
Jūsu vērtējumam tiek nodots “Vidusdaugavas e

-avīzes” septembra numurs, kas iznāk laikā, 

kad gan valdības, gan sabiedrības, gan NVO 

ikdienas sarunās viena no galvenajām tēmām 

ir bēgļi.  

Jaunākās aptaujas liecina, ka lielākā daļa mūsu 

valsts sabiedrības nav gatava uzņemt bēgļus. 

Neviennozīmīga attieksme vērojama arī 

valdībā, kur katrs lēmums bēgļu jautājumā nāk 

smagi. Septembra vidū Salas novadā Grāmatu 

svētkos uz “Latvijas Avīzes” rīkoto diskusiju 

bija ieradusies valdības vadītāja Laimdota 

Straujuma. Diskusija bija paredzēta par 

nevienlīdzības un nabadzības mazināšanu 

laukos, bet šis jautājums tikpat kā netika 

skarts. Cilvēkus un valdības vadītāju uztrauca 

cits jautājums. Pamatā saruna bija par 

situāciju ar bēgļiem Eiropā un, kā tas skar 

Latviju.  

Biedrība «Latvijas Pilsoniskā alianse» nākusi 

klajā ar iniciatīvu veidot nevalstisko 

organizāciju konsorciju, kas sniegs koordinētu 

biedrību un nodibinājumu atbalstu bēgļu 

uzņemšanai Latvijā. Kāda būs Vidusdaugavas 

reģiona NVO atbilde uz šo iniciatīvu? 

Sandra Mikanovska, 

“Vidusdaugavas NVO e-avīzes” redaktore  

2015. gada septembris 
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VIDUSDAUGAVAS NVO E-AVĪZE 

Septembra numurā: 

Nopirki katliņu. Nezini,  

kur likt veco? 

Pašvaldība un NVO:  

viedokļi par sadarbību 

Kādi Zemgales NVO projekti 

atbalstīti? 

Kas īsti bija Videsvelo 

Mežaparkā? 

Kā pļaviņiešiem veicās 

sēņošanas čempionātā? 

7. 
lpp. 

11. 
lpp. 

16. 
lpp. 

18. 
lpp. 

JŪSU VĒRTĒJUMAM – 
SEPTEMBRA NUMURS! 

Biedrības “Jēkabpils NVO resursu 

centrs” organizētās labdarības akcijas 

“Pasniedz roku atbalstam! Kopā 

izveidosim Jēkabpils slimnīcas kapelu 

un kapelāna praksi!” otrajā – 2015. 

gada posmā līdz septembra vidum 

kopumā ir saņemti ziedojumi 1264,08 

EUR apmērā (ziedojumu kontā: 460 

EUR; ziedojumu kastītēs: 804,08). 

Akcijā iesaistījušās gan privātpersonas, gan 

uzņēmēji.  

Ziedotāju vidū ir arī SIA "KOLIBRI AD". 

“Ikdienā mēs varbūt arī neaizdomājamies par 

to, kas nodarbina to cilvēku prātus, kuriem 

nākas saskarties ar pašu vai sev tuvu cilvēku 

ciešanām. Kad tiku uzrunāta ar lūgumu 

ziedot Jēkabpils slimnīcas kapelas un 

kapelāna prakses izveidei, atcerējos pagātnē 

pieredzēto – brīdi pirms vairākiem gadiem – 

Stradiņa slimnīcas foajē pie ieejas kapelā 

sarunājas divi – acīmredzami viens no vi-

ņiem kapelāns, bet otrs – cilvēks, kam 

vajadzīgs padoms, palīdzība vai uzmundrinā-

jums,“ stāsta SIA "KOLIBRI AD" valdes 

locekle Dace Gaffe. 

D. Gaffe piebilst, ka šis nav pirmais 

labdarības projekts, kurā iesaistās uzņēmums 

– pieredze ir bijusi, sadarbojoties arī ar 

organizāciju Ziedot.lv. Ziedošana kā vēlme 

palīdzēt nāk pati no sevis.  Lasīt tālāk 

LĪDZ SEPTEMBRA VIDUM SAZIEDOTI 

VAIRĀK NEKĀ 1000 EUR 

9. 
lpp. 

DIALOGS UN SADARBĪBA KĀ PROCESS 

Nemānot sevi un apkārtējos – atbalsts nevalstiskajām 

organizācijām pašvaldībās būs nepieciešams vienmēr 

Agita Pleiko,  

NVO eksperts 

Septembra bilance nevalstisko organizāciju 

sadarbībai ar pašvaldību raisa pārdomas se-

kojošā gultnē: vai kādam ir pārliecība, ka 

NVO atbalsts pašvaldībās ir terminēts? Sak, 

atbalstīsim vēl šoreiz, bet tad gan vairāk 

nekad, vairāk neprasiet!  

Šķiet, dialogs un sadarbība lauciņā „pašval-

dība – nevalstiskais sektors” Jēkabpilī iegā-

jusi puslīdz mierīgā un konstruktīvā gultnē. 

Ir lietas par kurām nu jau varam arī pale-

poties, pastāstīt citur Latvijā, ka mums ir un 

mums izdodas: NVO mazo projektu konkurss 

jau ilgstošā laika periodā, līdzfinansēšana 

vismaz diviem lieliem projektiem katrai no 

NVO, kas spēj piesaistīt finansējumu „no 

malas”, telpu īres un komunālo maksājumu 

atbalsts biedrībām vismaz divās Jēkabpils 

adresēs, finansējums NVO eksperta atalgoju-

mam, aizsāktas sarunas par atsevišķu fun-

kciju deleģēšanas iespējām, sadarbības lī-

gums un sadarbības padome – tās galvenās 

nianses. Un nepamatotas ir deputātu šaubas, 

ka jēkabpilieši par šīm lietām nestāsta un sa-

vu pašvaldību nepaliela, braucot ciemos citur 

Latvijā! 

Tomēr sadarbība visu laiku atklāj jaunus 

neizpratnes akmeņus, par kuriem pat iedo-

māties bijis grūti – tos redzam gan savā, gan 

pašvaldības lauciņā. Tie ir mūsu mājasdarbi, 

ko dzīve nepārtraukti uzdod atkal un atkal – 

kā skolā – lai mēs visi mācītos, lai spētu 

attīstīties kā pilsoniska sabiedrība, lai arī ko 

katram no mums šis jēdziens nozīmētu.  

Lasīt tālāk 

http://jekabpilsnvo.lv/?p=5653
http://jekabpilsnvo.lv/?p=5724
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DISKUSIJA AR JĒKABPILS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS 

DEPUTĀTIEM 

24.septembrī norisinājās pen-

sionāru biedrības “Sasaiste” rī-

kotā diskusija ar Jēkabpils pil-

sētas pašvaldības deputātiem. 

Diskusiju vadīja un tās laikā 

pieņemtās vienošanās apkopoja 

NVO eksperts Agita Pleiko (Jē-

kabpils NVO resursu centrs). 

Diskusijā piedalījās Jēkabpils domes priekš-

sēdētājs Leonīds Salcevičs, priekšsēdētāja 

vietnieki Jānis Raščevskis un Aivars Kraps, 

deputāti Raivis Ragainis un Andris Rutko, 

pensionāru biedrības „Sasaiste” vadītāja Bi-

ruta Jemeļjanova, kā arī biedrības un plašsazi-

ņas līdzekļu pārstāvji. 

Diskusijas laikā skarto jautājumu 

loks:  

• Ēkas Jaunajā ielā 39, Jēkabpilī, turpmākā 

izmantošana, līdzsvarojot pašvaldības re-

dzējumu un ņemot vērā NVO izteiktos 

priekšlikumus; 

• Ķieģeļu ielā dzīvojošo senioru priekšlikumi 

pašvaldībai par mikrorajona iedzīvotāju 

dzīves vides uzlabošanu; 

• Dažādi sociālas dabas jautājumi, kas Jēkab-

pilī aktuāli pensijas, pirmspensijas un ci-

tām līdzīgā situācijā esošām iedzīvotāju 

sociālajām grupām. 

Diskusijas laikā, pusēm vienojoties, 

pieņemti sekojoši lēmumi: 

1. Par ēku Jaunajā ielā 39, Jēkabpilī 

(bij.PII „Zvaigznīte”): 

- NVO apņemšanās: izveidot sabiedriskā 

centra saturisko koncepciju un iesniegt 

to pašvaldības priekšsēdētaja vietniekam 

sociālos jautājumos J.Raščevskim, dub-

lējot iesniegumu domes priekšsēdētājam 

L.Salcevičam; 

- Pa šva ldī ba s  p ār stā vj u /d e pu tā tu 

apņemšanās:  

a) piedalīties sabiedriskā centra Jeuanajā 

ielā 39, Jēkabpilī, koncepcijas virzī-

šanā un apspriešanā, finansiālo iespē-

ju meklēšanā ēkas renovācijai/vai 

remontiem, ņemot vērā NVO izteiktos 

priekšlikumus;  

b) ierīkot ēkā divas dušas vietas tam 

atbilstoši pielāgotā telpā. 

2. Par pirmspensijas un pensijas ve-

cuma cilvēku iespējām apmeklēt 

peldbaseinu SIA „Reāls” „Citrus” 

centrā: 

- NVO apņemšanās: veikt aptauju par pen-

sijas un pirmspensijas u.c.līdzīgu sociālo 

grupu vēlmi un gatavību apmeklēt peld-

baseinu; šim nolūkam izmantot arī „Jē-

kabpils pašvaldības mājaslapu www.je-

kabpils.lv un biedrību apvienības Jēkab-

pils NVO resursu centrs mājaslapu 

www.jekabpilsnvo.lv ; 

- Pašvaldības pārstāvju/deputātu apņem-

šanās: nākamā gada budžetā paredzēt lī-

dzekļus pensijas un pirmspensijas vecu-

ma cilvēku baseina apmeklējumam 2 rei-

zes nedēļā pa 2 stundām, apmaksājot šā-

dām vajadzībām 2 celiņu īri. Par kon-

krēto laiku vienoties ar baseina adminis-

trāciju. 

3. Par Ķieģeļu mikrorajona iedzīvotāju 

dzīves apstākļu uzlabošanu: 

- NVO apņemšanās:  

a) biedrības „Sasaiste” pārstāvji vismaz 

1x nedēļā Ķieģeļu ielas rajona iedzī-

votājiem nodrošina nodarbības/tema-

tiskās  tikšanās ar speciālistiem vai 

sadarbības partneru pārstāvjiem paš-

valdības izveidota centra telpās; 

b) Ķieģeļu ielas rajonā dzīvojošie seniori 

nodrošina senioru aicināšanu uz no-

darbībām/tikšanos u.tml., aktivizē 

mikrorajona iedzīvotājus sabiedris-

kām aktivitātēm. 

- Pašvaldības pārstāvju/deputātu apņem-

šanās:  

a) Ierīkot Ķieģeļu ielas mikrorajonā 3-

istabu dzīvoklī Bērnu un jauniešu cen-

tra filiāli (līdzīgi kā Nameja, Bebru 

ielās, Pils rajonā), kura darbībā iesais-

tīt arī mikrorajonā dzīvojošos pensijas 

un pirmspensijas iedzīvotājus, ļaujot 

senioru aktivitātēm iekārtotās telpas 

izmantot to dīkstāves laikā, kad skolās 

ir nodarbības; 

b) Nodrošināt izveidotā centra telpās 

speciālistu darbam ar jauniešu audi-

toriju (pastāvīgi), sociālo darbinieku 

(vismaz 2x/nedēļā), iespējama vēl citu 

speciālistu piesaiste. 

4. Par senioru braukšanu pilsētas auto-

busos maksas atvieglojumiem:  

- NVO apņemšanās: iesniegt pašvaldības 

Sociālo, izglītības, kultūras, sporta un 

jaunatnes lietu komitejā izskatīšanai 

priekšlikumus par:  

a) Braukšanas atvieglojumu 50% apmērā 

vecuma robežas samazināšanu no 70 

uz 65 gadiem; 

b) Braukšanas iespējām pilsētas marš-

ruta autobusos bez maksas visiem, kas 

sasnieguši 80 gadu vecumu; 

c) Noteiktu biļešu skaita braukšanai bez 

maksas piešķiršanu 1x mēnesī 

pensionāru biedrībām tālāknodošanai 

saviem biedriem nokļūšanai uz 

dažādām nodarbībām, pie ārstiem, 

sabiedriskajiem pasākumiem u.tml. 

Lasīt tālāk 

 

Trešdien, 30.septembrī, plkst. 15.00  

Jēkabpilī, Brīvības ielā 45, 4.stāva zālē notiks apaļā galda diskusija  

"Bēgļi/patvēruma meklētāji Jēkabpilī.  

Cik gatavi/negatavi tam esam? Iecietība un spēja sadarboties".  

Diskusiju vadīs NVO eksperte Agita Pleiko (Jēkabpils NVO resursu centrs). Aicināti visi interesenti! 

http://jekabpilsnvo.lv/?p=5726


IEPAZĪSTAS AR LATGALES NVO (turpinājums) 
13. un 14. augustā biedrības „Jēkabpils 

NVO resursu centrs” darbinieku grupa 

apmeklēja Latgales reģionu, kur Prei-

ļos, Aglonā, Rēzeknē un Daugavpilī 

iepazinās ar nevalstisko organizāciju 

darbību. 

Par pieredzēto pirmajā pieredzes apmaiņas 

brauciena dienā var izlasīt www.jekabpils-

nvo.lv augusta publikācijā. Šoreiz lasiet par 

tikšanos ar biedrības „Mediju radošā studija” 

pārstāvi Ināru Groci, Austrumlatvijas radošo 

pakalpojumu centra „Zeimuļs”, Daugavpils 

vācu biedrības “Erfolg”, amatnieku biedrības 

“Latgales suvenīri” un Daugavpils ukraiņu 

kultūrizglītojošās biedrības “Mrija” apmeklē-

jumu, par tikšanos ar Daugavpils Spīd-

mintona kluba, tūrisma kluba “Sniegpulk-

stenīte” un Latgales plānošanas reģiona pār-

stāvjiem, kā arī brauciena dalībnieču viedok-

ļus par gūto pieredzes apmaiņas dienās. 

 

Pozitīvi par cilvēkiem 

Latgalē un pasaulē 

Noslēdzot pieredzes apmaiņas brauciena pir-

mo dienu iepazīstamies ar biedrības „Mediju 

radošā studija” darbības virzieniem. Biedrības 

valdes locekle, kā arī biedrības izdotā žurnāla 

“A12” redaktore Ināra Groce informē, ka 

organizācijā ir 30 biedri – žurnālistikā un 

kultūras jomā darbojošies cilvēki. Pateicoties 

ES Sociālā fonda finansiāli atbalstītajiem un 

Sabiedrības integrācijas fonda administrē-

tajiem projektiem “Nevalstisko organizāciju 

līdzdalība kultūrpolitikas plānošanā un 

ieviešanā Latgales reģionā” (2010.–2011.) un 

“Biedrības „Mediju radošā studija” darbības 

atbalsta programma līdzdalībai kultūrpoli-

tikas jomā“ (2013.–2015.) kopā ar sadarbības 

partneriem – gan uzņēmējdarbību, gan kultū-

ras norises atbalstošām NVO, īstenoti piere-

dzes apmaiņas braucieni, apmācības semināri, 

izveidota Radošuma padome, kuras biedri 

piedalās Rēzeknes pašvaldības un Latgales 

plānošanas reģiona padomes komiteju sēdēs 

par kultūras un plānošanas jautājumiem. 

Realizēto aktivitāšu vidū ir dalība kultūras 

jomas stratēģisko dokumentu izstrādē un 

apspriešanā, tai skaitā darbs pie Latvijas 100–

gades atzīmēšanas pasākumu plāna Latgalē 

sagatavošanas. Ir īstenotas trīs ekspedīcijas 

“Dzīvesstāsti” pie unikāliem Latgales cilvē-

kiem, tiek organizēti radošie plenēri, kuru 

rezultātā tapušas gan gleznas, gan deju un 

mūzikas uzvedumi – tas radīts ne tikai pašu 

priekam, bet izrādīts izstādēs un koncertuzve-

dumos.  

Grūti pat uzskaitīt visu minēto “Mediju rado-

šās studijas” veikumu, bet nevar nepieminēt 

to, ka mīlestība pret Latgales cilvēkiem un 

unikālo kultūru pamanāma itin visā – arī 

biedrības izdotajā, sešas reizes gadā iznāko-

šajā žurnālā “A12”. Lai arī tas lielākoties 

sniedz informāciju par Latgales reģionu – 

valodu, vidi, materiālo, mutvārdu un cita 

veida nemateriālo kultūru, reģiona vēsturi un 

tās izpēti, cilvēkiem un viņu uzskatiem. 

Žurnālu raksturo trīs vārdi – Patiesi, Dziļi, 

Skaisti jeb Pozitīvi par cilvēkiem Latgalē un 

pasaulē. Jāpiebilst, ka žurnāls ir krāsains, ar 

bagātu fotogrāfiju klāstu un ir pieejams, to 

abonējot. 

 

Piedāvā unikālas iespējas 

Otrā diena sākas ar Austrumlatvijas radošo 

pakalpojumu centra „Zeimuļs” apmeklējumu. 

Vispirms pārsteidz tā vizuālais izskats – vai-

rākos līmeņos izvietojusies – it kā viena ēka, 

bet ar daudziem dažāda slīpuma zaļas velēnas 

klātiem jumtiem, kurus vietām aizstāj “nejauši 

iespraustie” zīmuļu torņi, rada iespaidu, ka 

turpinās zāliena zona un gandrīz jāuzmin, 

kura no stiklotajām sienām ir logs un kura – 

durvis. Iekštelpu izkārtojums jau ar pirma-

jiem soļiem foajē, liek domāt, ka kvadratūra 

pakārtota ērtībai un brīvības sajūtai. – 

pārfrāzējot – kur izpausties radošumam.  

Ar to, kas notiek “Zeimuļī”, mūs iepazīstina 

Rēzeknes pilsētas Jaunatnes lietu speciāliste 

Eleonora Ivanova. Uzzinām, ka radošo pakal-

pojumu centrs ir pašvaldības iestāde un tajā 

izvietotas: Jaunatnes lietu nodaļa, Jaunatnes 

interešu izglītības nodaļa, Tūrisma attīstības 

centrs, Latgales amatnieku veikals–salons un 

darba prasmju izstāžu zāle, kafejnīca „Rosit-

ten”, viesnīca. Centra pārraudzībā darbojas 

jaunatnes neformālās izglītības centri – Rē-

zeknes pilsētas Jauniešu atvērtais centrs 

„JACis” un Rēzeknes pilsētas Jaunatnes ini-

ciatīvu centrs „Draugu centrs”; Jaunatnes brī-

vā laika iniciatīvu istaba; Jaunatnes infor-

mācijas un jaunatnes nevalstisko organizāciju 

atbalsta punkts; Rēzeknes pilsētas Jauniešu 

dome; Jaunatnes radošās nodarbinātības 

atbalsta punkts ar Moderno tehnoloģiju 

darbnīcu, Multimēdiju darbnīcu; Mūzikas & 

vokāli instrumentālo grupu, kā arī skolēnu 

mācību uzņēmums. 

Pārsteidzošākais – iespējas, ko var izmantot 

jaunieši, piemēram, apgūt iemaņas darbā ar 

3D lāzerprinteri, robotikas pulciņā – prasmes 

lietot dažādu elektronisko aprīkojumu.  

E.Ivanova informē, ka „Zeimuļa” aktivitātes ir 

paredzētas bērniem un jauniešiem līdz 25 

gadu vecumam, bet ir nodarbības, kurās pie-

dalās bērni un viņu vecāki, kā arī citu vecumu 

pieaugušie. Kopumā Interešu izglītības nodaļā 

Žurnāla A12 logo ir “Patiesi. Dziļi. Skaisti.” 

“Zeimuļa” ēka ir modernās arhitektūras 

paraugs 

Foajē noformējums liecina par radošu 

gaisotni 
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esot izstrādātas 83 interešu izglītības prog-

rammas – dziedāšanas, dejošanas, instrumen-

tu spēles, keramikas, zīmēšanas, šūšanas, 

kokapstrādes, dambretes, šaha un citas. Tiek 

rīkotas dažādas aktivitātes – ģimenes svētki, 

konkursi, darbnīcas, foto izstādes, labdarības 

un sporta pasākumi. Viena no funkcijām, ko 

īsteno “Zeimuļī” ir Eiropas brīvprātīgo uz-

ņemšana un nosūtīšana – par šo tēmu ar Jau-

natnes lietu speciālisti notika garāka saruna, 

kuras gaitā uzzinājām par pieredzi gan no 

pozitīvās, gan negatīvās puses.  

Daudzas iniciatīvas “Zeimuļa” darbinieces 

pārvedušas mājās no pieredzes apmaiņas 

braucieniem. Interesanta šķita fizisko vingro-

jumu metode “Drums Alive” (Dzīvās bungas), 

kura, iespējams, tiks izmēģināta arī Jēkabpilī. 

 

Inovatīvi izmanto savu 

laiku nokalpojušu objektu  

Daugavpilī kā pirmās apmeklējām Amatnieku 

biedrību “Latgales suvenīri” un Daugavpils 

Ukraiņu kultūrizglītības biedrību «Mrija». 

Abām biedrībām ir kopīga iezīme – tās atro-

das kaimiņos daudzstāvu dzīvojamā nama 

Alejas ielā 7 pagrabstāvā. 

Amatnieku biedrības “Latgales suvenīri” 

darbojas 10 gadus un tās biedru skaits ir ap 70 

dažādu arodu amatnieki. Biedrības telpās ir 

atvērta organizācijas biedru darinājumu 

ekspozīcija. Iepatikušos darbus var iegādāties 

gan uz vietas, gan pasūtīt. Šeit pieejami 

Latgalei raksturīgie izstrādājumi – glazētā 

keramika, austi, adīti un citās tehnikās 

darināti augstas kvalitātes rokdarbi – segas, 

lakati, šalles, jostas, zeķes, cimdi, cepures, 

dvieļi un galdauti no vilnas un lina., dzintara 

un ādas izstrādājumi, kā arī metālkalumi. 

Biedrības darbību pamatā nodrošina 

ienākumi no izstāžu zāles. 

Savukārt, blakus atrodošās 

Daugavpils Ukraiņu kultūrizglī-

tības biedrības “Mrija” vadītāja 

Nadežda Stahovska pastāstīja, 

ka biedrības telpu, kuru kopējā 

platība ir 106 m2, izmantošanu 

apmaksā pašvaldība, bet atspē-

rienu darbībai devis Sabiedrī-

bas integrācijas fonda atbalstī-

tais projekts “Daugavpils Ukrai-

ņu kultūrizglītības biedrības 

“Mrija” uzplaukums”. Tā ietva-

ros veikts telpu kosmētiskais 

remonts, iegādāti 8 ukraiņu 

tautas tērpi un iebūvēti skapji 

to uzglabāšanai. Pamatā bied-

rības darbība vērsta uz ukraiņu 

kultūras mantojuma saglabāša-

nu un attīstību Daugavpilī, sa-

darbību ar citām Latvijas ukrai-

ņu diasporas organizācijām un 

saiknes ar etnisko dzimteni 

Ukrainu uzturēšanu. 

Nākamais pieturas punkts Dau-

gavpilī ir vācu biedrība “Erfolg”. 

Ieskatu tās darbībā vadītāja 

Olga Jesse sāk ar veļas mazgā-

šanas punkta izrādīšanu – pa-

kalpojums tapis sadarbībā ar 

“Ziedot.lv” un tikai nupat sācis 

darboties. Tuvojoties biedrības 

biroja ēkai, pamanām krāsainu 

objektu, izrādās, ka tas biedrī-

bas projekta ietvaros izveidotais 

grāmatu apmaiņas punkts – 

bibliotēka savu laiku nokalpojušā telefona 

būdā – te ikviens var atnest grāmatas, kas 

izlasītas un starp esošajām izvēlēties nākamo 

lasāmvielu. 

Nākamais pārsteigums mūs sagaida tūlīt aiz 

ārdurvīm – paveras skats uz kāpnēm, kuru 

pakāpienu vertikālās daļas veic arī informa-

tīvo funkciju – redzam, kādus pakalpojumus 

un iespējas piedāvā biedrība. 

Biedrība “Erfolg” darbojas arī kā mācību 

centrs, kurā ne tikai biedrības biedri, bet 

jebkurš interesents var apgūt latviešu, krievu, 

vācu, angļu, zviedru un franču valodas. 

Biedrībā tiek organizētas bērnu neformālās 

Jauniešiem ir iespēja apgūt darbu ar 3D 

lāzerprinteri 

Amatniecības darbnīca 

“Drums Alive” tulkojumā nozīmē “Dzīvās bungas” 

Amatnieku biedrības izstāžu zālē skatāmi arī keramikas 

darbi 



5 

izglītības radošās darbnīcas, projektu vadības 

un citu veidu kursi. Kā sertificēta organizācija, 

“Erfolg” programmas „Eiropas brīvprātīgais 

darbs” ietvaros uzņem un nosūta jauniešus 

brīvprātīgajā darbā, kā arī sniedz informatīvas 

konsultācijas par izglītības un apmaiņas 

programmu iespējām Eiropas Savienībā. 

Pieredzes brauciena noslēgumā tiekamies ar 

aktīvi dzīvesveidu popularizējošu biedrību – 

Tūrisma kluba “Sniegpukstenīte” un Daugav-

pils Spīdmintona kluba pārstāvjiem Viktoriju 

Kozlovsku un Oskaru Priedīti.  

Klubs “Sniegpulkstenīte” savu romantisko 

nosaukumu ieguvis pateicoties līdzībai ar 

dabas norisēm pavasarī – līdzko sāk kust 

sniegs, tā uzzied sniegpulkstenītes un tūrisma 

kluba aktīvisti sāk pārlūkot inventāru un 

plānot maršrutus. Kluba realizēto projektu 

ietvaros ir izstrādāti gan ūdens, gan pastaigu 

un velomaršruti. Ir izdots “Veloceļvedis. Dau-

gavpils un Ilūkstes novads” ar dažāda garuma 

un sarežģītības maršrutiem, kuri veidoti ar 

aprēķinu, lai dalībnieki ne tikai trenētu fizisko 

izturību, bet gūtu arī estētisku dabas 

baudījumu un apskatītu kultūrvēsturiskus 

objektus.  

Tenisu, badmintonu un skvošu apvienojošais, 

samērā jaunais sporta veids spīdmintons 

savaldzinājis aizvien vairāk daugavpiliešu, un 

ar mērķi tos apvienot, izveidots Spīdmintona 

klubs. Vasarā nodarbības notiek brīvā dabā, 

bet rudens periodā treniņi tikšot turpināti 

telpās – par to, ka interesentu skaits tikai 

augs, ir pārliecināts spīdmintona entuziasts O. 

Priedītis. 

Šķiroties no Daugavpils uzklausām īsu infor-

māciju par Latgales plānošanas reģiona aktua-

litātēm mūsu gida pa Daugavpili – Latgales 

plānošanas reģiona ES struktūrfondu infor-

mācijas centra speciālista Oskara Zurģicka 

sniegumā.  

Otrā pieredzes apmaiņas brauciena diena slie-

cas uz vakarpusi, mēs dodamies mājup.  

 

Pieredzes apmaiņas 

brauciens – ieguvums ar 

pievienoto vērtību  

Ritma Komarova, atskatoties uz divām aizva-

dītajām dienām, pauž gandarījumu par re-

dzēto un dzirdēto. Iespaidu atstājusi informā-

cija par neformālās izglītības plašo piedāvā-

jumu, kuru īsteno Preiļu NVO centrs, kā arī 

iespējas, kas paveras Austrumlatvijas radošo 

pakalpojumu centra „Zeimuļs” daudzfunkcio-

nālo darbnīcu un pulciņu dalībniekiem. 

Jāpiebilst, ka Ritma bija pieredzes brauciena 

programmas veidotāja. “Jau grafika stādīša-

nas procesā vadījos pēc principa – vairāk da-

žādības. Tāpēc apmeklējamo sarakstā tika 

iekļautas atšķirīgu darbības virzienu neval-

stiskās organizācijas – sociālo, aktīvu dzīves-

veidu, kultīrizglītojošo un citas jomas pārstā-

vošas biedrības, “saka R. Komarova. 

Brauciena dalībniece Lāsma Zēberga ir Jēkab-

pils NVO resursu centra brīvprātīgo darba 

Daugavpils ukraiņu kultūrizglītības biedrības “Mrija” vadītāja Nadežda Stahovska  

Tūrisma klubs “Sniegpulkstenīte” prezentē sevi 

Jēkabpils NVO resursu centra veidoto suvenīru saņem Eleonora Ivanova 
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Par inovatīvo telefona būdas pielietojumu 

pārsteigta ir Lāsma Zēberga 

koordinatore gan Latvijas, gan Eiropas mēro-

gā. Tā kā oktobrī resursu centrā darbu uzsāks 

divas brīvprātīgās no Eiropas valstīm, viņas 

interese vairāk saistījās ar to, kāda ir biedrību 

pieredze, pie sevis uzņemot ārvalstu brīvprā-

tīgos. L. Zēberga atzīst, ka dzirdētais par citu 

biedrību “piedzīvojumiem” ar brīvprātīgajiem 

jauniešiem sniedzis jaunu ieskatu: “Guvu vai-

rākus vērā ņemamus padomus. Viens no tiem 

– domājot par brīvprātīgā ērtībām, jāatceras 

arī par sevi un savas organizācijas interesēm. 

Uzzināju par riskiem, par kuriem sākotnēji ir 

pat grūti iedomāties. Diemžēl, salīdzinot mū-

su iespējas, piemēram, ar Rēzekni, kur katram 

brīvprātīgajam ir ne tikai atsevišķa darbavieta, 

bet arī kabinets, stipri zaudējam – mums nav 

telpu pat pašu darbiniekiem”.  

Jēkabpils NVO resursu centra valdes priekšsē-

dētāja Agita Pleiko, vērtējot pieredzes braucie-

nu, uzsver, ka ārpus ierastās ikdienas veiktās 

aktivitātes dod specifisku ieguvumu, ko varētu 

nodēvēt arī par pievienoto vērtību: “Pieredzes 

braucieni ir īpaši ar to, ka tajos cilvēki salie-

dējas, tiek stiprināts komandas gars. Tas ir 

būtiski jebkurā darbā – komandas darbs ļauj 

neizdedzināt sevi. Tiekoties, redzot un klau-

soties citu NVO pieredzes stāstos, ir radusies 

gūzma ar labām idejām, iegūti jauni kontakti”.  

Savukārt veselīga dzīvesveida biedrības “Ho-

lista” valdes locekle Ligita Upīte, kurai vieso-

šanās pie Latgales NVO bija ne tikai pieredzes 

gūšana, bet arī auto vadīšanas pienākumu 

pildīšana, pievienojas viedoklim, ka pieredzes 

brauciens bijis vērtīgs. Sevišķi aizraujoši bijis 

vērot, kā Daugavpils vācu biedrībā izmantota 

savu laiku nokalpojusī telefona būda un kāp-

nes papildu savai pamatfunkcijai pilda infor-

matīva elementa lomu. “Patika tas, ka neval-

stisko organizāciju darbinieki nebaidījās at-

klāti stāstīt par savu pieredzi, kā arī padoms, 

ka jāmācās neļaut sevi izmantot,” papildina L. 

Upīte. 

Vēlos piebilst, ka pieredzes apmaiņas brau-

ciens bija divvirzienu pozitīvais guvums – mēs 

ne tikai smēlāmies idejas, ne tikai uzzinājām 

par “klupšanas akmeņiem” virzienos, kuros 

tikai gatavojamies startēt, mēs sniedzām 

informāciju par sevi kā par iespējamiem 

sadarbības partneriem, mēs popularizējām 

Jēkabpili un apkārtējos novadus, dāvinot 

šejienes uzņēmēju produktus, mēs ar 

lepnumu pasniedzām NVO resursu centrā 

radītu, mūsu pilsētu simbolizējošu suvenīru – 

trauku ar dažāda lieluma dolomīta graudiem 

un zili iekrāsotu Daugavu pa vidu. 

„Zeimuļa” torņi tiek izmantoti kā skatu laukumi 

Esam pie biedrības “Erfolg” ieejas durvīm Kāpnes vēsta, ko piedāvā telpu īpašnieki 
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BRĪVPRĀTĪGAIS DARBS 

Vai Tu zini, kas ir dokumenta atvasinājums un kā to izstrādā? Gribi uzzināt?  

Tad zvani “Jēkabpils NVO resursu centrs” lietvedei  

T. 29811673 

NOPIRKI KATLIŅU. NEZINI, KUR LIKT VECO? 

Lāsma Zēberga, 

Jēkabpils NVO resursu centra 

Brīvprātīgā darba koordinatore 

Mob.: 28753332 

Jau šoruden, 2.oktobrī, Jēkabpilī 

ieradīsies divas Eiropas brīvprātīgās. 

Aleksandra no Rumānijas – centīsies 

pievērst Jēkabpils sabiedrību aktīvam 

dzīvesveidam, bet Liāna no Armēnijas – 

rosinās jauniešus diskusijām par 

Eiropai un vietējai sabiedrībai 

nozīmīgām tēmām. 

Jēkabpilī jaunietes savu Eiropas brīvprātīgo 

darbu (EBD) veiks vienu gadu. Viņām šis 

notikums būs kā jaunas, nozīmīgas, baltas 

dzīves lappuses pāršķiršana, kas gada laikā 

būs jāizkrāso. 

Aicinām sabiedrību – padarīt jaunietēm 

omulīgāku iejušanos Jēkabpilī, dāvājot 

meitenēm sadzīvē noderīgas lietas – traukus 

un citus sadzīves priekšmetus. Sakārtojiet 

savus pieliekamos, veiciet rudens ģenerāltī-

rīšanu, un noteikti atradīsies jums kas lieks, 

bet meitenēm tik noderīgs. 

Atradumus aicinām nest uz biedrības Jēkab-

pils NVO resursu centrs ofisu, Brīvības ielā 45, 

Jēkabpilī, līdz 2.oktobrim ik darbadienu no 

plkst. 9.00 līdz 17.00.  

Šis projekts „Volunteers change Jēkab-

pils” (Brīvprātīgie maina Jēkabpili) tiek īste-

nots no Eiropas Savienības finansējuma prog-

rammas Erasmus+, ko Latvijā koordinē Jau-

natnes Starptautisko programmu aģentūra.  

"LATVIJAS PILSONISKĀ ALIANSE" VEIDO  

NVO KONSORCIJU, KAS SNIEGS ATBALSTU  

BĒGĻU UZŅEMŠANAI LATVIJĀ 

Biedrība "Latvijas Pilsoniskā alianse" 

piedāvā veidot nevalstisko organizāciju 

(NVO) konsorciju, kas sniegtu 

koordinētu biedrību un nodibinājumu 

atbalstu bēgļu uzņemšanai Latvijā, 

informē biedrības pārstāve Eva Viļķina. 

Konsorcijs darbosies kā koleģiāls un atvērts 

instruments, iesaistot tos, kuri vēlas sniegt 

atbalstu un risinājumus bēgļu migrācijas 

jautājumā. Viļķina solīja, ka organizāciju 

apvienība sniegs palīdzību, nedublējot valsts 

un pašvaldību pienākumus un atbildību, lai 

nodrošinātu maksimāli koordinētu atbalsta 

plūsmu bēgļu uzņemšanai un iekļaušanai 

Latvijas sabiedrībā. 

Konsorcijs apzinātu esošos materiālos un 

nemateriālos resursus biedrībās un 

nodibinājumos, kurus varētu izmantot bēgļu 

uzņemšanas vajadzībām Latvijā, kā arī 

īstenotu pasākumus, kas veidos sabiedrības 

izpratni par bēgļu uzņemšanas nepiecieša-

mību Latvijas drošības kontekstā. 

Tāpat konsorcijs koordinētu atbalstu no 

biedrību, nodibinājumu un citu ieinteresēto 

iedzīvotāju puses, veidotu atbalsta palīdzības 

sistēmu, pēc kuras darboties, sniedzot 

atbalstu no iesaistītajām organizācijām un 

iedzīvotājiem un pēc nepieciešamības 

nodrošināt pakalpojumu grozu, kuru sniedz 

organizācijas vai indivīdi, sagaidot bēgļus 

Latvijā, nodrošinot gan īstermiņa, gan 

ilgtermiņa pakalpojumus. 

Konsorcija sākotnējā sastāvā ietilps Latvijas 

Samariešu apvienība, biedrība "Patvērums 

"Drošā māja"", sabiedriskās politikas centrs 

"Providus",  Starptautiskā Migrācijas 

organizācija Latvijā un ''Latvijas Pilsoniskā 

alianse''. 

Viļķina uzsvēra, ka ikviena organizācija, kas 

vēlas iesaistīties šajā darbā visā Latvijas 

teritorijā un jebkurā Latvijas reģionā, ir 

aicināta sazināties ar konsorcijā iesaistītajām 

organizācijām. 

Kā ziņots, Eiropas Komisija pagājušajā nedēļā 

ierosināja dalībvalstīm obligātā kārtā uzņemt 

160 000 imigrantu no Itālijas, Grieķijas un 

Ungārijas. Latvijai papildus būtu jāuzņem 526 

bēgļi. Latvija iepriekš bija paudusi piekrišanu 

250 bēgļu uzņemšanai, tātad kopumā valstī 

būtu jāuzņem 726 bēgļi. 

Materiāls tapis sadarbībā ar LETA 



Agita Pleiko,  

Projekta eksperts 

Septembrī ar Jelgavas biedrības „Rod-

ņik” realizētu projektu „Starpkultūru 

dialogs – slāvu un latviešu tradicio-

nālās kultūras mantojuma izzināšana 

un jauniešu saliedēšana” tiek noslēgti 

Zemgales mazākumtautību biedrību 

projektspēju veicināšanas pasākumi, ko 

finansē Latvijas valsts budžets.  

Pasākumu klāstā visas Zemgalē esošās mazā-

kumtautību organizācijas augustā tika 

aicinātas piedalīties bezmaksas apmācībās 

divās grupās – Jēkabpilī un Jelgavā – par 

projektu rakstīšanu un iesniegšanu. Izstrā-

dātos projektu pieteikumus līdz 935 EUR 

apmērā pēc apmācībām varēja iesniegt 

biedrībai „Izglītības iniciatīvu centrs”, lai 

konkursa kārtībā mēģinātu saņemt līdzekļus 

savas idejas realizēšanai. Līdz konkursa beigu 

datumam tika saņemti seši projektu 

pieteikumi.  

Viens projekts tika noraidīts, jo neizturēja 

administratīvos vērtēšanas kritērijus, bet 

visvairāk punktus saņēmušais projekts no 

Jēkabpils nepiedzīvoja realizēšanos dažādu 

citu apstākļu dēļ. Tāpēc finansējums 935 EUR 

apmērā aizceļoja otram labākajam projektam 

uz Jelgavas biedrību „Rodņik”, un tā iecerētie 

pasākumi noslēgsies 27.septembrī.  

Apmācības, konsultācijas un viena mazākum-

tautību NVO projekta realizācija ar iespējām 

konsultēties pie ekspertiem notika projekta 

"Zemgales mazākumtautību NVO projektspē-

jas veicināšana" ietvaros. Projektu finansēja 

Latvijas valsts budžets, administrēja Sabied-

rības integrācijas fonds, bet Zemgales reģionā 

realizēja – biedrība „Izglītības iniciatīvu 

centrs”.  

 

NOSLĒDZAS ZEMGALES MAZĀKUMTAUTĪBU 

BIEDRĪBU PROJEKTU APMĀCĪBA 
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NOTIEK BALTKRIEVU KULTŪRAS DIENA 

Jēkabpils baltkrievu biedrība „Spatkanne” 26. septembrī  

Jēkabpils Tautas namā jēkabpiliešus un pilsētas viesus 

ielūdza uz baltkrievu kultūras dienu. 

Biedrības „Spatkanne” vadītāja Valentīna Doraščenoka informē, ka 

baltkrievu kultūras diena tika organizēta sadarbībā ar Latvijas 

Baltkrievu savienību un tās ietvaros norisinājās kultūras programma 

ar biedrības vokālā ansambļa „Zaviruha”, kā arī citu Jēkabpils 

mazākumtautību biedrību amatierkolektīvu uzstāšanos. Mijoties ar 

skanīgajiem priekšnesumiem, notika baltkrievu nacionālo ēdienu 

degustācija un izstādē varēja aplūkot baltkrievu tradicionālajiem 

rakstiem  izšūtus dvieļus un citus tekstila rokdarbus.   

Baltkrievu kultūras dienā kā īpašs akcents tika pieminēts šīgada 525. 

gadadienas jubilāra – izcilā baltkrievu apgaismotāja un pirmā 

grāmatu iespiedēja Franciska Skorinas (1490.g. – 1552.g.) devums 

baltkrievu valodas attīstībā – pateicoties viņam 1512. gadā tika izdota 

pirmā drukātā grāmata austrumslāvu tautu vidū – Bībeles tulkojums 

vecbaltkrievu valodā. 

Baltkrievu kultūras dienā „Spatkanne” uzņēma arī viesus – baltkrievu 

biedrību pārstāvjus no citām Latvijas pilsētām. 
Plašāku informāciju par Baltkrievu kultūras dienu lasiet 

"Vidusdaugavas e-avīzes" oktobra numurā. 

SAGAIDOT STARPTAUTISKO 

SENIORU DIENU, AICINA 

ATCERĒTIES BIJUŠOS 

DARBINIEKUS 
1. oktobrī Eiropā un arī Latvijā atzī-

mēsim Starptautisko Senioru dienu. To 

sagaidot, Jēkabpils pensionāru apvie-

nība “Sasaiste” aicina Jēkabpils iestā-

žu, uzņēmumu un organizāciju vadī-

tājus atcerēties šobrīd aktīvās darba 

gaitas beigušos  kādreizējos  kolēģus, kā 

arī ģimenēs – savus seniorus. 

“Gribu atgādināt, ka cilvēkam gados ir būtiski 

saglabāt piederības sajūtu, tāpēc aicinu 

vadītājus padomāt kā ar papildu uzmanību 

iepriecināt cilvēkus, kuri savus aktīvā darba 

gadus pavadījuši darbojoties Jūsu vadībā vai 

sadarbībā, bet pašlaik atrodas pelnītā atpūtā. 

Tāpat arī ģimenēs – vecmāmiņās un vectētiņi 

ļoti gaida uzmanības apliecinājumus – ka 

viņus atceras un mīl.. Lai sagādātu 

prieku, nevajag jau neko daudz – 

vienkārši atklātne ar veselības 

vēlējumu vai telefona zvans arī 

sniedz piederības un sevis noderī-

guma sajūtu,” saka Jēkabpils se-

nioru apvienības “Sasaiste” vadītāja 

Biruta Jemeļjanova.  

Kā skaistu piemēru B. Jemeļajanova min 

pasākumu, ko, atzīmējot Starptautisko se-

nioru dienu rīko SIA “Brēķu nami”: “Uzņēmu-

ma vadība savās telpās tieši 1.oktobrī ir uzai-

cinājusi mūsu apvienības “Sasaiste” 25 bied-

rus uz svinīgām brokastīm, par ko viņiem 

milzīgs “PALDIES!””  

B. Jemeļjanova piebilst, ka Senioru brokastis, 

ko rīko SIA “Brēķu nami”, jau kļūst par 

tradīciju – tādas notika jau pagājušajā gadā. 

Turklāt tā nav tikai saviesīga kopā pabūšana, 

kas, protams, arī nav mazsvarīgi – tas ir 

kultūras pasākums ar uzņēmuma sarūpētu 

nelielu koncertprogrammu. 

Starptautisko senioru dienu Eiropā atzīmē jau 

kopš 1991. gada, un Latvijā tā atzīmējamo 

dienu sarakstā iekļauta 2009.gadā. 
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TU  UN  NVO 
Jēkabpils NVO resursu centrs turpina iepazīstināt ar 

nevalstisko organizāciju cilvēkiem. Šoreiz uz sarunu 

aicinājām Jēkabpils senioru apvienības “Sasaiste” valdes 

priekšsēdētāju Birutu JEMEĻJANOVU. 

Jautājumi: 

1. Kā sākāt darbu NVO sektorā? 

2. Kas motivē turpināt darbu NVO? 

1. Darbs sabiedriskajā sektorā sākās laikā, kad dibinājās Tautas fronte. 

Kūkās, tagadējā Krustpils novadā izveidojām Tautas frontes grupu. 

Kopā ar vēl vairākiem entuziastiem nolēmām, ka jāaktivizē seniori. 

Sasaucām Jēkabpils pensionāru sapulci – uz to sanāca ap 70 aktīvākie, 

tur mani arī izvirzīja vadībā. Kopš tā laika arī turpinu “nest to krustu”. 

Sākumā bijām visu Jēkabpils rajona pensionārus pārstāvoša orga-

nizācija un bijām to vidū, kas dibināja Latvijas pensionāru federāciju. 

Kad federācija realizēja projektu par divu senioru centru izveidi 

Latvijā, vajadzēja biedrību, kas būtu kā bāze – bijām šajā pusē vienīgie 

un tā arī palikām un turpinām darboties joprojām. 

2. Jau no agras jaunības ir pierasts iet un darīt – vēl nebija 16 gadi, 

kad piekritu strādāt Neretas ciema padomē. No tā laika vienmēr esmu 

bijusi notikumu virzības centrā – gāju dejot, dziedāju. Neatteicos arī 

no piedāvājuma kļūt par Neretas kultūras nama direktori. Man patīk  

sabiedriskās dzīves norises un darbs ar cilvēkiem. Tas ir tāds 

dzīvesveids – vēl jau šķiet, ka  varu kādam palīdzēt. Ja paši sevī 

nepārvarēsim vēlēšanos atmest visam ar roku un pievienoties mājās 

sēdētāju un vaidētāju pulkam – ko mēs varam gaidīt no citiem? 

Joprojām saskatu jēgu tam, ko daru – savādāk vienkārši neprotu 

dzīvot. 

Gunta Žilde: “Nevalstiskais sektors Pļaviņu novadā ir diezgan plaši pārstāvēts. Mums ir gan sporta 

biedrības, gan izglītības un kultūras jomu pārstāvošas biedrības, senioru apvienojošās biedrības, 

mednieku kolektīvu biedrības, jauniešu biedrība, nedzirdīgo biedrība un arī reliģisko sektoru 

pārstāvošās biedrības. Jāteic, ka pēdējos piecos gados biedrību skaits ir krietni pieaudzis. Ar biedrībām 

pašvaldība ir slēgusi sadarbības līgumus un mēs kopīgi esam organizējuši daudzus pasākumus. Esam 

arī deleģējuši dažām biedrībām atsevišķas funkcijas veikt, ko pašvaldība nevar nodrošināt, piemēram, 

skvoša pulciņa nodarbību vadīšana.  

Nākamajā gadā esam domājuši par to, ka būtu nepieciešamas izmaiņas NVO sektora finansēšanas 

jomā. Tāpēc esam sākuši izstrādāt nosacījumus, kā biedrības varēs iegūt finansējumu, piedaloties 

pašvaldības izsludinātajos konkursos. Pašlaik viena projekta summa tiek plānota līdz 1500 euro. 

Pašvaldība izsludinās projektu konkursu un biedrības, lai savus pasākumus organizētu, kas ir paredzēti 

visiem novada iedzīvotājiem vai izveidotu kādu sabiedrībai nepieciešamu laukumu vai kādu aktivitāti, 

būs iespējams, uzrakstot projektu, saņemt finansējumu.  

Kā jau minēju, jomu ir diezgan daudz. Pašvaldība strādā, sadarbībā ar nevalstiskajām organizācijām 

ļoti veiksmīgi. Vēlos uzteikt biedrību “Kopsolis”, kas ļoti veiksmīgi sadarbojās ar pašvaldību, jo biedrība 

var saņemt krietni lielāku finansējumu no Eiropas struktūrfondiem un pašvaldība piedalās ar mazu 

līdzfinansējuma daļu. Tā Pļaviņās ir izveidotas Muzeja telpas, skeitparks un plostnieku vides objekts.”  

Sagatavoja sabiedrisko attiecību speciālists Jānis Peņģerots 

Jānis Dimitrijevs: “Pašvaldība savā darbā sadarbojas ar aptuveni 10 novada nevalstiskajām 

organizācijām. Sadarbība ir gan organizējot pasākumus, projektos, izstādēs kā arī apgūstot pašvaldības 

finanšu līdzekļus NVO sektoram. NVO spektrs ir plašs – sākot no jauniešiem līdz senioriem, aptverot 

dažādas nozares – vidi, kultūru, sportu u.c..  

Pašvaldība funkcijas NVO sektoram nav deleģējusi. Kopumā sektors attīstās, ir veiksmes stāsti gan 

starptautisku, gan vietēju projektu ieviešanā. Uzlabojas darbs ar sabiedrību, mērķu grupām.  

Pašvaldība plāno arī turpmāk attīstīt iesākto sadarbību ar NVO sektoru gan piešķirot finansējumu 

konkrētiem pasākumiem, gan dažādu aktivitāšu ieviešanai, kā arī līdzfinansējumu dalībai lielāka 

mēroga projektos.” 

Veicot lasītāju aptauju par “Vidusdaugavas e-avīzes” saturu, tika izteikts priekšlikums, ka nepie-

ciešams publicēt arī novadu pašvaldību vadības viedokļus par NVO sektoru.  

Gunta Žilde: Nākamajā gadā 

plānojam izmaiņas NVO 

sektora finansēšanas jomā 

Jānis Dimitrijevs: Uzlabojas 

darbs ar sabiedrību un mērķa 

grupām 

PAŠVALDĪBA UN NVO: VIEDOKĻI PAR SADARBĪBU 
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ZINĀMI ZEMGALES NVO PROJEKTU PROGRAMMAS 

2015.GADA REZULTĀTI 

Jūnijā Zemgales NVO Centrs izsludinā-

ja projektu programmu, kuras mērķis 

ir veicināt plānošanas reģionā pilsonis-

kās sabiedrības iniciatīvas, iedzīvotāju 

līdzdalību un starpkultūru dialogu, tai 

skaitā mazākumtautību darbu.  

Līdz projekta pieteikumu iesūtīšanas beigu 

termiņam (29.jūlijs) saņemti 39 projektu pie-

teikumi. 

Kopā biedrību projektu finansēšanai pieejami 

24 000 EUR, kas sadalīti 3 jomu atbalstam. 

Savukārt 39 projektu kopējais finanšu piepra-

sījums ir 70 243.60 EUR. 

 

1. Pilsoniskās sabiedrības iniciatīvu 

projektiem paredzēti 8 000 EUR.  

Šajā jomā saņemti 23 projekti, to pieprasītais 

finansējums 40 380.91 EUR.  

Starp 11 atbalstītajiem ir Jēkabpils NVO 

resursu centra biedrorganizāciju „Biedrības 

kristīgai paaudžu kopībai „Tilts”” 

projekts "IESILDI SIRDI" ar mērķi aktualizēt 

uz bērniem attiecināmo deinstitucionalizācijas 

pasākumu (turpmāk BDI) jautājumu 

Jēkabpils pilsētas, Pļaviņu, Krustpils, Jēkab-

pils, Salas, Viesītes, Aknīstes, Neretas novadu 

iedzīvotāju vidū, izzināt dažādu sabiedrības 

grupu informētību un motivāciju iesaistīties 

ar BDI saistītās aktivitātēs, izstrādāt 

sabiedrības informēšanas un motivēšanas 

kampaņas pasākumu (kultūras akciju) 

projektus un .Jēkabpils Invalīdu biedrī-

bas projekts „Aktīvi iedzīvotāji – pilsoniskas 

sabiedrības pamats”, kura mērķis ir izglītot 

Jēkabpils pilsētā dzīvojošos cilvēkus ar 

īpašām vajadzībām un pašvaldības darbi-

niekus par sabiedrību ar vienlīdzīgām 

iespējām visiem, veicinot sociāli aktīvu jaunu 

biedru iesaisti Jēkabpils invalīdu biedrības 

darbībā un apgūstot prasmes vietējā līmeņa 

interešu aizstāvībā.  

Atbalstīti ir biedrības "Daugavas Pār-

upieši" projekts "MĒS, TAUTA", kura mērķis 

– veicināt apzinātu nacionālās identitātes 

veicināšanu, vairojot piederības izjūtu Latvijas 

kultūras telpai caur savu novadu un Krustpils 

novada iedzīvotāju valstiskās pašapziņas 

stiprināšana un pozitīvas attieksmes 

veidošana pret tautas tradīcijām un Latvijas 

simboliku, kā arī Pļaviņu novada NVO 

„Jauniešu biedrība CENTRS” projekts 

„Iespēju asorti", tā mērķis – paplašināt 

Pļaviņu novada jaunatnes redzesloku, 

izglītojot par jaunatnes lietām nacionālā un 

Eiropas līmenī, parādot Zemgales jauniešu 

pieredzi, sniedzot apkopotu, sistematizētu 

informāciju Pļaviņu novada jauniešiem un 

citiem iedzīvotājiem par iespējām jaunatnei 

Pļaviņu novadā, lai sekmētu jaunatnes 

darbību un līdzdalību sabiedriskos procesos 

Pļaviņu novadā un plašākā mērogā. 

 

2. Starpkultūru dialoga projektiem pa-

redzēto 8 000 EUR sadales konkursā 

piedalījās 10 projekti ar pieprasīto 

finansējumu 18 221.97 EUR.  

Atbalstīti ir seši projekti un to vidū ir 

Jēkabpils ukraiņu kultūrizglītojošā 

biedrība „Javir” ar projektu "Dvēseles pūra 

lāde" jeb "Duhovna skarbnica", kura ietvaros 

tiks veicinātas ukraiņu kultūras valodas un 

tautas tradīcijas, nacionālās identitātes 

saglabāšana un attīstīšana nolūkā veidot un 

attīstīt starpkultūru dialogu ar Jēkabpilī 

dzīvojo šām citā m mazāku mta utī bu 

organizācijām un pamatnāciju. 

Šajā jomā ir atbalstīta arī Jēkabpils 

baltkrievu biedrības «Spatkanne» inicia-

tīva "Kopīgais vieno, atšķirīgais bagātina" ar 

mērķi veicināt kultūras dialogu starp balt-

krievu, krievu un latviešu tautību iedzīvo-

tājiem Jēkabpils pilsētā un tuvākajos novados, 

savstarpēji iepazīstot kopīgo un atšķirīgo, 

nodrošinot savas tautas kultūras un sadzīves 

tradīciju attīstību un saglabāšanu, radot un 

uzturot jaunas kopējas kultūras vērtības un 

veicinot latviešu valodas plašāku pielietošanu. 

 

3. Mazākumtautību iniciatīvu projek-

tiem 8 000 EUR (t.sk. atbalsts romu 

NVO, kas nav mazāks par 1500 EUR). 

Saņemti 6 projekti ar pieprasīto 

finansējumu 11 640.72 EUR. 

Starp četriem atbalstītajiem ir Jēkabpils po-

ļu biedrības "RODACY" projekts "Manto-

jums", kurš veidots ar mērķi izglītot jēkabpi-

liešus un tuvāko novadu iedzīvotājus par poļu 

kultūrvēsturisko mantojumu, tādejādi veici-

not poļu minoritātes identitātes, tradīcijas un 

folkloras saglabāšanos, kā arī attīstīt minētās 

poļu biedrības prioritātes, pilnveidojot deju 

un dziesmu kolektīva darbību, sekmēt dažādu 

tautību līdzdalību un sadarbību. 

Publikācijas sagatavošanā izmantoti  

http://www.zemgalei.lv/ materiāli 

FINANSĒJUMA TRŪKUMA DĒĻ PAGAIDĀM NAV SKAIDRS, 

VAI IZVEIDOS NVO FONDU 

Ņemot vērā situāciju ar valsts budžetu, 

pagaidām nav zināms, kad varēs īstenot 

ideju par nevalstisko organizāciju 

(NVO) fondu. 

Kultūras ministre Dace Melbārde (VL-TB/

LNNK) NVO un Ministru kabineta sadarbības 

memoranda padomes sēdē klātesošajiem 

skaidroja, ka Kultūras ministrija ir 

sagatavojusi pieteikumu jaunajām politikas 

iniciatīvām par 700 000 eiro, kas būtu 

nepieciešami fonda izveidei. Tomēr ir jāņem 

vērā esošā situācija budžetā. "Kopējā situācija 

ar valsts budžetu ir tāda, kā ir, un sarunas 

notiek par nozaru budžetu mazināšanu, un 

jaunajām politikas iniciatīvām papildu līdzekļi 

rasti netiek," skaidroja ministre. Viņa 

piebilda, ka koncepciju var īstenot tad, ja ir 

pieejams finansējums un ir pietiekošs atbalsts 

no Ministru kabineta par finansējuma 

piešķiršanu. 

Koncepciju iesniegs šoruden 

Plānots, ka koncepcija par NVO fondu valdībā 

tiks iesniegta vēl šoruden, informēja Kultūras 

ministrijas Integrācijas departamenta 

direktore Solvita Vēvere. Valdībai tiks 

piedāvāti vairāki koncepcijā aprakstītie 

varianti par fonda darbību un tai būs 

jāizšķiras par piemērotāko. NVO fonds paredz 

atbalstu NVO kapacitātes stiprināšanai, 

sadarbības stiprināšanai starp organizācijām, 

pilsoniskās sabiedrības stiprināšanai, kā arī 

tas varētu būt atbalsts neparedzētiem 

gadījumiem. 

NVO pārstāvji  gan uzsvēra, ka finansējumu 

fonda izveidei iespējams gūt no valsts 

kapitālsabiedrību ziedojumiem, paplašinot 

ziedojumu mērķus. Par to informētas arī 

valsts augstākās amatpersonas. 

Tomēr Finanšu ministrijas parlamentārais 

sekretārs Arvils Ašeradens vērsa uzmanību, ka 

situācija ar valsts kapitālsabiedrību peļņu 

šogad nav viennozīmīga, jo sarežģītās budžeta 

situācijas dēļ kapitālsabiedrībām šogad 90% 

peļņas jāieskaita valsts budžetā un to nevar 

atstāt uzņēmumu rīcībā. Tāpat viņš uzsvēra, 

ka nav apstiprināts finansējums nevienai no 

ministriju jaunās politikas iniciatīvām un 

nākamā gada budžetā apmierinātas tikai 

ministriju neatliekamās vajadzības un arī ne 

visas. Komentējot iespēju gūt finansējumu no 

kapitālsabiedrību ziedojumiem, Ašeradens 

atbildēja, ka tas ir jāizvērtē un, iespējams, 

jāveic intervence ziedojumu izlietošanas 

mehānismā. Vienlaikus gan jāatceras, ka 

ziedojums nevar būt kā pastāvīgs finansējuma 

avots. Tāpēc nevar domāt par ziedojumiem kā 

budžeta pozīciju.  Lasīt tālāk 

http://www.zemgalei.lv/
http://jekabpilsnvo.lv/?p=5743
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ATCERAS BALTIJAS CEĻU 
21.augustā pie Jēkabpils Tautas nama 

Jēkabpils Latviešu biedrība aicināja 

atcerēties 1989. gada 23. augustu, kad 

apmēram 2 miljoni cilvēku sadevušies 

rokās 15 minūšu garumā veidoja 

apmēram 600 km garu dzīvo ķēdi, kas 

savienoja Baltijas valstu galvaspilsētas 

Tallinu, Rīgu un Viļņu – vēlāk nosauktu 

par Baltijas ceļu.  

Šajā pašā dienā Jēkabpils Tautas nama Baltajā 

zālē tika atklāta izcilu lietuviešu fotogrāfu 

Zenona Nekrošus un Virgilijus Usinaviča 

fotogrāfiju izstāde „Ceļš uz brīvību. Lietuva 

1988. –1991.”  

Pie Jēkabpils Tautas nama Baltijas ceļa 

notikumus atcerējās Latvijas Politiski repre-

sēto apvienības Jēkabpils nodaļas, biedrības 

Bērniem un jauniešiem ar īpašām vajadzībām 

„Cerību sala”, Daugavas Vanagu Latvijas ap-

vienības Jēkabpils nodaļas, Latvijas Aizsargu 

organizācijas Jēkabpils aizsargu pulka 

pārstāvji, kā arī citi interesenti.  

Pēc atceres brīža sapulcējušies jēkabpilieši 

devās uz Jēkabpils tautas nama Balto zāli, kur 

tika atklāta lietuviešu fotogrāfu Z. Nekrošus 

un V. Usinaviča fotogrāfiju izstāde „Ceļš uz 

brīvību. Lietuva 1988. –1991.” Izstādes atklā-

šanu ar savu klātbūtni un uzrunu pagodināja 

Lietuvas Republikas ārkārtējais un pilnva-

rotais vēstnieks Latvijā Ričardas Degutis, Lat-

vijas Nacionālā arhīva sabiedrisko attiecību 

speciāliste Meldra Usenko un Jēkabpils pilsē-

tas pašvaldības priekšsēdētāja vietnieks so-

ciālajos jautājumos Jānis Raščevskis. Runātāji 

pauda kopīgu cerību, ka sarežģītais laiks, kas 

atspoguļots lietuviešu fotogrāfu darbos, nekad 

vairs netiks piedzīvots un saglabāsies kā 

vēstures liecība. 

Kopumā 48 unikālos foto dokumentētus 

mirkļus izstādē Tautas nama Baltajā zālē 

varēs skatīt līdz pat 30. septembrim. 

Māra Grīnberga, 

Jēkabpils Latviešu biedrība 

Lūk, ko vēsta Lietuvas tautas kustības 

„Sajūdis” hroniste Angonita Rupšīte:  

„Tauta ir dzīva, kamēr tā zina ne tikai savu 

vēsturi, bet arī to godā un lolo. Lietuvas 

cilvēku vēlme būt brīviem un atjaunot 

Neatkarību bija dzīva visus padomju 

okupācijas gadus – partizānu karā, caur 

neapbruņotu pretošanos, tā parādījās arī 

pagrīdes presē. Šī vēlme pēc Brīvības kā 

jaunas enerģijas uzliesmojums pavasarī 

pamodināja Tautu Atdzimšanai, tās iedves-

moti pulcējāmies tūkstošos mītiņu, akcijās, 

piketos, devāmies apskaut Baltijas jūru. 

Tautas griba atspoguļojās paceltajos trīskrāsu 

karogos, mūsu sirdīs un acīs. Atjaunojot 

pieminekļus, veidojot Baltijas ceļa brīnumu, 

skandējām vārdus „Brīvību Lietuvai!”.  

Šos neatkārtojamos Lietuvas ceļa uz brīvību 

acumirkļus iemūžināja arī fotogrāfi, kopā ar 

tautu izdzīvojot Taisnības un Tiesiskuma 

triumfu. Tajā laikā izdzīvotās emocijas vis-

labāk atklāj fotoaparāta zibsnis un dzejnieka, 

Sajūža iniciatīvas grupas un Seima Padomes 

locekļa Justina Marcinkeviča vārdi, kas 

uzrakstīti 1991. gada fotogrāfiju izstādes 

katalogam: „Skatieties, lūk, Lietuva iziet no 

melu, varmācības, ciešanu un tumsas 

pasaules. No turienes, kur tā bija nolemta 

mirt, iznīkt, iet bojā. <...> Atdzimšanas 

gaismā – cik liela, skaista un vienota ir 

Lietuva! Viņa jau ir uzģērbusi brīvību, viņa jau 

traucas uz neatkarības gaismu, kas 

iemirdzējusies vēstures logā. Brīvība ir 

bagātības māte.“ 

Foto objektīvs fiksēja, kā uzlēca Brīvības diena 

– 1990. gada 11. marts. Lietuvai tā bija cerību 

un izcīnītās Brīvības diena, bet Augstākās 

Padomes deputātiem – atbildības un apņē-

mības diena, kas kļuva par uzvaras dienu, kad 

plkst. 22.44, nobalsojot 124 deputātiem „par”, 

sešiem atturoties, tika atjaunota Lietuvas 

Neatkarība. Šī pārveidošanās no apspiestības 

uz brīvību tika iemūžināta unikālās 

fotogrāfijās.  

Ļaunuma impērija vēl joprojām negribēja 

atzīt, ka Lietuva ir kļuvusi brīva. Tā visdažādā-

kos veidos – ar ekonomisko blokādi, demons-

trējot militāro spēku, sagrābjot ēkas – centās 

atgriezt Lietuvu padomju klēpī.  

1991. gadā Brīvību mīloši mūsu valsts cilvēki 

parādīja pasaulei savu īpašo gribu un saliedē-

tību, aizstāvot atjaunoto Lietuvas valsti no pa-

domju agresijas. Traģiskajās 1991. gada die-

nās, kad bojā gāja mūsu Brīvības aizstāvji, kad 

neapbruņotā Tauta nostājās pret trakojošiem 

agresora tankiem un automātu stobriem, 

fotogrāfi, nebaidoties no nāves briesmām, 

iemūžināja šo dramatisko ļaunā un labā cīņu. 

Viņu fotogrāfijas gluži kā zibens aplidoja 

pasauli. 

Tauta kā morāles spēks bez armijas daļām, 

bez ieročiem, ar dziesmu uz lūpām un trīs-

krāsu karogiem rokās, skandējot vārdus „Lie-

tuva, Brīvība, Mīlestība” ne tikai izcīnīja brīvī-

bu savai zemei, bet arī to aizstāvēja. 

1991. gada augustā sabruka melu un ļaunuma 

impērija, līdzi aiznesot arī padomju godinātos 

elkus. 

Lietuva atkal atgriezās brīvo valstu saimē, no 

kuras tā bija ar spēku izrauta. Lietuvas Neat-

karības atjaunošanas 25. gadadienas atcerei 

fotogrāfi Zenons Nekrošus un Virgilijus Usi-

navičs vēl reiz dāvina Lietuvai iemūžinātos 

neatkārtojamos acumirkļus un piedzīvotās 

emocijas. Šī izstāde kā plīvojošs trīskrāsu ka-

rogs atkal apvieno mūs visus, savieno pagātni 

un tagadni, veidojot ceļu uz nākotni. Fotogrā-

fijas, kurās fiksēti zīmīgākie Lietuvas vēstures 

lūzuma momenti, izšķīra Lietuvas valstiskuma 

atjaunošanu, ne tikai atspoguļo Tautas garu 

un nemirstību ceļā uz Brīvību, bet arī liek 

mums visiem sargāt un turēt godā izcīnīto, kā 

arī nosargāto Lietuvas Neatkarību.” 

Lai šī tikšanās pie Jēkabpils Tautas nama un 

izstāde ir kā atgādinājums – arī tagad ne-

drīkstam snaust un ieslīgt pašapmierinātībā! 

CEĻŠ UZ BRĪVĪBU 
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22.augustā uz tradicionāli Ikšķilē 

notiekošo Latvijas Politiski represēto 

apvienības (LPRA) rīkoto 17. politiski 

represēto personu salidojumu devās arī 

apvienības Jēkabpils nodaļas biedru 

grupa 30 cilvēku sastāvā. 

Latvijas Politiski represēto apvienības 

Jēkabpils nodaļas valdes priekšsēdētāja 

Maruta Līce informē, ka salidojumu atklāja 

LPRA priekšsēdētājs Gunārs Resnais. Pēc 

Valsts himnas atskaņošanas ar klusuma brīdi 

pieminēti pagājušajā gadā aizsaulē aizgājušie 

represētie. Salidojumā kā ierasts, piedalījušās 

Valsts augstākās amatpersonas – ar uzrunu 

represētos sveica Valsts prezidents Raimonds 

Vējonis, Saeimas priekšsēdētāja Ināra 

Mūrniece, Eiroparlamenta deputāte Sandra 

Kalniete un Ikšķiles novada domes 

priekšsēdētāja vietniece Dace Kļaviņa, kā arī 

LPRA priekšsēdētājs Gunārs Resnais. Sakarā 

ar vizīti Lietuvā, pie represētajiem nevarēja 

ierasties Ministru prezidente Laimdota 

Straujuma, bet tika nolasīts viņas vēstījums. 

Salidojumā tika pieņemta Latvijas Politiski 

Represēto apvienības Rezolūcija (pilnu tekstu 

skatīt tālāk). 

M. Līce piebilst, ka represētajiem paticis trīs 

tenoru – Guntara Ruņģa, Miervalda Jenča un 

Naura Puntuļa koncerts, kā arī saviesīgais 

salidojuma turpinājums pļaviņā pie 

ugunskura, kur par mūziku gādāja "Aizezeres 

muzikanti" no Kokneses. 

Latvijas Politiski represēto apvienības 

Jēkabpils nodaļas vadītāja biedru vārdā izsaka 

pateicību Jēkabpils pilsētas pašvaldībai par 

finansiālo atbalstu nokļūšanai un dalībai 

salidojumā. 

Mēs, Latvijas politiski represētie, šodien pulcējoties savā kārtējā 

salidojumā viesmīlīgajā Ikšķilē, esam pagodināti ar Valsts prezidenta 

un citu augstu valsts amatpersonu piedalīšanos. Neskatoties uz saviem 

gadiem, mēs joprojām aktīvi sekojam politiskajām norisēm Latvijā un 

pasaulē. Mums nav vienaldzīgs Latvijas tautas liktenis un tās 

labklājība, kas daudziem Latvijas iedzīvotājiem, tai skaitā 

pensionāriem, joprojām ir ļoti pieticīga. Īpaši tas sakāms par lauku 

rajoniem, kur samilzušās problēmas – kā mazo ražotāju nespēja 

izturēt konkurenci, sociālā neaizsargātība, iedzīvotāju izbraukšana no 

valsts –  prasa neatliekamus risinājumus. Teiktais lielā mērā 

attiecināms arī uz Latvijas tautsaimniecību kopumā, it sevišķi skarot 

ieilgušās problēmas veselības aprūpē un izglītībā. Ņemot vērā mūsu 

dzīves pieredzi, mēs esošo situāciju ne tikai pasīvi vērojam, bet 

problēmu risināšanai cenšamies dot arī savus ieteikumus. Joprojām 

uzskatām par prioritāru valsts drošību. It īpaši svarīgi to atzīmēt 

šodien, dienu pirms Ribentropa–Molotova pakta noslēgšanas datuma, 

kas iezīmēja turpmāko daudzu gadu drūmo Latvijas tautas likteni.  

Mēs pateicamies valdībai par padomju okupācijas upuru piemiņas 

memoriāla darbu atsākšanu Strēlnieku laukumā. 

 Mēs sveicam Valsts prezidentu ar stāšanos atbildīgajā Valsts amatā. 

Esam gandarīti par viņa solījumu veltīt savas spēkus, lai uz tautas 

vienotības pamata nodrošinātu Latvijas valsts ārējo un iekšējo 

drošību, tās ilgtspējīgu pastāvēšanu un attīstību. Attiecībā uz iekšējo 

drošību, kam jābalstās galvenokārt uz zināšanām un atbildību, 

pagaidām nesaskatām kaut kādas stratēģijas esamību pozitīvu 

risinājumu sasniegšanai. 

 Mēs pozitīvi vērtējam pēdējā laikā valdības plānotos pasākumus 

valsts aizsardzības spēju stiprināšanai, tas ir, lielāku valsts budžeta 

līdzekļu piešķiršanu valsts aizsardzības vajadzībām, un uz tā bāzes 

karavīru skaitliskā sastāva palielināšanu, zemessardzes un jaunsargu 

rindu paplašināšanu, modernā bruņojuma iegādi un vienošanos par 

papildu NATO aizsardzības alianses karaspēka vienību izvietošanu 

Baltijas reģionā. 

 Par aktuālu uzskatam nepieciešamību stiprināt zemessargu un 

jaunsargu apmācību, it īpaši jaunsargu patriotisko audzināšanu, kā arī 

šo formējumu pietiekamu apgādi ar nepieciešamo ekipējumu, lai šie 

formējumi  kļūtu par nopietnu atbalstu profesionālajām karaspēka 

vienībām, kopā ar tām veidojot nozīmīgu militāro spēku Latvijas valsts 

aizsardzībai. Tas izslēgtu nepieciešamību valsts drošību balstīt tikai uz 

NATO alianses līguma 5.panta garantijām.  

 Ņemot vērā pašreizējo lauku rajonu iedzīvotāju bieži vien izolēto 

dzīvesveidu un līdz ar to viņu sabiedrisko aktivitāšu iespēju un 

savstarpējā atbalsta nepietiekamību, mēs uzskatām, ka reģionālo 

pašvaldību teritorijās  nepieciešams izveidot zemessardzes ārrindas 

vienības, kurās iekļautos abu dzimumu personas bez vecuma 

ierobežojuma, tās būtu kā pašvaldību sabiedriskās kārtības atbalsts un 

piedalītos sabiedriskajās aktivitātēs, nodrošinātu nepārtrauktu 

izglītošanos, patriotisku audzināšanu un savstarpēju izpalīdzību.  

Mūsu lielākā vēlēšanās ir redzēt Latviju  kā drošu un plaukstošu 

labklājības zemi! 

Rezolūcija pieņemta visas Latvijas politiski represēto personu 

17.salidojumā Ikšķilē, Ikšķiles estrādē, 2015. gada 22. augustā 

LATVIJAS POLITISKI REPRESĒTO 17. SALIDOJUMA 

REZOLŪCIJA 



ZIEMEĻVALSTU UN BALTIJAS VALSTU 

MOBILITĀTES PROGRAMMA „KULTŪRA” PIEDĀVĀ 

PĒTĪS KRUSTPILS NOVADA TAUTAS TĒRPU 

Zemgales NVO projektu programmā viens no grupā 

“Mazākumtautību NVO iniciatīvas” četriem atbal-

stītajiem ir Jēkabpils poļu biedrības “Rodacy” 

projekts “Mantojums”.  

Projekta publiskās aktivitātes sāksies ar radošo darbnīcu 

„Latviešu tautas tērpa izpēte un darināšana” 29. septembrī 

pulksten 17.30 Jēkabpils Galvenajā bibliotēkā - informē 

projekta koordinators Rihards Barkovskis. 

“Tā ir pirmā apmeklētājiem pieejamā projektā realizētā 

aktivitāte. Radošās darbnīcas laikā tiks pētīts Krustpils 

novada latviešu tautas tērps, tā izmaiņas cauri laikam, 

darināšanas paņēmieni,” papildina projekta koordinators.  

Projektā “Mantojums” biedrības “Rodacy” sadarbības part-

neris ir Jēkabpils latviešu biedrība, kas projektam piešķir 

īpašu nozīmīgumu. Tas vērtējams kā labas prakses piemērs 

gan sadarbības starp biedrībām, gan starpkultūru dialoga 

attīstības aspektā. 

Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobili-

tātes programmas „Kultūra” ietvaros 

no 1.septembra līdz 1.oktobrim iespē-

jams pieteikties finansiālajam atbal-

stam īstermiņa un ilgtermiņa sadarbī-

bas tīklu veidošanai – informē Ziemeļu 

Ministru padomes biroja Latvijā 

kultūras padomniece Ginta Tropa.  

Sadarbības tīklu veidošanas pamatā ir ideja 

veicināt jaunu partnerību rašanos, pieredzes 

apmaiņu, jaunu zināšanu un prasmju apgū-

šanu, kā arī attīstīt kopīgus sadarbības projek-

tus. Sadarbības tīklā jābūt iesaistītiem partne-

riem no vismaz 3 Ziemeļvalstīm un/vai Bal-

tijas valstīm. 

Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes 

programma „Kultūra” atbalsta mākslinieku 

rezidences, ilgtermiņa un īstermiņa sadar-

bības tīklu izveidi, profesionālu mākslinieku 

un kultūras darbinieku mobilitāti visās māk-

slas nozarēs. Tās mērķis ir izveidot pamatu 

inovatīvai, dinamiskai Ziemeļvalstu un Bal-

tijas valstu mākslas un kultūras dzīvei. 

Atbalsts īstermiņa sadarbības tīklu veidošanai 

ietver:  

 finansējumu pasākumiem, kas ilgst līdz 1 

gadam,  

 maksimālā projekta pieteikuma summa 

ir € 20 000, lai segtu ne vairāk kā 70% 

no kopējiem projekta izdevumiem,  

 atlikušie 30% no projekta budžeta ir 

jāiegulda pašām tīkla darbībā iesais-

tītajām organizācijām un pieteikumā arī 

norāda, kā tas tiks sasniegts,  

 labi funkcionējošs īstermiņa sadarbības 

tīkls var pēc finansējuma perioda beigām 

apsvērt iespēju pieteikties atbalstam 

ilgtermiņa sadarbības tīkla darbībai. 

Atbalsts ilgtermiņa sadarbības tīklu veido-

šanai ietver:  

 finansējumu pasākumiem, kas ilgst līdz 3 

gadiem,  

 maksimālā projekta summa ir € 100 

000, lai segtu ne vairāk kā 50% no 

kopējiem projekta izdevumiem,  

 atlikušie 50% no projekta budžeta ir jāie-

gulda pašām tīkla darbībā iesaistītajām 

organizācijām un pieteikumā arī norāda, 

kā tas tiks sasniegts. 

 

Plašāka informācija: http://

www.kulturkontaktnord.org/en/grants/

network-funding. 

Pieteikšanās: http://

www.kulturkontaktnord.org/en/grants/

application#apply-now. 
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VEIDOS DAUGAVAS DZIESMU GRĀMATU 
Pērnā gada nogalē biedrība „Aizkraukles reģionālā 

Tautskola” iesniedza projektu Daugavas Savie-

nībai ar mērķi  apkopot un pierakstīt Daugavas 

krastos dzīvojošo dzejnieku un komponistu ra-

dītās dziesmas par un ap Daugavu, kā arī aicināt 

radīt jaunas dziesmas. Projekts tika atbalstīts, un 

tam piešķirts finansējums – EUR 590. Šobrīd  

aicināti atsaukties dziesmu autori, kuri savus 

darbus veltījuši Daugavai un vietām tās krastos. 

No šīm dziesmām tiks izveidots kvalitatīvs prezentācijas 

materiāls, kuru varēs izmantot gan autori, gan pašvaldības 

ar autoru atļauju. Tas popularizēs mūsu komponistu un 

dzejnieku literāro un muzikālo veikumu.  

Plānots, ka nākamajā gadā dziesmas tiks aranžētas un 

ieskaņotas mūzikas ierakstu studijā, kā arī izveidota 

koncertprogramma. 

Dziesmu autorus, kuri savus darbus veltījuši Daugavai un 

vietām ap to, tiek lūgti kontaktēties: pa tālr. 29497587 

(Anita)  vai elektroniski: muzgrafika@inbox.lv (Jānis) 

http://www.kulturkontaktnord.org/en/grants/network-funding
http://www.kulturkontaktnord.org/en/grants/network-funding
http://www.kulturkontaktnord.org/en/grants/network-funding
http://www.kulturkontaktnord.org/en/grants/application#apply-now
http://www.kulturkontaktnord.org/en/grants/application#apply-now
http://www.kulturkontaktnord.org/en/grants/application#apply-now
mailto:muzgrafika@inbox.lv


Jēkabpils NVO resursu centrs piedāvā  

BEZMAKSAS konsultācijas grāmatvedībā un lietvedībā.  

Bezmaksas konsultācijas būs pieejamas līdz 2015.gada beigām. 
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CILVĒKI AR INVALIDITĀTI UN SENIORI APGŪST 

VESELĪBU VEICINOŠUS VINGRINĀJUMUS 

Jēkabpils invalīdu biedrība 

ir uzsākusi Zemgales NVO 

p r oj ek t u  p ro gr a m m ā 

atbalstītā  projekta „Aktīvi 

iedzīvotāji – pilsoniskas 

sabiedrības pamats” reali-

zāciju.  

Projekta ietvaros septembrī un 

oktobrī  trešdienās pulksten 

10.00 Invalīdu biedrības māj-

vietas Jaunā ielā 39i telpās 

notiks veselību veicinošas 

vingrošanas nodarbības uz 

kurām aicināti cilvēki ar 

invaliditāti un seniori. Iepazī-

šanās nodarbībā tika izmēģi-

nātas jauniegādātās individuālo 

treniņu ierīces – minitrenažieris roku, kāju un 

ķermeņa augšdaļas noslodzei, pēdu masāžas 

un līdzsvara minitrenažieris, kā arī hanteles, 

bet nu jau ir uzsāktas nodarbības grupā. 

“Ir zināms, ka cilvēka pašsajūta ir atkarīga no 

fiziskās un garīgās ķermeņa slodzes līdzsvara. 

Invaliditāte vai vecums ir faktori, kas ietekmē 

šo līdzsvaru. Bieži vien samazināts kustību 

daudzums pastiprina esošo slimību izpaus-

mes, tāpēc ar projekta palīdzību centīsimies 

iedvesmot uz ikdienas fiziskiem vingrojumiem 

pašsajūtas uzlabošanai. Nodarbību mērķgrupa 

ir cilvēki ar invaliditāti un cilvēki gados. 

Nodrošināt pareizo fizisko slodzi un veidu var 

tikai speciālists ar specifiskām zināšanām un 

prasmēm šajā jomā. Tāpēc esam pieaicinājuši 

sertificētu treneri Raisu Kļaviņu,“ stāsta pro-

jekta vadītāja Ritma Komarova. 

“Kopumā ir paredzētas 10 nodar-

bības. Tajās būs ne tikai fiziskās 

aktivitātes, bet arī jaunu brīvā 

laika pavadīšanas veidu apgūšana 

– rokdarbu tehnikas un galda 

spēles – projekta ietvaros ir 

iegādāti trīs jauni galda spēļu 

komplekti, kas arī turpmāk būs 

pieejami izmantošanai invalīdu 

biedrībā,” papildina projekta 

vadītāja. 

Tuvojoties projekta noslēgumam 

ir iecerēts sarīkot divas inter-

aktīvās diskusijas – par Zemgales 

novada invalīdu biedrību iespē-

jām un problēmām un par 

cilvēku ar invaliditāti dzīves 

kvalitātes uzlabošanas iespējām Jēkabpils 

pašvaldībā. 

Foto: Ritma Komarova 

ERGOTERAPIJAS NOLŪKOS APGŪS JAUNU 

ROKDARBU TEHNIKU 

Latvijas Kaulu, locītavu un saistaudu 

slimnieku biedrības Jēkabpils nodaļas 

biedru regulārās kopā sanākšanas 

atsāksies oktobrī, pirmā paredzēta jau 

6. oktobrī – informē biedrības 

Jēkabpils nodaļas vadītāja Valija 

Cīrule.  

“Šajā sezonā turpināsim Jēkabpils pilsētas 

pašvaldības finansētajā projektā  „Veselīgai, 

kustīgai un radošai dzīvei” iesāktās aktivitātes, 

tai skaitā – roku motorās funkcijas saglabā-

jošus vingrinājumus, izmantojot radošu pieeju 

– gan veidojot darbus jau apgūtās dažādu 

rokdarbu tehnikās, gan izmēģinot ko jaunu,” 

stāsta V. Cīrule. 

“Faktiski jau šoruden, ar regulāro roku mus-

kulatūras vingrinājumu veikšanu, sāksim ga-

tavoties pavasara lielākajam notikumam –

Rokdarbu maģijas skolai. Ierasts, ka šim pasā-

kumam sagatavojam ko nebijušu, – vai atjau-

notu vai arī kādu jaunizveidotu rokdarbu 

tehniku. Šogad ir iecere celt saulītē apģērbu, 

interjera priekšmetu un dažādu aksesuāru - 

šaļļu, lakatu, somu darināšanas tehniku, kuru 

sauc par trezevu jeb čun-

čuļtehniku. Vispirms izmēģi-

nāsim un iemācīsimies no-

darbībās biedrības biedriem. 

Ja interese par šo rokdarbu 

veidu vērsīsies plašumā un 

būs interesenti ārpus bied-

rības, domāsim par apmācību 

kursiem, kuros varēs pie-

dalīties jebkurš interesents,” 

papildina biedrības vadītāja. 

Jāatgādina, ka rokdarbi 

cilvēkiem ar kaulu, locītavu 

un saistaudu saslimšanām 

nav tikai brīvā laika pava-

dīšanas veids, tā ir iespēja 

mazināt slimību progresējošo 

tendenci ar regulāru vin-

grinājumu palīdzību. Turklāt 

rokdarbiem ir savs pozitīvais 

blakusefekts - darbošanās ar 

krāsainām dzijām, diegiem 

un pērlītēm veic krāsu 

terapijas lomu. 
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VĪPĒ IZVEIDOTS SAVS MINI “MEŽA KAĶIS” 
Ineta Šeinova,  

Biedrības “Dzirnakmens” locekle  

Mēdz teikt, ka paši pārdrošākie 

sapņi kādreiz noteikti piepildās. 

Patiesā pārliecībā varu teikt, ka 

tas tiešām tā ir! 

Krustpils novada Vīpes pagasta 

biedrība “Dzirnakmens” ir viena no 

piecām dalīborganizācijām, kas 

piedalās biedrības  Lauku Partnerība 

„Sēlija” izstrādātajā projektā „ Aiz 

apvāršņa”. Projekta mērķis ir „Uzla-

bot dzīves kvalitāti maznodrošināto 

ģimeņu bērniem un ģimenēm lauku 

reģionos, kā arī sociālās aprūpes 

iestādēs dzīvojošiem cilvēkiem, 

paplašinot šo iedzīvotāju grupu redzesloku, izglītības iespējas, kā arī 

iesaistot viņus teritorijas attīstības plānošanas procesos”. Vīpes 

pagasta bērni, pusaudži  un viņu vecāki ir aktīvas dzīves atbalstītāji.  

Kādu laiku atpakaļ radās doma par savas aktīvās atpūtas trases 

izveidošanu. Tai bija noskatīta piemērota vieta, bet pietrūka zināšanu 

un līdzekļu, lai ideju realizētu. Projekta “Aiz apvāršņa” viena no 

aktivitātēm bija šādas trases izveidošana kādā no dalīborganizāciju 

teritorijām. Lai noteiktu vietu, kur uzstādīt šādu trasi, Madonas 

novada biedrības “Pie kraujas” pārstāvji novadīja brīvdabas alpīnisma 

nodarbības, kur bērniem bija iespēja pielaikot alpīnistu ekipējumu, 

rāpties pa virvi u.c. praktiskus paņēmienus. Projekta dalībnieku un 

citu interesentu  aktivitāte bija tik liela, ka Biedrības „Pie kraujas” 

pārstāvji Vīpes ciemata teritoriju atzina par vispiemērotāko aktīvās 

atpūtas trasītes izveidošanai.  

Galvenais kritērijs bija dalībnieku aktivitāte, objekta dzīvotspēja 

ilgtermiņā. Jaunais objekts tapa augusta pēdējā nedēļā. Tā ir dāvana 

bērniem, jauno mācību gadu uzsākot. Trasīte sastāv no vairākiem 

posmiem. Bērni var izmēģināt līdzsvaru ejot pa virvēm, apaļu baļķi bez 

pieturēšanās, laisties no koka uz 

koku, slīdēt pa trosi, sēžot lielā zupas 

katlā, pārvietoties pa brusām un 

baļķīšiem, kuri šūpojas.  

Ieguvēji ir visi. Bērniem ir radīta 

lielāka iespēja dažādot brīvā laika 

p a va dī ša nu , sako p tā ka  vi de , 

pilnveidota pilsoniskā līdzdalība 

savas dzīves kvalitātes uzlabošanā, jo 

tagad saprotam, ka arī pašiem jāveic 

savs ieguldījums mērķu sasniegšanai. 

Visi, kuri ierodas Vīpē un vēlas 

apmeklēt mūsu mini “Meža Kaķi” 

jāierodas Vīpes ciemā un jādodas uz 

vietu, kur izvietots klubs, bibliotēka 

un amatniecības centrs. 

Ko par trasīti saka dalībnieki: 

 Man ļoti patīk, ka trase ir Vīpē. Tur var forši pavadīt laiku. 

(Kristiāns); 

  Man ļoti patīk, ka trasi uztaisīja Vīpē. Man visvairāk patīk braukt 

katlā. (Diāna); 

 Tas ir forši, ka Vīpē uztaisīja trasi, jo tagad ārā ir daudz vairāk ko 

darīt. (Džastina); 

 Man trasē patīk viss, jo kaut ko vienu nevaru izvēlēties. (Katrīna). 

Līdzīgas atbildes ir visiem trasītes apmeklētājiem. Arī bērnu vecāki un 

citi iedzīvotāji uzskata, ka tagad bērniem ir vēl viena vieta, kur 

saturīgāk pavadīt brīvo laiku. Arī bērnu drošībai tas nāk par labu, jo 

tagad bērni vairs tik ļoti nekoncentrējas uz ielas, kur brauc 

automašīnas. 

Paldies visiem, kas atbalstīja un palīdzēja trasītes izveidošanā! 

AIZRAUTĪGI UN AKTĪVI AIZVADĪTS “VIDESVELO 

MEŽAPARKĀ. VIDEI DRAUDZĪGS: PIEVIENOJIES!” 

Sintija Klūga-Grode, 

Projekta darbības koordinatore  

Aizvadot augusta pēdējās brīvdienas, biedrība „Vides 

iniciatīvu centrs” 29. augustā organizēja “Videsvelo Meža-

parkā. Videi draudzīgs: pievienojies!” pasākumu. 

Veloorientēšanās pasākums piedāvāja startus divās trasēs – Ģimeņu 

trasē „Minivelo” ar bērniem līdz 10 gadu vecumam Mežaparka 

teritorijā un Pieaugušo trasē, kontrolpunktus un tajos izvietotos 

uzdevumus meklējot Jēkabpils pilsētas ielās.  

„Videsvelo Mežaparkā. Videi draudzīgs: pievienojies!” piedalījās 

vienpadsmit komandas pieaugušo konkurencē un trīs - ģimeņu, vairāk 

nekā 45 cilvēki. Vairāku stundu garumā komandas sacentās, lai iegūtu 

pirmo vietu un vērtīgas balvas – 80 un 40 eiro vērtu sporta inventāru. 

Līdzvērtīgi tika apbalvotas arī otrās un trešās vietas ieguvušās 

komandas. Katrs pasākuma dalībnieks saņēma suvenīru – piemiņas 

velti, bet mazie Mežaparka trases dalībnieki ieguva pārsteiguma balvas 

no biedrības „Vides iniciatīvu centrs”. Pēc sacensībām kopā tika 

baudīta garšīga zupa un saldējums bez ierobežojuma, kas īpaši patika 

mazajiem sacensību dalībniekiem.  

Orientēšanās sacensību norisi nodrošināja šādu pasākumu orga-

nizēšanā pieredzējušie biedrības „Izdzīvo ideju” pārstāvji, viņiem 

palīdzēja 14 „Vides iniciatīvu centrs” brīvprātīgie.  

Biedrība „Vides iniciatīvu centrs” vēlas pateikties Jēkabpils sporta 

centram par katamarānu nodrošināšanu uzdevumu izpildei Jēkabpils 

Radžu ūdenskrātuvē, kā arī visiem brīvprātīgajiem no Pļaviņu jaunie-

šu centra „Ideja” un Jēkabpils Jauniešu domes pārstāvjiem, Jēkabpils 

pilsētas pašvaldībai – par projekta līdzfinansēšanu.  

„Videsvelo Mežaparkā. Videi draudzīgs: pievienojies!” pasākums tika 

īstenots, realizējot projektu, „Jēkabpils un apkārtējo novadu sabied-

rības saliedēšana un iesaistīšana brīvprātīgo darbā, sakopjot apkārtējo 

vidi, veidojot tās ilgtspējīgu un pielāgojot to sabiedrības vajadzībām”. 

Projekta galvenie mērķi ir sadarbības un saliedēšanas pasākumu 

veidošana, popularizējot brīvprātīgo darbu, kopīgi sakopjot apkārtējo 

vidi, to uzlabojot un piedāvājot videi draudzīgas iniciatīvas aktīvai 

atpūtai dabā. 
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SKATĀMIES AIZ APVĀRŠŅA! 

Skaidrīte Medvecka,  

projekta vadītāja 

Biedrības “Lauku partnerība Sēlija” 

veiksmīgi īsteno SIF finansiāli 

atbalstīto projektu “Aiz apvāršņa”.  

Turpinot vasaras nometņu ciklā “Skaties tā-

lāk!” iepazīto, 28.augustā projekta dalībnieki 

no projekta grupām partnerības teritorijas 5 

novadu ciemos Dunavā, Asarē, Biržos, Ritā un 

Vīpē devās pieredzes apmaiņas braucienā uz 

Madonas novadu. Dalība braucienā bija 

motivācija bērnu aktīvai un kvalitatīvai 

līdzdalībai vasaras nometnēs ciemos – katras 

apdzīvotās vietas koordinators braucienam 

deleģēja 6 labākos darbnīcu cikla dalībniekus. 

Brauciena galvenais uzdevums – bērnu 

redzesloka paplašināšana, rādot, kā projekta 

sadarbības partneris – jauniešu biedrība “Pie 

kraujas” veiksmīgi darbojas aktīvās atpūtas 

iespēju paplašināšanā Madonas novadā. 

Salīdzinoši – biedrības  

„Lauku partnerība Sēlija” teritorijā jaunatnes/ 

bērnu interešu pārstāvības organizācijas ir 

nedaudzas, šī joma ir vājāk attīstīta. 

Biedrības „Pie kraujas” pamatsastāvu veido 

jaunieši vecumā no 20 – 25 gadiem ar 

augstāko izglītību, ar aktīvu darba un savas 

uzņēmējdarbības pieredzi. Biedrības fiziskās 

aktivitātes saistītas ar tematiskiem 

pasākumiem, kas regulāri tiek organizēti, 

izmantojot biedru gūtās zināšanas un pieredzi 

katrā no darbības veidiem. Viena no regulāras 

darbības aktivitātēm saistīta ar izbraucieniem, 

pielietojot alpīnisma tehniku un inventāru, 

izmantojot Latvijas apkārtējās vides īpatnības. 

Šo pieredzi biedrība izmantoja arī šajā 

projektā darbnīcu norises laikā, organizējot 

brīvdabas alpīnisma nodarbību katrā no 5 

ciemiem. Biedrības jaunieši sagatavoja 

brauciena maršrutu Madonas novadā, kā arī 

nodrošināja tās vadību. 

Madonas novada pašvaldība biedrībai 

apsaimniekošanā ir nodevusi Lubānas mitrāja 

Tūrisma informācijas centru. Tas bija pirmais 

brauciena pieturas punkts. Iepazīšanos ar 

centra aktivitātēm vadīja Līga Dreiškina. 

Redzēto un dzirdēto lieliski papildināja 

smeķīgā Lubāna ezerā zvejoto zivju zupa no 

lielā tūristu katla. Mitrāja teritorijas īpatnību 

un piedāvājuma iepazīšanai brauciena 

dalībnieki apmeklēja Lubāna ezera Rēzeknes 

pusē esošo tūrisma informācijas centru Bāka 

un Teirumnīku purvu. Bērniem bija iespēja no 

bākas skatīt Lubānas ezeru, binokļos vērot 

ezera lepnumu – jūras ērgli, kas tajā brīdī 

pozēja ezera viļņos. Teirumnīku purvā bērni 

veica Līgas doto mācību uzdevumu – izejot pa 

īpaši izveidoto laipu un izmantojot 

informāciju izdales materiālā, viņi sameklēja 5 

purva augus. 

Jauniešu organizācijas biedrs Jānis Vilciņš – 

Latvijas čempions šaušanā – bērniem 

sagādāja saviļņojumu un darbošanās prieku 

Madonas Sporta centrā, kur viņš vada šautuvi, 

kas ir labākā Latvijā. Katram bērnam bija 

iespēja šaut moderni ierīkotā šautuvē, redzēt 

savu rezultātu, salīdzināt to ar citiem. 

Šaušanas entuziasts un zinātājs Jānis 

veiksmīgākajiem šāvējiem spieda roku un 

pasniedza piemiņas veltes. Šoreiz laimīgie bija 

Laura Mačulāne no Asares, Ritvars Geižāns no 

Biržiem un Ruslana Raņņaja no Vīpes. Sporta 

centra lielajā zālē bērnus gaidīja klinšu 

kāpšanas siena. Par pareizu sienas 

izmantošanu gādāja organizācijas biedre 

Lelde Jātniece.  

Par braucienā gūto liecina tā dalībnieku 

atziņas: 

 Vladislavs (Vīpe) – Kad atbraukšu mājās, 

izstāstīšu par visu, ko darījām, 

piemēram, kā kāpām bākā un vērojām 

putnus Lubāna ezerā. 

 Ritieši gribētu, lai klinšu kāpšanas siena 

būtu katrā ciemā, priecājās par jauniešu 

organizācijas apņēmību. 

 Dunavieši: Prieks bija redzēt šautuvi un 

vēl lielāks prieks bija tur šaut. Bija 

iespēja pirmo reizi redzēt Latvijas lielāko 

ezeru, arī mitrāju. Diena bija ļoti 

interesanta un labi organizēta. 

 Laura (Asare) – Man ļoti patika šaut. Es 

gribētu vēl kādu dienu aizbraukt uz 

Madonas Sporta centru. 

 Ilva (Birži) – Patika purvā, jo uzzināju 

jaunus augus. Mums patika arī 

izpriecāties, jo pirms jaunā mācību gada 

tas ir nepieciešami.  

 Līva (Birži) – Es uzzināju par augiem 

purvā, bet visvairāk man patika Madonas 

Sporta centrā, jo tur varēja izpausties. 

Un es gribētu vēl ar ģimeni atbraukt uz 

Madonu. 

Septembrī sākas nākošais projekta cikls „Aiz 

apvāršņa”. 



SĒŅOŠANA – IESPĒJA POZITĪVĀS EMOCIJAS 

SMELTIES DABĀ 
12 .  sep tem brī  Pļa vi ņu nov ada 

Aiviekstes pagastā  norisinājās  sporta 

biedrības „Pļaviņu pļāvēji”  rīkotais II 

Sēņošanas čempionāts. 

Kā informē biedrības “Pļaviņu pļāvēji” valdes 

priekšsēdētāja Sarmīte Norvaiša, par 

čempiona titulu trīs kategorijās – sieviešu, 

vīriešu un jauniešu (līdz 13 gadiem) sacentās 

27 individuālie dalībnieki un komandu 

kategorijā – trīs komandas. Acīgākie sēņotāji 

katrs savā kategorijā bija Ineta Balode, Didzis 

Vilciņš un Adrians Strigins, savukārt starp 

komandām čempiona titulu izcīnīja Pļaviņu 

pilsētas komanda.  

Ņemot vērā to, ka šis gads sēņotājus nav 

lutinājis, papildus punkti tikuši pieskaitīti par 

brūkleņu ievākumu. Kopumā salasīti 9,580 kg 

brūkleņu un čaklākā lasītāja Aina sēņošanai 

atvēlētajās divās stundās ievākusi pat 3,6 kg 

ogu.  

Neraugoties uz pieticīgo sēņu ražu, biedrības 

“Pļaviņu pļāvēji” vadītāja čempionātu vērtē kā 

izdevušos. Sēņošana neesot vienīgi galdā 

liekamu dabas velšu vākšanas process. 

“Sēņošana ir iespēja vērot dabu, izbaudīt meža 

skaņas un klusumu, kā arī elpot svaigu gaisu 

un relaksēties – mežs vienlaikus nomierina un 

uzlādē. Sēņošanai nav skaita un vecuma 

ierobežojumu – to var darīt gan jauns, gan 

vecs, gan viens, gan visa ģimene kopā,“ saka S. 

Norvaiša. Kā pierādījumu teiktajam, biedrības 

vadītāja min to, ka vecākajam čempionāta 

dalībniekam Jānim no Pļaviņām ir 74 gadi, 

bet jaunākais – Linards ir piecus gadus vecs. 

S. Norvaiša uzsver, ka biedrības “Pļaviņu 

pļāvēji” rīkotās galvenās aktivitātes – 

pļaušanas ar rokas izkapti un sēņošanas 

čempionāti aicina cilvēkus vairāk rūpēties par 

sevi, esot ārpus telpām, laiku pavadot kustībā 

un pozitīvās emocijas smeļoties dabā. Arī 

nākamajā gadā  noteikti tikšot rīkots nu jau 

trešais sēņošanas čempionāts. 

Jāpiebilst, ka čempionāta dalībniekiem bija 

iespēja baudīt Jāņa Pavlova uz ugunskura 

gatavoto sēņu zupu – apstiprinājies, ka 

pastaiga mežā un kopīga maltīte pēc tās, 

ēdienu padara neticami gardu. 
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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 

RAIŅA DZEJA SKAN LATVIEŠU, UKRAIŅU 

UN GRUZĪNU VALODĀ 

Jēkabpils ukraiņu kultūrizglītojošā 

biedrība „Javir” sadarbībā ar Jēkabpils 

Galveno bibliotēku 10. septembrī rīkoja 

starptautisku, Raiņa un Aspazijas 150. 

jubilejai veltītu pasākumu. 

Uz pasākumu Jēkabpils Galvenajā bibliotēkā 

bija ieradušies viesi – Ukrainas ārkārtējā un 

pilnvarotā vēstnieka Latvijas Republikā 

( 2005.– 2010.g.) Raula Čilačavas draugi – 

četri ukraiņu un divi gruzīnu tautas pārstāvji. 

Iemesls vizītei Jēkabpilī bija Raiņa dzejas un 

atziņu tulkojuma ukraiņu un gruzīnu valodās 

– grāmatas “Trejkrāsainā saule” prezentācija 

trijās valodās.  

Sarīkojums iesākās ar tautasdziesmas “Pūt 

vējiņi!” izpildījumu ukraiņu valodā un 

biedrības “Javir” pārstāves Valentīnas 

Zarņickas uzrunu. Pasākuma informatīvo 

fonu nodrošināja bibliotēkas darbinieču 

sagatavotā un sniegtā informācija par dzejas 

krājuma “Trejkrāsainā saule” oriģināla 

latviešu valodā un tulkojuma ukraiņu un 

gruzīnu valodās autoriem. Ieskatu Raiņa 

daiļradē sniedza dzejoļa “Pasaciņa” lasījums 

latviešu un ukraiņu valodās. To, cik nozīmīga 

loma Raiņa dzīvē bijusi Aspazijai, varēja 

secināt, ieklausoties abu dzejnieku vēstulēs 

paustajā. To, ka Rainis un Aspazija ir 

pazīstami arī baltkrievu lasītājiem, sveicot 

pasākuma dalībniekus, uzsvēra Jēkabpils 

baltkrievu biedrības valdes priekšsēdētāja 

Valentīna Doroščenoka.   

Lasīt tālāk 

 

Iezīmē savā kalendārā! Iezīmē savā kalendārā! 

29. septembrī pulksten 17.30 

Jēkabpils Galvenajā bibliotēkā 

radošā darbnīca 

„Latviešu tautas tērpa izpēte un darināšana” 

Rīko Jēkabpils poļu biedrība “Rodacy” sadarbībā ar 

Jēkabpils latviešu biedrību 

 

Septembrī un oktobrī  trešdienās 

pulksten 10.00 

Jēkabpils invalīdu biedrības mājvietā - Jaunā 

ielā 39i  

 VESELĪBU VEICINOŠAS  

VINGROŠANAS NODARBĪBAS 

cilvēkiem ar invaliditāti un senioriem 

Rīko Jēkabpils invalīdu biedrība 

Katra mēneša pēdējā otrdienā 

no  pulksten 10.00 līdz 14.00 

Jēkabpils pensionāru apvienības telpās - 

 Brīvības ielā 45, 2. stāvā  

Pensionārus rindas kārtībā pieņem 

daktere MIRDZA BRIKMANE  

Rīko Jēkabpils  pensionāru apvienība 

 

Visa gada garumā 

Jēkabpils NVO resursu centrs, Brīvības ielā 45 

piedāvā: 

konsultācijas biedrībām 

 GRĀMATVEDĪBAS un LIETVEDĪBAS  

JAUTĀJUMOS 

Bez maksas, Tālr.: 26326653 (Santa); 29811673 

(Monta)  

Jēkabpils NVO resusu centrs 

 

Adrese: Brīvības iela 45,  

Jēkabpils, LV-5201 

Tālrunis: 65220097 

E-pasts: nvoresursi@inbox.lv 

www.jekabpilsnvo.lv 

           @jekabpilsNVO 

            Jēkabpils NVO resursu centrs 

Gliemezis lien pa ielu. Otrs gliemezis 

prasa: 

– Kur tava mājiņa? 

– Kuš, es mūku no mājām. 

 

*** 

 

Padoms: Ja tu no rīta pamosties un savu 

vārdu nevari atrast miljonāru sarakstā, tad 

dodies vien uz darbu… 

 

*** 

 

Skolēna vakara lūgšana: -Mīļais, Dieviņ, 

izdari tā, ka Daugava ietek Klusajā okeānā, 

kā es šodien kontroldarbā uzrakstīju... 

 

*** 

 

Māte jautā Jānītim: 

– Uz plaukta pieliekamajā stāvēja divi 

tortes gabaliņi. Tagad tur palicis tikai 

viens. Vai vari man to paskaidrot? 

– Protams. Bija tumšs un es otru gabalu 

nepamanīju. 

NUMURA CITĀTS 

mazais lielam pasmaida 

mazais lielam draugs 

mazais lielā nebaidās 

jo viņš pats 

liels augs 

lielum lielum lielum liels 

izaug tas kurš mazs 

ne no kā ne no kā 

nebaidās  

/Inese Zandere/ 

PASMAIDI  
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