
Klāt maija “Vidusdaugavas e-avīzes” numurs 

un tas iznāk laikā, kad mūsu galvaspilsētā Rīgā 

norisinās Austrumu partnerības mēdiju konfe-

rence. Sekojot līdzi informācijai par tās gaitu, 

uzmanību saistīja augsto amatpersonu norāde 

uz pilsoniskas sabiedrības nozīmīgumu. 

Tieši pilsoniskā sabiedrība ir tā, kas pieprasa 

reformas un savu līderu atbildību un kuras 

cerības virza valdību lēmumus, atklājot Eiro-

pas Savienības (ES) Austrumu partnerības 

pilsoniskās sabiedrības konferenci, sacīja Mi-

nistru prezidente Laimdota Straujuma. Pēc vi-

ņas domām, ir vajadzīga aktīva pilsoniskā 

sabiedrība, kas ir iesaistīta Austrumu partne-

rības procesā – dinamiska pilsoniskā sabiedrī-

ba, kas ir progresa veicinātāja un demokrātijas 

sargātāja. 

Savukārt Eiropas Parlamenta deputāte Sandra 

Kalniete pauda, ka pilsoniskā sabiedrība un 

Austrumu partnerības valstis ir labākie partne-

ri Eiropai un Eiromaidans ir vislabākais pie-

mērs pilsoniskajai sabiedrībai, paužot lielu 

cieņu pret tiem ukraiņiem, kas devās turp, lai 

aizstāvētu savu valsti un cilvēktiesības. Pēc vi-

ņas domām, pilsoniskā sabiedrība, kas atbalsta 

Eiropu un otrādi, ir viens no galvenajiem 

Austrumu partnerības sasniegumiem. 

Tikmēr speciālo uzdevumu vēstnieks Austru-

mu partnerības jautājumos Juris Poikāns 

klātesošajiem sacīja, ka, pēc viņa domām, pil-

soniskajai sabiedrībai būtu jānodrošina asociā-

cijas līgumu uzraudzība Moldovā un Gruzijā, 

tai jābūt stiprai un jāspēj nepakļauties nogu-

rumam, jo bez uzraudzības nebūs iespējams arī 

lauzt korupcijas nastu. Pilsoniskā sabiedrība ir 

galvenais dzinulis ES, pauda Poikāns. 

Diskusiju laikā kāds klātesošais norādīja, ka 

pilsoniskā sabiedrība ir ES partneris, tā iesais-

tās demokrātisku procesu veicināšanā. Tāpat 

tika pausts, ka pilsoniskajai sabiedrībai nav 

pienākuma uzklausīt politiķu norādes un 

pilsoniskā sabiedrība, kas pārstāv kādus kon-

krētus jautājumus, vienmēr ir sava veida "ka-

rā" ar politiķiem. Eiropas Parlamenta deputāte 

Kalniete gan atbildēja, ka patlaban politiķi 

Latvijā vairs pat neuzdrošinās kritizēt neval-

stiskās organizācijas par to darbību un 

iniciatīvām. 

Austrumu partnerības mediju konferencē 

diskusijas par pilsonisko sabiedrību norisi-

nājās šī vārda visaugstākās nozīmes līmenī, 

taču, lai šāda sabiedrība būtu realitāte arī 

Jēkabpilī, Pļaviņās, Līvānos un ikvienā mūsu 

valsts vietā, viss sākas ikdienā mūsu 

organizācijās, šādu sabiedrību veidojot soli pa 

solim ar katru īstenoto ideju un realizēto 

projektu. 

Par pilsonisko sabiedrību tiek runāts arī šajā 

"Vidusdaugavas e-avīzes" maija numurā 

Sandra Mikanovska, 

E-Avīzes redaktore  
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ATKLĀS LABDARĪBAS AKCIJAS 

OTRO POSMU 
2.jūnijā pulksten 12.00 

Jēkabpils reģionālajā 

slimnīcā tiks atklāts 

biedrības „Jēkabpils 

NVO resursu centrs” rī-

kotās labdarības akcijas 

„„Pasniedz roku atbalstam! Kopā 

izveidosim Jēkabpils slimnīcas kapelu 

un kapelāna praksi!” otrais – 2015. 

gada posms. 

Atklāšanā piedalīsies Arvīda Žilinska Jēkab-

pils mūzikas skolas audzēkņi ar īpaši šim ga-

dījumam sagatavotu koncertprogrammu. Ir 

paredzēts, ka labdarības akcijai labu ceļavēju 

klātienē ieradīsies novēlēt Bērnu klīniskās 

universitātes slimnīcas Vecāku mājas kape-

lāns Linards Rozentāls un Paula Stradiņa Klī-

niskās universitātes slimnīcas kapelāne Lelde 

Titava. 

Jāpiebilst, ka 2014. – labdarības akcijas 

norises pirmajā gadā, Jēkabpils slimnīcas 

kapelas un kapelāna prakses izveidei tika 

saziedoti 1100,- EUR un no SIA „Atspulgs 

logiem” vadības saņemts apstiprinājums par 

žalūziju uzlikšanu kapelas telpā, ja būs tāda 

nepieciešamība. 

Ziedojumu konts ir atvērts un Jēkabpils 

slimnīcas kapelas un kapelāna prakses 

izveidei jau var veikt ziedojumus: ar 

pārskaitījumu uz biedrības „Jēkabpils 

NVO resursu centrs”, kas ir Sabiedriskā 

labuma nevalstiska organizācija (reģ. Nr.  

40008108696, Brīvības iela 45, Jēkabpils, 

LV 5201), bankas kontu: LV14PARX 

0013118530001 ar norādi: „Jēkabpils 

slimnīcas kapelai” 

PILSONISKAI SABIEDRĪBAI IR NOZĪME 



TIEKAS AR PĻAVIŅU NOVADA ĢIMNĀZIJAS 

AUDZĒKŅIEM 
Biedrības „Jēkabpils NVO resursu 

centrs” projekta „Vidusdaugavas re-

ģiona NVO darbības atbalsts” koor-

dinatore sadarbībai ar Vidusdaugavas 

reģiona pašvaldībām Lilija Ražinska un 

labdarības akcijas „Pasniedz roku 

atbalstam! Kopā izveidosim Jēkabpils 

slimnīcas kapelu un kapelāna praksi!” 

organizatore Ligita Upīte maija pirmajā 

darba nedēļā apmeklēja Pļaviņu novada 

ģimnāziju. Apmeklējuma mērķis bija 

divu projekta aktivitāšu norises. 

Aktivitātes „NVO skoliņas” ietvaros notie-

košajās informatīvajās stundās, ko organizē 

un vada L. Ražinska, skolnieki tiek informēti, 

kas ir nevalstiskās organizācijas (NVO), kādā 

veidā tajās var iesaistīties jaunieši un, kādi 

ieguvumi ir, darbojoties kādā no NVO. Šādas 

tikšanās jau bija noorganizētas ar Jēkabpils 

un tai tuvējo pašvaldību skolu audzēkņiem un 

Pļaviņu novada ģimnāzijā  divās 8.–tajās 

klasēs notikusī noslēdza „NVO skoliņu” pirmā 

pusgada ciklu. Lai gan astotklasnieku noska-

ņojums vairāk norādīja uz laukā valdošo 

gadalaiku un tam raksturīgo nenopietnību, 

jaunieši iesaistījās sarunā un parādīja, ka 

NVO joma viņiem nav sveša – daudzi ir pieda-

lījušies un pat palīdzējuši organizēt biedrību 

pasākumus. Interesi izraisīja L. Ražinskas 

stāstītais par iespējām kā brīvprātīgajiem 

doties darbā uz kādu no ārvalstīm.   

Šādas tikšanās atsāksies rudenī – reizē ar 

jauna mācību gada sākumu.  

Savukārt labdarības akcijas „Pasniedz roku at-

balstam! Kopā izveidosim Jēkabpils slimnīcas 

kapelu un kapelāna praksi!” organizatore L. 

Upīte 8.-to klašu skolniekiem veica anke-

tēšanu par jautājumiem saistībā ar to, kāda ir 

izpratne par jēdzieniem „kapela” un „ka-

pelāns”. Anketu rezultāti, kopā ar Jēkabpils 

pilsētas un Jēkabpilij tuvējo novadu skolu 

jauniešu anketu atbilžu apkopojumu, veidos 

kopējo ainu par to cik mūsu jaunieši ir zinoši. 

Anketēšana tiek veikta arī pieaugušajiem un 

to kopējais apskats tiks publicēts vistuvākajā 

laikā Jēkabpils NVO resursu centra mājas 

lapā: www.jekabpilsnvo.lv . 
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Lāsma Zēberga,  

Jēkabpils NVO resursu centra  

Brīvprātīgā darba koordinatore 

Jēkabpils NVO Resursu centrs ir akre-

ditēts kā organizācija, kurai ir tiesības 

koordinēt un nosūtīt jauniešus brīv-

prātīgajā darbā uz kādu no Eiropas 

brīvprātīgā darba (EBD) dalībvalstīm, 

kā arī uzņemt jauniešus no citām EBD 

programmā iesaistītajām valstīm. 

Aicinām jauniešus izmantot šo iespēju un doties 

brīvprātīgajā darbā ārpus Latvijas. Nākošais 

projektu iesniegšanas termiņš ir šī gada 

1.oktobris. Iesakām laicīgi plānot un meklēt savu 

EBD projektu, valsti. Lai pieteiktu savu 

kandidatūru jau tuvākajam projektu uzsaukuma 

termiņam, jauniešiem savu uzņemošo 

organizāciju vajadzētu sākt uzrunāt jūlijā/

augustā. Jēkabpils NVO Resursu centrs kā 

nosūtošā un koordinējošā organizācija palīdzēs 

jauniešiem atrast savu uzņemošo organizāciju, 

atbilstoši jaunieša interesēm un vēlmēm. EBD ir 

lieliska izdevība īpaši jauniešiem, kas ieguvuši 

vispārizglītojošo izglītību, bet pēc skolas 

beigšanas vēl nav apzinājuši savus nākotnes 

mērķus. Brīvprātīgais darbs ir lieliska iespēja 

attīstīt patstāvību, nostiprināt zināšanas jau 

mācītā vai apgūt jaunu svešvalodu, veicināt 

personības izaugsmi, gūt pieredzi paša izvēlētā 

darbībā un iegūt draugus. 

Eiropas brīvprātīgais darbs ir iespēja jaunie-

šiem vecumā no 17 līdz 30 gadiem doties 

brīvprātīgajā darbā uz termiņu līdz 1 gadam 

kādā no Eiropas vai citā pasaules valstī. 

Vairāk informācijas rakstot Lāsmai Zēbergai, 

Jēkabpils NVO resursu centra Brīvprātīgā 

d a r ba  ko or d ina to re i  u z  e -p a stu : 

bdjekabpils@inbox.lv vai zvanot: 28753332. 

JĒKABPILS NVO RESURSU CENTRS AKREDITĒTS EIROPAS 

BRĪVPRĀTĪGĀ DARBA PROJEKTU ĪSTENOŠANAI 

VAR PIETEIKTIES PALĪDZĪBAS SAŅEMŠANAI PROGRAMMĀ 

"PALĪDZĒSIM TRŪCĪGIEM MAZUĻIEM" 

Biedrība "Jēkabpils NVO resursu 

centrs" sadarbībā ar fondu "Ziedot.lv" 

organizē par projektā "Palīdzi 

trūcīgiem mazuļiem!" saziedotajiem 

līdzekļiem iegādāto autiņbiksīšu un 

piena maisījuma izsniegšanu Jēkabpils 

un tai tuvējo novadu trūcīgajām 

ģimenēm ar mazuļiem līdz 2 gadu 

vecumam. 

Lai saņemtu palīdzību jūnijā un jūlijā, jau 

šobrīd – līdz 29. maijam, ģimenēm, kurām 

nepieciešama palīdzība, jāvēršas biedrībā 

Jēkabpils NVO resursu centrs – 

Jēkabpilī, Brīvības ielā 45, 2. stāvā darba 

dienās no 8.30 līdz 17.00, un jāaizpilda 

iesniegums – anketa. Ģimenes mēnesī varēs 

saņemt 1 iepakojumu autiņbiksīšu un 2 

iepakojumus 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 

i e s p ē j a m s  a r ī 

ģimenēm krīzes situācijā (piemēram, 

pēkšņa slimība ar lieliem izdevumiem par 

ārstēšanos u.tml. iemesli). 

Jautājumu gadījumos var zvanīt 652 20097 

(birojs, darba dienās) vai 29449622 vai rakstīt 

nvoresursi@inbox.lv. Vairāk informācijas 

www.ziedot.lv. Krustpils pagastā dzīvojošie 

var vērsties arī biedrībā "Rotanss", kas 

darbojas Atašienē. 

http://www.jekabpilsnvo.lv
mailto:bdjekabpils@inbox.lv
mailto:nvoresursi@inbox.lv
http://www.ziedot.lv
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PROJEKTU FINANSĒŠANAS LĪGUMUS PARAKSTA 

SVINĪGĀ PASĀKUMĀ 
2015. gada Jēkabpils pil-

sētas pašvaldības orga-

nizētā NVO projektu 

konkursa uzvarētāji – 12 

projektu realizētājor-

ganizāciju pārstāvji tikās 

Jēkabpils pilsētas domē, 

lai visi kopīgā svinīgā pa-

sākumā parakstītu pro-

jektu finansēšanas līgu-

mus. 

Pasākumu, dodot vārdu 

Jēkabpils pilsētas pašvaldības domes 

priekšsēdētāja vietniekam sociālajos jautāju-

mos Jānim Raščevskim, atklāja sabiedrisko 

attiecību speciāliste Aiga Sleže. 

J. Raščevskis savā uzrunā informēja, ka pēc 

ieteikuma līgumus ar NVO 

par finansējuma piešķiršanu 

projektiem parakstīt vienā 

reizē svinīgā atmosfērā, tā ir 

arī nolemts darīt. Kā atzina 

pašvaldības domes priekšsē-

dētāja vietnieks sociālajos 

jautājumos, salīdzinot ar 

pagājušo gadu, projektu 

skaits ir samazinājies(2015.g 

- 22; 2014.g - 29), toties 

iesniegtie projekti kļuvuši 

saturīgāki, no kā secināms, 

ka NVO ir augušas. Projektos paredzētās 

aktivitātes esot ļoti dažādas, tāpēc vērtēt 

nebijis viegli. Pēc veiksmes vēlējuma projektu 

iedzīvināšanā pasākums turpinājās ar līgumu 

parakstīšanu un biedrību pārstāvju sniegtām 

īsām projektā paredzēto aktivitāšu 

anotācijām. 

Jēkabpils pilsētas pašvaldības finansējumu 

saviem projektiem saņēma un līgumus 

parakstīja 12 biedrības.  

Kopīgo projektu parakstīšanu noslēdza bied-

rības „Jēkabpils NVO resursu centrs” valdes 

priekšsēdētāja Agita Pleiko ar novēlējumu 

projektu aktivitātes noorganizēt iecerētajā 

apmērā un aicinājumu izmantot resursu 

centra piedāvātās iespējas – konsultācijas 

grāmatvedībā, lietvedībā, datorlietošanā, kā 

arī projektu rakstīšanā.  

A. Sleže biedrību pārstāvjiem vēlēja gūt prieku 

un gandarījumu par paveikto, kad projekti 

noslēgsies ar veiksmīgiem galarezultātiem.  

Agita Pleiko,  

projekta koordinators sadarbībai ar Jēkabpils 

pašvaldību 

Nu jau gandrīz aizvadītajā maija mēnesī, vēr-

tējot nevalstisko organizāciju (NVO) aktivi-

tātes Jēkabpilī un to sadarbības veidus ar paš-

valdību, rodas divējādi iespaidi: pirmkārt, 

biedrību aktivitātes aptver visdažādākās dar-

bības jomas, kas nenoliedzami bagātina pilsē-

tas sabiedrības dzīvi, un, otrkārt, to arvien 

biežāk pamana pašvaldībā.  

Lai gan kopējās sadarbības vektors neap-

šaubāmi ir pozitīvs, tomēr pamanīšana ne 

vienmēr ir ar plusa zīmi. Jāsecina, ka arī tas ir 

labi, jo norūda NVO, ļaujot un pat pieprasot 

aizstāvēt savu pozīciju, pierādīt darbības 

lietderību, un tas ir labs treniņš interešu 

aizstāvībā, ko lielas un pieredzējušas NVO 

Latvijā veic jau pasen. Tagad mācāmies arī 

mēs Jēkabpilī. 

Kā novitāte Jēkabpilij bija pasākums, kad 

maijā pirmoreiz uz pašvaldību svinīgai līgumu 

parakstīšanai tika uzaicinātas visas tās 12 

NVO, kas šogad guva atbalstu pašvaldības 

mazo grantu projektu konkursā. Pasākumā 

piedalījās un to filmēja arī Latgales TV, pirms 

tam viesojoties vairākās biedrībās. Raidījums 

pieejams http://www.lrtv.lv/zinas/jekabpili-

biedribas-paraksta-ligumus-ar-pasvaldibu-

par-dazadu-projektu-istenosanu-2405 . 

Maijā notikušas divas domes sēdes. Vienā no 

tām, 7.maijā, kopā ar biedrības Jēkabpils NVO 

resursu centrs labdarības akcijas koordinatori 

Ligitu Upīti izmantojām iespēju deputātus un 

domes darbiniekus uzrunāt dalībai anketēša-

nā par kapelas būtību. Tika sniegta arī pār-

skata informācija par labdarības akcijas gaitu 

un uzsākšanas labdarības koncertu 2.jūnijā 

Jēkabpils reģionālajā slimnīcā.  

Atsaucoties pašvaldības aicinājumam vairāk 

pastāstīt par biedrības Jēkabpils NVO resursu 

centrs  darbību, piedalījos intervijā Radio 1, 

informējot par trīs pašlaik svarīgiem darbības 

virzieniem. Ierakstu var noklausīties  http://

www.radio1.lv/jekabpils-radio-1/atbild-

jekabpils-pilsetas-pasvaldiba-3/item/16805-

atbild-14-05-audio.html  

Pēc sadarbības padomes protokola abpusējas 

parakstīšanas šomēnes, jau visdrīzākajā laikā 

tiks sagatavots atsevišķs iesniegums pašvaldī-

bai, kurā izklāstīts iespējamais NVO telpu 

optimizācijas modelis, ar kuru iepazīties 

iespējams šai izrakstā no NVO un pašvaldības 

Sadarbības padomes protokola 6.punkta (sēde 

notika 22.04.2015.):  

„Ierosināt un atsevišķas vēstules veidā 

iesniegt pašvaldībā priekšlikumu par NVO 

darbības atbalsta optimizēšanu, veidojot vie-

nu atbalsta adresi Jaunajā ielā 39i, bij.PII 

„Zvaigznīte” telpās, iesakot tur veidot 

sabiedrisko centru, kurā iekļautos daļa no 

domes struktūrām, jo īpaši sociālajā, 

izglītības jomās strādājošām, un nevalstiskās 

organizācijas, kam nepieciešamas telpas 

savas darbības nodrošināšanai. Atbildību 

par NVO telpu daļu un to apsaimniekošanu 

uzticēt biedrību apvienībai „Jēkabpils NVO 

resursu centrs”. Atbalstāmais modelis: 

samazināt telpu kvadratūru, izveidojot vienu 

kopīgu konferenču zāli, bet biedrībām iesakot 

vienoties vairākām par kopīgi lietojamām 

nelielām biroja istabām. Šādā sadarbības 

modelī pašvaldība apņemas meklēt 

finansējumu kopīgai ēkas atjaunošanai vai 

renovācijai, nevalstiskās organizācijas – 

telpu remontiem, uzlabošanai u.tml.”  

Svarīgākie lēmumi, kas maijā tika 

pieņemti domē un kas varētu interesēt 

NVO 

 Apstiprināts bērnu un jauniešu nometņu 

finansējums 2015.gada vasarai, vairāk 

informācijas www.jekabpils.lv . 

 No dabas resursu nodokļa līdzekļiem 

piešķirti 1749,22 euro dažādu Lielās 

Talkas laikā savākto atkritumu (tajā 

skaitā arī lapas un zari) izvešanai uz 

poligonu “Dziļā vāda”.  

 No avārijas seku likvidēšanas līdzekļiem 

piešķirti 4414,35 euro Krustpils saliņas 

tualešu iekšējā ūdensvada remontam.  

 Piešķirti līdzekļi Jēkabpils skolu 

audzēkņu, pedagogu un kultūras iestāžu 

kolektīvu apbalvošanai, kas sasnieguši 

izcilību kādā no darbības veidiem.  

Lasīt tālāk 

BIEDRĪBU AKTIVITĀTES ARVIEN BIEŽĀK TIEK PAMANĪTAS 

Jēkabpils nevalstisko organizāciju darbības virzieni ir ļoti dažādi 

http://www.lrtv.lv/zinas/jekabpili-biedribas-paraksta-ligumus-ar-pasvaldibu-par-dazadu-projektu-istenosanu-2405
http://www.lrtv.lv/zinas/jekabpili-biedribas-paraksta-ligumus-ar-pasvaldibu-par-dazadu-projektu-istenosanu-2405
http://www.lrtv.lv/zinas/jekabpili-biedribas-paraksta-ligumus-ar-pasvaldibu-par-dazadu-projektu-istenosanu-2405
http://www.radio1.lv/jekabpils-radio-1/atbild-jekabpils-pilsetas-pasvaldiba-3/item/16805-atbild-14-05-audio.html
http://www.radio1.lv/jekabpils-radio-1/atbild-jekabpils-pilsetas-pasvaldiba-3/item/16805-atbild-14-05-audio.html
http://www.radio1.lv/jekabpils-radio-1/atbild-jekabpils-pilsetas-pasvaldiba-3/item/16805-atbild-14-05-audio.html
http://www.radio1.lv/jekabpils-radio-1/atbild-jekabpils-pilsetas-pasvaldiba-3/item/16805-atbild-14-05-audio.html
http://jekabpilsnvo.lv/?p=4887


TU  UN  NVO 

Jēkabpils NVO resursu centrs turpina 

iepazīstināt ar nevalstisko organizāciju 

cilvēkiem. Šoreiz uz sarunu aicinājām 

„Biedrības kristīgai paaudžu kopībai 

„Tilts”” valdes priekšsēdētāju un Jēkabpils 

NVO resursu centra valdes locekli INITU 

ZARKEVIČU. 

Jautājumi: 

1. Kā sākāt darbu NVO sektorā? 

2. Kas motivē turpināt darbu NVO? 

1. 2000. gadā iesaistījos Līvānu biedrības "Baltā 

māja” projektā par apmācību grupu vadīšanu. Tad 

arī guvu pirmo informāciju par NVO un to, kā tās 

darbojas. Minētās apmācības bija bezmaksas, bet ar nosacījumu, ka 

pēc tam jānostrādā 200 stundas kādā no NVO. Jēkabpilī darbojās 

biedrība „Pieskāriens”, ko vadīja Velta Marija Daukste, un tas bija 

2001.gads, kad iestājos šajā biedrībā. Valdes vēlēšanās tiku ievēlēta 

par vadītāju un blakus šim pienākumam sāku darboties Jēkabpils 

luterāņu draudzes (tagad Jēkabpils Sv. Miķeļa draudze) Diakonijā. 

Gribējās arī biedrības darbību virzīt, to vairāk saistot ar aspektu, kas 

raksturīgs kristīgajām vērtībām. Par cik biedrībā visi nebijām 

vienisprātis, grupa, kas bijām līdzīgās domas, nodibinājām „Biedrību 

kristīgai paaudžu kopībai „Tilts””. 

2. To, kas motivē turpināt darbu NVO sektorā, 

varētu nosaukt, sadalot divās daļās. Daļēji tas ir 

iekšējs pienākums turpināt jau iesākto. 

Pirmsākumos vēlējāmies panākt lielu projektu 

realizāciju, tādejādi nodrošinot biedrības ilgtspējīgu 

darbību. Nu tas ir noticis –pūles un veltītais laiks 

nav tik vienkārši atmetami. 

No otras puses – ir cilvēki, kam tas, ko mēs darām ir 

vajadzīgs. Ir pat stabila interesentu auditorija. 

Cilvēki jau zina – zvana un satiekot jautā – kad 

notiks jūsu nometne, vai – kad sāksies grupu no-

darbības kādā no piedāvātajām programmām. 

Turklāt, biedrībā strādājošie speciālisti esam stabila 

un spēcīga komanda – zinām, ko varam izdarīt un 

saprotam, kā to izdarīt. Apliecinājums tam ir 

ikgadējās Ģimenes dienai veltītās konferences, kuru apmeklētāju 

skaits ar katru gadu pieaug. 

Redzu, ka arī pašvaldības uzticēšanās nevalstiskajām organizācijām 

aug, un ticu – tā sasniegs līmeni, ka arī sociālās problēmu risināšana 

aizvien lielākā apjomā tiks uzticēta  nevalstiskajām organizācijām, kā 

tas, piemēram, ir Rīgā, kur nodibinājums „LELB Diakonijas centrs” 

darbojas gan kā sociālās jomas projektu realizētājs, gan kā krīzes 

situāciju risinātājs, piedāvājot patvērumu savos Atbalsta centros bēr-

niem un ģimenēm "Roku rokā", "Sirdsgaisma”, „Mēs” un „Paaudzes”. 

INESE VAIVARE: IDEJU KOPIENĀ APVIENOJAS CILVĒKI, 

KAS TIC IDEJAI, KA PASAULE VAR BŪT GODĪGĀKA 
Sandra Mikanovska, 

Vidusdaugavas e–avīzes redaktore 

NVO jomā vienlīdz svarīgi ir at-

tīstīt gan savu organizāciju, ku-

ras dibinātāji esam vai kurā dar-

bojamies, kā arī pārzināt, kas no-

tiek NVO jomā Latvijā un Eiropā. 

Tāpēc, sadarbībā ar projekta 

"VIDUSDAUGAVAS REĢIONA 

NVO DARBĪBAS ATBALSTS" vadītāju Daigu 

Zaķi, uz nelielu sarunu aicinājām biedrības 

“Latvijas Platforma attīstības sadarbī-

bai” (LAPAS) vadītāju Inesi Vaivari. 

– Kas ir galvenās tēmas, kuras šobrīd 

aktualizē Latvijas NVO gan Latvijā, gan 

Eiropā? 

I.V.: “NVO vide ir ļoti plaša un dažāda. Kat-

ras organizācijas pamats ir cilvēki, kas ir 

apvienojušies kādai idejai. Tā var būt ļoti 

praktiska – uzbūvēt bērnu rotaļu laukumu, vai 

ļoti gaisīga kā kopīgi dzejas vakari. Patiesību 

sakot, man nepatīk runāt tikai par NVO. Arī 

starptautiski arvien vairāk lieto vārdus "pilso-

niskās sabiedrības organizācijas", ar to 

saprotot reģistrētas un nereģistrētas, īslaicīgas 

un ilglaicīgas grupas – jebko, kas liek cil-

vēkiem sanākt kopā. Piemēram, lai atrisinātu 

kādu sasāpējušu problēmu, nav tūliņ jāveido 

organizācija, svarīgāk ir apvienoties, lai to 

atrisinātu. Šobrīd pasaulē vispār ir arvien 

vairāk tieši sabiedriskas kustības, 

kas apvieno cilvēkus neformāli 

kādas idejas sasniegšanai. Tas ir 

veids kā katrs var iesaistīties tieši 

tad un tur, kur viņam ir nepiecie-

šams. Piemēram, es biju aktīva 

vecāku kustībā, cīnoties par vie-

tām bērnudārzos, kad man tas 

bija aktuāli. Tagad cīnos par ci-

tām tēmām. Jebkurš no mums ir 

sabiedrības daļa, bet nav obligāts pienākums 

būt kādā organizācijā. Obligāts pienākums ir 

nestāvēt malā, ja ir iespēja palīdzēt.” 

– Kādi pasākumi plānoti Vidusdauga-

vas reģionā, kuros mūsu iedzīvotāji var 

piedalīties? 

I.V.: “Par pasākumiem varu runāt par savu 

organizāciju, kurā apvienojas cilvēki un orga-

nizācijas palīdzības sniegšanai, sadarbībai ar 

citām valstīm – tām, kas vēl skaitās attīstības 

valstis. Arī Latvija, protams, attīstās, bet ir 

daudzos desmitos valstu pasaulē cilvēki cīnās 

ar nabadzību, nevar atļauties iet skolā, dzīvo 

badā. Mēs kopīgi meklējam atbildes, ko mēs 

šeit, Latvijā, varam darīt. Ticiet man, atbildes 

ir daudz. Gan politiskā līmenī, gan mūsu pašu 

rīcībā. Šos gads ir Eiropas tematiskais gads 

veltīts attīstības tēmai – Eiropas gads attīstī-

bai, kura ietvaros notiek virkne pasākumu 

reģionos. Pavasarī demonstrējām filmu "Lai-

mes ekonomika", diskutējam ar zemniekiem, 

jūnija sākumā no visas Latvijas un Eiropas Sa-

vienības, attīstības valstīm uz Attīstības foru-

mu pulcēsim kopienu aktīvistus pieredzes 

apmaiņai. Rudenī pasākumi sāksies ar jaunu 

sparu – gan jauna filmu tūre, ceļojošās izstā-

des, mūsu biedru pasākumi.” 

– Ko iegūtu mūsu NVO, ja pievienotos 

LAPAS tīklam? 

I.V.: “Pirmkārt, jau regulāru informāciju gan 

par pasākumiem, gan dažādus resursus – 

starptautiskus pasākumus, kuros var pieda-

līties, materiālus, ko var izmantot. Tomēr 

mums nepatīk saukt sevi par tīklu, mēs sevi 

saucam par ideju kopienu. Ideju kopienā 

apvienojas cilvēki, kas tic idejai, ka pasaule 

var būt godīgāka, kas atbasta ilgtspējīgu 

dzīvesveidu. Dažkārt ir tā, ka tu skrien savā 

ideālismā, bet dažkārt nolaižas rokas. Būšana 

kopienā nozīmē, ka var iedvesmoties no 

līdzīgiem cilvēkiem. Mēs apzināmies, ka visi 

negribēs būt aktīvi biedri, tāpēc aicinām kļūt 

arī par LAPAS draugiem – atbalstītājiem. 

Vairāk informācijas par LAPAS mājas lapā 

www.lapas.lv, FB: LAPAS_LV, Twitter 

@LAPAS_LV. Drīz būs arī draugu ziņu lapa 

par iespējām, notikumiem. Pievienoties 

draugiem var, nospiežot mājas lapā 

"pievienoties ideju kopienai".” 

Paldies par sarunu! 
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Saeimas un nevalstisko organizāciju 

(NVO) forums "Līdzdalība, vienlīdzība 

un solidaritāte - mūsdienu vērtības ceļā 

uz drošību un brīvību" šogad 

norisināsies 29. maijā Saeimā. Forumā 

vēlas piedalīties arī Jēkabpils biedrību 

pārstāvji. 

Foruma darbs tiks organizēts trīs paralēlās 

darba sesijās. Pirmo sesiju paredzēts veltīt 

pilsoniskās sabiedrības lomai drošības stip-

rināšanā vietējā un Eiropas līmenī. Otrajā 

sesijā plānots pārrunāt jautājumus, kas saistīti 

ar sociālās uzņēmējdarbības lomu sociālās 

nevienlīdzības mazināšanā. Savukārt trešajā 

darba sesijā plānots apspriest sabiedrības 

līdzdalību izglītības kvalitātes nodrošināšanā. 

Apkopojot foruma pirmajā daļā gūtās atziņas, 

pēcpusdienā plānots uzklausīt darba sesiju 

ziņojumus. 

Kopš Saeima 2006.gadā pieņēma deklarāciju, 

kurā noteikti Saeimas un NVO sadarbības 

principi un veicamie uzdevumi sadarbības 

pilnveidošanai, forums kļuvis par ikgadēju 

tradīciju. Šis būs jau astotais Saeimas un NVO 

forums. 

DODAS UZ SAEIMAS UN NEVALSTISKO 

ORGANIZĀCIJU FORUMU 

Maija vidū noslēdzās biedrības „Izglītī-

bas iniciatīvu centrs” sadarbībā ar 

Jēkabpils pilsētas pašvaldības Izglītības 

nodaļu rīkotās Vecāku skolas apmācī-

bas pirmskolas izglītības iestādēs „Kā-

pēcītis” un „Auseklītis”. Vecāku skolu 

šogad absolvēja 50 māmiņas un tēti.  

Kā pastāstīja Izglītības iniciatīvu centra (IIC) 

direktore Daiga Zaķe, ideja Vecāku skolai nā-

kusi no pašvaldības un tās realizācijai izvēlēts 

IIC. Pēc apmācību programmas izstrādes, 

pirmā pirmskolas izglītības iestāde(PII), kurā 

vecāki papildinājuši zināšanas par to, kā 

rosināt radošu pieeju un pozitīvu attieksmi 

saziņā ar bērnu, pedagogiem un speciālistiem, 

raduši izpratni par to, ko nozīmē „būt labam 

vecākam” un iepazinušies ar citām bērnu 

audzināšanas niansēm, bijis PII „Zvaniņš”. 

Tāpat kā „Kāpēcītī” un „Auseklītī”, arī tur 

izglītoti 25 vecāki. Tātad kopumā šobrīd 

Jēkabpils ir kļuvusi bagātāka ar 75 bērnu 

audzināšanas gudrībās zinošākiem vecākiem. 

D.Zaķe uzsvēra, ka šādas Vecāku skolas ir 

pirmās visā Latvijā un arī citās pašvaldībās ir 

sadzirdēta Jēkabpils pozitīvā inovācija – nācis 

pieprasījums no Madonas, kur jau notikušas 

pirmā piecas no kopumā desmit paredzētajām 

nodarbībām PPI audzēkņu vecākiem.  

Nodarbības vadīja IIC prog-

rammu vadītāja, pedagoģisko 

zinātņu maģistre Sandra 

Kraukle un, pateicoties viņas 

prasmei organizēt apmācību 

darbu, noslēguma nodarbība 

ar improvizētu eksāmenu lika 

nobirdināt gan pa asarai, gan 

ļauties smiekliem. 

Vecākus PII „Auseklītis” bija 

ieradusies sveikt Jēkabpils pil-

sētas pašvaldības Izglītības no-

daļas vadītāja Līga Kļaviņa, 

kura, dāvinot kladītes ar 

Jēkabpils logo bērnu izteicienu 

pierakstīšanai, pauda prieku 

par to, ka šis ir jau trešais Ve-

cāku skolas izlaidums un to 

skaits pieaugs, jo pašvaldība 

turpinās iesākto vecāku izglītošanas program-

mu. 

Savā uzrunā IIC direktore D. Zaķe pateicās 

idejas par Vecāku skolu autorei Līgai Kļaviņai 

un pašvaldībai par lēmumu finansiāli atbalstīt 

apmācību programmu, kā arī bērnudārza 

vadībai par sadarbības ar vecākiem 

attīstīšanu, to virzot uz vecāku ieinteresētību 

par to, kas un kā notiek iestādē, kurā bērns 

saņem zināšanas pirms sāk apmeklēt skolu. 

„Lai jums ir gudri, zinoši un veiksmīgi bērni!” 

– savu uzrunu noslēdza D. Zaķe. 

PII „Auseklītis” vadītāja Anita Paģire pateicās 

par idejas – Vecāku skola – esamību un 

vecākiem atgādināja: „Neaizmirstiet, ka bērni 

jūs ļoti mīl!”  

Foto: Daiga Zaķe un Anita Sproģe 

VECĀKU SKOLAS DIPLOMUS 

SAŅEM 50 ABSOLVENTI 

SĀKUSIES PIETEIKŠANĀS PĀRGĀJIENAM „MANA JŪRA” 
Ir sākusies reģistrēšanās vasaras zaļākajam 

pārgājienam „Mana jūra“, kas šogad sāksies 

Nidā (Lietuva) 26.maijā un noslēgsies Aina-

žos 28.jūnijā.  

Pievienoties gājējiem var jebkurā laikā un posmā. 

Vides izglītības fonds jau trešo gadu rīko „Mana jūra“ 

pārgājienu. Ekspedīcijas dalībnieki ne tikai plunčā-

sies un elpos svaigu gaisu, bet arī iegūs unikālas 

zināšanas par piekrastes biotopiem un Baltijas jū-

ras problēmu cēloņiem, sekām un risinājumiem.  

Pieteikties: http://www.manajura.lv/lv/

pieteikties/. Kalendārs, līdzņemamais ekipējums 

un cita informācija: http://www.manajura.lv/lv/. 
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KONFERENCE „PASTĀVĒS, KAS PĀRMAINĪSIES” 

PULCĒ NEBIJUŠU INTERESENTU SKAITU 
9. maijā Jēkabpils Tautas namā 

norisinājās jau par tradīciju 

kļuvusī Ģimenes dienai veltītā 

„Biedrības kristīgai paaudžu 

kopībai „Tilts”” rīkotā konference 

„Pastāvēs, kas pārmainīsies”. Uz 

konferenci bija ieradušies dažādu 

nozaru sociālās jomas speciālisti – 

sociālie darbinieki, psihologi, 

pedagogi, medicīnas darbinieki, 

reliģisko draudžu pārstāvji, kā arī 

ģimenes no Jēkabpils, Liepājas, 

Daugavpils, Aizkraukles un citām 

vietām. Kā atzina biedrības KPK 

„Tilts” valdes priekšsēdētāja, Inita Zarkeviča, 

konference ieguvusi atpazīstamību, ko 

apliecina ik gadus pieaugošais apmeklētāju 

skaits.  

I. Zarkeviča arī atklāja konferenci, ar īsu 

uzrunu sveicot klātesošos un dodot vārdu 

biedrības „Jēkabpils NVO resursu centrs” 

labdarības akcijas „Pasniedz roku atbalstam! 

Kopā izveidosim Jēkabpils slimnīcas kapelu 

un kapelāna prakses vietu!” organizatorei 

Ligitai Upītei. Viņa informēja par akcijas 

mērķi un aktivitātēm tā sasniegšanai, kā arī 

par iespēju ziedot turpat zālē novietotajās, 

īpašajās ziedojumu urnās. 

Pirms konferences darba daļas, dalībniekus ar 

krāšņu uzstāšanos sveica deju kluba 

„Alianse” (vadītāja Ina Vāvere) jaunie dejotāji. 

Konferences darba daļas pirmā lektore 

Mīlestības pedagoģijas un terapijas autore, 

psiholoģe Ina Grasmane savā prezentācijā 

„Mīlestības lēmums mīlestības pedagoģijā” 

stāstot,  minot piemērus un sniedzot 

padomus, iepazīstināja ar to, kas ir mīlestības 

pedagoģija un kā ar tajā pielietotajām 

metodēm panākt pārmaiņas attiecībās ar 

bērniem.  

„No kā gan cita pasaule lai ēd? No ģimenes. Tā 

vienīgā, kas ražo, kad izput fabrikas un 

valdības, un valstis. Tā vienīgā, 

kas atdzimšanā dzīvo” – ar 

citātu no Imanta Ziedoņa teiktā 

sev atvēlēto tikšanās ar 

klausītājiem daļu „Ģimene kā 

dzīva sistēma, tās izmaiņas 

laikā” uzsāka sistēmfenomelo-

ģiskā ģimenes terapeite Iveta 

Gēbele. Viņas vadībā, konfe-

rences dalībniekiem iejūtoties 

ģimenes locekļu lomās, tika 

izspēlētas situācijas, kad kādam 

no ģimenes ir problēmas, vai 

kāds no ģimenes locekļiem 

iztrūkst, jo „ikvienā ģimenē, ģimenes 

locekļiem pat to neapzinoties, darbojas 

autoritatīvs spēks, kas raugās, lai tiktu ievēroti 

visi likumi un nosacījumi, kas ir spēkā šajā 

ģimenē – tā ir dzimtas sirdsapziņa”. I. Gēbeles 

sniegtās atziņas rosināja konferences 

dalībniekus uzdot jautājumus. Lai gan 

atbildot, lektore iztirzāja individuālus 

gadījumus, viņas stāstītajā ar interesi 

klausījās ikviens. I. Gēbele sniedza arī ieskatu 

tajā, kā darbojas pasaku terapijas metode. 

Konferences dalībniekiem bija arī iespēja 

iegādāties viņas autordarbu – grāmatu 

„Pasaku dziedinošais spēks”.  Lasīt vairāk. 

INVALĪDU BIEDRĪBA ATZĪMĒ 10 GADU JUBILEJU 
Aprīļa beigās Jēkabpils invalīdu 

biedrība atzīmēja 10 gadu jubileju. 

Biedrību tās svētku dienā bija 

ieradušies sveikt viesi, to vidū arī 

Jēkabpils pilsētas pašvaldības 

pārstāvji. 

Sveicēju pulkā bija Jēkabpils do-

mes priekšsēdētāja vietnieks 

sociālos jautājumos Jānis Raščev-

skis un Jēkabpils pilsētas paš-

valdības domes deputāts, Sociālo, 

izglītības, kultūras, sporta un 

veselības aizsardzības jautājumu 

komitejas loceklis Andris Rutko, 

Jēkabpils nevalstisko organizāciju 

pārstāvji, kā arī individuāli svei-

cēji. 

Vēlot veselību un dzīvesprieku, J. Raščevskis 

savā uzrunā atzīmēja biedrības pastāvēšanas 

nozīmīgumu. „10 gadi cilvēka mūžā ir 

pietiekami ilgs laiks, biedrībai – grūti teikt. 

Bet ir svarīgi, ka biedrība pastāv, ka invalīdem 

ir iespēja iesaistīties sabiedriskajā dzīvē. Ir 

labāk nākt kopā, nevis dzīvot katram savā 

kaktiņā,” – J. Raščevskis. 

Jubilejas pasākumā ar muzikālu sveicienu 

uzstājās Jēkabpils novada Ābeļu pagasta 

biedrības „Ābeļzieds” vokālais ansamblis 

Anitas Gavares vadībā. Arī sveicēji no 

Jēkabpils biedrībām bija parūpējušies par to, 

lai laba vēlējumi izskanētu ar humoru – 

Jēkabpils bērnu un jauniešu ar īpašām 

vajadzībām biedrības „Cerību sala” pārstāvis 

Vadims Hotuļevs biedrībai un tās vadītājai 

Olgai Bivkai veltīja pašradītu dzeju, 

pensionāru apvienība „Sasaiste” vadītājas 

Birutas Jemeļjanovas personā dā-

vināja produktu komplektu „Zupai 

no akmens”, kura vārāma pēc tau-

tas pasakā dotas receptes, Vides 

un Tūrisma attīstības kluba 

„Sēlija” valde locekle Rasma Draš-

ka pasniedza trauku ar Latvijas 

mežu pavasara brīnumziediem – 

zilajām vizbulītēm, savukārt 

biedrības „Jēkabpils NVO resursu 

centrs”, kuras biedrorganizācija ir 

arī Jēkabpils invalīdu biedrība, 

valdes vārdā Agita Pleiko un 

Ritma Komarova kopā ar ražīgas 

tālākās darbības novēlējumiem O. 

Bivkai izsniedza ”Sertifikātu” par 

pirmās desmitgades sasniegšanu. 

Individuālo sveicēju vidū bija arī pašas 

biedrības dalībnieki – tai skaitā biedrības 

aktīviste un vecākā no biedriem – cienījamos 

92 gadus sasniegusī Vilma Krūmiņa. 

Pēc svinīgās daļas klātesošie tika aicināti 

aplūkot biedrības telpas un uzrakstīt novē-

lējumu uz šim nolūkam sagatavotām ozola 

lapām, kā arī pacienāties pie jubilejas galda. 

Veiksmīgu un radošu turpmāko darbību! 

http://jekabpilsnvo.lv/?p=4817


Jēkabpils NVO resursu centrs piedāvā  

BEZMAKSAS konsultācijas  

grāmatvedībā un lietvedībā.  

Bezmaksas konsultācijas būs pieejamas līdz 

2015.gada beigām. 
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Atašienes pagasta biedrība 

„ABRA” ir viena no Krustpils 

novada nevalstiskajām orga-

nizācijām, kurām ir piešķirts 

finansējums pašvaldības 

izsludinātajā NVO projektu 

konkursā. Atbalstītais pro-

jekts saucas „Lins un rotas”, 

un tajā iekļautās aktivitātes 

būs gan aušana, gan šūšana, 

gan lūkošanās, kā darina rotas 

Lietuvā. 

Biedrības vadītāja Kristīna Rubina 

informē, ka biedrībai nu ir vairākas 

stelles un projekta ietvaros 

Atašienē notiks aušanas amata mācības – 

pieredzes bagātākie varēs aust ar lina 

materiāliem, tie, kas vēl mācās – varēs aušanu 

apgūt, darinot grīdceliņus no auduma 

strēmelēm. Pasniedzēja, kas palīdzēs. ir 

lieliska sava aroda meistare – audusi dažādu 

novadu latviešu etnogrāfiskos tautas tērpu 

brunču audumus. Viņas vadībā katrs, kas 

vēlēsies, varēs sev uzšūt arī linu kreklu – gan 

sieviešu, gan vīriešu, analogu tam, kādus 

valkājuši mūsu senči. Audums būs pieejams 

uz vietas. Tiks ierādīti arī izšuvumu raksti. Šīs 

nodarbības notiks pirmdienās Mežāres 

bibliotēkā no pulksten 10.00, jo 

projektā iekļauti divi pagasti.  

Pieteikties nodarbībām un 

uzzināt tuvāk var piezvanot 

biedrības „ABRA” vadītājai 

Kristīnai Rubinai – tālrunis: 

28709990. Laipni aicināts 

ikviens interesents! 

Projekta noslēgumā, kas būs 

augustā tiks rīkota izstāde ar pašu 

austajiem darbiem un lietuviešu 

sadarbības partnera – rotu 

meistara darinājumiem. Rotu 

tapšanas gaitu projekta dalībnieki 

brauks lūkoties pie paša māk-

slinieka uz Lietuvu. K. Rubina stāsta, ka rotas 

tehnoloģiskā procesa rezultātā iegūst metāla 

kalumu atgādinošu izskatu, bet top no īpaša 

materiāla, kuru, līdzīgi kā māla izstrādājumus, 

apdedzina. 

PROJEKTĀ „LINS UN ROTAS” VAR IESAISTĪTIES 

IKVIENS! 

Jēkabpils pensionāru apvienība 

„Sasaiste” 7.jūnijā no pulksten 11.00 

līdz 13.00 aicina visus adīšanas un 

tamborēšanas entuziastus pulcēties 

Kena parkā vai tirdzniecības centra 

„Aura” telpās,  lai  kopā darinātu šalli 

Jēkabpils simbolam – lūsim. 

Šāds pasākums tiek rīkots, atzīmējot 

Vispasaules publiskās adīšanas dienu, ko 

pasaulē  atzīmē jau no 2005. gada ar mērķi 

popularizēt šo rokdarbu ne tikai kā brīvā laika 

pavadīšanas veidu, bet arī kā sevis pašap-

liecināšanās metodi, iedarbīgu relaksācijas un 

draugu iegūšanas iespēju.  

Uz Vispasaules publiskās adīšanas dienas 

pasākumu aicināti visi interesenti – arī tie, 

kas vēl tikai domā apgūt 

adīšanas vai tamborēšanas 

prasmi,  dalībniekiem 

vēlams līdzi ņemt adatas 

un diegus.  

Pasākuma organizatori - 

Jēkabpils pensionāru 

apvienība „Sasaiste” – ir Jēkabpils NVO re-

sursu centra biedrorganizācija. 

Pieteikties, zvanot Birutai, tālr. nr.: 

29213698. 

VISPASAULES PUBLISKĀS ADĪŠANAS DIENĀ 

DARINĀS ŠALLI LŪSIM 

Vai Tu zini,  

kam nav jāmaksā valsts nodeva, 

iesniedzot izmaiņas Biedrību un 

nodibinājumu reģistrā? 

Gribi uzzināt !? 

Tad zvani – 29811673 (Monta).  
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BIEDRĪBA “ŪDENSZĪMES” AICINA 
Ieva Jātniece,  

biedrība “Ūdenszīmes” 

Biedrība “Ūdenszīmes” aicina gan lie-

lus, gan mazus mākslas mīļotājus ap-

meklēt ļoti radošu notikumu – „Šķūņa 

mākslas galerijas” atklāšanas pasā-

kumu, kas notiks piektdien, 29.maijā 

pl. 12 00 Kaldabruņas skolā. 

Galerijas nosaukums nav izvēlēts nejauši, tas 

mudina domāt par to, kas vispār ir māksla? 

Kas liekams galerijā, un kas izmetams kā 

nevajadzīga lieta? Nu jau vairāku gadu radošā 

procesa laikā esam sapratuši, ka ne visiem 

mūsu mākslas darbiem ir vieta greznās ga-

lerijās, un pat ne mūsu pašu Pļavas muzeja 

zālē. Tai pašā laikā – ir lietas, par kurām 

nevajadzētu aizmirst. Tādēļ “Šķūņa mākslas 

galerija” šķiet ideāls risinājums – tā liks 

atcerēties par vecu lejkannu, lāpstu, 

apdrupušu māla trauku vai zīmējumu, kurš 

apputējis, slēpjas plauktā. Un gaida, kad tām 

atkal liks justies novērtētām un noderīgām. 

Kaldabruņas “Šķūņa mākslas galerijā” būs 

apskatāmas  

 Pašdarinātas lietas – ar gaumi un 

izdomu; 

 Vecas lietas – ar vēsturi (labā stāvoklī); 

 Uzlabotas lietas – ar mainītu vēsturi; 

 Dīvainas lietas ar stāstu. 

Atklāšanas pasākumā mēs visi piedalīsimies : 

 Atklāšanas lentes griešanā komplektā ar 

nopietnām un mazāk nopietnām 

uzrunām;  

 Kopējā objekta „Kas ir māksla?” 

veidošanā; 

 Papīra vārīšanā lielajā katlā; 

 Zaļās zupas baudīšanā.  

Atklāšanas pasākuma viesus aicinām ņemt 

līdzi savus eksponātus! 

„Šķūņa mākslas galerijas” tapšanā galvenā 

loma, protams, ir mūsu organizācijas 

radošajai komandai, tomēr liels paldies jāsaka 

arī mūsu atbalstītājiem, jo gluži bez naudiņas 

mākslas darbu radīt ir grūti. Vispirms – tas ir 

Borisa un Ināras Teterevu fonds, kura 

atbalstītā projekta „Sēlijas sieviete staro” laikā 

esam izveidojušas tik daudz interesantu lietu, 

ka tās vairs neietilpst skolas telpās.  

Otrs lielais paldies pienākas fondam „Ziedot”, 

kas piešķīris finansējumu mūsu projektam 

„Štābiņš”. Būtībā šis pasākums ir arī „Štābiņa” 

darbības atklāšana, un mākslas darbu tapšanā 

jau šobrīd aktīvi sadarbojamies ar Rubeņu 

pamatskolu. „Štābiņa” ietvaros visas vasaras 

garumā mūsu organizācijas durvis otrdienās 

un piektdienās būs atvērtas bērniem – 

radošajos procesos viņus ievadīs( un arī 

pieskatīs) mūsu smaidīgās meitenes Solvita 

Kukle un Ilze Ermansone. Visi kopā 

rūpēsimies par to, lai katrs mazais „Štābiņa” 

apmeklētājs būtu arī pacienāts.  

Radošā vasara Kaldabruņā ir sākusies!  

Papildus informācija: Tel: 29548967 (Ieva); e

–pasts: ieva.jatniece@gmail.com 

Jaunatnes starptautisko programmu 

aģentūra aicina Latvijas jauniešus pie-

dalīties Starptautiskajā jaunatnes attīs-

tības apmaiņas programmā starp Lat-

viju un Japānu (International Youth 

Development Exchange Program). Ap-

maiņas ietvaros šī gada rudenī 16 jau-

nieši no Japānas viesosies Latvijā, lai 

uzzinātu vairāk par mums un 10 jau-

nieši no Latvijas dosies uz Japānu, lai 

labāk iepazītu Japānas kultūru. 

Apmaiņas programmā var pieteikties jaunieši 

ar labām angļu valodas zināšanām vecumā no 

18 līdz 30 gadiem*, kas šobrīd aktīvi darbojas 

kādā jauniešu organizācijā vai veic citas 

aktivitātes vietējās sabiedrības labā un kuriem 

ir vēlme nākotnē turpināt sadarbību ar Japā-

nu dažādās jomās. Potenciālajiem dalībnie-

kiem būs jāpiedalās abās valstīs paredzētajās 

aktivitātēs un pasākumos, kā arī apmaiņas 

programmā iegūtās zināšanas un pieredzi 

jānodod plašākai sabiedrībai. 

Japānas jauniešu grupa viesosies Latvijā no 5. 

līdz 22. septembrim, kopā ar Latvijas jaunie-

šiem apmeklējot dažādas organizācijas, valsts 

un pašvaldības iestādes, piedaloties diskusijās 

un iepazīstot Latvijas kultūru un vēsturi. 

Savukārt Latvijas jauniešu grupa pieredzes 

apmaiņas braucienā uz Japānu dosies no 22. 

septembra līdz 7.oktobrim, kur kopā ar Ja-

pānas dalībniekiem piedalīsies dažādos 

jaunatnes pasākumos, tai skaitā starptautiskā 

jaunatnes konferencē un diskusiju forumā, kā 

arī apmeklēs dažādas vietas, institūcijas un 

iepazīsies ar Japānas kultūru un tradīcijām. 

Apmaiņas programmas mērķis ir veidot labā-

ku sapratni un draudzīgas attiecības starp Lat-

vijas un Japānas jauniešiem, tādējādi stip-

rinot starptautisko sadarbību un dodot iespēju 

jauniešiem labāk iepazīt un izprast abu valstu 

kultūru un sabiedrību, kā arī veicināt jauniešu 

līderību globālā līmenī.  

Visas ar dalību saistītās izmaksas, tai skaitā 

ceļa izmaksas uz/no Japānas, dalībniekiem no 

Latvijas segs Japānas valdība. 

Lai pieteiktos dalībai programmā, interesen-

tiem jāaizpilda pieteikuma anketa un jāuz-

raksta eseja angļu valodā par tēmu „Ideas and 

experience that I could bring back from Japan 

and share with my community”. Pieteikuma 

anketa, eseja un CV jānosūta uz e-pastu 

japana@jaunatne.gov.lv līdz 2015. gada 1. jū-

nija plkst. 13:00 (pēc Latvijas laika).  

Iespēju Latvijas jauniešiem piedalīties 

Starptautiskajā jaunatnes attīstības apmaiņas 

programmā starp Latviju un Japānu jau sesto 

reizi piedāvā Japānas valdība sadarbībā ar 

Jaunatnes starptautisko programmu aģen-

tūru.  

Konkursa nolikums un pieteikuma anketa 

pieejamas elektroniskajā vietnē: http://

jaunatne.gov.lv/lv/raksti/jauniesiem-iespeja-

pieda li tie s- la tvi ja s-ja panas-ap maina s-

programma 

Kontaktinformācija: Jaunatnes starptautisko 

programmu aģentūra, Vladislava Šķēle: tālr.: 

67358069; E-pasts: japana@jaunatne.gov.lv. 

JAUNIEŠI! JUMS IR IESPĒJA PIEDALĪTIES 

LATVIJAS - JAPĀNAS APMAIŅAS PROGRAMMĀ 

mailto:ieva.jatniece@gmail.com
mailto:japana@jaunatne.gov.lv
http://jaunatne.gov.lv/lv/raksti/jauniesiem-iespeja-piedalities-latvijas-japanas-apmainas-programma
http://jaunatne.gov.lv/lv/raksti/jauniesiem-iespeja-piedalities-latvijas-japanas-apmainas-programma
http://jaunatne.gov.lv/lv/raksti/jauniesiem-iespeja-piedalities-latvijas-japanas-apmainas-programma
http://jaunatne.gov.lv/lv/raksti/jauniesiem-iespeja-piedalities-latvijas-japanas-apmainas-programma
mailto:japana@jaunatne.gov.lv
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JĒKABPILĪ AIZRITĒJUŠI TRADICIONĀLIE  

ĢIMENES SVĒTKI 
Sandra Mikanovska, 

Vidusdaugavas e–avīzes redaktore 

Jēkabpilī sestdien 23.maijā norisinājās 

Ģimenes svētki, kurus kuplā skaitā 

apmeklēja jēkabpilieši, jo īpaši bērni un 

pusaudži. Ģimenes svētki Jēkabpilī jau 

kļuvuši par tradīciju un tiek gaidīti. 

Pasākuma organizatore, biedrības «JK nams 

jauniešu klubs» vadītāja Žanna Ivanova stās-

ta, ka ģimenes svētkos šogad uzstājās viesi no 

Rīgas «Anima Group», BK «Jēkabpils» kar-

sējmeitenes, jauniešu mūzikas grupa no Jē-

kabpils Valsts ģimnāzijas, kā arī Jēkabpils 

bērnu un jauniešu deju un dziesmu kolektīvi. 

Visas dienas garumā mazajiem pasākuma ap-

meklētājiem bija pieejamas bezmaksas piepū-

šamās atrakcijas, kā arī citas spēles un rotaļas. 

Ikviens varēja piedalīties zīmējumu konkursā 

– «Mana ģimene», bija pieejams arī īpašs, at-

raktīvs fotostends, kur pasākuma apmeklētāji 

fotogrāfējās, iejūtoties Šreka ģimenes tēlos.  

Tāpat kā citus gadus, arī šogad svētku kul-

minācija bija – nomināciju godināšana. 

Nominācijai «Dimanta pāris» šogad izvirzīta 

Valdemāra un Valijas Zemīšu ģimene. Pirms 

63 gadiem kādā ballē Valdemārs starp dau-

dzām citām meitenēm ieraudzīja Valiju, kas 

saistīja viņa skatu. Valdemārs uzlūdza Valiju 

uz deju un tā sākās divu jauniešu draudzība, 

kas pārauga mīlestībā. Pēc trim draudzības 

gadiem tika svinētas kāzas un jau 60 gadu viņi 

iet vienā kopsolī. Valdemārs un Valija uzau-

dzināja divus bērnus – meitu Sarmīti un dēlu 

Gunti. Prieku sniedz dēla meita, viņu 

mazmeita Santa. Tāpat arī Valdemāram un 

Valijai gandarījums ir par meitas dēliem Jāni 

un Edgaru.  

«Zelta pāris» – Alberts un Margarita Mileiko. 

Viņu dzimtā puse ir Latgale. Pirms vairāk 

nekā 50 gadiem jaunieši darba meklējumos 

bija devušies uz Rīgu. Viņi satikās un iepazi-

nās, strādājot Iļģuciema alus rūpnīcā. Starp 

Albertu un Margaritu uzplauka mīlestība un 

tika dibināta Mileiko ģimene. Plecu pie pleca, 

vienam otru atbalstot – aizritējuši 50 gadi un 

šogad tiek svinētas Zelta kāzas. Patlaban 

Mileiko ģimene dzīvo Jēkabpilī. Mileiko pāris 

ir izaudzinājuši meitu Ivitu.  

«Jaunais pāris» Edgars un Kristīne Belovi. 

Edgars un Kristīne jāvārdu viens otram teica 

tikai pirms divām nedēļām – 9.maijā. Tikai 

pavisam nesen ir dzimusi jaunā – Belovu 

ģimene. Abi jaunieši – 23gadīgais Edgars un 

22 gadus vecā Kristīne pagājušā gada pavasarī 

iepazinās Jēkabpilī klubā “Cita Atpūta” un pēc 

gadu ilgas draudzības, kas pārauga mīlestībā, 

nolēma dibināt ģimeni un svinēt kāzas. Nupat 

viņi ir atgriezušies no kāzu ceļojuma. Edgars 

ir Jēkabpils cietuma apsargs, savukārt Kris-

tīne – bērnudārza audzinātāja. Viņus saista 

mīlestība un kopīgas intereses. 

«Lieliskā mamma» – Olga Grigorjeva. Viņa ir 

viena uzaudzinājusi divus dēlus – Staņislavu 

un Ričardu. Vislielākās mātes rūpes un 

mīlestību viņai nācies veltīt jaunākajam dēlam 

Ričardam. Zēns triju gadu vecumā cieta 

traģiskā negadījumā, izkrītot pa piektā stāva 

logu. Mazais izdzīvoja, pateicoties mediķu 

prasmīgajām rokām un mātes lielajai 

mīlestībai, neatlaidībai un rūpēm. Pēc 

negadījuma pilnībā mainījās Olgas dzīve, tā 

bez atlikuma tika veltīta bērniem un tam, lai 

Ričards atkal sāktu staigāt. Olga bija tā, kas 

zēnam no jauna mācīja spert pirmos soļus.  

Lasīt vairāk 

http://jekabpilsnvo.lv/?p=4876


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

E-avīzes redakcija: 

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

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

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

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

Jēkabpils NVO resusu centrs 

 

Adrese: Brīvības iela 45,  

Jēkabpils, LV-5201 

Tālrunis: 65220097 

E-pasts: nvoresursi@inbox.lv 

www.jekabpilsnvo.lv 

Izsludināts atklāts konkurss dažādu diskrimi-

nācijas veidu novēršanai sabiedrībā un romu tau-

tības pārstāvju integrācijas veicināšanai. Pie-

teikumu iesniegšanas termiņš: 2015.gada 7.jūlijs 

pulksten 12.00.  

Projekta iesniegums jāiesniedz EK Tieslietu ģe-

nerāldirektorātam, izmantojot PRIAMOS sistēmu: 

http://ec.europa.eu/justice/grants1/priamos/

index_en.htm. 

Rezultātu paziņošana: 2015.gada 4.ceturksnis, 

līgumu slēgšana ar uzvarētājiem: 2015.gada 

4.ceturksnis. 

Kopējā pieejamā summa konkursa ietvaros: 

3,450,000 EUR, projekta minimālā summa: EUR 

75 000, līdzfinansējuma likme: 80%.  

Atklātā konkursa ietvaros atbalstāmās aktivitātes: 

 datu vākšana, apkopošana un aptaujas; 

 zinātniski pētījumi u.c. zinātniskās 

aktivitātes diskriminācijas novēršanai; 

 diskriminācijas novēršanu īstenojošās 

likumdošanas ieviešanas uzraudzība 

(monitorings); 

 profesionāļu apmācības; 

 divpusēja/daudzpusēja apmācība, labās 

prakses apmaiņa, sadarbība, t.sk. 

rezultatīvas prakses identificēšana ieviešanai 

pārējās programmas dalībvalstīs; 

 informācijas izplatīšana un sabiedrības 

izpratnes veicināšana (t.sk. lokālā līmenī), 

piemēram, semināri, konferences, informa-

tīvas kampaņas vai aktivitātes sociālajos 

plašsaziņas līdzekļos un drukātajā presē. 

Svarīgi! Konkursa ietvaros dalībnieks var iesniegt 

iesniegumus vairāku projektu īstenošanai (t.i. 

viena konkursa ietvaros viens dalībnieks var 

īstenot dažādus projektus). Līdz ar to dalībniekam 

var tikt piešķirti vairāki granti dažādu atšķirīgu 

projektu īstenošanai. 

Juridiska persona var piedalīties projektā kā 

galvenais projekta īstenotājs, partneris vai 

asociētais partneris. 

Projekta sākotnēji paredzētais maksimālais 

īstenošanas ilgums ir 2 gadi (24 mēneši). 

Konkursa ietvaros ieguldījumi natūrā 20% 

līdzfinansējuma nodrošināšanai nav pieļaujami. 

Projektu īstenošanu nedrīkst uzsākt pirms 

projekta iesnieguma iesniegšanas. 

Vairāk: http://esfondi.zemgale.lv. 

IESPĒJA PIEDALĪTIES DISKRIMINĀCIJAS 

NOVĒRŠANAS UN INTEGRĀCIJAS PROJEKTĀ 

BIEDRĪBA JĒKABPILS NVO RESURSU CENTRS 

AICINA PIETEIKTIES ĢIMENES VASARAS 

NOMETNEI LIEPĀJĀ 

Sintija Klūga, 

projekta „Aicināts Dzīvē!” Sabiedrisko attiecību 

speciāliste  

Biedrība „Jēkabpils NVO resursu centrs” 

turpina realizēt projektu „Aicināts 

Dzīvē!”.  

Vasaras periodā – jūnijā un jūlijā – tiks orga-

nizētas divas nometnes ģimenēm ar bēr-

niem. Pašlaik biedrība aicina pieteikties 

daudzbērnu vai viena vecāka ģimenes 

nometnei, kas no 20.līdz 24.jūlijam notiks 

Liepājas apkārtnē. Pieteikties var 

Jēkabpilī Brīvības ielā 45, Jēkabpils NVO 

resursu centrs biroja telpās, zvanot – 652 

20097 (birojs) vai 29449622, rakstot e-

pastu nvoresursi@inbox.lv .  

Nometnē vecāki kopā ar bērniem 

piecas dienas pavadīs mācoties, 

izklaidējoties, dodoties ekskursijā, 

iegūstot jaunas zināšanas un draugus. Par 

nometnes organizēšanu atbild projekta 

sadarbības organizācija – biedrība „Liepājas 

Jaunie Vanagi”. Ģimenēm piedaloties 

nometnes vienā no trim darbnīcām, tiks veicināta 

izpratne par sekmīgu sadarbību ģimenes un 

kopienas robežās, īpaši starp paaudzēm. 

Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un 

Norvēģija. Programmu finansē EEZ finanšu 

instruments un Latvijas valsts. Līdzfinansē 

Jēkabpils pilsētas pašvaldība. 

BITRIMULTI – IEGŪSTI 

ZINĀŠANAS PAR 

JAUNIEŠU APMAIŅAS 

PROJEKTIEM 

Ja esi jaunatnes dar-

binieks vai jauniešu 

līderis, un vēlies gūt 

starptautisku mācību 

pieredzi, kā arī attīstīt savas prasmes 

kvalitatīva jauniešu apmaiņas projekta 

sagatavošanā – piesakies apmācībām 

Norvēģijā! Tās norisināsies no 2015. 

gada 21. līdz 25. oktobrim un īpaši 

paredzētas iesācējiem.   

Pieteikšanās līdz 7. jūnijam SALTO Resursu 

centra tīmekļa vietnē https://www.salto-

youth.net/tools/european-training-calendar/

training/bitrimulti-btm-multilateral-training-

c o u r s e - f o r - n e w c o m e r s - i n - y o u t h -

exchanges.4920/. 

BiTriMulti (BTM) apmācības paredzētas 

jaunatnes darbiniekiem un brīvprātīgajiem, 

kas strādā ar jauniešiem, kuri vēlas izstrādāt 

savu pirmo starptautisko jauniešu apmaiņas 

projektu programmā ”Erasmus+: Jaunatne 

darbībā”. Dalībniekiem jābūt vismaz 18 gadus 

veciem. 

BTM apmācības ir virzītas uz mācīšanos, kas 

balstīta iepriekšējā pieredzē ar simulācijas uz-

devumu, dažādu darbnīcu, informācijas sesiju, 

grupas dinamikas uzlabošanas aktivitāšu 

palīdzību. Tās noslēgsies ar izvērtēšanu.  

Vairāk elektroniskajā vietnē: http://

j a u na t ne .g o v . l v/ l v/ r a k st i/ bi t r i mu l t i -

daudzpusigas-apmacibas-par- jauniesu-

apmainas-projektiem-0 un rakstot Jaunatnes 

starptautisko programmu aģentūras projektu 

koordinatorei Vladislavai Šķēlei uz E-pastu: 

vladislava.skele@jaunatne.gov.lv. 
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