
SVEICINĀTI PAVASARĪ!  

Ar astronomisko un arī meteoroloģisko pava-

sara sākumu, ar pirmajiem gājputniem, snieg-

pulkstenīšiem, vizbulītēm un pūpoliem, ar at-

modu dabā klāt arī “Vidusdaugavas NVO” 

avīzes marta numurs. 

Šajā numurā, kā allaž stāstām par NVO ak-

tualitātēm, pasākumiem, projektiem, paveik-

tajiem un vēl darāmajiem darbiem, iepazīs-

tinām ar nevalstisko organizāciju cilvēkiem un 

iespējām iesaistīties dažādos projektos, kā arī 

piedāvājam aprīļa pasākumu plānu, ko vērts 

iezīmēt savā kalendārā.  

Jaunums šajā numurā – Jēkabpils sporta cen-

tra sporta pasākumu plāns aprīlim, lai ikviens 

varam izvēlēties savām spējām un interesēm 

atbilstošus sporta pasākumus un piedalīties. 

Vidusdaugavas reģiona NVO dzīve ir aktīva un 

radoša, tāpēc arī turpmāk aicinām jūs būt 

aktīviem un paust savu viedokli par aktuāliem 

jautājumiem un notikumiem NVO dzīvē, sūtot 

mums informāciju un stāstot par saviem 

projektiem, pasākumiem un aktivitātēm. 

Informāciju aicinām sūtīt mūsu korespon-

dentei Anitai Sproģei uz epastu – 

kanita2@inbox.lv vai uz redakcijas epastu – 

vidusdaugavas.nvo.avize@gmail.com. 

Sandra Mikanovska, 

E-Avīzes redaktore  

2015. gada marts 

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 

Atzīmējot Vispasaules 

NVO dienu, 27.februārī 

Jēkabpils NVO resursu 

centrā pie kafijas tases 

notika sarunas par NVO 

iespējām un pakalpoju-

miem, kādus iedzīvotāji 

vēlētos saņemt, kā arī jo-

mām, kurās varētu 

darboties nevalstiskajā 

sektorā iesaistītie. 

Ar redzējumu jaunatnes 

iesaistīšanā savas tautas 

vēstures izpētē NVO resursu 

centra darbiniekus iepazīstināja biedrību 

„Daugavas Pārupieši” un „Sporta klubs 

„MUSTANGS” vadītājs Normunds Pastars. 

Abās biedrībās darbojošies jaunieši vāc 

atmiņas gan par I, gan II Pasaules karu 

notikumiem Jēkabpilī un tās apkārtnē, ir 

doma tās izdot grāmatā. Ik gadu nedēļā starp 

11. novembri – Lāčplēša dienu un 18. novem-

bri – Latvijas Republikas proklamēšanas die-

nu – tiek rīkots „Lāčplēša skrējiens”. Tāpat 

par tradīciju ir kļuvušas talkas, kurās tiek 

apkoptas apzināto Lāčplēša ordeņa kavalieru 

atdusas vietas. Kā jauniešus īpaši piesaistošu 

pasākumu, N. Pastars minēja Latgales 

atbrīvošanas cīņu rekonstrukcijas pasākumu, 

kurš piedzīvojis jau otro gadskārtu. Daudzās 

vēstures liecības, kas vēl ir saglabājušās, 

piemēram, karotāju bunkuri, varētu lieliski 

papildināt tūrisma maršrutu karti, ja tiem 

izveidotu pieejas takas un sakoptu apkārtni.  

N. Pastara stāstījumā ieklausījās arī jēkab-

piliete Marita Aizupiete – viņa Jēkabpils 

NVO centrā bija ieradusies sadzīviska 

rakstura jautājuma risināšanas sakarā, bet 

pauda izbrīnu par to, cik plašs ir nevalstiskā 

sektora darbības lauks un, piebilda, ka no 

biedrību „Daugavas Pārupieši” un „Sporta 

klubs „MUSTANGS” vadītāja informācijas 

uzzinājusi daudz jauna.  

Diemžēl problēma, kurai risinājumu 

meklējot, M. Aizupiete apmeklēja NVO 

resursu centru, šķiet, šobrīd ir aktuāla ne 

vienam vien Jēkabpils iedzīvotājam – apavu 

labošanas pakalpojums, pensijas saņēmējam 

bieži vien nav pa kabatai. Nevienā no 

biedrībām šobrīd tāds netiek piedāvāts. 

Noslēdzot dienu, ko atzīmē kā Vispasaules 

NVO dienu, NVO resursu centra darbinieki 

atzina, ka gandarīti par tikšanos ar NVO 

jomā pieredzējušo Normundu Pastaru, kā arī 

par to, ka bija iespēja ieinteresēt cilvēkus, 

kuriem NVO aktivitātes ir jaunums. 

Jāpiebilst, ka vienas no jaunākajām 

J ē k a b p i l s  N V O  r e su r su  c e n tr a 

biedrorganizācijām – biedrības „Holista” 

vadītāja Ligita Upīte, informējot par 

priekšrocībām, kādas rodas, iesaistoties 

vairāku organizāciju apvienībā, ieinteresēja 

„Daugavas Pārupiešu” un „Sporta kluba 

„MUSTANGS” vadītāju apsvērt pievie-

nošanos Jēkabpils NVO resursu centra 

biedrorganizāciju pulkam. 

AIZVADĪTA  

„VISPASAULES NVO DIENA 2015” 

Marta numurā: 
 
Aktuāli! Iespēja 
piedalīties projektu 
konkursos! 
 
Ko poļi darīja  
Viļņā? 
 
Kur svinēt Otrās 
Lieldienas? 
 
Kā dunavieši lūkojas 
"Aiz apvāršņa"? 
 
Iezīmē aprīli savā 
kalendārā!  

4. 
lpp. 

6. 
lpp. 

7. 
lpp. 

9. 
lpp. 

11. 
lpp. 

Normunds Pastars. 
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"NVO FORUMS – RĪGA 2015" PULCĒ  

DALĪBNIEKUS NO 34 VALSTĪM 
"NVO Foruma – RĪGA 2015" otro dienu 

Latvijas Nacionālajā bibliotēkā atklāja 

Latvijas Republikas Ministru pre-

zidente Laimdota Straujuma, forumā 

piedalījās pārstāvji no 34 valstīm. No 

Jēkabpils forumā piedalījās biedrības 

„Izglītības iniciatīvu centrs” direktore, 

projekta „Vidusdaugavas reģiona NVO 

darbības atbalsts” vadītāja Daiga Zaķe.  

L.Straujuma aicināja visus – NVO, valdību, 

parlamentu pārstāvjus – būt par ES vērtību – 

demokrātijas, tiesiskuma, cilvēktiesību – sar-

gātājiem šajā laikā, kad Eiropā pieaug 

populisms, kad dažos nostūros ir tendence 

atteikties no liberālās demokrātijas un daļā no 

sabiedrības valda zināms apmulsums. 

Publicējam pilnu Latvijas Republikas Ministru 

prezidentes Laimdotas Straujumas uzrunu: 

Nākamnedēļ, 16.martā, mēs atzīmēsim 

150.gadskārtu slavenajai Latvijas dzejniecei, 

un kā mēs šodien teiktu, viedokļu līderēm, – 

Aspazijai. Bez viņas domām nebija iedomā-

jams Latvijas pirmās brīvvalsts laiks pirms 

padomju okupācijas no 1918.–1940.gadam. 

Ne vienmēr Aspazijas teiktais bija sabiedrībai 

ērts. Kopā ar savu dzīvesbiedru, pasaules 

mēroga dzejnieku un filosofu Raini, kuram arī 

šogad svinēsim 150 gadus, viņi pauda brīvi 

domājošus viedokļus gan dzejā, gan rakstos. 

Atļaušos teikt, ka viņu uzskati bija pozitīvās 

kritikas, nemitīgās pamudināšanas gara 

viedokļi. Aspazija bija pārliecināta, ka katrā 

cilvēkā mīt mākslinieks, un viela, kas viņam 

jāveido, ir dzīve, tāpēc ir iespējas no tās veidot 

kaut ko lielāku, skaistāku un vienmēr jaunu. 

Tā ir cilvēciskā un vienkāršā, skaistā valodā iz-

teikta doma, kas attiecas arī šajā, 21.gadsimtā, 

uz mums visiem – gan valdībām Eiropas 

valstīs, gan nevalstiskajām organizācijām, gan 

katru iedzīvotāju individuāli. 

Dāmas un kungi, 

Šī ideja par dzīves nemitīgu atjaunotni, attie-

coties uz katru cilvēku atsevišķi, tajā pašā 

laikā attiecas uz mums visiem – Eiropas sa-

biedrību – kopā. 

Šobrīd ekonomiskā un drošības situācija Eiro-

pā ir krietni vien savādāka nekā pirms gada 

un, protams, savādāka nekā pirms gadsimta. 

Atkal ir pienācis laiks Eiropas sabiedrībai 

saliedēties. Ir pienācis laiks Eiropas idejai 

atjaunoties, pārdzimt. Lai cik paradoksāli tas 

nebūtu, cilvēkam un arī sabiedrībām ir vieglāk 

saņemties šādam paš–atjaunotnes procesam 

kādu risku vai draudu priekšā. 

Iespējams, Eiropa šobrīd draud tikt pārdalīta. 

Iespējams, Eiropas vērtību teritorija draud 

tikt sašaurināta, iedzīvotāju iespējas šo 

vērtību īstenošanā ikdienas dzīvēs atsevišķos 

Eiropas punktos var tikt dzēstas. Tie ir riski, 

kas mums liek būt modriem, liek saliedēties, 

panākt garīgu kopsaucēju un tālāk arī 

praktisku tā īstenojumu mūsu dzīvēs. 

Aicinu mūs visus – NVO, valdību, parlamentu 

pārstāvjus – būt par ES vērtību – demokrā-

tijas, tiesiskuma, cilvēktiesību – sargātājiem 

šajā laikā, kad Eiropā pieaug populisms, kad 

dažos nostūros ir tendence atteikties no libe-

rālās demokrātijas un daļā no sabiedrības val-

da zināms apmulsums. Tas ir īpaši svarīgi šo-

gad, kad daudzās ES valstīs ir vēlēšanas, un 

NVO balss, viedokļu līderu balss ir ārkārtīgi 

svarīga. Plašākā Eiropas areālā – Ukrainā, 

Krievijā, mēs redzam vardarbīgu uzbrukumu 

šīm vērtībām, un klusēšana par šādu rīcību 

nav un nebūs iespējama. 

Šodien demokrātiskā pasaule atvadās no Krie-

vijas viedokļu līdera Borisa Ņemcova. Viņš 

bija drosmīgs cilvēks, kurš riskēja ar pašu svē-

tāko – savu dzīvību. Viņa aiziešanai šajā lielo 

skumju brīdī jāgūst kāda jēga. Mēs katrs 

varam apņemties palīdzēt aizstāvēt demo-

krātijas, brīvības un cilvēka tiesības. Tā būtu 

mūsu misija un Ņemcova misijas tālāka ne-

šana nākotnē. Lūdzu visus klātesošos ar klu-

suma brīdi godināt Borisa Ņemcova piemiņu. 

Tajā pašā laikā arī Eiropas Savienībā mums 

jāatgādina sev par saviem pienākumiem pret 

demokrātisko garu. Eiropas Savienības iekšie-

nē mums ir vairāk jāieklausās vienam otrā, 

jāizprot vienam otra problēmas. Piemēram, 

itāļiem latvieši un latviešiem spāņi. Šajā jomā 

NVO var darīt ļoti daudz, jo nepastāv politis-

kās un ekonomiskās intereses, bet gan kopīgas 

Eiropas vērtības, kuras mums ir jāaizstāv. Ja 

nespēsim aizstāvēt savas vērtības, tad nebūs 

arī mūsu politikas un ekonomikas attīstības. 

Bet kur ņemt iedvesmu? Iedzīvotāji vēlas 

dzirdēt no savu valstu vadītājiem redzējumu 

par valsts attīs-

tību, uzņēmēji 

vēlas saņemt no 

politiķiem pare-

d z a m u s  u n 

ied ve smojošus 

aicinājumus, un 

nevalstiskajām 

o r g a ni z ā ci j ā m 

tikpat vajadzīga ir iedvesma un stimuls 

darbam, kas rosina sabiedrību neaizmigt, 

neieslīgt apātijā vai ikdienišķā apmierinātībā. 

Te jau skaidri iezīmējas tāds pozitīvs apbur-

tais loks, kas apliecina – mēs viens otru spē-

jam iedvesmot par pozitīviem piemēriem, mēs 

viens otram spējam apliecināt, ka kopīgi 

runājot, mēs varam atrast kopsaucēju par 

Eiropas attīstību, par katras mūsu nacionālās 

valsts, mūsu pilsētu, mūsu māju nākotnes vei-

došanas. Mēs neesam un nevaram būt nošķirti 

viens no otra.  

Godātie klātesošie, 

Vēlos pieminēt konstruktīvo valdības un ne-

valstisko organizāciju sadarbību Latvijā. Esam 

pirms 10 gadiem nodibinājuši NVO memo-

randu, kura mērķis ir sabiedrības līdzdalības 

sekmēšana valdības lēmumu pieņemšanā. 

Šobrīd Memorandu parakstījušas vairāk nekā 

360 NVO. Organizācijas piedalās Valdības 

rīcības plāna izstrādē, valsts budžeta veido-

šanā. Ir pieaudzis ministriju konsultatīvo pa-

domju skaits, NVO pārstāvju skaits padomēs, 

kā arī tiesību aktu projektu un politikas 

plānošanas dokumentu skaits, kas apspriesti 

konsultatīvajās padomēs. 

Es patiesi ticu, ka nevienu normatīvo aktu nav 

iespējams kvalitatīvi izstrādāt tikai ar 

ministrijas un ierēdņu darbu, NVO iesais-

tīšanās ir absolūti nepieciešama. 

Noslēgumā es gribētu aicināt ikvienu no 

mums – iesim uz priekšu, sekosim savam 

mērķim, radīsim partnerus un kopsaucēju 

Eiropā un plašākā pasaulē. Mums visiem uz 

šīs starta līnijas ir iespējas veidot mūsu dzīvi 

un savu sabiedrību, mūsu Eiropu arvien 

jaunu, arvien labāku un spēcīgi balstītu cilvē-

cības un attīstības vērtībās. 

Ministru prezidente Laimdota Straujuma 
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ATZĪMĒS PASTĀVĒŠANAS 10 GADU JUBILEJU 
Viena no biedrības „Jēkabpils NVO resursu centrs” 

dibinātājorganizācijām - Jēkabpils invalīdu biedrība 24. 

aprīlī atzīmēs pastāvēšanas 10 gadu jubileju. 

„24. aprīlī pulksten 13.00 savā mājvietā Jaunā ielā 39i esam iecerējuši 

nelielu sarīkojumu. Vēlamies savlaicīgi sagatavoties, tāpēc lūdzam tos, 

kas vēlas būt kopā ar mums biedrības jubilejā, līdz 15. aprīlim par to 

paziņot telefoniski: 20263886 - Olgai vai 26712629  - Ģertrūdei,” 

informē Jēkabpils invalīdu biedrības valdes priekšsēdētāja Olga Bivka. 

Laimdota Straujuma. 



IESPĒJA SKOLU JAUNIEŠIEM   

IEPAZĪTIES AR  NVO SEKTORU! 

IEPAZĪSTAS AR PANSIONĀTA „JAUNĀMUIŽA” 

KAPELAS TAPŠANAS VĒSTURI 
Ligita Upīte,  

Jēkabpils NVO resursu centrs  

17. martā Jēkabpils NVO resursu centra 

Labdarības akcijas „Pasniedz roku atbalstam! 

Kopā izveidosim Jēkabpils slimnīcas kapelu!’’ 

organizatores Agita Pleiko, Ritma Komarova 

un Ligita Upīte viesojās Krustpils novada pašvaldības 

aģentūru – pansionātu „Jaunāmuiža”, kur aplūkoja kapelas 

telpu un iepazinās ar tās tapšanas vēsturi. 

Pansionāta direktore Maija Upmale izrādīja kapelas telpas, izstāstīja 

par kapelas darbību, dalījās pieredzē tās izveidošanas procesā, stāstīja 

par pasākumiem, tās ļoti lielo nozīmi pansionāta dzīvē. Maija Upmale 

bija iniciatore kapelas telpas vietas izveidošanā un 

noformēšanā. Svarīgs faktors telpām bija vieta, logi un 

īpaša aura. 2014. gadā tapa lielā kapelas telpa, un jūlija 

mēnesī šo telpu iesvētīja Krustpils Romas katoļu 

baznīcas priesteris V.Naglis. Tagad tur katru mēnesi 

notiek dievkalpojumi. Atsevišķas telpas ir atvēlētas 

vecticībnieku un baptistu draudzei. 

Maija Upmale ar lielu gandarījuma sajūtu stāsta par paveikto lielo 

darbu. Arī pansionāta iemītnieki ir apmierināti ar telpām un to, ka 

regulāri notiek mācītāju apmeklējumi.  

Kapelā tiek veiktas aizlūgšanas, lūgšanas, uzklausītas grēksūdzes un 

personiskas sarunas ar Dievu.  
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Lilija Ražinska,  

koordinatore sadarbībai ar Vidusdaugavas reģiona pašvaldībām 

Jau otro mēnesi skolēniem tiek piedāvāta iespēja 

iegūt informāciju par NVO būtību, lai uzlabotu  

jauniešu informētību un veicinātu aktīvāku viņu 

pilsonisko līdzdalību. “NVO skola” – tā saucas 

nodarbību cikls, kuru mērķis veidot jauniešos 

izpratni par NVO darbību, piedāvātajām iespējām 

un ieguvumiem.  

Vienas nodarbības ilgums 40 min. Tās ir bezmaksas un 

paredzētas vidusskolas un pamatskolas vecuma jauniešiem. 

Norit neformālā gaisotnē, lai atraktīvā un radošā veidā 

iegūtu informāciju par  tēmām: ATKLĀJ  NVO! (kas ir NVO. 

Kam un kāpēc  ir aktuāli un noderīgi tajā darboties), 

JAUNIEŠI UN  LĪDZDALĪBA (Kas ir līdzdalība un kādi ir 

sabiedrības pašiniciatīvas veidi) un PILSONISĀ 

LĪDZDALĪBA. 

Nodarbībās jauniešiem tiek piedāvāts izspēlēt grupas saliedēšanās 

spēles, diskutēt par jauniešu dzīves kvalitāti un pilsonisko līdzdalību, 

izspēlēt simulācijas spēli - dibinot savu organizāciju un veidojot tai 

mājas lapu.  

Pēc novadītajām 7 nodarbībām var apstiprināt, ka: 

 jaunieši ir maz informēti vai pavisam neko nezina par NVO 

sektoru 

 eizprot ieguvumus no aktīvas līdzdalības NVO 

 nav informēti par iespējām tālākizglītībai,  brīvprātīgajam 

darbam 

 nezina par to, kur un kā var iesaistīties vai uzzināt par NVO 

Apkopojot  skolēnu aizpildītās aptaujas anketas pēc 2 nodarbībām 

katrā klasē, var secināt: 

 aktuālas ir sporta aktivitātes, interešu izglītība un darbošanās 

skolas nodarbībās pēc stundām 

 jauniešiem izveidojies priekšstats par to, kas ir NVO  

 izprot NVO funkciju sabiedrībā 

 izteica vēlmi iesaistīties NVO, lai pilnveidotu savas prasmes un 

dotu ieguldījumu sabiedrībai 

 izrādīja interesi par projektu rakstīšanu, lai uzlabotu dzīves 

kvalitāti un vidi sev apkārt 

“NVO skolas” nodarbības, kuras realizē “Jēkabpils NVO resursu 

centrs”, projekta “Vidusdaugavas reģiona NVO darbības atbalsts” 

ietvaros, ir viesojies Jēkabpils 3.vidusskolā, Ābeļu pamatskolā,  aprīlī 

būs Zasas vidusskolā, bet maijā Pļaviņu novada ģimnāzijā.  

Jēkabpils NVO resursu centrs piedāvā  

BEZMAKSAS konsultācijas grāmatvedībā un lietvedībā.  

Bezmaksas konsultācijas būs pieejamas līdz 2015.gada beigām. 
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Laiks „Videi draudzīga 

dzīvesveida popularizēšanai" 

Latvijas vides aizsardzības fonda (LVAF) 

administrācija izsludina projektu konkursu 

vadlīnijas  „Atbildīgs dzīvesveids" aktivitātē 

„Videi draudzīga dzīvesveida popularizēšana" 

II kārtas finansējuma saņemšanai 2015.gadā. 

Projektu konkursa mērķis ir finansiāli 

atbalstīt projektus, kuru ietvaros tiek veicināta 

sabiedrības vides izglītība un audzināšana. 

Projektu  iesniegšanas termiņš: no 2015.gada 

7. aprīļa līdz 2015.gada 17. aprīlim. 

Projektu konkursa nolikums un tā pielikumi 

elektroniski ir pieejami Latvijas vides 

aizsardzības fonda administrācijas mājas lapā 

www.lvafa.gov.lv  

Sīkāka informācija par konkursu: tālr. 

67503350; e-pasts: lvafa@lvafa.gov.lv 

 

Sākusies kultūras projektu 

pieteikumu pieņemšana 

Zemgales Plānošanas reģiona administrācija 

sākusi kultūras projektu jaunu pieteikumu 

pieņemšanu Latvijas Kultūrkapitāla fonda un 

Latvijas Valsts mežu atbalstītajā Zemgales 

Kultūras programmā 2015.  

Programmas mērķis, līdzīgi kā iepriekšējos 

gados, ir sekmēt Zemgales specifisko kultūras 

vērtību saglabāšanu, popularizēšanu, attīstību 

un pieejamību. 

Projektu pieteikumi ZPR administrācijas 

birojā Jelgavā, Katoļu ielā 2b personīgi 

jāiesniedz līdz 2015. gada 10. aprīlim pulksten 

16.30, vai jānosūta pa pastu ar noteikumu, ka 

pasta zīmogs ir datēts ne vēlāk kā piecas 

dienas pirms konkursa beigu termiņa – 2015. 

gada 5. aprīlī. Adrese: ZPR, Zemgales 

Kultūras programma 2015, Katoļu iela 2b, 

Jelgava, LV 3001. 

Zemgales Kultūras programmas 2015 projektu 

konkursa nolikums un pieteikuma veidlapa 

meklējama interneta vietnē zemgale.lv, bet 

detalizēta informācija par prasībām 

pieteikuma sagatavošanā un iesniegšanā 

saņemama pie projekta koordinatores Ilvas 

Kalnājas pa tālruni 63084947, 28814226, vai 

rakstot e-pastā: ilva.kalnaja@zpr.gov.lv. 

 

Izsludina radošo projektu 

konkursu  

Biedrība «Latvijas ģenerāļu klubs» sadarbībā 

ar Daugavpils pilsētas domi, Rekrutēšanas un 

Jaunsardzes centru un Nacionālajiem 

bruņotajiem spēkiem aicina jauniešus 

piedalīties pasākuma «Latviešu karavīrs 

laikmetu griežos» 2015. gada radošo projektu 

konkursā.  

Konkursa nolikums un sīkāka informācija: 

http://www.rjc.gov.lv/

Aktualitates/2015/02/09022015.aspx. 

 

Turpinās iespēju programma 

"Nāc un dari! Tu vari!" 

Joprojām turpinās pieteikumu pieņemšana 

„Teterevu fonda” programmā „Nāc un dari! 

Tu vari!” 

2015. gadā programma "Nāc un dari! Tu vari!" 

noslēdzas. Tādēļ fonds šogad pieņem projektu 

pieteikumus jebkurā laikā, bet ne vēlāk kā līdz 

30.10.2015. Šogad iesniegto projektu 

aktivitātes var sākt ne agrāk par 01.04.2015., 

un visas aktivitātes jāpabeidz vēlākais līdz 

30.09.2016.  

Plašāka informācija: http://teterevufonds.lv/

projekti/kopienu_projekti 

 

Izmanto iespēju un iesniedz 

projektu! 

Līdz 2015.gada 31.martam var iesniegt 

projektus nodibinājuma “Rietumu Bankas 

labdarības fonds” (RBLF) un AS “Lauku 

Avīze” (LA) kopīgi rīkotajam 2015. gada 

projektu konkursam “Sprīdis labākai dzīvei”. 

Tuvāka informācija, konkursa Nolikums un 

pieteikuma veidlapa: http://www.rblf.lv/

img/2015/Spridis-nolikums.pdf 

 

Iesaisties un „Pārspēj CSDD 

reklāmu – 2015!”. 

CSDD un biedrība „Go Beyond”, sadarbībā ar 

apdrošināšanas kompāniju „If”, aicina 9.–

12.klašu audzēkņus piedalīties konkursā 

„Pārspēj CSDD reklāmu – 2015!”. Jaunieši 

aicināti izveidot videoklipu, kura temats ir 

„Velosipēdista uzvedība ceļu satiksmē”. 

Konkursa nolikums, pieteikuma anketa, 

vērtēšanas kritēriji: http://goo.gl/5NqjVe 

TU  UN  NVO 

Jēkabpils NVO resursu centrs turpina 

intervijas ar nevalstisko organizāciju 

cilvēkiem, lai veidotu labo stāstu par to, 

kāpēc ir vērts darboties NVO sektorā. 

Šoreiz uz jautājumiem: 

1. Kā sākāt darbu NVO sektorā? 

2. Kas motivē turpināt darbu NVO? 

atbild biedrību „Jēkabpils NVO resursu 

centrs” un „Vides un tūrisma attīstības 

klubs „SĒLIJA”” valdes locekle RASMA 

DRAŠKA. 

NVO jomā darbību uzsāku 2008. gadā, kad 

pārtraucu darba attiecības ar Jēkabpils Tūrisma 

centru. Bijām domu biedru grupa, kam bija 

vēlme turpināt darbu pie Jēkabpils un Sēlijas 

novada kā lielisku tūrisma objektu popularizēšanas. Tad arī tika 

nodibināta biedrība. Neformālā gaisotne un tas, ka pats esi gan idejas 

autors, gan priekšnieks, gan darītājs ir biedrību priekšrocība. Vai tā ir 

ekskursija, vai tā ir nometne – izdomā un realizē. Mana skolotāja un 

padomdevēja visus šos gadus ir bijusi Rudīte 

Urbacāne — apbrīnojams cilvēks un ar savu 

aktīvo attieksmi lieliski ir pierādījusi, ka 

biedrības laukos spēj bagātināt un dažādot tur 

dzīvojošo ikdienu. 

Tas, kas motivē turpināt darbu biedrībā, ir 

cilvēku atsaucība un tas, ka darītais tiek 

novērtēts. Kad satiec kādu, kas iepazīts biedrības 

organizētā ekskursijā, un tiek jautāts „Kad būs 

nākamais brauciens? vai „Kad var pieteikties 

dalībai nometnē?””, tu apjaut, ka darītais kādam 

ir devis prieku un jaunu pieredzi. Ja dzīvo uz 

vietas, rodas rutīna un apātiskas domas – ak, ko 

nu es, bet, ja palūkojas kaut vai ārpus sava 

pagasta robežām – rodas apjausma, ka daudz ko 

varam izdarīt paši – kaut vai iekārtojot atpūtas 

vietu – ne tikai savam priekam, bet arī tiem, kas jauši vai nejauši 

iegriezušies manas mājas piebraucamajā ceļā. Nevis slēgt robežas, bet 

rādīt draugiem un paziņām to, ar ko lepojamies – kas bijis dabas dots 

un, ko esam spējuši izdarīt paši.  

AKTUĀLI!  PROJEKTU  KONKURSI 

http://www.lvafa.gov.lv
mailto:lvafa@lvafa.gov.lv
http://www.zemgale.lv/images/stories/data/kkf2015_nolikums.doc
http://www.zemgale.lv/images/stories/data/kkf2015_veidlapa.doc
zemgale.lv
mailto:ilva.kalnaja@zpr.gov.lv
http://www.rjc.gov.lv/Aktualitates/2015/02/09022015.aspx
http://www.rjc.gov.lv/Aktualitates/2015/02/09022015.aspx
http://teterevufonds.lv/projekti/kopienu_projekti
http://teterevufonds.lv/projekti/kopienu_projekti
http://www.rblf.lv/img/2015/Spridis-nolikums.pdf
http://www.rblf.lv/img/2015/Spridis-nolikums.pdf
http://goo.gl/5NqjVe


Lāsma Zēberga,  

Jēkabpils NVO resursu centrs 

Jaunatnes starptautisko 

programmu aģentūra 

marta sākumā Ķeguma 

novada viesu namā „Pu-

duri” pulcēja organizā-

ciju pārstāvjus trīs dienu 

apmācībās „Izproti Eiro-

pas Brīvprātīgo darbu”. 

Šajās apmācībās pieda-

lījās arī Jēkabpils NVO 

resursu centra Brīvprā-

tīgā darba koordinatore 

Lāsma Zēberga. 

Ar neformālās izglītības metodēm dalībnieki 

iepazina Eiropas Brīvprātīgo darbu EBD – 

EBD projektā iesaistīto pušu loma, kā orga-

nizācijām brīvprātīgajam nodrošināt mācīša-

nās procesu, YouthPass nozīme EBD, EBD 

projekta sagatavošana un realizā-

cija. Apmācību vadītāji ar prak-

tiskiem piemēriem skaidroja, kā 

EBD projektā nodrošināt, lai 

ieguvējs ir gan jaunietis, gan 

uzņemošā vai nosūtošā orga-

nizācija. 

Apmācībās ir iegūta bagātīga in-

formācijas bāze un uzsākts Jē-

kabpils NVO resursu centra akre-

ditācijas process, lai jau šī gada 

otrajā pusē organizācija varētu 

uzsākt projekta sagatavošanu 

brīvprātīgo uzņemšanai. Pēc 

akreditācijas saņemšanas Jēkabpils NVO re-

sursu centrs varēs darboties arī kā nosūtošā 

organizācija, sniedzot iespēju Jēkabpils 

jauniešiem iesaistīties EBD.  

PIEDALĀS APMĀCĪBĀS PAR  

EIROPAS BRĪVPRĀTĪGO DARBU 

Biedrības „Jēkabpils NVO resursu 

centrs” biedrorganizācija „Jēkabpils 

Invalīdu apmācības un dienas centrs 

„AUSMA”” ir viena  no 85, kurām 

piešķirts atbalsts biedrības „Ziedot.lv” 

un A/S „Latvijas Valsts meži” kopīgi 

rīkotajā sociālās jomas projektu 

konkursā. 

Kā informē Jēkabpils Invalīdu apmācības un 

dienas centrs „AUSMA” valdes priekšsēdētājs 

Valdis Strods projekta ietvaros tiks uzlabots 

un papildināts datorklases aprīkojums. Esošie 

datori ir novecojuši, un notiks daļēja to 

nomaiņa, no jauna tiks iegādāts kopētājs un 

projektors. Tas ļaus invalīdiem apgūt datoru 

lietošanas prasmes pie mūsdienām atbilstošas 

kompjūtertehnikas, kā arī iemaņas elektro-

niski sagatavotu materiālu prezentācijā. 

Kopumā konkursā tika saņemti pieteikumi no 

201 sabiedriskā labuma organizācijas par 

kopējo summu 1.6 miljoni  eiro. 

Mērķziedojuma padome pieņēma lēmumu 

piešķirt a/s Latvijas Valsts meži 300 000 eiro 

ziedojumu 85 sociālās jomas projektiem, 

nodrošinot palīdzību teju 60 tūkstošiem 

cilvēkiem visā Latvijā, bez tam tiks 

nodrošināta 287 personu nodarbinātība un 

iesaistīti 696 brīvprātīgie palīgi. 

Tā kā sociālā palīdzība ir viena no prioritā-

rajām A/S „Latvijas Valsts meži”  ziedojumu 

jomām, arī šogad ziedojums tika sadalīts 4 

prioritārām sociālās palīdzības jomām: 

 palīdzībai sociāli mazaizsargātām 

sabiedrības grupām piešķirti 107 500 

eiro 29 projektiem; 

 palīdzībai bērniem un pieaugušajiem ar 

īpašām vajadzībām piešķirti 111 376.99 

eiro 28 projektiem; 

 sabiedrības grupu integrācijai atbalstam 

piešķirti 45 866.01 eiro 13 projektiem; 

 pensijas vecuma cilvēkiem cienīga un 

aktīva dzīvesveida atbalstam piešķirti 35 

257 eiro 15 projektiem.  

SAŅEM ATBALSTU SOCIĀLĀS JOMAS PROJEKTA 

REALIZĀCIJAI 
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BIEDRĪBA „VIDES INICIATĪVU CENTRS” VEIDO VIDEOFILMU  
Sintija Klūga, 

Projekta darbības programmas koordinatore 

Īstenojot projektu, „Jēkabpils un apkārtējo novadu sabiedrī-

bas saliedēšana un iesaistīšana brīvprātīgo darbā, sakop-

jot apkārtējo vidi, veidojot tās ilgtspēju un pielāgojot to sa-

biedrības vajadzībām” (2012.EEZ/DAP/MIC/157/6/Z/069/ 

2015), biedrība uzņem videofilmu par Jēkabpils Mežaparka un Radžu 

ūdenskrātuves teritorijā esošajiem aktīvās atpūtas objektiem.  

Videofilmas sižets tiek filmēts visa gada garumā, lai pēc iespējas 

plašāk spētu parādīt aktīvās izklaides iespējas jēkabpiliešiem un 

pilsētas viesiem. Filmas veidošanā piedalīsies arī biedrības 

brīvprātīgie.  

Biedrība „Vides iniciatīvu centrs” aicina iedzīvotājus iesaistīties 

filmas veidošanā un ieteikt idejas – kā daudzpusīgāk atspoguļot 

Mežaparka sniegtās iespējas. Aicinām arī iesaistīties brīvprātīgajā 

darbā – par iespējām lūgums rakstīt sintija_kluga@inbox.lv.  

Videofilmas pirmizrādi biedrība „Vides iniciatīvu centrs” plāno 

2015.gada decembrī.  

Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija. 

Programmu finansē EEZ finanšu instruments un Latvijas valsts 
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APSKATĀMA CEĻOJOŠĀ IZSTĀDE  

„LATVIJAS SARKANAIS KRUSTS” 

Līdz 21. aprīlim Jēkabpils Vēstures  

muzejā apskatāma Paula Stradiņa 

Medicīnas vēstures muzeja un Latvijas 

Sarkanā Krusta ceļojošā izstāde „Latvijas 

Sarkanais Krusts”.  

Izstāde atspoguļo biedrības „Latvijas Sarkanais 

Krusts” (LSK) darbību no tās dibināšanas 1918. 

gadā līdz mūsdienām. Izstādē eksponēti vairāki 

informatīvie baneri, priekšmeti, plakāti, foto-

grāfijas, apliecības un citi materiāli.  

Jēkabpils Vēstures muzejā Rīgas ielā 216 B 

izstāde apskatāma līdz 21.aprīlim darbdienās no 

9.00 līdz 17.00, brīvdienās no 10.00 līdz 16.00. 

Izstāde izveidota sadarbībā ar Paula Stradiņa 

Medicīnas vēstures muzeju LSK 95. gadskārtas 

ietvaros. 2014.gada laikā ceļojošā izstāde 

priecējusi Rīgas, Alūksnes, Madonas, Olaines, 

Krimuldas, Gulbenes un Liepājas iedzīvotājus un 

viesus, un tā tiks eksponēta visā Latvijas teritorijā 

līdz pat LSK simtgadei. 

„GRUNDTVIG MĀCĪBU PARTNERĪBAS” 

PROGRAMMĀ APMEKLĒ VIĻŅU 
No 1. līdz 4. martam Viļņā norisinājās 

deviņu Eiropas valstu poļu kopienu 

organizāciju ES mūžizglītības prog-

rammas apakšprogrammā „Grundtvig 

mācību partnerība” realizētā koppro-

jekta „Iegūstam daloties – mācības 

integrācijai” pieredzes apmaiņas tikša-

nās cikla Lietuvas posms. 

Viļņu apmeklēja Jēkabpils poļu biedrības 

„Rodacy” valdes loceklis Rihards Barkovskis, 

kurš uzstājās arī starptautiskajā konferencē 

„Viļņas tradīcijas – daudzveidības burvība”, 

kurā klātesošajiem stāstīja par biedrības 

„Rodacy” darbību. R. Barkovskis informē, ka 

konferences dalībnieki interesējušies par 

mazākumtautību nevalstisko organizāciju 

stāvokli Latvijā un attieksmi pret tām, kā arī iespējām savas tautas 

kultūras tradīciju saglabāšanā. Īpaša interese bijusi par viedokli 

saistībā ar Ukrainā notiekošo. R. Barkovskis, stāstot par Viļņā 

pieredzēto, uzsver vairākus emocionālus momentus. Viens no tādiem 

bijusi iepazīšanās ar baltkrievieti Annu, kura Lietuvā ieradusies 

mācīties, izveidojusi ģimeni, bet šobrīd pēc dzīvesbiedra zaudēšanas 

spēku rod, darbojoties dažādos mūžizglītības projektos, kurus 

organizē Viļņas Trešā laikmeta universitāte un kopjot savu 

mazdārziņu. Ar tajā audzētajiem āboliem esot cienāti arī konferences 

dalībnieki. Tāpat paliekošu iespaidu atstājusi tikšanās ar Lietuvas 

nacionālo partizānu vēstures pētnieku - Vācijā dzīvojošu poli, pēc kura 

iniciatīvas notiekot 1063 metru garš skrējiens - vēstures fakta, ka 

1963. gadā Lietuvā iznīcināts pēdējais nacionālais partizānis, 

piemiņai. Lietuvas un Polijas valstu vēsture ir cieši saistītas, tāpat arī 

abu tautu cilvēku likteņi, tāpēc pieredzes apmaiņas programmā bija 

iekļauti vairāki īpašu piemiņas vietu apmeklējumi, tai skaitā pirmā 

neatkarīgās Polijas valsts vadītāja  Juzefa Klemensa Pilsudska mātes 

kapa vieta ar uzrakstu, ka šeit apglabāta arī paša J.K. Pilsudska sirds.  

R. Barkovskis noslēdzot sarunu piebilst, ka projekta ietvaros vēl 

paredzētas dalībnieku tikšanās Nīderlandē un Polijā. „Ieguvums ir ne 

tikai zināšanas par poļu dzīvi Eiropā ārpus etniskās dzimtenes Polijas, 

bet arī jauni partneri tālākai sadarbībai. Par mums ir ieinteresējušies 

čehi un zviedri, no kuriem ir saņemti priekšlikumi kopēju projektu 

realizācijā,” saka R. Barkovskis. 

Foto: no biedrības “Rodacy”arhīva 

INFORMĀCIJA 

1859. gadā Mantujas provincē Ziemeļitā-

lijā notika nežēlīga kauja starp Franciju 

un Austriju. Šajā kaujā gāja bojā vai tika 

ievainoti 39 tūkstoši karavīru. Pēc kaujas 

aculiecinieka tirgotāja Anrī Dināna (1828-

1910) ierosmes 1863. gadā Šveicē tika iz-

veidota Starptautiskā komiteja palīdzības 

sniegšanai ievainotajiem, kuru vēlāk, 

1876. gadā, pārdēvēja par Starptautisko 

Sarkanā Krusta komiteju. 

Latvijas Sarkanā Krusta biedrība tika 

nodibināta 1918. gada 20. novembrī. 

Biedrību vadīja 25 cilvēku liela Galvenā 

valde, kas ievēlēja priekšniecību un ko-

misiju locekļus. Biedrības dibināšanas 

ierosinātājs un pirmais priekšnieks bija 

Dr. med. Jānis Jankovskis (1876-1925). 

Šobrīd LSK biedrība uztur 36 veselības 

istabas, kurās sniedz konsultācijas 

veselības jautājumos, vienu HIV profilak-

ses punktu, četrus sociālos centrus, vairā-

kus humānās palīdzības punktus un Mek-

lēšanas dienestu. Biedrība atbalsta arī 

asins donoru kustību, pirmās palīdzības 

apmācību un Latvijas Sarkanā Krusta 

Jaunatnes organizāciju. Latvijas Sarkanā 

Krusta biedrība realizē Latvijā Eiropas 

Komisijas programmu vistrūcīgākajām 

personām, izdalot tām pārtikas pakas. 
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SAGAIDĪSIM OTRĀS LIELDIENAS  

„TĀLIVALŽA GRAVĀ”! 
Biedrība „Vides un tūrisma attīstības klubs „SĒLIJA”” šī gada Otrās 

Lieldienas – 6. aprīli piedāvā pavadīt tūrisma objektā 

“ORMAŅKALNS” vienlaikus piedaloties gan dabas izziņas un šķēršļu 

takas „Tālivalža grava” sakopšanas Talkā, gan Lieldienu aktivitātēs. 

Otro Lieldienu talkas koordinatore Rudīte Urbacāne informē, ka šogad aprit 10 

gadi, kopš tūristiem tiek piedāvāta iespēja baudīt Sēlijas brīnišķīgās dabas 

ainavas, veicot 650 metrus garo dabas izziņas un šķēršļu taku „Tālivalža grava”. 

Dažādi sakopšanas darbi ar pašvaldības atbalstu noritēs visa aprīļa garumā, bet 

Talkas diena ir iecerēta kā darbu uzsākšanas pasākums. Īpaši tiekot gaidītas 

ģimenes ar bērniem, jo pēc Talkas paredzēta lustīga tējas dzeršana pie ugunskura 

ar Lieldienām piederošām izdarībām. Noteikti būs kaulēšanās ar olām, tāpēc 

ieteicams tās katram paņemt sev līdzi groziņā ar citām uzkodām.  

Ņemot vērā, ka Talkā paredzēto darbu sarakstā, galvenokārt, ir ceļmalas krūmu 

apaugumu novākšana, R. Urbacāne piebilst, ka vēlama tādu talcinieku 

piedalīšanās, kas tiesīgi strādāt ar krūmgriezi un, kas to var paņemt līdzi. 

Pulcēšanās uz Talku 06. aprīlī pulksten 9.00 Sēlpils pagasta 

„Mazormaņos”. Radušos jautājumus var noskaidrot, zvanot: 

29273475 talkas koordinatorei Rudītei. 

ATZĪMĒ TARASA ŠEVČENKO  

201. JUBILEJAS GADADIENU 

10. martā biedrības „Jēkabpils NVO resursu centrs” biedrorganizācija 

Jēkabpils ukraiņu biedrība „Javir” sadarbībā ar Jēkabpils Galveno 

bibliotēku atzīmēja izcilā ukraiņu dzejnieka un mākslinieka, ukraiņu 

kultūras simbola Tarasa Ševčenko (1814-1861) 201. jubilejas 

gadadienu. 

Tarasu Ševčenko mēdz saukt arī par ukraiņu Raini un viņa literāro darbību uzskata 

par pamatu ukraiņu mūsdienu literatūras un ukraiņu literārās valodas attīstībai. 

Viņa vārds tiek saistīts ar nacionālās pašapziņas atdzimšanu un stiprināšanu gan 

Ukrainā, gan ukraiņu kopienās ārpus tās. Tāpēc arī Jēkabpils ukraiņu sabiedrības 

pārstāvji kuplā skaitā pulcējās uz savas tautas dižgara dzimšanas dienas atceres 

muzikāli literāro pēcpusdienu. To kuplināja  biedrības „Javir” vokālā ansambļa 

solistu sniegums, kā arī dzejas lasījumi, tai skaitā visvairāk atdzejotais (147 

valodās) Ševčenko dzejolis „Novēlējums”. 

Meklējot paralēles ukraiņu un latviešu tautu kultūrās, līdzības atrodamas ne tikai 

izšuvumu rakstos, tās, kā izrādās, aptuveni vienādos vēstures laika posmos 

meklējamas arī valodā un literatūrā - brīvība, neatkarība - šīs tēmas vienlīdz labi 

saprotamas kā latviešiem, tā ukraiņiem. To apliecināja arī tas, ka T. Ševčenko 

atceres sarīkojumā bija ieradušies daudzi interesenti, kam dzimtā ir latviešu 

valoda.  
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PASNIEDZ „PAVASARA DĀVANU SIEVIETĒM” 
Evita Eglīte, 

KIC biedrības „Lazurit” valdes locekle  

Kultūras un izglītības centrs biedrība „LAZURIT” arī šoreiz 

pārsteidza mūsu pilsētas iedzīvotājus, jo 7 . martā Krustpils 

kultūras namā tika sarīkots koncerts un atpūtas vakars ar 

šansona zvaigznēm Aleksandru Kirsu un Natāliju Galiču.  

Uzstājās arī grupas solisti Sergejs Jakutenko un Dmitrijs Šinkmanis, 

kā arī biedrības “Lazurit” priekšsēdētāja Nelli Lapiņa (Tīģeriene) un 

Svetlana Ivanova no dueta “Lazurit”. 

„Es vienmēr meklēju kaut ko savādāku un cenšos pārsteigt cilvēkus,” 

saka Nelli Lapiņa – „Galvenais mūsu biedrības moto – just blakus 

laimīgu cilvēku sirdis. Esmu patiesi laimīga, ja pasākumi izdodas.”  

„Pavasara dāvana sievietēm” – tāds bija koncerta nosaukums un lielu 

pārsteigumu visām koncerta apmeklētājām sagādāja biedrības stiprā 

dzimuma pārstāvji, sagaidot dāmas pie ieejas durvīm ar ziediem 

rokās. Vakara gaitā rīkojām arī viktorīnas un izsludinājām konkursu 

„LAIMĪGĀS sievietes un Jaukā vīrieša smaids”.  

Cilvēki tiešām grib būt laimīgi! Konkursa uzvarētājiem piešķirtas 

biļetes uz satīras komēdiju Rīgā, kurp aprīlī dosies arī mūsu biedrības 

komanda.  

Esiet laimīgi un cieniet cits citu! 

„ROKDARBU MAĢIJAS SKOLA” PULCĒ  

VAIRĀK NEKĀ TRĪS SIMTUS APMEKLĒTĀJU 
Biedrības „Jēkabpils NVO resursu 

centrs” biedrorganizācijas Latvijas 

Kaulu, locītavu un saistaudu slimnieku 

biedrības (LKLSSB) Jēkabpils nodaļas 

rīkotā „Rokdarbu maģijas skola” 7. 

martā Jēkabpils sporta namā pulcēja 

vairāk nekā trīs simtus apmeklētāju un 

tajā varēja iepazīties ar 85 dalībnieku – 

gan organizāciju, gan individuālu 

meistaru darinājumiem. 

„Rokdarbu maģijas skola” norisinājās jau 

sesto reizi un, kā vienmēr, tajā bija padomāts 

kā no jauna pārsteigt rokdarbu cienītājus. 

Šogad tie bija Jēkabpils bērnu un jauniešu ar 

īpašām vajadzībām biedrības „Cerību sala” 

aktīvistu neformālās modes demonstrējumi, 

Garkalnes novada rokdarbnieču meistardarb-

nīca zeķu adīšanā uz divām adatām. 

Latvijas Kaulu, locītavu un saistaudu 

slimnieku biedrības (LKLSSB) Jēkabpils 

nodaļas vadītāja Valija Cīrule stāsta, ka 

interesenti, kas ieradušies uz „Rokdarbu 

maģijas skolu”, ir ne tikai no Jēkabpils un tai 

tuvīnajiem, bet arī no Alūksnes, Ilūkstes, 

Garkalnes novadiem un Rīgas. Tādā veidā 

tiekot nodrošināta nepārtraukta jaunu 

rokdarbu tehniku un dažādu to pielietošanas 

veidu aprite – kas vienam zināms un sens, 

otram jaunums. Piemēram, pašu rīkotāju 

sagatavotais pārsteigums – sens galds, 

atjaunots ar dekupāžas metodi – no 

sakurināmas mēbeles pārtapis par ekskluzīvu 

interjera priekšmetu. 

V.Cīrule ar gandarījumu atzīst, ka ik gadus 

apmeklētāju skaits pieaug un tas liek 

neapstāties: „Faktiski jau pēc vienas 

„Rokdarbu maģijas skolas” noslēguma, sākam 

gatavoties nākamā gada pasākumam”. Īpašs 

prieks, ka šogad ar uzrunu sarīkojuma 

dalībniekus sveicis Jēkabpils pilsētas domes 

deputāts Andris Rutko.  

V.Cīrule biedrības vārdā teic „PALDIES!” 

Jēkabpils pilsētas domei par finansiālo 

atbalstu, Jēkabpils sporta nama vīriem – par 

tehnisko nodrošinājumu un atsaucību, 

viesiem, kuri mēroja krietnus attālumus, lai 

parādītu savus meistardarbus, kā arī 

popularizētu Jēkabpilī notiekošo – 

Aleksandram Grišuļonokam un Igoram 

Vatolinam no Rīgas pensionāru iespēju 

centra.  

Vairāk fotomateriālu no „Rokdarbu maģijas 

s k o l a s ”  v a r  a p l ū k o t :  h t t p s : / /

w w w . f a c e b o o k . c o m / p h o t o . p h p ?

fbid=524712504333454&set=pcb.5247170976

66328&type=1&theater Igora Vatolina 

veidotajā fotogalerijā un Ritmas Komarovas 

f o t o r e p o r t ā ž ā  p r o f i l a  h t t p s : / /

www.draugiem.lv domu biedru grupā 

„Jēkabpils NVO resursu centrs”. 

Foto: Ritma Komarova 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=524712504333454&set=pcb.524717097666328&type=1&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=524712504333454&set=pcb.524717097666328&type=1&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=524712504333454&set=pcb.524717097666328&type=1&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=524712504333454&set=pcb.524717097666328&type=1&theater
https://www.draugiem.lv
https://www.draugiem.lv


IZVĒRTĒTI LITERĀRAJĀ KONKURSĀ  

IESNIEGTIE DARBI 

Apvienības “Daugavas Vanagi Latvijā” 

Jēkabpils nodaļā, kas ir biedrības 

„Jēkabpils NVO resursu centrs” 

biedrorganizācija, ir izvērtēti literārā 

konkursa „Latviešu karavīrs laikmeta 

griežos – 6.” rezultāti.  

Kā informē vērtēšanas komisijas vadītāja un 

Daugava Vanagi Latvijā Jēkabpils nodaļas 

vadītāja Edīte Ortveina konkursam tikuši 

iesūtīti 20 darbi no Rubeņu, Krustpils, 

Jēkabpils un Sūnu pamatskolām, Jēkabpils 3. 

vidusskolas un Jēkabpils Agrobiznesa 

koledžas. Daži no autoriem konkursam 

iesnieguši pat vairākus darbus.  

„Darbus vērtējām nezinot ne iesniedzēja 

vārdu, ne skolu. Uzmanību vairāk pievērsām 

konkursa darbu saturam, daļai, kas atspoguļo 

autora patriotisko attieksmi. Gribētu uzteikt 

visus konkursa dalībniekus, tomēr īpaši Lauru 

Ozoliņu un Santu Vitkovsku. Centušies bija 

visi, tāpēc arī Pateicības rakstus saņēma katrs 

dalībnieks,” saka E. Ortveina.  

Literārā konkursa viens no organizatoriem, 

Jēkabpils 314. un Krustpils 315. Jaunsargu 

vienību komandieris Normunds Pastars 

piebilst, ka konkursa darbu vērtēšanā  

prioritāti noteikt ir sarežģīti - lai gan mērķis ir 

arī attīstīt jaunrades prasmes literatūrā, ne 

mazāk svarīgi ir saglabāt vēsturisko pēctecību, 

tāpēc Nolikumā ir iekļauts nosacījums, ka 

papildus punkti iegūstami, ja darbā aprakstītā 

persona ir Lāčplēša kara ordeņa kavalieris, II 

Pasaules kara dalībnieks vai nacionālās 

pretošanās kustības dalībnieks. 

E. Ortveina papildina, ka šis bija sestais gads, 

kopš tiek rīkots literāro darbu konkurss par 

patriotisma tēmu, un pa šiem gadiem 

sakrājušos vairāk nekā 100 konkursantu 

darbus nākotnē ir iecere apkopot grāmatā. 

UZSĀK PROJEKTA „AIZ APVĀRŠŅA” REALIZĀCIJU 
Astra Liopa 

Ar nodarbību ciklu „Vērtības” Dunavā 

uzsākts Lauku Partnerības „Sēlija” 

projekts „Aiz apvāršņa”.  

Aktivitātes uzsākot, projekta koordinatora U. 

Vārslavāna rosināti, dalībnieki apzināja 

skaistāko un labāko dabā, notikumos, cilvēkos 

savā ciematā. Nebija pārsteigums, ka bērni kā 

vērtības min Daugavu, ogu un sēņu bagātos 

mežus. Saistošākie pasākumi –Līgo svētki pie 

Plostnieku pieminekļa, Dzejas dienas, 

Grāmatu svētki un daudzie pasākumi skolā. 

Sprieda arī par to, kā visvairāk pietrūkst 

Dunavā un ielūkojās nākotnē– ko paši gribētu 

izdarīt, kad izaugs lieli. Protams, arī bērnu 

sapnis ir asfaltēts ceļš un pat tilts pār 

Daugavu, iespēja uz vietas mācīties mūzikas 

vai mākslas skolā. 

Pirmās nodarbības veltītas iedzīvotāju 

nodarbinātības izpētei. Projekta dalībnieki 

devās uz vietējo biedrību „Dzīves prasme”, jo 

biedrība ir vieta, kur cilvēki ne tikai saturīgi 

pavada savu brīvo laiku, „iziet cilvēkos”, kas 

laukos nav mazsvarīgi, bet dara labas lietas, 

mācās, pilnveido sevi. Tāpēc vienam otram 

bērnam acīs mirdzums, jo šīs telpas un te 

notiekošais nav svešs– nāk kopā ar mammu 

vai vecmammu. 

Biedrības vadītāja A.Ozoliņa pastāstīja, ka 

pamatā nodarbojas ar rokdarbiem – auž, ada, 

tamborē, šuj u.c. Biedrības aktīvistes, kas 

laipni izrādīja telpas un pastāstīja par 

daudzveidīgajiem rokdarbiem, ir čaklas pro-

jektu rakstītājas. Īstenojot projektus, apgūta 

stikla un zīda apgleznošana, dekupāža, ziepju 

gatavošana mājas apstākļos, uzklausīti 

psiholoģes padomi. Jaunums – ārstnieciskās 

vingrošanas nodarbības, kas notiek projekta 

„Mūsu veselība – mūsu dzīvotprieks” ietvaros. 

Kad nedaudz iemēģināti jaunie trenažieri, 

vērots, kā lielajās stellēs top krāsaina 

grīdsega, tuvāk apskatītas austās sedziņas, 

krāsainie lakati un šalles, tamborētās cepures 

un citi rokdarbi, laiks ķerties pašiem pie 

darba. Biedrības vadītāja sagatavojusi 

uzdevumus, kas visiem pa spēkam. Pirmais 

darbiņš – mandalas krāsošana. Radošā klu-

sumā top krāsaini apļi, kas atklāj emocionālās, 

fiziskās, garīgās sajūtas. Tad tiek noskaidrots, 

ko nozīmē izvēlētās krāsas, apskatīts citu 

veikums, salīdzināts. Nedaudz pārdomu un 

seko piespraudes izgatavošana no 

kniepadatas, krāsainas lentītes un koka 

zīmulīša. Kad skolēna rota gatava, laiks 

izvērtēt redzēto, izdarīto, gūto. 

Projekta „Aiz apvāršņa” nodarbību cikli notiek 

visos piecos LP „Sēlija” darbības aptvertajos 

novados: Krustpils, Jēkabpils, Viesītes, 

Aknīstes un Salas novadā. Līdzekļi projekta 

īstenošanai saņemti no Eiropas Ekonomikas 

zonas finanšu instrumenta programmas 

„NVO” fonds, to līdzfinansē novadu 

pašvaldības. Esam gandarīti, ka biedrības 

„Ūdenszīmes” vadītāja I.Jātniece mūs 

uzaicināja kļūt par dalībniekiem šai projektā. 

Dunavā projektā iesaistījušies 27 bērni 

vecumā no 6 līdz 15 gadiem, kā arī seši aktīvi 

vecāki. Sadarbības prasmes mērķgrupā 

izpaužas ik brīdi, jo lielākie palīdz mazākajiem 

tikt galā ar uzdevumiem. Ikreiz paldies tām 

mammām, kas rūpējas par bagātīgi klātu 

launaga galdu. Tā izpaužas kopienas gars. 
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PĻAVIŅU JAUNIEŠI IEKĻŪST „JELGAVAS LEDUS 

TAKAS 2015” LABĀKO PIECINIEKĀ 
Februāra pēdējās nedēļas 

nogalē Jelgavā notikušajā 

piedzīvojumu nakts pār-

gājienā Pļaviņu novada jau-

niešu biedrības „CENTRS” 

komanda iekļuva piecu la-

bāko komandu skaitā – in-

formē Pļaviņu novada domes 

jaunatnes lietu speciāliste 

Ināra Upeniece. 

Pasākumu organizēja biedrības 

„Post Scriptum” un „Remoss” sa-

darbībā ar Jelgavas pilsētas 

domes administrācijas Sabiedrības integrā-

cijas pārvaldi. Un, kā pastāstīja biedrības 

”Post Scriptum” vadītājs Edgars Paulovičs, 

pārgājiena mērķis ir popularizēt aktīvu, ve-

selīgu un videi draudzīgu dzīvesveidu, piln-

veidot komandas sadarbības prasmes un, 

protams, noskaidrot labākās komandas. Par 

tradicionālu ir kļuvusi sistēma, ka 

kārtējā gadā uzvarējusī komanda 

nākamajā gadā piedzīvojumu 

nakts pārgājienu organizē savā 

pilsētā vai pagastā un aicina pie 

sevis citus piedalīties gribētājus. 

No tā izriet, ka 2016. gada Ledus 

Takas turnīrs norisināsies 1. vietas 

un „Ceļojošā kausa” ieguvēju – 

biedrības „Eko O” komandas 

mājvietā – Vecumnieku novadā. 

Ieskatu sacensību norisē sniedz 

vienas no pasākuma organizato-

riem – Kristīnes Vīksniņas stāstītais: „Sacen-

sību kopējais kontrollaiks bija 9 stundas, kura 

laikā piedzīvojuma meklētājiem bija jāap-

meklē 10 obligātie un 15 papildus (izvēles) 

kontrolpunkti. Katrā obligātajā kontrolpunktā 

dalībniekiem bija jāpilda uzdevums, pie-

mēram, pļavā pretī pilij, komandas piekt-

dienas vakarā gaisā laida gaismas laternas, 

tādējādi atzīmējot Jelgavas 750 gadu jubilejas 

gadu. Savukārt stāvvietas placī pie „Retro 

auto” dalībniekiem bija jāatpazīst 10 auto 

detaļas, bet pie Jelgavas Mūzikas skolas – pie-

dzīvojuma meklētāji mēģināja pareizi savienot 

5 tautas dziesmu divrindītes, kur katra 

divrindīte tika izvietota atsevišķā parka pusē. 

Dalībniekiem viens no visinteresantākajiem 

uzdevumiem esot šķitis pie Mīlestības alejas 

pildāmais, kur pirmkārt, bija jānosaka pareizā 

teika, kādēļ šo aleju sauc par „Mīlestības 

aleju”, otrkārt, komandai tika iedalīti divi 

kartupeļi un 10 parastie sulas salmiņi. Uz-

devums bija pilnībā izdurt šos salmiņus cauri 

kartupelim. Neskatoties uz to, ka vairākumam 

komandu šis uzdevums bija liels pārsteigums, 

tās veiksmīgi tika galā ar to, un, prātīgi 

apdomājot izpildes tehniku 5 no 11 koman-

dām ieguva maksimālo punktu skaitu”. 

BRONZAS NEDĒĻAS NOGALE BIEDRĪBAS „BK 

SMASH” SPORTISTIEM 
Bk SMASH 

Marta vidū kluba sportisti piedalījās 

vairāku sporta veidu sacensībās: STK 

“Zaļā pēda” kausa izcīņa spīdmintonā 

“Brenguļu Open”, “Saldus Gotiņa” kau-

sa izcīņa tenisā U8 grupā meitenēm 

Ādažos un LSVS 52. sporta spēles pel-

dēšanā, kā arī piecu kārtu peldēšanas 

sacensības Jēkabpilī, ko organizē 

Jēkabpils Sporta centrs. 

Brenguļos sestdien, 14. martā kausa izcīņa 

spīdmintonā bija otrais posms no četriem LSL 

turnīra posmiem 2015. gadā. Šoreiz klubu BK 

SMASH pārstāvēja Ingūna Aldiņa, Olga 

Meldrāja, Uldis Lazdiņš, Aivars Meldrājs, 

Dainis Lauva un Artis Lauva, pārvedot mājās 

divas bronzas medaļas. Ingūna Aldiņa izcīnīja 

trešo vietu sieviešu grupā, savukārt Uldis 

Lazdiņš bronzu izcīnīja spēcīgākajā 

OPEN grupā. Pārējie cīnījās un krāja 

pieredzi turpmākajiem startiem. 

Savukārt Ādažos, – arī 14. martā, U8 

grupā tenisā meitenēm BK SMASH 

pārstāvēja Digna Konovalova. 15 

dalībnieču konkurencē Digna 

uzvarēja savā apakšgrupā. Zaudējot 

pusfinālu,  Digna jau otrajās 

sacensībās izcīnīja savu pirmo 

medaļu, iegūstot trešo vietu. 

Jēkabpils Sporta centra organizētajās piecu 

kārtu sacensībās peldēšanā trešajā kārtā 

piektdien, 13. martā BK SMASH pārstāvis 

Andrejs Krūmiņš savā vecuma grupā 50 

metru distancē brīvajā stilā uzvarēja ar 

rezultātu 28,22 sekundes. Savukārt sestdien, 

14. martā notika LSVS 52. sporta spēles 

peldēšanā, kurās Andrejs Krūmiņš atveda 

bronzas medaļu peldēšanā brīvajā stilā, 

uzrādot rezultātu 27,71 sekundes. 

Foto: STK Zaļā pēda, Gunta Konovalova, 

Andrejs Krūmiņš 
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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, 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 

Jēkabpils NVO resusu centrs 

 

Adrese: Brīvības iela 45,  

Jēkabpils, LV-5201 

Tālrunis: 65220097 

E-pasts: nvoresursi@inbox.lv 

www.jekabpilsnvo.lv 

SPORTA PASĀKUMI APRĪLĪ 

24.aprīlī pulksten 13.00 

Jēkabpils invalīdu biedrības telpās, 

Jaunā ielā 39i  

JĒKABPILS INVALĪDU 

BIEDRĪBAS  

10 gadu darbības jubilejas 

sarīkojums 

Rīko Jēkabpils invalīdu biedrība 

 

1.- 30. aprīlis 

KONSULTĀCIJAS 

BIEDRĪBĀM  

 GRĀMATVEDĪBAS un 

LIETVEDĪBAS  JAUTĀJUMOS 

Tālr.: 26326653 (Santa);  

29811673 (Monta) 

Rīko Jēkabpils NVO resursu centrs 

 

1.- 30. aprīlis 

Jēkabpils NVO resursu centrā - 

Brīvības ielā 45,  2. stāvā 

KONSULTĀCIJAS un 

APMĀCĪBA 

DATORU  LIETOŠANĀ 

JĒKABPILS SENIORIEM 

Tālr.: 26855293 (Zane) 

Rīko Jēkabpils NVO resursu centrs 

6.aprīlī pulksten 9.00 

pulcēšanās pie „Mazormaņiem” 

DABAS IZZIŅAS UN ŠĶĒRŠĻU TAKAS „TĀLIVALŽA GRAVA”  

SAKOPŠANAS TALKA  

Rīko biedrība „Vides un tūrisma attīstības klubs „SĒLIJA”” 

mailto:vidusdaugavas.nvo.avize@gmail.com
http://mail.inbox.lv/horde/imp/compose.php?to=mailto%3akanita2%40inbox.lv
http://mail.inbox.lv/horde/imp/compose.php?to=mailto%3aliana%40jekabpilsnvo.lv
jekabpilsnvo.lv

