
2017. gada jūnijs 

Jūnija numurā: 

Jūnija aktualitātes  

memoranda padomē 

Konkursā iegūst naudu  

trenažierim 

Nameja gredzens  

apvieno Zemgales NVO 

Sacenšas pļāvēji  

vecumā no 7 līdz 87  

Diskutējot rod idejas  

projektam 

3. 
lpp. 

10. 
lpp. 

PAR TO – KĀPĒC MAN  
TO VAJAG? 

8. 
lpp. 

Šad un tad, no cilvēkiem, kas nav saitīti ar NVO 

aktivitātēm, dzirdu šo jautājumu – Ja Tu ar to 

nepelni, tad – priekš kam Tev to vajag? Protams, 

arī pašai uztraucoties, vai uz pasākumu atnāks 

plānotais dalībnieku skaits, pēc pasākuma uz-

kopjot telpas, vakarā, pēc darba, kopā ar citiem 

tādiem pašiem “trakajiem”, rakstot atskaites vai 

jaunus projektus – vilšus vai nevilšus iezogas šis 

jautājums… 

Tā nu apsēdos un padomāju – ko dod cilvēkam 

darbošanās NVO. 

Vispirms psiholoģiski – mums ir 10 bāzes emoci-

jas (prieks, laime, interese (pārsteigums), kauns, 

vaina, bailes, riebums, sāpes (bēdas), dusmas, 

aizvainojums). Darbojoties sabiedriski, mēs kā 

muskuļus trenējam savas pozitīvās emocijas – 

prieks rodas, kad gūsti jaunus iespaidus, laime- 

kad ir iespēja sniegt palīdzīgu roku citiem, bet 

interese par visu ir nemainīgs visu sabiedrisko 

organizāciju darbības pamatprincips. Stimulējot 

šīs – pozitīvās emocija mums par ieradumu kļūst 

uz lietām skatīties optimistiskāk un tas ļoti 

uzlabo dzīves kvalitāti. 

Fizioloģiski - darbošanās NVO veicina visu 

svarīgāko “Laimes hormonu” rašanos. 

Serotonīns – to dēvē arī par laimes hormonu - 

novērš depresiju un padara priecīgu. To var ak-

tivizēt, esot tiešā saskarē ar saules stariem. NVO 

vienmēr ir problēmas ar lētām telpām, tāpēc 

pasākumi bieži notiek tiešos saules staros. 

Turpinājums 9. lappusē 

15. 
lpp. 

14. 
lpp. 

JĒKABPILS PILSĒTAS 

SVĒTKOS 2017 – 08.07. pie 

lūša strūklakas piedāvās: 

• izmantot savas maņas sajūtu 

laboratorijā – pasmaržot, no-

garšot, pataustīt, ieraudzīt, 

sadzirdēt - un saņemt par to 

balvas; 

• uzzināt visu par Eiropas brīv-

prātīgā darba piedāvātajām 

iespējām; 

• saklausīt, kur esi vajadzīgs un 

kļūt par brīvprātīgo tepat Lat-

vijā; 

• nogaršot ukraiņu tradicionālās 

virtuves ēdienu Nr.1; 

• satikt brīvprātīgos no dažādām 

Eiropas valstīm un uzklausīt 

stāstus par brīvprātīgajā darbā 

pieredzēto Latvijā. 

JĒKABPILS NVO RESURSU  

CENTRA TELTĪ  

“BRĪVPRĀTĪGO SAJŪTU  

LABORATORIJA” 

VIDUSDAUGAVAS NVO E-AVĪZE 
Projekts “Pilsoniskas sabiedrības stiprināšana  

Vidusdaugavas reģiona nevalstiskajās organizācijās”. 

Līguma Nr. 2017.LV/NVOF/DAP/MAC/042/09 

Biedrība Jēkabpils NVO 

resursu centrs 

“Vidusdaugavas NVO e-avīze” ir  sagatavota ar Sabiedrības 

integrācijas fonda finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta 

līdzekļiem. Par “Vidusdaugavas NVO e-avīzes” saturu atbild 

biedrība “Jēkabpils NVO resursu centrs”. 

Ja esi vecumā no 15 līdz 29 gadiem 
(ieskaitot) un 

• nemācies, 

• nestrādā,  

• neapgūsti arodu un  

• neesi reģistrējies Nodarbinātības valsts 
aģentūrā (NVA) kā bezdarbnieks. 

 

Piesakies projektam 
“PROTI un DARI”, 
zvanot programmas vadītājai Agitai Pleiko 
65220097 (darba laikā) vai 29449622, 

vai rakstot: nvoresursi@inbox.lv ! 

• Veiksim Tavu prasmju un dzīves piere-
dzes novērtēšanu,  

• uzzināsim, kādas ir Tavas intereses un 
iegūtā izglītība, 

• noteiksim Tavus vēlamos personas attīs-
tības virzienus un līdzdarbosimies to 
aktivizēšanā!  

• Projekta laikā Tev tiks nodrošināts indi-
viduāls mentora (atbalsta persona) at-
balsts. 

 

Vairāk informācijas par projektu: 
www.jaunatne.gov.lv , par projekta realizē-
šanu Jēkabpils pilsētas pašvaldībā: 
www.jekabpils.lv un www.jekabpilsnvo.lv. 

JAUNIETI! 

mailto:nvoresursi@inbox.lv
http://www.jaunatne.gov.lv
http://www.jekabpils.lv
http://www.jekabpilsnvo.lv
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Biedrībā “Jēkabpils NVO resursu 

centrs”, kas ir Jēkabpils pilsētas paš-

valdības realizētā projekta “Proti un 

dari!” stratēģiskais partneris, maijs 

noslēdzās ar pasākumu, kuru varētu 

nosaukt arī par izlaidumu. Divas minē-

tā projekta dalībnieces – dvīņumāsas 

Diāna un Elīna Pintānes saņēma aplie-

cības par profesionālo prasmju apguvi 

“Lokmetināšanā ar volframa elektrodu 

inertās gāzes vidē”. 

Abas māsas projektā iesaistījās pērnā gada 

oktobrī un līdz šim mentoru Līvas Porietes un 

Ligitas Upītes, kā arī programmas vadītājas 

Agitas Pleiko vadībā apzinājušas iespējas 

apgūt kādu no Jēkabpilī nepieciešamām un 

savām interesēm atbilstošām profesijām, kā 

arī mācījušās plānot savu laiku un to veltīt 

saturiski piepildītai, sev tīkamai nodarbei. Sa-

vu resursu atklāšanai dvīņumāsas ir apguvu-

šas kursu “Fotografēšanas pamati” un Diāna 

ir ieguvusi velosipēda vadītāja apliecību. Jā-

piemin arī nodarbības Jēkabpils Mākslas sko-

lā, kur Diāna un Elīna pēc mentoru ieteikuma 

apmeklēja pasniedzējas Inas Geleckas vadītās 

dažādu mākslas novirzienu un rokdarbu vei-

došanas nodarbības. Atskatu uz notikošo 

mākslas nodarbībās sniedza ar I. Geleckas 

palīdzību izveidotās  abu jauniešu fotoprezen-

tācijas. Jāpiebilst, ka nodarbības pie I. Ge-

leckas abām meitenēm atklājušas pavisam 

jaunus sevis izziņas apvāršņus – māksliniecis-

kas dotības, ko apliecināja arī  kā pateicība 

mentorēm un programmas vadītājai pasnieg-

tie apgleznotie šķīvji, glezna un 

filcētās figūriņas. 

Kā uzsver A. Pleiko, laikā, kuru 

jaunietes ir pavadījušas program-

mā ar tajā sniegto individuālo at-

balstu, ir panākti redzami rezultāti 

– jaunietes sākušas plānot dzīvi, 

mainījies draugu loks, kas mazinā-

jis deviantās ietekmes slodzi. 

Diānas un Elīnas tuvāko darbu 

plānā ir jau nodibināto darba attie-

cību turpināšana vasaras periodā, 

bet rudenī, iespējams, mācības – 

tuvākajās dienās dvīņumāsas kopā 

ar mentori Ligitu Upīti dosies uz 

Daugavpils būvniecības tehniku-

mu, lai tuvāk iepazītos ar tur piedā-

vātajām mācību programmām. 

PROGRAMMĀ “PROTI UN DARI!”  

APGŪST PROFESIJAS UN ATKLĀJ SEVI 

1. rindā (no kreisās) programmas vadītā Agita Pleiko, 

māsas Diāna un Elīna Pintānes un mākslas nodarbību 

pasniedzēja Ina Gelecka, 2. rindā (no kreisās) mentores 

Ligita Upīte un Līva Poriete. 

Informācijai 

Projektu “Proti un dari!” administrē Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra. Sa-

darbības līgums starp Jēkabpils pilsētas pašvaldību un Jaunatnes starptautisko program-

mu aģentūru par projekta īstenošanu noslēgts 2016.gada 20.jūlijā un ilgs līdz 2018.gada 

decembrim. 

Projekta mērķis ir motivēt un aktivizēt jauniešus, kuri nemācās, nestrādā vai neapgūst 

arodu, un nav reģistrēti Nodarbinātības valsts aģentūrā kā bezdarbnieki. Tāpat projekta 

mērķis ir veicināt šo jauniešu iesaisti izglītībā, tajā skaitā aroda apguvē, Jauniešu garan-

tijas pasākumos, kurus īsteno Nodarbinātības valsts aģentūra un Valsts izglītības attīstī-

bas aģentūra, un nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā. 

Biedrībā “Jēkabpils NVO resursu 

centrs” maija beigās ieradās un līdz 

oktobrim projektā “Share and like vo-

lunteering” darbosies brīvprātīgā no 

Ukrainas Anastasija Iļjeva. Pirmajā 

darba dienā ar jaunieti tikās resursu 

centra vadība, darbinieki un brīvprātī-

gie – NVA Jauniešu garantijas atbalsta 

pasākuma dalībnieki. 

Anastasija dzīvo Zaporožjes pilsētā, un, pirms 

iesaistīšanās EBD (Eiropas brīvprātīgais 

darbs) ir ieguvusi augstāko izglītību žurnālis-

tikas jomā, kurā arī strādāja.  

Brīvprātīgais darbs iepazīts “Brīvprātīgo sko-

lā”, kas  notikusi ASV finansēta projekta ietva-

ros. Tās bijušas divas informatīvi piesātinātas 

dienas – katra astoņu stundu garumā. Jēkab-

pilī jauniete iesaistīsies jau iepriekš 

atbraukušā brīvprātīgā no Ukrainas 

Jevģēnija Udovičenko organizētā 

“Media Club” aktivitātēs un, atbil-

stoši savai profesijai, veidos sižetus 

par NVO. 

Par hobijiem Anastasija bilst, ka tie 

ir dažādi rokdarbi – patīk gan adīt, 

gan šūt, bet interešu lokā ir arī 

sportiskas aizraušanās - velobrauk-

šana un gumijlēkšana.  

Jāpiebilst, ka ar Jevģēniju Anas-

tasija jau ir pazīstama – abi nāk no 

Zaporožjes, un iepazinušies, strā-

dājot pilsētas televīzijā. 

BIEDRĪBĀ “JĒKABPILS NVO RESURSU CENTRS” 

DARBOSIES BRĪVPRĀTĪGĀ NO UKRAINAS 

Tikšanās ar brīvprātīgo no Ukrainas. Anastasija Iļjeva 

– piektā no kreisās. 



TIEKAS AR GĀRSENES PAGASTA  

PENSIONĀRIEM 

VIDUSDAUGAVAS NVO E-AVĪZE  2017. gada jūnijs 

3 

Daiga Zaķe,  

MK un NVO Memoranda padomes pārstāve 

 

Uzmanību visām NVO, kas 

ir pievienojušās Nevalstis-

ko organizāciju un Minis-

tru kabineta sadarbības 

memorandam 

Memoranda padomes sekretariāts aicina 

NVO, kas ir pievienojušās Nevalstisko organi-

zāciju un Ministru kabineta sadarbības me-

morandam aktualizēt savu kontaktinformāciju 

(Nosaukums, e-pasts, tālrunis, Tīmekļa viet-

ne, Twitter  konts vai Facebook lapa), nosūtot 

to uz e-pasta adresi: nvo@mk.gov.lv 

Turpmāk visa informācija par Memoranda 

padomes darbu un citām aktualitātēm saistībā 

ar nevalstisko sektoru tiks nosūtīta uz norādī-

to e-pastu. Kā arī lūgums norādīt tādu tālruņa 

numuru, pa kuru nepieciešamības gadījumā 

reāli ir iespējams sasniegt organizācijas pār-

stāvjus.  

Ņemot vērā, ka informācija tiek apkopota par 

vairāk kā 400 organizācijām, Memorandu 

parakstījušo organizāciju saraksts tiks aktuali-

zēts manuāli - izmaiņas tiks veiktas saskaņā ar 

NVO iesniegto informāciju pa e-pastu un 

atkārtota sazināšanās notiks tikai gadījumā, ja 

būs nepieciešami papildus precizējumi.  

Vairāk par NVO un MK sadarbības memoran-

du var lasīt Ministru kabineta tīmekļa vietnē: 

http://www.mk.gov.lv/content/informacija-

par-nvo-un-ministru-kabineta-sadarbibas-

memorandu. 

! Padomes sēdes, kas notiek vienu reizi mēne-

sī, var vērot arī interneta tiešraidē Ministru 

kabineta tīmekļa vietnē, sadaļā “Video”.  

 

Pašvaldības funkciju  

deleģēšanas NVO  

aktualizēšana 

15.06.-18.06.2017. Kandavā norisinājās bied-

rības “Latvijas Lauku forums” rīkotais 3. Lat-

vijas Lauku kopienu parlaments “Visai Latvi-

jai jādzīvo!”. Tajā piedalījās amatpersonas no 

Latvijas Republikas Zemkopības, Vides Aiz-

sardzības un Reģionālās attīstības, Kultūras, 

Iekšlietu, Labklājības, Ekonomikas, Veselības 

un Satiksmes ministrijām, kā arī atbildīgās 

amatpersonas no Nodarbinātības valsts aģen-

tūras, Pārresoru koordinācijas centra un Sli-

mību profilakses un kontroles centra, kā arī 

politiķi, pašvaldību pārstāvji, akadēmiķi, eks-

perti un lauku iedzīvotāji. 

16.06.2017. Parlamenta ietvaros norisinājās 

darbs grupās, ar mērķi izstrādāt konkrētas 

rekomendācijas tiesiskā regulējuma vai 

prakses uzlabošanai. Darba grupu „Deleģētā 

atbildība kopīgu mērķu sasniegšanā: ministri-

ju un pašvaldību deleģējumi NVO” vadīja 

biedrības „Izglītības iniciatīvu centrs” direkto-

re Daiga Zaķe, ar pieredzi dalījās Latvijas 

Pašvaldību savienības Reģionālās attīstības un 

sadarbības komitejas pārstāve Ivita Peipiņa 

un KM valsts sekretārs Sandis Voldiņš, kā arī 

NVO pārstāvji no dažādām vietām. Ieskatu 

par esošo situāciju Jēkabpilī – pieredzi un 

barjerām pašvaldības uzdevumu deleģēšanā 

nevalstiskajām organizācijām – sniedza Agita 

Pleiko, Jēkabpils NVO resursu centra valdes 

priekšsēdētāja.  

Būtiskākais grupas secinājums bija tas, ka, 

pamats tam, lai notiktu savstarpēja un sabied-

rībai izdevīga sadarbība deleģēšanas kontek-

stā, ir UZTICĒŠANĀS nevalstiskajai organizā-

cijai no pašvaldības un/vai valsts puses. Kas 

nozīmē, ka NVO jābūt gan ar augstu reputāci-

ju, gan spējīgai kvalitatīvi un pastāvīgi veikt 

deleģētos uzdevumus. 

Darba grupa arī izstrādāja konkrētus priekšli-

kumus deleģēšanas institūta uzlabošanai, kas 

tiks iesniegti MK un NVO memoranda pado-

mei.  

Biedrības “Izglītības iniciatīvu centrs projektu „Demokrātija 

un dialogs: ekspertu līdzdalības nodrošināšana valsts 

pārvaldē reģionu NVO interešu aizstāvībai un pārstāvniecī-

bai” - 2017.LV/NVOF/IAS/007/05 – finansiāli atbalsta 

Sabiedrības integrācijas fonds no Latvijas valsts budžeta 

līdzekļiem. 

JŪNIJA AKTUALITĀTES MEMORANDA PADOMĒ 

Zemgales NVO projektu 

programmā 2017 “Pilso-

niskās sabiedrības inicia-

tīvu projektu” jomā no 

30 iesniegtajiem tika 

atbalstīti 8 projekti, tajā 

skaitā arī biedrības “Jē-

kabpils Pensionāru ap-

vienība ''Sasaiste'' inicia-

tīva “''Jēkabpils Pensio-

nāru apvienība ''Sasais-

te'' gadsimtu griežos''.  

Realizējot vienu no minētā 

projekta aktivitātēm, uz tik-

šanos ar kādreizējās Jēkabpils rajona pensio-

nāru apvienības Gārsenes nodaļas dalībnie-

kiem devās biedrības “Jēkabpils Pensionāru 

apvienība ''Sasaiste'' pārstāvji. Vairāk skatie-

ties klātpievienotajā sižetā: https://

w w w . y o u t u b e . c o m / w a t c h ?

v=ACC20EJMwoY&feature=youtu.be 

Jūlijā, turpinot projektā iekļautās tikšanās ar 

savulaik pastāvējušā Jēkabpils rajona pensio-

nāru apvienības struktūrvienību dalībnie-

kiem, “Sasaistes” pensionāri dosies uz Zasu 

un Aknīsti. 

Ar jūnija E- avīzes numuru uzsākam 

interviju ciklu ar NVO vadītājiem un 

pārstāvjiem.  

Šajā - saruna ar Jēkabpils Invalīdu biedrī-

bas vadītāju RAISU KĻAVIŅU. 

VIDEOINTERVIJA 

Sižets šeit. 

mailto:nvo@mk.gov.lv
http://www.mk.gov.lv/content/informacija-par-nvo-un-ministru-kabineta-sadarbibas-memorandu
http://www.mk.gov.lv/content/informacija-par-nvo-un-ministru-kabineta-sadarbibas-memorandu
http://www.mk.gov.lv/content/informacija-par-nvo-un-ministru-kabineta-sadarbibas-memorandu
https://www.youtube.com/watch?v=ACC20EJMwoY&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=ACC20EJMwoY&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=ACC20EJMwoY&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=X2pnwAbhLlg&feature=youtu.be
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JĒKABPILS – SKAĻU KAIJU, BALTU NAKŠU, 

SMARŽĪGU CERIŅU UN MIERA PILSĒTA 

Maija nogalē biedrības “Jēkabpils NVO 

resursu centrs” realizētā  Eiropas Brīv-

prātīgā darba projekta “Share and like 

volunteering” ietvaros Jēkabpilī iera-

dās brīvprātīgā no Ukrainas pilsētas 

Zaporožjes Anastasija Iļjeva.  Anastasi-

ja ir strādājusi par žurnālisti vietējā 

televīzijas kanālā, Latvijā ir pirmo reizi.  

Turpinājumā piedāvājam iepazīties ar 

ukraiņu jaunietes pirmajiem iespai-

diem par Latviju un Jēkabpili sava brīv-

prātīgā darba sākumā. 

Anastasija Iļjeva par  

Latviju un Jēkabpili: 

Deviņpadsmit stundas ceļā, šķērsojot četras 

robežas un beidzot – esmu Latvijā. Maija 

beigās Ukrainu jau bija sasniedzis vasaras 

karstums, šad un tad uzpūta vēss vējiņš un 

ziedēja pienenes. Tāpēc ierodoties Latvijā es 

atgriezos savā mīļākajā gadalaikā – pavasarī. 

Vietējie iedzīvotāji kopumā šķiet ļoti ieturēti, 

bet draudzīgi cilvēki. Autobraucēji šeit patīka-

mi pārsteidza ar toleranci – piesardzīgi uzlie-

kot vienu kāju uz “zebras”, pat attālāk esošas 

mašīnas jau samazina braukša-

nas ātrumu, lai savlaicīgi dotu 

ceļu gājējam. Vēl ļoti izbaudu arī 

sabiedrisko transportu. Priecē, 

ka vilcieni aprīkoti ar wi-fi pār-

klājumu. Tāpat ērts šķiet arī 

pilsētas autobusu kursēšanas 

grafiks – katrs nākamais auto-

buss ik pēc pāris minūtēm. 

Joprojām neierasti ir tas, cik 

maz cilvēku redzams uz ielām. Šī 

ir intraverta cilvēka paradīze! 

Bet par spīti tam, pilsētā visu 

laiku notiek kaut kas intere-

sants. Divu nedēļu laikā, kuras 

esmu šeit, esmu paspējusi ap-

meklēt velosipēdu sacensības, “Latvijas simt-

gades ekspresis” pasākumu Krustpils stacijā 

un “Dziesmu un Deju svētku ieskaņas koncer-

tu” Krustpils brīvdabas estrādē.  

Vēl kādā citā dienā es vienkārši pastaigājos pa 

pilsētu. Sākumā varētu šķist, ka mazajā Jē-

kabpilī nav kur doties – šeit nav pat kinoteāt-

ra. Tomēr daba visu kompensē! Kena parks, 

Mežaparks un Krustpils saliņa. Un par visu 

vairāk man patīk krastmala, aizsargdambis! 

Tur paveras brīnišķīgs skats uz Daugavu. 

Šobrīd man Jēkabpils ir skaļu kaiju, baltu 

nakšu, smaržīgu ceriņu un miera pilsēta. 

Anastasija Iļjeva, EBD brīvprātīgā 

Evelīna Elksnīte, Jēkabpils NVO resursu 

centrs, projekta vadītāja asistente 

INOVATĪVS VEIDS SABIEDRĪBAS INTEGRĀCIJAI:  

TOY METODES IEKĻAUŠANAI 

Kristīne Liepiņa, 

IIC projektu vadītāja 

Izglītības iniciatīvu centrs (IIC) uzsāk 

īstenot Latvijā jaunu inovatīvu metodi - 

TOY bibliotēkas.  

Šis jauninājums Latvijā ienāk starptautiska 

projekta ietvaros ar mērķi, parādīt, ka sociālā 

iekļaušana ir iespējama, veidojot jēgpilnu un 

savstarpējā uzticībā balstītu mijiedarbību 

starp maziem bērniem un viņu ģimenēm, 

neskatoties uz etnisko piederību, vecuma 

grupām un institucionālo fonu.  Projekta kon-

tekstā vārdam TOY ir divas nozīmes : 

1. TOY – rotaļlieta. Rotaļlietu bibliotēkas ir 

paša vieta, kas darbojas kā bibliotēka, tikai 

grāmatu vietā bērni un vecāki var izvēlēties un 

paņemt attīstošu spēli vai rotaļlietu, lai kopīgi 

darbotos ar tām mājās, un pēc nedēļas atkal 

atgrieztu bibliotēkā.  

2. TOY (together old and young) – tulkojot no 

angļu valodas „ kopā veci un jauni”. Šajā iz-

pratnē bibliotēka ir kā kopā būšanas vieta, kur 

satiekas dažādas ģimenes un dažādas paau-

dzes, kur kopā var pavadīt laiku lietderīgi un 

patīkamā atmosfērā. 

Lai arī Latvijā un vēl 7 Eiropas valstīs 

(Nīderlandē, Beļģijā, Horvātijā, Slovēnijā, 

Slovākijā, Ungārijā un Itālijā) TOY bibliotēkās 

īpaša uzmanī-

ba tiks vērsta uz romu bērnu un viņu ģimeņu 

iesaisti, bibliotēkas būs atvērtas jebkuram 

bērnam un viņa ģimenes locekļiem.  Ar Jelga-

vas domes atbalstu, Latvijā pagaidām vienīgo 

šādu bibliotēku IIC veidos tieši Jelgavā. Plā-

nots, ka TOY bibliotēka durvis apmeklētājiem 

vērs novembrī, un katru nedēļu bibliotēkas 

telpās notiks arī savstarpēju uzticību un sa-

darbību rosinoši pasākumi, kuros tiks iesaistī-

ti romu un ne-romu bērni, viņu ģimenes, 

dažādas institūcijas, un dažādas paaudzes. 

Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība. Projekta Sadarbības 

Partneris un līdzfinansētājs - Jelgavas pilsētas dome.  

Projekta Nr.J UST/2015/RDIS/AG/DISC/9352 

GRUZĪNU MŪZIĶIS KOMPONĒJIS MELODIJU DZIESMAI AR JĒKABPILIEŠA 

ALEKSANDRA KALNIŅA VĀRDIEM 

Gruzīnu sabiedriskais darbinieks, kom-

ponists, biedrības "Jēkabpils NVO re-

sursu centrs" sadarbības partneris 

NVO jomā Nugzars Kohreidze sakom-

ponējis un pats arī iedziedājis dziesmu 

ar Aleksandra Kalniņa (Jēkabpils NVO 

resursu centrs) tekstu krievu valodā.  

Dzejolis ir veltīts tiem, kas, savulaik, no savas 

dzimtenes dažādu iemeslu dēļ apmetās Jēkab-

pils apkārtnē. Dziesmas nosaukums "Ti 

vechnij strannik" (Tu mūžīgais klejotājs). 

N. Kohreidze ir pētnieciski intelektuālā kluba 

"Paaudžu dialogs" vadītājs otrajā lielākajā 

Gruzijas pilsētā Kutaisi. Šī organizācija ar lielu 

starptautisko pieredzi izteikusi gatavību sa-

darboties ar resursu centru arī Eiropas brīv-

prātīgā darba (EBD) jomā, nosūtot vai uzņe-

mot brīvprātīgos "Erasmus Plus" programmā. 

Dziesmu var noklausīties šeit. 

https://www.dropbox.com/s/2jyqbfr0dybug0t/TI-VECHNII-STRANNIK.mp3?dl=0


AICINA “SATORI” RADOŠĀ NOMETNE 
Biedrības “Ascendum” interneta žur-

nāls “Satori.lv” izsludina pieteikšanos 

ikgadējai “Satori” autoru radošajai va-

saras nometnei, kas četras dienas, no 

10. līdz 13. augustam, notiks mākslinie-

ku rezidenču centrā “Serde” Aizputē.  

Šogad nometnē būs iespējama dalība dzejas, 

prozas vai publicistikas virzienā, uz ko aicināti 

pieteikties gan “Satori.lv” jau rakstošie autori, 

gan jaunie autori no Aizputes un Kurzemes 

reģiona. Nometnes dalībnieki tiks mudināti 

savus radošos darbus veidos, reflektējot par 

kopīgu tēmu – recepte, ar to domājot receptes 

šī vārda plašākajā nozīme – ēdienu vai zāļu 

receptes, panākumu receptes un dzīves recep-

tes, valsts nākotnes receptes un receptes kā 

mākslas darba radīšanas tehnoloģiju pierak-

stu. Savu dalību var pieteikt līdz 30. jūnijam, 

sūtot uz satori@satori.lv virzienu, kurā autors 

vēlas darboties (proza/dzeja/publicistika), kā 

arī jāpievieno neliela motivācijas vēstule, kurā 

izklāstīts, ar kādu mērķi vēlas piedalīties no-

metnē un ko plāno paveikt (uzrakstīt) tās 

laikā.  

Vairāk informācijas var atrast http://

www.satori.lv/article/dzejnieki-prozaiki-un-

publicisti- 
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“UKRAIŅI LATVIJĀ” AICINĀS UZ DISKUSIJU,  

MEISTARKLASĒM UN FESTIVĀLU 

AICINĀJUMS PIETEIKTIES DALĪBAI PROJEKTĀ “FUTURLV” 

PIESAKIES ZERO WASTE AKADĒMIJAS NODARBĪBĀM! 

25.08.-20.10.2017. Ziemeļvalstu ministru padomes birojā 

Latvijā telpās Berga bazārā, Marijas ielā 13/3, Rīgā, homo 

ecos: aicina pieteikties “Zero waste akadēmijai”, kuras mēr-

ķis ir informēt, izglītot un iedvesmot pasākuma dalībniekus, 

lai veicinātu vietēju iniciatīvu rašanos Latvijā, kuru mērķis 

ir samazināt radīto atkritumu daudzumu. 

Katrā no piecām bezmaksas nodarbībā izglītojošus, iedvesmojošus 

stāstījumus sniegs nozares profesionāļi, būs dzirdami vietējo un ārval-

stu uzņēmēju un aktīvistu pieredzes stāsti, kā arī būs praktiskā daļa, 

lai meklētu risinājumus un iespējas 

īstenot dažādas iniciatīvas vietējā 

līmenī.  

Vairāk informācijas var atrast: http://

www.homoecos.lv/lat/aktualitates/

piesakies-zero-waste-akademijas-

nodarbibam  

Avots: www.nvo.lv  

No 2017. gada maija līdz augustam 

biedrība “Latvijas Ukraiņu biedrību 

apvienība” īsteno projektu “Ukraiņi 

Latvijā”. Tas norit projektu konkursa 

“Rīgas reģiona NVO izaugsmei un attīs-

tībai 2017” ietvaros mazākumtautību 

nevalstisko organizāciju atbalsta jomā.  

Projekta galvenais mērķis ir veicināt identitā-

tes un kultūras mantojuma saglabāšanu, uk-

raiņu tradīciju un folkloras attīstību, tā sek-

mējot etnisko saskaņu un attīstot sabiedrības 

izpratni un izskaužot sabiedrībā valdošos 

stereotipus, kas balstīti uz šī brīža politisko 

situāciju Ukrainā, un veidojot saliedētu sa-

biedrību Rīgas reģionā. 

Nozīmīgākais pasākums projekta gaitā būs 

Ukraiņu kultūras festivāls “Baltijas trembits”, 

kurš norisināsies 8. jūlijā, Rīgā, Vērmanes 

dārzā. Festivālā pulcēsies 14ukraiņu māksli-

nieciskie kolektīvi no Latvijas un vieskolektīvi 

no Ukrainas, Lietuvas un Igaunijas, lai kon-

certā izdziedātu skaistākās ukraiņu dziesmas 

un izdejotu raitākos deju soļus. 

Dalībnieki piedalīsies gājienā, demonstrējot 

krāšņos ukraiņu tautas tērpus. Vēl šajā dienā 

apmeklētājiem būs skatāma rokdarbu izstāde 

un amatnieku tir-

dziņš, kā arī būs 

iespēja iepazīt ukrai-

ņu nacionālās virtu-

ves tradicionālos 

ēdienus, to pagatavošanas noslēpumus. 

Projekts tiek īstenots sadarbībā ar biedrību 

“Latvijas Pilsoniskā alianse” un Kultūras mi-

nistriju projekta „Par atsevišķu valsts pārval-

des uzdevumu veikšanu pilsoniskās sabiedrī-

bas attīstības un starpkultūru dialoga jomā” 

ietvaros. Projekta finansējuma avots ir Latvi-

jas Republikas  

Aicinām dažādas profesijas pārstāvo-

šus gados jaunus cilvēkus, kuri kā labas 

pieredzes tālākdevēji jeb tālākizglītotāji 

vēlas līdzdarboties vienotas, starpetnis-

ki saliedētas un plurālistiskas sabiedrī-

bas veidošanā, pieteikties dalībai pro-

jektā “FuturLV. Pēc atmiņas – ceļi uz 

kopīgu nākotni”.  

Projekts ietver ekskursiju uz Latvijas atceres 

vietām (2017. gada septembris), vairāku dienu 

starpdisciplināru darbsemināru par atmiņu 

un nākotni (2017. gada oktobris), projektu 

vadības semināru (2017. gada novembris), kā 

arī dalībnieku patstāvīgo projektu izstrādes un 

īstenošanas posmu (2018. gada sākums).  

Plašāka informācija par projektu un pieteiku-

ma formulārs pieejami vietnē www.goethe.de/

latvija/futurlv. 

Projektu “FuturLV. Pēc atmiņas – ceļi uz ko-

pīgu nākotni” īsteno Gētes institūts un atbal-

sta Vācijas Federatīvās Republikas Ārlietu 

ministrija. 

Projekta partneri: Žaņa Lipkes memoriāls, 

Latvijas Okupācijas muzejs, Latvijas Nacionā-

lā bibliotēka, Latvijas Universitātes Filozofijas 

un socioloģijas institūts, Rīgas Stradiņa uni-

versitātes Komunikācijas fakultāte, Vēstures 

skolotāju biedrība un Latvijas Pilsoniskā ali-

anse. 

http://www.satori.lv/article/dzejnieki-prozaiki-un-publicisti-aicinati-pieteikties-satori-radosajai-vasaras-nometnei-aizpute-2
http://www.satori.lv/article/dzejnieki-prozaiki-un-publicisti-aicinati-pieteikties-satori-radosajai-vasaras-nometnei-aizpute-2
http://www.satori.lv/article/dzejnieki-prozaiki-un-publicisti-aicinati-pieteikties-satori-radosajai-vasaras-nometnei-aizpute-2
http://www.homoecos.lv/lat/aktualitates/piesakies-zero-waste-akademijas-nodarbibam
http://www.homoecos.lv/lat/aktualitates/piesakies-zero-waste-akademijas-nodarbibam
http://www.homoecos.lv/lat/aktualitates/piesakies-zero-waste-akademijas-nodarbibam
http://www.homoecos.lv/lat/aktualitates/piesakies-zero-waste-akademijas-nodarbibam
http://www.goethe.de/latvija/futurlv
http://www.goethe.de/latvija/futurlv
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SĀKUSIES PĒDĒJĀ UZŅEMŠANA BEZMAK-

SAS MĀCĪBĀM JAUNIEŠU GARANTIJĀ 

Pēdējo reizi 27 profesionālās izglītības 

iestādēs visā Latvijā var pieteikties bez-

maksas mācībām Jauniešu garantijas 

izglītības programmās.  

Jaunieši vecumā no 17 līdz 29 gadiem, kuri 

nestrādā un nemācās, bez maksas var iegūt 

kādu no 34 darba tirgū pieprasītām profesijām 

viena gada laikā, mācību laikā saņemot dažāda 

veida atbalstu. Dokumentus izvēlētajā profesi-

onālās izglītības iestādē var iesniegt līdz au-

gusta beigām. 

Vairāk informācijas var iegūt šeit. 

TIEK IZSLUDINĀTS 

KONKURSS 

"LATVIJAS JAUNIE-

ŠU GALVASPILSĒTA 

2018" 

Konkursa “Latvijas Jauniešu galvas-

pilsēta 2018” mērķis ir noteikt vienu 

pašvaldību vai divu pašvaldību apvie-

nību, kas 2018. gadā uzņemsies pildīt 

Latvijas Jauniešu galvaspilsētas lomu. 

Konkurss tiek organizēts trešo gadu, lai: 

•popularizētu darbu ar jaunatni pašvaldību 

vidū; 

•stiprinātu pašvaldību sadarbību jaunatnes 

jomā, labo prakšu un pieredzes apmaiņu; 

•turpinātu iedibinātās tradīcijas darbā ar 

jaunatni; 

•paaugstinātu darbā ar jaunatni iesaistīto 

personu, pašvaldību un organizāciju, kas 

organizē darbu ar jaunatni prestižu; 

•veicinātu jauniešu līdzdalību un iesaistīša-

nos sabiedriskajos procesos. 

Pieteikums konkursam jāiesniedz līdz 2017. 

gada 30. jūnijam, nosūtot to elektroniski uz e

-pastu jaunatneslietas@izm.gov.lv. Vairāk 

informācijas var atrast šeit. 

Avots: www.nvo.lv 

PIESAKIES «YOUNG MEDIA SHARKS»  

NOMETNEI! 

«Young Media Sharks» ir 

organizācijas «Avantis» iz-

glītojoša iniciatīva, kas no-

drošina intensīvu un iedves-

mojošu zināšanu nometni 

jaunajiem mediju talantiem. 

Tā ir unikāla iespēja īsā laikā iepazīt 

dažādas mediju jomas, gūt pieredzi no 

labākajiem jomas ekspertiem, darbo-

ties praktiski ar dažādiem mediju rī-

kiem. Jaunieši pēc nometnes iegūst 

plašas prakses un darba iespējas, 

jaunus draugus ar kopīgām interesēm 

gan Latvijā, gan Baltijā. Iegūtās zināša-

nas daudziem sharkiem arī palīdzēju-

šas iekļūt augstskolās Latvijā un ārze-

mēs, kā arī saprast, kura mediju joma 

viņus interesē. 

Pateicoties nometnes atbalstītā-

jiem un partneriem, jauniešu 

dalība nometnē ir pilnīgi par 

brīvu, taču nepieciešams izpildīt 

radošo uzdevumu. Īpaši aicinām 

pieteikties jauniešus, kas nav 

pārliecināti vai šaubās par savām spējām. 

Pieredze rāda, ka tie ir vislielākie apslēptie 

talanti! Iedrošiniet pieteikties arī savus drau-

gus vai paziņas, kam jūs redzat – ir ķēriens 

rakstīšanā, fotografēšanā, pasākumu organi-

zēšanā, ideju radīšanā, filmēšanā vai pat vien-

kārši spriedelēšanā… 

Pieteikties nometnei un izpildīt radošo uzde-

vumu var līdz 2017. gada 9. jūlijam. 

Nometne norisināsies no 8. līdz 14. augustam 

Kuldīgas novada Pelčos. 

IZMANTO IESPĒJU – PIESAKIES TOOL FAIR  

XII KONFERENCEI 

No 6. līdz 10. novembrim Varnā 

(Bulgārijā) notiks starptautiska kon-

ference “Waves of Innovation”, kuras 

laikā tiks noskaidrots, kādas inovāci-

jas nepieciešamas pedagoģiskajās 

pieejās un praksē, lai reaģētu uz pār-

maiņām jaunatnes jomā, ņemot vērā 

Eiropas Komisijas izvirzītās jaunat-

nes prioritātes 2018. gadam. Konfe-

rences mērķis ir veicināt jaunatnes 

darba kvalitātes celšanos visā Eiropā.  

Pieteikšanās līdz 17. jūlijam. 

XII TOOL FAIR konference notiks Varnā 

(Bulgārijā) – pilsētā, kas šogad nominēta par 

Eiropas Jaunatnes galvaspilsētu. 

Šī gada konferences galvenais mērķis ir uzla-

bot dalībnieku kritisko domāšanu, lai jaunat-

nes darbiniekiem būtu vieglāk reaģēt uz pār-

maiņām jaunatnes darbā saskaņā ar Eiropas 

Komisijas jaunatnes prioritātēm 2018. gadā, 

izmantojot inovatīvas un digitālas jauniešu 

darba metodes. 

TOOL FAIR XII konference sniegs iespēju 

dalībniekiem aktīvā vidē diskutēt, apspriest 

idejas un mainīties ar neformālās izglītības 

rīkiem un īstenotajām pieredzēm. Plānots gan 

darbs grupās, gan pāros, no-

tiks gan diskusijas, gan semi-

nāri. 

Pieteikties apmācībām iespē-

jams līdz 2017. gada 17. jūlijam SALTO Resur-

su centra tīmekļa vietnē https://www.salto-

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

t r a i n i n g / t o o l - f a i r - x i i - w a v e s - o f -

innovation.6521/. 

Dalībniekiem jābūt vismaz 18 gadus veciem. 

Lai elektroniski aizpildītu anketu, vispirms 

jāreģistrējas SALTO tīmekļa vietnē. 

Tad uz savu norādīto e-pastu saņemsi 

paroli un varēsi aizpildīt pieteikuma 

anketu. 

Visas izmaksas tiks segtas no pro-

grammas "Erasmus+: Jaunatne darbī-

bā" finanšu  līdzekļiem, dalībniekiem 

jānodrošina līdzfinansējums 28.46 

eiro apmērā. Ar apmācībām apstiprinātajiem 

dalībniekiem tiek noslēgts līgums par dalību 

pasākumā. Pēc tam, kad dalībnieks samaksā-

jis līdzfinansējumu, aģentūra 

iegādājas aviobiļetes. 

 

 

 

Papildu informācija: 

Vladislava Šķēle, Jaunatnes starptautisko 

programmu aģentūras, Starptautiskās sadar-

bības un atbalsta daļas vadītāja, e-pasts: vla-

dislava.skele@jaunatne.gov.lv  

Pieteikšanās līdz 

17. jūlijam. 

http://viaa.gov.lv/lat/es_fondu_projekti/jauniesugarantija/jg_uznemsana/
http://jaunatne.gov.lv/lv/raksti/tiek-izsludinats-konkurss-latvijas-jauniesu-galvaspilseta-2018
http://www.nvo.lv
https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/tool-fair-xii-waves-of-innovation.6521/
https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/tool-fair-xii-waves-of-innovation.6521/
https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/tool-fair-xii-waves-of-innovation.6521/
https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/tool-fair-xii-waves-of-innovation.6521/
mailto:vladislava.skele@jaunatne.gov.lv
mailto:vladislava.skele@jaunatne.gov.lv
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12. jūnijā Jēkabpils pensionāru neval-

stiskās organizācijas uzņēma Latvijas 

Pensionāru federācijas (LPF) pārstāvju 

delegāciju. Uz tikšanos ar LPF valdes 

priekšsēdētāju Andri Siliņu un dalībor-

ganizāciju pārstāvjiem tika aicināti visi 

pensionāri, kā arī citi interesenti. 

Tikšanās laikā A. Siliņš informēja par LPF 

aktivitātēm normatīvo aktu izmaiņu  aspektā, 

pieprasot vistuvākajā laikā atrisināt jautāju-

mus: 

 par valsts veselības apdrošināšanas sistēmas 

izveidi; 

 par pensiju indeksācijas pilnveidošanu; 

 par nekustāmā īpašuma nodokļa atcelšanu 

noteiktas platības vienīgajam mājoklim; 

 par piemaksas pie pensijām būtisku palieli-

nāšanu, ņemot vērā darba stāžu.   

Kā neapmierinošu LPF valdes priekšsēdētājs 

vērtēja šī brīža situāciju pensiju pārrēķina 

sistēmā – tā vietā, lai strādājošajiem pensionā-

riem ik pēc nostrādātā gada pensija tiktu pārrēķināta automātis-

ki, joprojām pensijas vecumu sasniegušajām un strādājošajām 

personām personīgi jāierodas VSAA un jāraksta iesniegums par 

pensijas pārrēķinu. Klātesošos interesēja daudzu citu problēmu 

iespējamie risinājumi, tajā skaitā arī individuāli juridiskas dabas 

jautājumi, uz kuriem atbildes sniedza līdzatbraukušais jurists. 

LPF dalīborganizāciju pārstāvji no Ogres, Kokneses, Tukuma, 

Saldus, Talsiem, Rēzeknes, Skrīveriem, Jelgavas, Rīgas Vidze-

mes un Kurzemes priekšpilsētām, un Latvijas Dzelzceļa nozares 

pensionāru organizācijas izmantoja iespēju aplūkot pensionāru 

rokdarbu ekspozīciju “Daugavas Vanagu” Latvijas apvienības 

Jēkabpils nodaļas telpās un pateicās par viesmīlīgo uzņemšanu. 

Jāpiebilst, ka biedrības “Jēkabpils pilsētas pensionāru apvienī-

ba” un “Jēkabpils pensionāru apvienība “Sasaiste” ir kopumā 112 

LPF dalīborganizāciju skaitā. 

UZŅEM LATVIJAS PENSIONĀRU FEDERĀCIJAS 

PĀRSTĀVJU DELEGĀCIJU 

ĪSTENO PROJEKTU “PAGĀTNES MANTOJUMS  

PILSĒTAI UN CILVĒKIEM” 

Jēkabpils pilsētas domes Nevalstisko 

organizāciju projektu konkursā atbal-

stītais Biedrības “Jēkabpils pilsētas 

Pensionāru apvienība” projekts 

“Pagātnes mantojums pilsētai un cilvē-

kiem” turpinās ar aktivitātēm, kuras 

iekļauj materiālu vākšanu un aprakstu 

veidošanu par Jēkabpils pilsētai un 

reģionam nozīmīgu personību dzīves 

gājumu un devumu. 

Projektā ir iekļauta viktorīnas organizēšana 

par jēkabpiliešu Arvīda Ozoliņa un Jāzepa 

Vuškāna devumu vides izpētē un dokumentē-

šanā. Šobrīd biedrībā norisinās viktorīnas 

jautājumi izstrāde. Kopumā viktorīnā tiks 

iekļauti ap 10 jautājumi, kuri tiks publicēti 

gan www.jekabpilsnvo.lv, gan 

citviet. Kā un kur iesniegt 

atbildes – sekojiet informāci-

jai iepriekš minētajā portālā, 

jo pieci pilnīgāko atbilžu auto-

ri balvā saņems iespēju pieda-

līties braucienā uz Jāzepa 

Vuškāna dzimto pusi Ilūkstes 

novadā. 

Kā atzīst projektā  iesaistītā 

Ārija Spēka, meklēt svarīgā-

kos, projekta apkopojumā 

iekļaujamos momentus no Jāzepa Vuškāna 

dzīves gājuma, arī pašai bijis interesanti – 

tādejādi uzzināts daudz jauna.  

Jāpiebilst, ka projekta “Pagātnes mantojums 

pilsētai un cilvēkiem” vadītāja ir Velga Novika 

un projekta galarezultāts tiks prezentēts Jē-

kabpils Vēstures muzejā, kuram tiks nodoti un 

fondos glabāsies apkopotie materiāli. 

Ārija Spēka: ”Jāzepa Vuškāna sarakstītā grāmata sniedz 

bagātīgu informāciju par pašu autoru” 

No kreisās: LPF valdes priekšsēdētājs Andris Siliņš, Jēkabpils pilsētas pensionāru apvienī-

bas vadītāja Dzintra Gavriloviča un Jēkabpils pensionāru apvienības “Sasaiste” vadītāja 

Biruta Jemeļjanova 

Tikšanās laikā 



8 

VIDUSDAUGAVAS NVO E-AVĪZE  2017. gada jūnijs 

APGŪST ŠŪŠANAS AR ELEKTRISKO  

ŠUJMAŠĪNU PAMATUS 

Jau ziņots, ka starp 87 A/S „Latvijas 

valsts meži” finansētajiem un fonda 

“Ziedot.lv” administrētajiem 2017. gada 

Sociālās palīdzības programmā atbal-

stītajiem projektiem ir arī biedrības 

“Jēkabpils NVO resursu centrs” bied-

rorganizācijas -”Jēkabpils bērnu un 

jauniešu ar īpašām vajadzībām biedrī-

bas “Cerību sala”” iniciatīva. 

Par projektam piešķirtajiem līdzekļiem ir 

iegādāta šujmašīna un šobrīd “Cerību salas” 

dalībnieki īsteno vienu no sarežģītākajām 

projekta aktivitātēm - apgūst šūšanas ar elek-

trisko šujmašīnu pamatus. Kā pastāstīja bied-

rības valdes priekšsēdētāja Aija Kvēpiņa, bēr-

niem un jauniešiem ļoti patīk šūt un griezt. 

Bet pie minētajām darbībām vajadzīga īpaša 

uzmanība, jo tur, kur var savainoties cilvēks 

bez veselības traucējumiem, iespējamība gūt 

traumu cilvēkam ar īpašām vajadzībām, ir 

krietni augstāka. Tāpēc pie šūšanas apguves, 

kur tiek izmantota šujmašīna ar daudziem 

interesantiem dūrienu veidiem, jārēķinās ar 

pacietību un darbu bez steigas. Bet rezultāts – 

apmācāmā prieks, ka mašīna paklausīgi veido 

līniju izvēlētajā rakstā, esot pūļu vērts.   

Projekta ietvaros “Cerību salā” notiks dekupā-

žas nodarbības, kā arī tiks iegādāti materiāli 

citiem rokdarbu veidiem. 

BIEDRĪBAS “CERĪBU SALA” DALĪBNIEKS  

GŪST ATBALSTU KONKURSĀ "MAKSIMĀLISTI"  

30.jūnijā svinīgā apbalvošanas ceremo-

nijā paziņoja SIA "Maxima Latvija" 

konkursa "Maksimālisti" uzvarētājus. 

Konkursā "Maxima" darbinieku simpā-

tiju balvu 1000 eiro apmērā ieguva Pa-

egļkalnu ģimene no Jēkabpils, informē 

SIA "Maxima Latvija" Komunikācijas 

vadītājs Jānis Beseris.  

Mārcis Paegļkalns ir Jēkabpils NVO resursu 

centra biedrības “Cerību sala” biedrs. Sveicam 

ar gūto panākumu konkursā! 

Mārča Paegļkalna dalību konkursā “Maksimā-

listi” pieteica sieva Sandra Paegļkalne, lai pie-

pildītu lielu sapni - sniegtu iespēju vīram Mār-

cim atkal staigāt, iegādājoties fizioterapeitisko 

trenažieri. Sarunā ar “Vidusdaugavas e-avīzi” 

Sandra Paegļkalne pastāstīja, ka ģimeni ar 

transportu, nokļūšanai Rīgā uz pasākumu, at-

balstīja Krustpils novada zemnieks Gundars 

Kalve. Sandra arī piebilda, ka iegūtās naudas 

konkursā būs pietiekami fizioterapeitiskā tre-

nažiera iegādei. Tas nepieciešams, lai Mārcis 

varētu trenēties mājās, jo ne vienmēr veselība 

un laika apstākļi ļauj doties uz biedrības “Ce-

rību sala” telpām un izmantot tur esošo trena-

žieri. Līdz ar to Mārča fiziskās nodarbes no-

tiek ar pārtraukumiem. Pēc trenažiera iegā-

des, treniņi varēs notikt katru dienu mājās, 

brīžos, kad to atļauj Mārča veselība. Ar uzvaru 

konkursā un iespēju iegādāties trenažieri 

Mārci apsveicis arī viņa fizioterapeits, norā-

dot, ka trenažieris ir vērtīgs ieguvums Mārča 

veselības uzlabošanai. 

SIA "Maxima Latvija" Komunikācijas vadītājs 

Jānis Beseris pastāstīja, ka kategorijā 

"Indivīds" konkursa pēdējā mēneša atbalstu 

500 eiro apmērā iegūst Toms Pelšs no Valmie-

ras, kurš iegūto atbalstu izmantos, lai segtu 

izmaksas par aviobiļetēm uz Sanfrancisko, 

ASV, jo šogad jaunietis sāks studiju gaitas 

"Minerva KGI" universitātē.  

Kategorijā "Ģimene" konkursa pēdējā mēneša 

atbalstu 1000 eiro apmērā iegūst Edgara Kuz-

ņecova ģimene no Neretas, kas iegūto atbalstu 

izmantos visas ģimenes sapņa piepildījumam 

par došanos ceļojumā pa dzimto Latviju - 

Kurzemi un Vidzemi. 

Kategorijā "Kolektīvs" konkursa pēdējā mē-

neša atbalstu 1500 eiro apmērā iegūst mūs-

dienu deju studija "Lēra" no Bauskas, kas 

iegūto atbalstu izmantos, lai Latvijas vārdu 

nestu starptautiskajā deju festivālā Atēnās, 

Grieķijā. 

Savukārt konkursa "Grand Prix" balvu katego-

rijā "Indivīds" ieguva desmit gadus vecais 

Kristofers Sproģis no Bikstu pagasta. Jaunie-

tis iegūto atbalstu 1000 eiro apmērā izmantos, 

lai attīstītu savu talantu - klarnetes spēli. 

"Grand Prix" atbalstu ģimenes kategorijā 

2000 eiro apmērā ieguva Innas Turokas ģime-

ne no Neretas novada, kam iegūtais atbalsts ir 

nepieciešams, lai īstenotu savas ģimenes sen 

lolotu sapni par vistu mājiņu iegādi ģimenes 

mājsaimniecībai. 

Savukārt, "Grand Prix" atbalstu 3000 eiro 

apmērā kategorijā "Kolektīvi" iegūst deju 

kolektīvs "Agrā rūsa" no Valmieras, lai īsteno-

tu sen kārotu vēlmi - tautas tērpu iegādi visam 

kolektīvam. 

Tāpat konkursa "Maksimālisti" noslēguma 

pasākumā tika sveikti arī visu iepriekšējo 

mēnešu uzvarētāji konkursa kategorijās. Kate-

gorijā "Indivīds" - Didzis Grundulis no Jelga-

vas, Lauris Lelis no Rēzeknes, Inga Bleidere 

no Balviem un Ritvars Raize no Madonas. 

Kategorijā "Ģimene" tika sveikta Ilzes 

Dovgaillo ģimene no Amatas novada, Oksanas 

Gurskas ģimene no Ogres novada, Ģirta Eld-

maņa ģimene no Ogres novada un Aijas Mur-

des ģimene no Ķekavas novada. Savukārt 

kategorijā "Kolektīvs" tika sveikts VPDK 

"Bikstenieki" no Dobeles novada, modes deju 

studija "Demo" no Tukuma, deju kolektīvi 

"Katlakalns" un "Trejdeviņi" no Ķekavas no-

vada. 

Konkurss "Maksimālisti" ir uzņēmuma SIA 

"Maxima Latvija" atbalsta iniciatīva, kas šo-

gad sākta 9.janvārī. Konkursa dalībniekiem 

bija iespēja pieteikties mēneša vai "Grand 

Prix" atbalstam trīs kategorijās: "Indivīds", 

"Ģimene" un "Kolektīvs". 

Kopējais atbalsta fonds ir 22 000 eiro. Kopā 

konkursa norises laikā tika saņemti 294 pie-

teikumi no visas Latvijas. 

Foto: mksimalisti/facebook.com un reitingi.lv 
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SALAS CIEMĀ TOP NŪJOTĀJU UN PASTAIGU TAKA 

Ligita Upīte,  

biedrības “Holista” valdes locekle 

"Jēkabpils NVO resursu centra" bied-

rorganizācija - sabiedriskā labuma 

biedrība "HOLISTA" turpina projekta 

''Veselības darbnīcas izveide Birzītes 

parkā Salas ciemā'' īstenošanu! 

Projekta iesniegums Nr.16-05-AL24-

A019.2202-000007 "Veselības darbnīca Birzī-

tes parkā" (1kārta).  

Projekta kopējais finansējums ir 20070,75 

EUR, no kura piešķirtais ELFLA līdzfinansē-

jums 90% apmērā ir 18063,67 EUR  un Salas 

novada pašvaldības līdzfinansējums 10 % 

apmērā ir 2007.08 EUR, Projektu paredzēts 

īstenot līdz 2017.gada 31.augustam. 

Projekts iesniegts ES Lauksaimniecības fonda 

lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības pro-

grammas 2014.–2020.gadam LAD attīstības, 

attiecināmā sabiedrības virzītas vietējās attīs-

tības stratēģijas rīcība. 

5. Rīcība „Veselīga dzīves vide”: infrastruktū-

ra, aprīkojums un apmācības sporta un veselī-

ga dzīvesveida aktivitātēm; dabas aizsardzī-

bas, vides izglītības aktivitātēm. Kā arī dabas 

tūrisma infrastruktūra, ekotehnoloģiju ievie-

šana, aizsargājamo dabas teritoriju/objektu 

atraktivitātes palielināšana. 

Celtniecības uzņēmums SIA "Paeglīši un Par-

tneri" strādā pie nūjotāju un pastaigu takas 

izveides. Tā tiek veidota ar šķembu maisījuma 

pamatni 10cm un smalko šķembu 2cm nobē-

rumu, garums aptuveni 400m.  

Gar takas malu tiek uzstādīti koka soli, atpū-

tas vieta "sēnīte", tiek gatavots tiltiņš un ielu 

vingrotāju vingrošanas stieņi. Visi veicamie 

darbi tiek saskaņoti precīzi pēc projekta. Vese-

lības taka tiek veidota vietējiem iedzīvotājiem, 

skolniekiem, kurā varēs nodarboties ar sporta 

aktivitātēm, veselīgu atpūtu, etnisko un sporta 

tradīciju svinēšanu, kā arī radošām darbnīcām 

izmantojot dabas resursus. 
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Turpinājums no 1. lappuses 

Endorfīns mazina trauksmi un jutību pret 

sāpēm. Pastiprināti izdalās, nodarbojoties ar 

fiziskām aktivitātēm. Ja organizējat kādu 

pasākumu – fiziko aktivitāšu – aiznest, nolikt, 

pārcelt, atnest, pārlikt… netrūkst. 

Dopamīns palīdz mazināt trauksmi. veido 

asociācijas, dopamīns uzlabo ilgtermiņa 

atmiņu.  Tā trūkums var būt koncentrēšanās 

problēmu cēlonis, kā arī rosināt sliktu 

garastāvokli. Tā izdalīšnos veicina - jaunu 

mērķu izvirzīšana un virzība uz tiem – te nu 

NVO ir līderis. 

Oksitocīns veicina attiecību veidošanos un 

savstarpējo uzticēšanos, kā arī oksitocīns spēj 

nomākt smadzeņu daļas, kas atbild par baiļu 

veidošanos. Patīkami pieskārieni, acu kon-

takts, sportiskas aktivitātes veicina hormona 

izdalīšanos. 

Nu un treškārt – sociāli – cilvēki ir sociālas 

būtnes, pat intraverti veido un regulē savas 

emocijas un uzvedības modeļus sakarsmē – 

un kur gan vēl labāk kā sabiedriskjā darbā var 

izmēgināt dažādas uzvedības startēgijas, gan 

izbaudīt visdažādās reakcijas no apkārtējiem… 

Vārdu sakot – kam man to vajag? Organisma 

un garīgai veselībai… un to visu var dabūt bez 

maksas… kā gan no tā atteikties? 

Inita Zarkeviča, 

biedrības "KPK Tilts" vadītāja 

PIEDALIES UN GŪSTI PRIEKU! 

Aicinām  piedalīties projekta “Viens 

vienīgs prieks” aktivitātēs: 

 1.tikšanās ”Prieks dzīvot!” norisinājās 

2017.gada 30.jūnijā plkst.14.00 kopā ar 

ārstu, Ķīnas medicīnas un homeopātijas 

praktizētāju, cigun skolotāju un vairāku 

grāmatu autoru Igoru Kudrjavcevu, kad 

varēja  praktiski mācīties atveseļot savu 

ķermeni, stiprināt sevi, priecāties par 

dzīvi un pretoties izdegšanai. 

(Nodarbības vieta: Jaunā iela 39a, Jē-

kabpils) 

 2.tikšanās “Prieks piedzīvot!” (norises 

laiks- augustā- datums tiks precizēts) 

gongu meditācija gongu meistares Ilzes 

Pastares vadībā. 

 3.tikšanās “Prieks baudīt!“ (norises laiks 

septembris/oktobris) praktiska nodar-

bība veselīga un garšīga ēdiena gatavo-

šanas noslēpumu izzināšana “Tomato 

Piza” restorāna vadītājas Ilzes Svētiņas 

vadībā.  

 4.tikšanās “Prieks iepriecināt!” (norises 

laiks novembris) kopīgi sagatavosim 

“aktiera iztikas minimuma” pārtikas 

grozus starptautiskā amatierteātru festi-

vāla “Laipa” dalībniekiem.  

 

SVARĪGI!!!!Piesakoties dalībai kādā no 

pirmajām trim nodarbībām, dalībnieks aplie-

cina savu gatavību piedalīties arī 4.nodarbībā 

šī gada novembrī.  

Īpaši aicināti palīdzētājprofesiju pārstāvji.  

 

Projektu finansē: 

 

 

Projektu organizē:  

Biedrība Kristīgai paaudžu 

kopībai 
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NAMEJA GREDZENS APVIENO  

ZEMGALES NVO CIEŠĀKAI SADARBĪBAI 

Aleksandrs Kalniņš,  

Jēkabpils NVO resursu centra valdes priekšsēdētā-

jas vietnieks 

Veiksmīgi noritējis Zemgales NVO divu 

dienu forums Kokneses novadā. Tā 

sauklis: Darītāju notikumi – Zemgalei! 

Taču caur visu - ar noderīgu informāci-

ju, pieredzes un ideju apmaiņu, dar-

bnicam, diskusijam un lekcijām - caur-

vijās Nameja motīvs, jo daudzuprāt, 

Zemgales nozīme valsts vēsturē nav 

pietiekami novērtēta.  

Foruma secinājumi un risinājumi, protams, 

vēl plaši izskanēs, tādēļ gribētos pastāstīt par 

noslēguma pasākumu – radošo tikšanos ar 

mūziķi, režisoru Aigaru Graubu, kurš tuvākajā 

laikā pabeigs darbu pie starptautiskas filmas 

“Nameja gredzens” (angļu versijā “The Ring of 

Kings”). Filmas primārā versija ir angļu valo-

dā, lai ar šo aizrautīgo stāstu par jauno virsai-

ti, varētu iepazīstināt pēc iespējas plašāku 

publiku. 

Šī filma vēstīs par zemgaļu brīvības cīņām 

pret vācu krustnešiem 13. gadsimtā un leģen-

das par Nameja gredzenu rašanos, akcentējot 

to, ka šī cilts tā arī nepadevās un kompromi-

sos ar iekarotājiem neielaidās. Filmas režisors 

Aigars Grauba sarunā uzsvēra, ka nepretendē 

uz vēsturisko patiesību, nav pat zināms, vai šis 

kādreiz arheoloģiskajos izrakumos atrastā ro-

ta vispār ir bijusi saistīta ar karali Nameju. Kā 

teica Grauba: “Svarīgākais vēstījums ir tas, ka 

katram no mums var būt savi uzskati un dažā-

dība it visā, taču jābūt gataviem tādiem noti-

kumiem, kas mūs visus apvieno kā šajā gadī-

jumā, Nameja gredzens”. Režisors nodemons-

trēja video par gredzena izgatavošanu, kas ir 

visai sarežģīta, kā Latvijas tapšanas vēsture – 

ir dzīsla vienā virzienā un pretējā, savītā 

“bize” un citas pazīmes. Aigars atcerējās, ka 

Lielbritānijas līdzproducenti izteica savu ne-

viltoto pārsteigumu un daļēju nesapratni – kā 

tāda maza tauta drīkst atļauties gandrīz katrs 

pirkstā nēsāt karaļa gredzenu! Viņš, runājot 

arī  par nevalstiskā sektora nozīmi sabiedrības 

pašapziņas stiprināšanā, salīdzināja NVO ar 

šo vienojošo simbolu.  Režisors atklāja dažus 

filmēšanas noslēpumus – arī to, ka pārsvarā 

tika izmantots uz vietas ražotais: ieroči, tērpi, 

maz datorgrafikas un daudz patiesuma tēlu 

atveidošanā. Kino uzņemts gan Sāremas salā, 

gan vairākās Latvijas vietās un īpaši uzceltās 

dekorācijā Cineville.  

Atbildot uz jautājumu, kāpēc galveno lomu – 

Nameju spēlē zviedrs, nevis latviešu aktieris, 

par ko izskanējusi arī kritika, Grauba atteica, 

ka tautībai nav nozīmes. Ja būtu latvietis, 

sāktos matu skaldīšana: latgalis, zemgalis utt. 

Tā jau galvenās lomas atveidotāja meklējumi 

bija ļoti ilgi, kamēr režisors aģentiem nofor-

mulējis: jauns, stalts, līdzīgs Kurtam Kobei-

nam (grupas “Nirvana” pāragri no dzīves aiz-

gājušais solists). Tā tika atrasts Edvīns Endrē, 

kas filmējies arī Rietumu seriālā “Vikingi”. 

Interesantais foruma viesis iepriecināja klāte-

sošos ar nesen izgatavoto filmas treileri, kas 

atstāja nopietnu iespaidu.  

Nobeigumā, lūgts izteikt savu viedokli par to, 

kā ieinteresēt tautiešus atgriezties Latvijā, 

Grauba scināja, ka nevienam neko pārmest 

nevar. Ja būs ko piedāvāt, tad varbūt, bet 

šobrīd jāapzinās, ka arī tas, ka liels skaits 

latviešu ir ārzemēs ir sava veida varoņdarbs, 

jo tur arī naudu ne par ko nedod. Izjukušas 

ģimenes un daudz kas cits – to nav viegli pār-

dzīvot nevienam. “Esiet gatavi, ka var pienākt 

brīdis apvienoties, līdz tam – kādi esam, tādi 

esam!” – šķiroties NVO pārstāvjiem teica 

Aigars Grauba. No organizatoriem viņš saņē-

ma tādu pašu nozīmīti ar Nameja gredzena 

atveidojumu kā visi foruma dalībnieki. 

P.S. A.Grauba nodeva sveicienus jēkabpilie-

šiem, jo viens no grupas “Jumprava” dalībnie-

kiem Aigars Grāvers ir saistīts ar Jēkabpilī. 

“Grāvis ir īsts jēkabpilnieks!” – noteica Grau-

ba. 

Ligitas Upītes foto 
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PIEMIN KOMUNISTISKĀ GENOCĪDA UPURUS 
Jēkabpilī 14.jūnijā  pieminēja Komunistiskā 

genocīda upurus. Vispirms notika atceres brī-

dis 14.jūnija parkā, pēc tam izstādes “Mēs at-

griezāmies” atklāšana Jēkabpils Vēstures mu-

zejā – Krustpils pilī. 

Ideja par fotoizstādi, kuras galvenie personāži būtu 

politiski represētie tapa Jēkabpils Vēstures muzejā. Tā 

direktores Ineses Berķes iniciatīva tika atbalstīta Valsts 

kultūrkapitāla fonda projektu konkursā. Fotogrāfiju 

autore ir gleznotāja un fotomāksliniece Mētra Štelma-

here, modeļu lomās – komunistiskā režīma organizēto 

izvešanu upuri, šodien sirmgalvji, bet toreiz vēl bērni, 

izdzīvojušie Sibīrijas salā un sniegos, un atgriezušies 

mājās. Fotogrāfijās ar relikvijām, kas bijušas paņemtas 

līdzi un kopā ar to īpašniekiem mērojušas atpakaļceļu 

uz Latviju, iemūžināti 20 politiski represētie. Fotogrā-

fijas printētas uz audekla, kas rada iespaidu par glez-

notāja otas pieskārienu fotomateriālam, akcentējot 

portretētā cilvēka emociju klātbūtni.  

Atklājot izstādi, muzeja direktore I. Berķe uzsvēra represiju fakta at-

miņā saglabāšanas nozīmīgumu. Jēkabpils Vēstures muzejā fotoizstā-

de “Mēs atgriezāmies” būs skatāma līdz 1. oktobrim, tad to varēs vērot 

Okupācijas muzejā Rīgā, savās telpās to vēlas eksponēt arī Aknīstes un 

Krustpils novada muzeji. 

Klātesošos uzrunāja un Vēstures muzeja darbiniekiem pateicās Latvi-

jas politiski represēto apvienības Jēkabpils nodaļas valdes priekšsēdē-

tāja Maruta Līce, kā arī citi represētie. Savukārt  Vēstures muzeja 

darbinieces fotosesiju dalībniekiem dāvināja eksponēto  fotogrāfiju 

reprodukcijas un ielūgumus uz diviem muzejā rīkotiem koncertiem.  

Noslēdzot izstādes atvēršanas oficiālo daļu, M. Līce pauda apņēmību 

turpināt represijās cietušo piemiņas saglabāšanas pasākumus un viens 

no tiem būs politiski represēto apvienības iecere izveidot pieminekli 

mammām, kuras darīja neiespējamo savu līdzizvesto bērnu labā. “Mēs 

bijām bērni. Par to, ka mēs atgriezāmies, jāpateicas mūsu mammām,” 

bilda represēto apvienības Jēkabpils nodaļas valdes priekšsēdētāja. 

Izstādes atklāšanā piedalījās arī Jēkabpils pilsētas domes priekšsēdē-

tāja vietnieks sociālajos jautājumos Jānis Raščevskis, kurš izteica atzi-

nību Vēstures muzeja direktorei par lielisko ideju, fotogrāfiju autorei 

par īpašo šarmu, kas vērojams fotoportretos un muzeja radošajai ko-

mandai, kas veidoja izstādi. 
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SIENA SKULPTŪRAS ROTĀ KALDABRUŅAS  

PĻAVAS MUZEJA ĀBEĻDĀRZU JAU DESMITO GADU 
Ieva Jātniece, 

biedrības „Ūdenszīmes” vadītāja 

Jūlija pirmajā nedēļā, šogad – no 4. līdz 

8. jūlijam - Jēkabpils novada Rubenes 

pagasta Kaldabruņā norisinās gadskār-

tējais siena skulptūru plenērs “Siena 

dienas”. Desmitgade – tieši tik ilgi jau 

šajā Sēlijas ciematā rodas īpaša pasau-

le. 

Desmitgadei ir tās svaram atbilstoša tēma 

“Pasaules radīšana”. Atgādināsim – 2015. 

gadā plenēra tēli atainoja Raiņa daiļradi, sa-

vukārt, 2016. gadā apspēlējām Šekspīru. Gan 

nopietni, gan ar labdabīgu smaidu – desmit 

gados patiešām var radīt pasauli no sapņiem 

un siena. To turpināsim darīt arī šovasar.  

Plenērs notiek četras dienas, un tajā aicināti 

piedalīties visi interesenti – lieli un mazi, 

nopietni un jautri, vientulības cienītāji un 

labas kompānijas dvēseles. Šajā vasaras un 

radošā lidojuma brīvībā tieši sev piemērotu 

vietu atradīs ikviens. 

Šogad ar mums kopā visu plenēra laiku darbo-

sies Latvijas Lauksaimniecības universitātes 

studenti un pasniedzēji; viņiem notiek Vasa-

ras skola “Būvējam kopienu”. Viesos atbrauks 

Lietuvas kaimiņi – Bajorai ciemata radošā 

apvienība. Un, protams, Siena dienas nav 

iedomājamas bez apkārtnes bērniem, viņu 

vecākiem un skolotājiem, aktīvām ģimenēm 

un jauniešiem. 

Līdz ar to, “Siena 

dienu” programma 

šogad ir piesātināta 

un daudzveidīga: 

4. un 5. Jūlijā no pl. 

9.00  varēja piedalī-

ties Vasaras skolas 

lekcijās par šādām 

tēmām: Kopienas; 

Sociālā uzņēmējdar-

bība; Kvantitatīvās 

pētniecības metodes, 

Mācīšanās stili.  

5. jūlijā - ap pl. 18.30 

– bija skatāma Leļļu 

teātra izrāde (Bajorai teātra kopa), no pl. 

19.00 – latviešu spēka dziesmu kopīga dziedā-

šana.  

Visā pārējā plenēra laikā – nebeidzami aizrau-

joša Siena skluptūru būvēšana! Sākot no ap-

mēram pl. 10.00 un beidzot ar katra dalībnie-

ka individuālo nogurumu.  

Un sestdien, 8. jūlijā, pl. 13.00 - Plenēra laikā 

radītās pasaules atklāšana, dalībnieku apbal-

vošana un jaukas latviešu – īru – autormūzi-

kas izpildītāju grupas koncerts. 

Dalībniekiem nodrošinām visus skulptūru 

veidošanai nepieciešamos materiālus, kā arī 

radošo un praktisko atbalstu. Iespēju robežās 

– arī pacienājam. 

Uz “Siena dienām” var ierasties ar savu telti – 

vieta tās uzstādīšanai būs; naktsmītnes telpās 

gan jau ir aizņemtas. Un – dalība Siena dienās 

nav EIRO. Tā sastāv no ieceres un tās praktis-

kā izpildījuma.  

Bez šaubām, šādam pasākuma ir nepieciešami 

arī EIRO. Tādēļ lielu paldies par atbalstu sa-

kām: Fondam “Ziedot.lv”, kas atbalsta bērnu 

un ģimeņu līdzdalību, kā arī Zemgales NVO 

centram, kas finansē projektu “Būvējam ko-

pienu!” 

KOKLES UN BALSIS DZIED NO LIEPU GALOTNĒM 

Maija pēdējā piektdienā biedrības 

“Ūdenzīmes” mājvietā – Jēkabpils no-

vada Rubenes pagasta Kaldabruņā no-

risinājās Valsts Kultūrkapitāla fonda 

programmas “Latvijai 100” atbalstītā 

un biedrības “Ūdenszīmes” īstenotā 

projekta “Latvija sienā, salā un lapās” 

pēdējā no trim plānotajām akcijām 

“Kokles kokā”. 

Biedrības “Ūdenszīmes” vadītāja Ieva Jātniece 

aicinājumā uz pasākumu saka: “Apdullinošs 

maija zaļums, un skan it visas sīkās lapiņas. 

Vai zinājāt, ka mūsu tautas tradīcijās plauk-

stošas bērzu lapas ir sauktas par “Dieva stabu-

lēm”? Arī mums, cilvēkiem, šai gadalaikā 

dzied domu, balss un dvēseles stīgas. Kāpjam 

kokā un dziedam kā putni!” 

Tieši tā arī notika! Folkloras kopa “Raksti” 

izvietojās uz īpaša - caur kuplajām liepām 

izbūvēta tilta – platformas, kas kalpoja kā 

skatuve, kokļu un balsu skaņām ļaujot savīties 

unikālā tandēmā. Un nevar trāpīgāk pateikt, 

kā to pasaka “Ūdenszīmju” vadītāja: 

“Pasākuma iecerē svētais apvienojas ar smiek-

līgo – lūk, mēs esam latvieši; tā mazā tautiņa 

Baltijas jūras krastā, kas dzīvo kokos, ēd sēnes 

un visu laiku dzied…Tad muzicēsim arī, pat 

nenokāpjot no kokiem! Svētas ir pirmās lapas, 

kokles skaņas un pati pavasara esamība”. 

Tiem, kas uz koncertu “Kokles kokā” biedrībā 

“Ūdenszīmes” viesojās pirmo reizi, bija iespēja 

apskatīt  arī biedrības telpas, bet visiem – 

kopumā pāri par pussimtam apmeklētāju tika 

piedāvāta jau šī pavasara svaigās tējas degus-

tācija Pļavas muzejā, turpat biedrības  telpās –  

Kaldabruņas skolā.  

Video skatīt. 

https://youtu.be/2c5u0sqN0BU
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SENIORI FIZISKĀS AKTIVITĀTES VEIKS  

AR ĀRA TRENAŽIERA PALĪDZĪBU 
Biedrība “Jēkabpils pensionāru apvienība “Sasaiste”” ir 

īstenojusi nodibinājuma “O FONDS” atbalstīto 2017. gada 

programmas “Atbalsts senioriem” projekta darbietilpīgā-

ko daļu – NVO ēkas Jaunā ielā 39i dārzā ir uzstādīts āra 

trenažieris. Video skatīt: https://www.youtube.com/

watch?v=g6v6CL_p5yc 

Trenažieris ir piemērots tieši senioriem viņu fiziskās veselības uzla-

bošanai. Projekta ietvaros ir paredzēta arī veselības takas izveide ar 

seguma posmiem no dažādiem dabas materiāliem – akmentiņiem, 

čiekuriem u.c. – pēdu masāžas nodrošināšanai. Kā pastāstīja 

“Sasaistes” valdes priekšsēdētāja Biruta Jemeļjanova, biedrība ir 

iecerējusi arī veselības dienu rīkošanu, piesaistot profesionāļus. 

Atbilstošs speciālists fizisko aktivitāšu vadīšanai, tajā skaitā parei-

zai āra trenažiera lietošanai, jau ir noskatīts, un nāk no NVO sekto-

ra. Tā ir Jēkabpils invalīdu biedrības vadītāja Raisa Kļaviņa, kura 

šajā amatā nupat ir nomainījusi Olgu Bivku, ir ilggadēja sporta 

pedagoģe un NVO ēkā māca pareizu vingrošanu senioriem un cilvē-

kiem ar invaliditāti. Jāpiebilst, ka projektā paredzēta vēl vairāku 

brīvprātīgo konsultantu āra nodarbībām apmācība. 

AIZVADA PASAULES PUBLISKĀS ADĪŠANAS DIENU 
Uz kopīgu adīšanu pasākumā 

“Pulkā eimu, pulkā adu, 

pulkā uzadu sev vasaru!”, 

sagaidot Pasaules Publiskās 

adīšanas dienu, 8. jūnijā aici-

nāja Jēkabpils NVO resursu 

centra biedrorganizācija 

Jēkabpils pensionāru apvie-

nība “Sasaiste”.  

Pirmo reizi Jēkabpilī Pasaules 

Publiskās adīšanas diena tika 

atzīmēta 2015. gadā, kad “Sa-

saistes” aktīvisti to organizēja Kena parkā. Šo-

gad tā norisinājās Jēkabpils NVO resursu 

centra ēkas dārzā, jo ēka Jaunā ielā 39i senio-

riem ir zināma arī kā biedrības “Sasaiste” 

mājvieta. Kopīgās adīšanas pasākums tika 

popularizēts ar mērķi informēt seniorus par 

adīšanas terapeitisko efektu – ritmiskās kustī-

bas ļauj atslēgt prātu no tām domām, kas 

nomāc ikdienā, kas traucē dzīvot un neļauj 

vakaros aizmigt; kontakts ar materiālu, kas 

sagādā patīkamas sajūtas, gan darba tapšanas 

laikā, gan valkājot gatavo izstrādājumu; no-

drošina asins pieplūdumu pirkstiem, pirkstu 

locītavām un nodrošina to funkcionalitāti arī 

sirmā vecumā.  

Faktiski latviešiem publiskā adīšana nav ne-

kas svešs - sendienās meitas, vakarējot, no 

sievām mācījās zeķu un cimdu adīšanas pras-

mi, kas savukārt nodrošināja pūra lādes pie-

pildījumu. Tas notika kuplā pulkā, dziedot 

visiem zināmas dziesmas un stāstot pasakas – 

tā viena paaudze otrai nododot dzir-

dēto, ļāva līdz mūsdienām saglabāt 

gan tautasdziesmas, gan citu mut-

vārdu mantojumu. Atceroties šo 

tradīciju, šogad adītājas arī dziedāja.  

Kopā adot, radās vairākas ieceres 

nākamā gada Publiskās adīšanas 

pasākumam.  

Jāpiebilst, ka Jēkabpils biedrībās ik 

pa laikam norisinās akcijas ar nodo-

mu  rokdarbus ziedot konkrētai 

mērķgrupai. Tādas ir organizējusi 

biedrība “Jēkabpils pilsētas pensionāru apvie-

nība” - pašadītas vilnas zeķes dāvinot NBS 

karavīriem un Jēkabpils naktspatversmes 

iemītniekiem, kā arī Latvijas kaulu locītavu un 

saistaudu slimnieku biedrības Jēkabpils noda-

ļa – dāvināti adītu drēbīšu komplekti mazu-

ļiem no trūcīgām ģimenēm.  

Videopielikums par pasākumu 

Informācijai. 

Šī gada 30. martā nodibinājums “Latvijas Kopienu iniciatīvu 

fonds” mainīja nosaukumu no uz “O fonds”. Turpmāk galvenā dar-

bība tiks saistīta ar palīdzības sniegšanu onkoloģiskajiem pacien-

tiem, kam nepietiek līdzekļu diagnostikai un ārstniecībai. 

Vienlaikus fonds saglabās trīs programmas NVO atbalstam – 

“Palīdzība onkoloģiskajiem pacientiem”, “Atbalsts senioriem” un 

“Plaukstošu kopienu attīstībai”. 

Šogad NVO atbalstam ir saņemti ziedojumi un noslēgti līgumi par 

kopējo summu 10 528,25 eiro. Jāpiebilst, ka programmā “Atbalsts 

senioriem” jēkabpiliešu iniciatīva ir viena no četrām atbalstītajām. 

B. Jemeļjanova (pirmā no labās) un Jēkabpils 

invalīdu biedrības vadītāja Raisa Kļaviņa pie 

jaunuzstādītā āra trenažiera. 
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IZSKAN PASĀKUMS - „LĪGO – SOBUTKI” 
Jēkabpils poļu biedrība „Rodacy” sa-

vam projektam „Līgo - Sobutki” guva 

atbalstu Kultūras ministrijas finansēta-

jā un Zemgales NVO centra sadarbībā 

ar Jēkabpils NVO resursu centru admi-

nistrētajā projektu konkursā. 

Projekta mērķis ir saglabāt poļu kopienas 

identitāti un parādīt tās kultūras mantojumu. 

Ŗodacy”sadarbības partneri projektā ir Jaun-

jelgavas novada biedrība „Staburags” un pro-

jekta ietvaros 20. jūnijā Jēkabpils Tautas na-

mā notikušajā programmas „Līgo - Sobutki” 

prezentācijā piedalījās biedrības vokālais an-

samblis “Milāre” un amatierteātris “Pirmā 

prognoze”. Viņu izpildījumā skanēja Latviešu 

tautas dziesmas, ticējumi, kā arī sentēvu pa-

domi par to kā jāsvin Līgo un Jāņu diena lat-

visko tradīciju garā. Savukārt biedrības “Ro-

dacy” deju kolektīvs “Rosa” un vokālais an-

samblis savos priekšnesumos iepazīstināja ar 

poļu tautas vasaras saulgriežu tradīcijām. Ko 

par šo svētku tradīcijām vēsta baltkrievu 

dziesmas - to vēstīja Jēkabpils baltkrievu 

biedrības “Spotkanne” vokālā ansambļa 

“Zaviruha” dziedātājas.  

Jūlijā programmu „Līgo - Sobutki” varēs 

noskatīties biedrības „Staburags” mājvietā. 

Minētajā projektā ir paredzētas arī amat-

niecības nodarbības, kurās tiek izzināti 

poļu un latviešu tautas tērpi - iecerētas 

piecas nodarbības gan Jēkabpilī, gan Sta-

buragā.  

Jāpiebilst, ka projekts „Līgo – Sobutki” nav 

pirmā biedrību „Rodacy” un „Staburags” 

sadarbības aktivitāte – pērn kopīgiem 

spēkiem tika realizēta iniciatīva „Poļi Zem-

galē – tagad un senatnē”. 

NORISINĀS SACENSĪBAS PĻAUŠANĀ 

AR ROKAS IZKAPTI! 

18. jūnijā Aiviekstes pagasta “Kalna 

Īvānos” notika Pļaviņu novada un pilsē-

tas kausa izcīņa sacensībās pļaušanā ar 

rokas izkapti. Sacensības organizēja un 

vadīja biedrība “Pļaviņu pļāvēji” sadar-

bībā ar Pļaviņu novada domi. 

Kā informē biedrības “Pļaviņu pļāvēji” vadītā-

ja Sarmīte Norvaiša, kopumā sacensībās pie-

dalījās 35 dalībnieki, no kuriem vecākajai 

bijuši 87, bet jaunākajam – septiņi gadi. Bied-

rības vadītāja ir apmierināta ar sacensību 

norisi un lieliskajiem laika apstākļiem sacen-

sību dienā. Pļāvējiem mundrumu uzturēt 

palīdzējušas Pļaviņu senioru biedrības 

“Ābeļziedi” vokālā  ansambļa dalībnieces, 

kuras visu sacensību laiku nodrošinājušas ar 

muzikālu pavadījumu. 

S. Norvaiša paziņoja, ka 16. jūlijā norisināsies 

Pļaviņu novada atklātās sacensības pļaušanā 

ar rokas izkapti un aicināja sarosīties un izvei-

dot savu komandu arī jēkabpiliešus un pilsētai 

tuvāko novadu iedzīvotājus – senā pļaušanas 

ar rokas izkapti amata pratējus.  

Foto: Sandris Stūris, Pļaviņu novada pašval-

dības sporta organizators 

NORISINĀJĀS TAKU ORIENTĒŠANĀS SACENSĪBAS  

“JĒKABPILS BALVA” 

Projekta “Veselības veicināšanas un 

slimību profilakses pasākumi Jēkabpi-

lī” (Projekta identifikācijas Nr. 

9.2.4.2/16/I/049) ietvaros notika taku 

orientēšanās sacensības personām ar 

invaliditāti “Jēkabpils balva”.  

Pasākuma piedalījās 29 dalībnieki no visas 

Latvijas, no kuriem 19 personas ar invaliditāti. 

Pirms sacensībām interesenti tika iepazīstinā-

ti un apmācīti kā lasīt  leģendas, rīkoties ar 

kompasu.  

Atklātajā grupā uzvarēja Normunds Narvaišs 

no Dobeles, Zita Rukšāne un Aivars Narvaišs. 

Paralimpiskajā Elites grupā uzvarēja Andrejs 

Šulcs no Rīgas, Krāslavietis Vjačeslavs Luka-

ševičs palika otrais un trešo vietu ieņēma 

Agnese Keta no Rudzātiem, kas startēja IADC 

„AUSMA” komandā.  

Iesācēju grupā visas vietas aizņēma IADC 

„AUSMA” biedri sekojošā secībā - Guntis 

Verza no Kokneses, Aigars Babkovs un Valdis 

Voitkevičs no Neretas.  

Komandu vērtējumā pirmā vieta Jēkabpils 

IADC „AUSMA”, otrā Aizkraukles komanda 

un trešā „Leonardo” no Rīgas. 

Visiem pasākums bija interesants un visi iztei-

ca vēlmi piedalīties arī nākamajās sacensībās, 

vienīgi ieteica noorganizēt saulainu laiku un 

līdzenāku trasi, lai personas riteņkrēslos varē-

tu labāk izbraukt. Bet tā kā bija nodrošināti 

palīgi, visi kas vēlējās lietderīgi pavadīt laiku 

svaigā gaisā, iepazīstot jaunu sporta veidu un 

palūkoties uz mežaparku no cita skatupunkta 

un redzēt tā reljefa daudzveidību, to arī izdarī-

ja. 

Uz tikšanos nākošajās sacensībās. 

Uzstājas vokālais ansamblis “Milāre” un ama-

tierteātris “Pirmā prognoze” 

Biedrības “Rodacy” deju kolektīvs “Rosa” un vokālais ansamblis savos priekšnesumos iepa-

zīstināja ar poļu tautas vasaras saulgriežu tradīcijām. 
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DISKUTĒJOT ROD IDEJAS PROJEKTAM 
Biedrības “Jēkabpils NVO resursu 

centrs” projekta “Pilsoniskas sabiedrī-

bas stiprināšana Vidusdaugavas reģio-

na nevalstiskajās organizācijās” ietva-

ros 31. maijā norisinājās paneļdiskusija 

“Invalīdu biedrību tiesību un interešu 

aizstāvības iespējas Vidusdaugavas 

reģionā”. 

Diskusijas mērķis – izzināt invalīdu biedrību 

kopējās un vienojošās intereses interešu aiz-

stāvībai; apjaust Vidusdaugavas reģionu vie-

nojošās iespējas un problēmas NVO sektorā, 

kā arī veidot pamatidejas 2018. gada NVO 

fonda projektu konkursā iesniedzamajam 

projektam.  

Ņemot vērā, ka cilvēki ar invaliditāti ir viena 

no finansiālām grūtībām visvairāk pakļauta-

jām sabiedrības grupām, kā eksperti paneļdis-

kusijā bija pieaicināti Latvijas pretNabadzības 

tīkla (EAPN Latvia) pārstāvji – Laila Balga, 

EAPN Latvia valdes priekšsēdētāja, Jānis 

Stjadja, Dobeles invalīdu biedrības valdes 

loceklis, EAPN Latvia eksperts invalīdu tiesī-

bu un interešu aizsardzības jomā un Mārīte 

Rozentāle, Siguldas invalīdu biedrības 

"Aicinājums Tev" vadītāja, EAPN Latvia eks-

perte sociālās iekļaušanas politikas koordinē-

šanas jomā.  

Diskusijas gaitā gan eksperti, gan klātesošie 

biedrību pārstāvji dalījās pieredzē, kāda bijusi 

saskarsmē ar pašvaldības un valsts ierēdņiem 

invalīdu tiesību kontekstā, kā arī minēja ie-

spējamos risinājumus, kas atsevišķu pozīciju 

veidā varētu tikt iekļauti projektā. Joprojām 

aktuāls ir jautājums par jaunbūvējamo objek-

tu pieejamību invalīdiem ar kustību traucēju-

miem – progresu šajā jomā varētu panākt, ja 

invalīdu NVO pārstāvis piedalītos būvvaldes 

sēdēs un būvobjektu pieņemšanā kā eksperts. 

Aktuāla ir problēma kā panākt, lai invalīdu 

vajadzības tiktu sadzirdētas.  

Lasīt tālāk 

JĒKABPILĪ VEIKSMĪGI SĀCIES  

“ZVAIGŽŅU KARU” FILMU MARATONS  
Evelīna Elksnīte, 

Jēkabpils NVO resursu centrs 

Siltā 9. jūnija - piektdienas vakarā, jau-

niešus no Jēkabpils pulcēja viena kopī-

ga interese - “Zvaigžņu Karu” (angļu 

“Star Wars”) filmas. Daži atnāca, lai 

amerikāņu zinātniskās fantastikas fil-

mu sērijas "Star Wars" stāsta pirmo 

epizodi "Zvaigžņu Kari: I daļa - Ļaunu-

mu vēstošā vīzija" noskatītos pirmo rei-

zi, citi – lai atkārtoti baudītu par kino 

klasiku dēvēto filmu, neierastā vietā 

Jēkabpilī - teritorijā pie biedrības 

“Jēkabpils NVO resursu centrs” ēkas 

Jaunā ielā 39i.  

Pirms filmas visi ērti iekārtojās savās vietās ar 

tēju un cepumiem, bet Anastasija Iļjeva īsi 

iepazīstināja apmeklētājus ar gaidāmo filmu, 

un pirmais no paredzētajiem brīvdabas kino 

vakariem tika atklāts. Lai arī sākumā ļauno 

spēku kaujinieki odi mēģināja mūs uzveikt, 

tomēr ātri atvairījām tos ar pretodu līdzek-

ļiem, un varējām baudīt kino brīvā dabā. Laik-

apstākļi arī bija piemēroti kino - mums pavei-

cās ar vienu no retajiem siltajiem vakariem 

šajā vasarā. Turklāt katram līdzi bija pleds vai 

draugs, ar kuru sasildīties, kad vakars pārtapa 

naktī. Pēc filmas noskatīšanās tie, 

kuri vēlējās, piedalījās Anastasijas 

sagatavotā viktorīnā par filmu. 

Uzvarētāji un aktīvākie dalībnieki 

saņēma arī mazas balvas. Šoreiz tās 

bija “Zvaigžņu Karu” burbuļi un 

bloknoti. Vēl kādu laiku pēc tam 

izturīgākie un aizrautīgākie uzkavē-

jās, lai dalītos iespaidos, un, pirms 

došanās mājup, vēlreiz sasildītos, 

iemalkojot tēju. 

“Jēkabpils NVO resursu centra” Eiropas Brīv-

prātīgā darba projekta brīvprātīgie no Ukrai-

nas Anastasija Iļjeva un Jevgēnijs Udovičenko 

ir “Zvaigžņu Karu” filmu entuziasti, tāpēc viņi 

sava brīvprātīgā darba ietvaros piedāvāja 

iniciatīvu - jēkabpiliešiem dot iespēju noskatī-

ties par leģendām kļuvušās filmas, piedalīties 

viktorīnās un atrast jaunus draugus, daloties 

iespaidos par tām. Pagājušā gada nogalē pie 

skatītājiem nonāca jauna, no “Zvaigžņu Ka-

riem”  atvasināta filma "Rogue One: Zvaigžņu 

karu stāsts", tāpēc sāga šajā gadā atkal aktua-

lizējusies kinomīļu vidū.  

Vai Tu bieži dzirdi jokus par "Zvaigžņu Ka-

riem", bet nesaproti, par ko ir runa, jo neesi 

redzējis filmas? Vai varbūt esi viens no tiem, 

kuri joko un izbauda katru atkārtojumu? Vai 

varbūt Tevi vienkārši aizrauj doma par filmu 

baudīšanu kādā neierastā brīvdabas kinozālē 

Jēkabpilī? 

Tad šī ir Tava iespēja katru reizi citā vietā 

Jēkabpilī pa vienai vien noskatīties visas ame-

rikāņu zinātniskās fantastikas filmas "Zvaig-

žņu Kari" sērijas, turklāt - bez maksas. Seko 

Jēkabpils NVO resursu centram sociālajos 

tīklos Facebook un Instagram, lai pirmais sa-

ņemtu jaunumus par nākošo kino seansu 

drīzumā! Meklē informāciju arī www.jekab-

pilsnvo.lv vai vietējos medijos! Priecāsimies 

par jebkuru interesentu, kurš ieradīsies! Un 

vienmēr gaidīsim ar cepumiem, tēju un aiz-

raujošām sarunām! Uz tikšanos pagaidām 

nezināmā vietā un laikā!  
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IZSAKI VIEDOKLI PAR VP SNIEGŠANAS KVALITĀTI 

Šogad 20 valsts pārvaldes (VP) iekšējā 

audita struktūrvienības veiks VP pakal-

pojumu auditu tiešās pārvaldes iestā-

dēs, kas sniedz VP pakalpojumus. Audi-

ta mērķis ir novērtēt VP pakalpojumu 

sniegšanas kvalitāti. 

Rezultātā sagaidāms, ka tiks vienkāršots VP 

pakalpojumu sniegšanas process, meklēti 

veidi, kā samazināt administratīvo slogu VP 

un klientiem (piem., atceļot liekas prasības), 

uzlabot pakalpojumu kvalitāti un pieejamību, 

kā arī attīstīt uz klientu orientētu VP kultūru. 

Lai audita apjomā iekļautu pilnveidojamos VP 

pakalpojumus un tā rezultātā tiktu īstenoti 

būtiski uzlabojumi VP pakalpojumu sniegša-

nā, Finanšu ministrija lūdz sniegt informāciju 

par problēmām, ar kurām esat saskārušies VP 

pakalpojumu pieteikšanā, saņemšanā, norā-

dot: VP pa-

k a l p o j u m a 

sniedzēju; VP 

pakalpojuma 

nosaukumu; 

Problēmu. 

Aptauju bija 

iespējams aizpildīt līdz 2017.gada 16.jūnijam. 

NVO FONDA SPK VIENOJAS PAR 2018.GADA PRIORITĀTĒM 

19.06.2017. notika Valsts budžeta finan-

sētā NVO fonda stratēģiskās plānoša-

nas komitejas (turpmāk – SPK) sēde, 

kurā tika diskutēts par: 

1) Par NVO fonda stratēģiskās plānošanas 

komitejas nolikumu ; 

2) Prioritāro NVO fonda darbības virzie-

niem, darbības jomām un atbalstāmajām 

aktivitātēm 2018.gadā. 

Par SPK nolikumu vienojās, ka nolikumu 

pieņems kā SPK iekšēju dokumentu, kas regu-

lē SPK darba kārtību. 

SPK kā NVO fonda prioritāros darbības 

virzienus 2018.gadā noteica: 

1) darbības virziens “NVO darbības stipri-

nāšana” – 80% no kopējā projektu ie-

sniegumu konkursā pieejamā finansēju-

ma, no kura 80% Makro līmenim (max 

summa EUR 15 000) un 20% Mikro 

līmenim (max summa EUR 7 000); 

2) darbības virziens “NVO interešu aizstāvī-

bas stiprināšana” – 20% no kopējā  pro-

jektu iesniegumu konkursā pieejamā  

finansējuma tikai Makro līmenim (max 

summa EUR 15 000); 

3) papildus EUR 14 302,62 tiek rezervēti 

2016.gadā NVO līdzfinansējuma pro-

grammas ietvaros noslēgto projektu gala 

maksājumiem. 

Savukārt kā prioritārās aktivitātes 

2018.gadā SPK izvirzīja: 

1) Pilsoniskās izglītības aktivitātes, kas 

izglīto par personu tiesībām un pienāku-

miem, pilsoniskās līdzdalības būtību, 

valsts darbību/uzbūvi, līdzdalības iespē-

jām pašvaldības un valsts līmenī, u.tml.; 

2) Aktivitātes pilsonisko prasmju attīstībai, 

t.sk. kritiskās domāšanas spēju attīstīša-

na dažādās vecuma grupās, t.sk. cīņa pret 

naida runu un naida noziegumiem un 

dažādu grupu diskrimināciju, dažādu 

radikalizācijas tendenču un vardarbīgā 

ekstrēmisma novēršanu, īpaši koncentrē-

joties uz jauniešiem; 

3) Informatīva, izglītojoša, konsultatīva un 

materiāltehniska atbalsta sniegšana NVO 

un neformālām interešu grupām to dar-

bībai un mērķu sasniegšanai; 

4) NVO darbības popularizēšana, izglītojot 

sabiedrību par jau esošām pilsoniskās 

līdzdalības formām, to devumu sabiedrī-

bai, iespēju iesaistīties to darbā; 

5) NVO sadarbības veicināšana, t.sk. NVO 

tīklu izveide un attīstība, starpetnisku 

NVO sadarbība. 

6) Starpkultūru dialogs starpetniskām akti-

vitātēm pilsoniskās līdzdalības un poli-

tisko procesu izpratnes paaugstināšanai; 

7) Sabiedrības (t.sk. jauniešu) brīvprātīgā 

darba un labdarības aktivitāšu iniciēša-

na, apzināšana, koordinēšana, mentorē-

šana; 

8) Sabiedrības līdzdalības aktivitāšu veici-

nāšana politikas veidošanas un īstenoša-

nas procesā pašvaldību, valsts pārvaldes 

un Eiropas Savienības līmenī (t.sk. NVO 

iesaiste plānošanas dokumentu un tiesī-

bu aktu izstrādes procesā, atzinumu 

sagatavošanā, interešu aizstāvības stratē-

ģiju izstrāde un ieviešana); 

9) Finansējuma piesaistes aktivitātes 

(ziedojumu stratēģijas, projektu sagata-

vošanas izmaksas iesniegšanai citos fi-

nanšu instrumentos). 

Vienlaikus SPK vienojās, ka atbalstāmo aktivi-

tāšu uzskaitījums tiks precizēts, izstrādājot 

konkursa nolikumu. 
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