_2015._gada_ 

pieteikuma_konkursu/. 
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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, sandra.ceturtdiena@gmail.com, t: 28878081 

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

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

www.jekabpilsnvo.lv 

@JekabpilsNVO 

Jēkabpils NVO resusu centrs 

 

Adrese: Brīvības iela 45,  

Jēkabpils, LV-5201 

Tālrunis: 65220097 

E-pasts: nvoresursi@inbox.lv 

www.jekabpilsnvo.lv 

AKTUĀLI 

FEBRUĀRĪ 
1. Latvijas Jaunatnes padome (LJP), 

izsludina video konkursu jaunie-

šiem "Jaunieši iesaistās". 

Pieteikums un video konkursam jāiesniedz 

līdz 2015.gada 15.februārim, nosūtot pie-

teikuma anketu un video uz e-pastu 

mediji@ljp.lv.  

Konkursa pieteikuma anketa ir jāaizpilda 

tiešsaistē: http://ejuz.lv/jauniesulidzdaliba 

– sīkāk skatīt elektroniskajā vietnē http://

jaunatne.gov.lv/lv/raksti/ljp-izsludina-video

-konkursu-jauniesi-iesaistas. 

2. Latviešu fonds izsludinājis 2015. 

gada pieteikuma konkursu. 

Konkursa noteiktais termiņš – no 1. janvāra 

līdz 15. februārim. 

Projektus iesniegt var tikai elektroniski, sīkāka 

informācija: http://esfondi.zemgale.lv/lv/

jaunumi/latviesu_fonds_izsludinajis_ 

2015._gada_pieteikuma_konkursu/. 

3. Kultūras ministrijas ES program-

mas "Eiropa pilsoņiem" info-

punkts Latvijā aicina piedalīties 

informatīvā bezmaksas seminārā 

3. februārī ES Mājā, Aspazijas 

bulvārī 28, Rīgā, 2.stāva konfe-

renču zālē. 

Seminārā „Jaunā darbības perioda (2014-

2020) ES programmas „Eiropa pilsoņiem" 

finansējuma iespējas" tiks apskatīta 2. 

atbalsta darbība „Demokrātiskā iesaistīšanās 

un pilsoniskā līdzdalība". Darba programma 

un elektroniskā pieteikšanās semināram: 

http://esfondi.zemgale.lv/lv/jaunumi/

divi_bezmaksas_seminari_es_maja_par_ei

ropa_pilsoniem_jauno_darba_periodu/ 
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