
2017. gada novembris 

Novembra numurā: 

Seniorus aicina Die-

nas centrs Kopā būt! 

Kafija ar politiķiem Jēkabpilī, 

Neretā un Pļaviņās 

Tautas tērpu  

stāsti 

Aicina uz mācībām 

Salto 

2. 
lpp. 

5. 
lpp. 

KOPĀ BŪT IR JĀMĀK! 

4. 
lpp. 

Novembrī ir paveikts gana ilgi iets ceļš uz līguma 

noslēgšanu ar Jēkabpils pilsētas pašvaldības sociālo 

dienestu par senioru Dienas centra pakalpojuma 

pirkšanu no biedrības “Jēkabpils NVO resursu cen-

trs”. Dienas centrs “Kopā būt” atrodas Jaunajā ielā 

39i, Jēkabpilī, un jau pašlaik ik dienu gaida ap-

meklētājus 50+ vecumā ar plašu un saturīgu no-

darbību klāstu.  

Šobrīd vēl ir brīvas dažas vietas Jēkabpils pilsētas 

pašvaldības apmaksātā Dienas centra apmeklēju-

mam, tāpēc aicinām kopābūt dažādās nodarbībās tos 

jēkabpiliešus, kas atbilst vecumam 50+ un labprāt 

vēlas apgūt ko jaunu vai dalīties savās prasmēs ar 

citiem.  

Kopā būt ir jāvēlas un jāmāk. Kas nemāk un kam ne-

sanāk, tas mācās. Izrādās, arī šādos gana cienījamos 

gados. Bet tas jau ir vecais latviešu sakāmvārds: 

“Mūžu dzīvo, mūžu mācies!”, kas, ieguvis mūsdienīgu 

nokrāsu, šodien tiek saukts par “mūžizglītību”.  

Nupat Dienas centrā ar krāšņu padarītā atrādīšanu 

noslēdzies filcēšanas nodarbību cikls. Atšķirībā no 

indīgiem komentētājiem vietējā portālā, nodarbību 

apmeklētāji novērtēja sniegtās iespējas un jau 

nākamajā nedēļā bija gatavi iesākto turpināt, jo paši 

bija pārsteigti par prasmēm, ko sevī ir atklājuši.  

Tā mēs biedrībā arī secinām – kopā būt ir jāmācās un 

jāmāk: pozitīvi novērtēt to, ko dara citi, līdzcilvēku 

atvērtību un atsaucību, gatavību dalīties. Lai aug-

stprātīgi un anonīmi noniecinātāji kalzdami nokalst, 

internetā nešpetnus komentārus rakstot! Filcēšanas 

darbu pievienotā vērtība jau ir ne tikai to krāšņums, 

bet arī kopā būšanas lieta, kas saliedē un veicina 

sadarboties mūsu tik dažādos sabiedrības pārstāvjus.  

Atnāc arī tu uz Dienas centru “Kopā būt”! Vai pastāsti 

par to savai vecmāmiņai un vecamtēvam! Vairāk 

ziņas www.jekabpilsnvo.lv un zvanot 26334547. 

Agita Pleiko, 

Jēkabpils NVO resursu centrs 

10. 
lpp. 

"JĒKABPILS NVO RESURSU 

CENTRS" SAŅEM  

"GADA BRĪVPRĀTĪGAIS 

2017" NOMINĀCIJU 

VIDUSDAUGAVAS NVO E-AVĪZE 
“Vidusdaugavas NVO e-avīzi” izdod biedrība  

“Jēkabpils NVO resursu centrs”,  

nvoresursi@inbox.lv, www.jekabpilsnvo.lv. 

A.Pleiko, 

pēc Nodarbinātības Valsts aģentūras sniegtās 

informācijas 

Par godu Starptautiskajai brīvprātīgo 

dienai, kas tiek atzīmēta 5.decembrī, 

svinīgā ceremonijā aizvadītajā sest-

dienā Kultūras pilī "Ziemeļblāzma", 

Rīgā, tika godināti brīvprātīgā darba 

veicēji un organizētāji no visas Latvi-

jas, kā arī brīvprātībai draudzīgākā 

pašvaldība. 

"Gada brīvprātīgais 2017" goda zīmi saņē-

ma arī brīvprātīgā darba organizētāji - 

biedrība Jēkabpils NVO resursu centrs, kas 

ir kļuvis par reģionāla mēroga brīvprātīgo 

kustības atbalstītāju, veicot brīvprātīgā 

darba popularizēšanu un organizējot to ne 

tikai Jēkabpils pilsētā, bet arī Vidusdauga-

vas reģionā, kā arī veicinot Eiropas Brīv-

prātīgā darba kustību. Otru "Gada brīvprā-

tīgais 2017" goda zīmi saņēma biedrība 

"Jaunatnes čemodāns" no Rēzeknes, kura 

2017.gadā īstenoja dažādas brīvprātīgā 

darba aktivitātes, kā arī atbalstījusi jaunie-

šus programmas "ERASMUS+" Eiropas 

brīvprātīgā darba ietvaros. Par brīvprātīga-

jiem draudzīgāko pašvaldību šogad tika 

atzīta Daugavpils pilsētas dome - Jaunat-

nes nodaļa. 

Oktobrī ikviens Latvijas iedzīvotājs, neval-

stisko organizāciju, valsts vai pašvaldību 

iestāžu pārstāvis nominācijai "GADA 

BRĪVPRĀTĪGAIS 2017" varēja izvirzīt kan-

didātus, kuriem 2017. gadā bijuši īpaši 

nopelni brīvprātīgā darba veikšanā vai 

atbalstīšanā. Tika iesūtīti vairāk nekā 200 

pieteikumu no visiem Latvijas reģioniem. 

Žūrija pieteikumus izvērtēja vairākās kār-

tās, tajā bija pārstāvētas Latvijas nevalstis-

kās organizācijas, kā arī valsts un pašvaldī-

bu iestādes. Vērtējot pieteikumus, tika 

ņemta vērā veiktā darba nozīme sabiedrī-

bas vai kāda cilvēka dzīvē, iegūtās prasmes 

un to pielietojums, brīvprātīgā darba ap-

joms vai regularitāte un citi kritēriji. Īpaši 

aktīvi brīvprātīgie šogad darbojušies izglītī-

bas, sociālā darba, kultūras, sporta un citās 

jomās. 

Lasīt tālāk 

http://www.jekabpilsnvo.lv
mailto:nvoresursi@inbox.lv
jekabpilsnvo.lv
http://jekabpilsnvo.lv/2017/12/biedriba-jekabpils-nvo-resursu-centrs-sanem-gada-brivpratigais-2017-nominaciju/
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JĒKABPILIEŠI SENIORU UN 50+ GADOS! 

Ja vēlaties pamodināt sevī radošo garu, atrast domu-

biedrus, būt aktīvi un dzīvot pilnvērtīgi, tad aicināti 

apmeklēt Sociālās rehabilitācijas Dienas centru 

„Kopā būt”, Jaunā ielā 39i, Jēkabpilī. Dienas centrs 

rada apstākļus Jūsu brīvai un pilnvērtīgai pašizpaus-

mei dažādās nodarbībās.  

Vēl ir dažas brīvas vietas, lai pieteiktos Jēkabpils pašvaldības 

finansētajiem   nodarbību apmeklējumiem tiem senioriem, 

kas deklarēti Jēkabpils pilsētā! 

Pieteikšanos reģistrējam rindas kārtībā! 

Tāpat brīvajā laikā Dienas centrā “Kopā būt” var vienkārši 

veltīt laiku saviesīgām sarunām, palasīt interesantu grāmatu, 

uzspēlēt galda tenisu vai novusu, ja nepieciešams, var izman-

tot šujmašīnu. 

Biedrība „Jēkabpils NVO resursu centrs” Jums piedāvā šādas  

Dienas centra nodarbības, kurās Jums ir iespēja pievieno-

ties pēc vēlmēm:  

 pirmdienās notiek nūjošanas nodarbības,  

 otrdienās sanākam pie tējas tases „Mana recepte” un dalāmies ar 

svarīgākiem dzīves jaunumiem,  

 trešdienās apgūstam svešvalodas un datorlietošanas iemaņas,  

 ceturtdienās kopā sanāk čaklās rokdarbnieces,  

 piektdienās vingrinām atmiņu un domāšanu ar galda spēlēm.  

Pieteikties un detalizētākai informācijai zvanīt pa telefonu 26334547.  

DIENAS CENTRA „KOPĀ BŪT” SENIORI NEDĒĻU SĀK AR SPORTOŠANU 

Jēkabpils NVO resursu centra sociālās rehabilitācijas 

Dienas centra „Kopā būt” senioriem jaunā nedēļa, kā 

parasti, sākās ar tikšanos Mežaparkā, jo PIRMDIENA 

ir nedēļas aktīvā diena – mēs veiksmīgai nedēļai pie-

šķiram sparu! Šo pirmdien nodarbība notika sertificē-

tas treneres Ligitas Upītes pavadībā, kura mācīja kā 

pareizi apģērbties, iesildīties pirms un atsildīties pēc 

nodarbības, pareizi elpot, lai nebūtu aizdusas un dalī-

jās ar citiem vērtīgiem padomiem veselīgam nūjoša-

nas procesam.  

Ja arī Jūs vēlaties pirmdienās pievienoties Dienas 

centra „Kopā būt” senioru pulciņam, tad tiekamies 

plkst.10.00 Jēkabpils Mežaparkā uz nūjošanu 

(jāģērbjas atbilstoši laika apstākļiem). Tikšanās vieta 

pie zīmes „Mežataka”.  

DIENAS CENTRA „KOPĀ BŪT” PĀRSTĀVJI APMEKLĒ DIENVIDLATGALI 

Oktobra beigās Dienas 

centra „Kopā būt!” pār-

stāvji un vadītāja kopā ar 

Invalīdu biedrību devās 

ekskursijā pa Dienvidlat-

gali.  

Nelielajā, bet skaistajā pilsētiņā 

Krāslavā grupu sagaidīja gide, 

kura mūs izvadāja pa pilsētas 

ievērojamākajām un tūristu 

iecienītākajām vietām – grāfu 

Plāteru jeb Krāslavas pili, Krās-

lavas Sv.Ludviga Romas katoļu 

baznīcu, Priedaines skatu torni, 

kas ir augstākais koka skatu 

tornis Latvijā, Karņicka kalnu, 

no kura paveras visburvīgākais 

skats uz pilsētu un kurš apvīts ar romantisku 

mīlestības leģendu. Apmeklējot Krāslavas 

Vēstures un mākslas muzeju, bija iespēja pils 

kompleksā apskatīt Vladimira Serkova gleznu 

izstādi "Latgales noskaņas" un 

500 porcelāna leļļu izstādi "Kad 

piepildās bērnības sapņi", kā arī 

nofotogrāfēties atmiņu albumam 

ar dažādiem atribūtiem, piemē-

ram, krāšņu, rozēm dekorētu 

saulessargu (attēlā Elza Veltma-

ne).  

Pēc Krāslavas ceļš veda uz Aglo-

nas pusi – Krusta kalnu un Čer-

toka ezeru, kurš šajā drūmajā un 

vējainajā rudens dienā sagaidīja 

mūs ar siltiem saules stariem. Pēc 

ekskursijas visi mazliet noguruši, 

bet gandarīti par redzēto un par 

jauki kopā  pavadīto dienu devās 

mājup. 

Lappusi sagatavoja Ritma Komarova, Dienas centra „Kopā būt” vadītāja 
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NOSLĒDZAS FILCĒŠANAS APMĀCĪBAS 

29. novembrī Jēkabpils NVO resursu 

centrs rīkoja A/S “Latvijas valsts meži” 

finansētā un biedrības “Ziedot.lv” ad-

ministrētā projekta “Sociālās palīdzī-

bas sniegšana” ietvaros notikušo filcē-

šanas darbnīcu noslēguma pasākumu. 

Projekta gaitā - astoņu mēnešu garumā notika 

32 filcēšanas nodarbības. Kopumā filcēšanas 

pamatiemaņas, kas iekļauj sausās un slapjās 

filcēšanas gan atsevišķās, gan kombinētās 

tehniku apguvi, gleznošanu ar filcu, telpisku 

ziedu darināšanu, kā arī dzijas un dažādu 

tekstilšķiedru izmantošanu filcēšanā ieguva 31 

dalībniece. 

Projekta mērķis bija noorganizēt Jēkabpils 

senioru grupas apmācības filcēšanā ar nolūku, 

ka daļa no nodarbību apmeklētājiem varētu 

veidot kodolu regulārām patstāvīgām filcēša-

nas nodarbībām, pasniedzēju tikai laiku pa 

laikam piesaistot kā konsultantu. Šobrīd ir 

pamats uzskatīt, ka šis mērķis sasniegts - jau 

ar decembri Jēkabpils NVO resursu centra 

telpās Jaunā ielā 39i kā viena no Sociālās 

rehabilitācijas Dienas centra “KOPĀ BŪT” 

aktivitātēm būs pieejamas konsultācijas filcē-

šanā, adīšanā un tamborēšanā. 

Jāpiebilst, ka filcēšana ir ne tikai relaksējošs 

brīvā laika pavadīšanas veids, bet ļauj budžetu 

taupošā veidā tikt pie jauna vai salabot veco 

apģērbu un pašu rokām radīt pieskaņotus 

aksesuārus - cepures, cimdus, šalles, somas 

un pat apavus. Nenoliedzama ir filcēšanas 

labvēlīgā ietekme gan uz cilvēka psihisko, gan 

fizisko labsajūtu:   

pirkstu kustības  uzlabo perifērās asinsrites 

darbību, veicina asins pieplūdumu pirkstu 

galos un locītavās, šādi palīdzot nodrošināt 

pirkstu funkcionalitāti pat sirmā vecumā; 

kā arī stimulē noteikta smadzeņu apgabala 

aktivitāti. 

Ritmiskās kustības nomierina prātu, rada 

sirdsmieru, domu skaidrību, uzlabo koncen-

trēšanās spējas, nomierina. 

Kontakts ar filcējamo materiālu - vilnas kārsu-

mu, rada  patīkamas sajūtas, kas pielīdzinā-

mas sava mājas mīluļa glāstīšanai.  

Darbs ar krāsainiem materiāliem vairo prieku 

un uzlabo pašsajūtu. 

Kopumā filcēšanas nodarbības mazina depre-

siju un vientulības sajūtu, apmierina vajadzī-

bu būt sabiedrībā un rada gandarījumu par 

paša paveikto.  

Foto: Justīne Iie 

Normunda Vīksnes sagatavotā videoreportāža 

no filcēšanas darbnīcu noslēguma pasākuma. 

https://jaklv-my.sharepoint.com/personal/viksne_normunds_jak_lv/Documents/Pielikumi/Filcesanas video_03.mp4?slrid=9038359e-80e7-4000-c68c-160492cc46ea
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UZSĀK SADARBĪBU JĒKABPILS PILSĒTAS  

JAUNATNES POLITIKAS STRATĒĢIJAS IZVEIDOŠANAI 

Agita Pleiko,  

Jēkabpils NVO resursu centrs, projekta vadītāja 

Ar darba grupas sanāksmi novembra beigās tika uzsākts 

biedrības “Jēkabpils NVO resursu centrs” Jaunatnes politi-

kas valsts programmā “Strukturētā dialoga vietējo konsultā-

ciju nodrošināšana” atbalstītais projekts “Jaunieši šodien, 

lēmumu pieņēmēji jau rīt”.  

Strukturētā dialoga būtība ir jauniešu iesaiste sabiedriskajos procesos, 

diskusiju veidošanu starp jauniešiem un lēmumu pieņēmējiem, lai 

iegūtu rezultātus, kas ir noderīgi jaunatnes politikas veidošanā.  

Biedrības realizētā projekta “Jaunieši šodien, lēmumu pieņēmēji jau 

rīt” realizēšana paredz trīs “Kafija ar politiķiem” pasākumu veidošanu 

Jēkabpils pilsētā, Neretas novadā un Pļaviņu novadā, kā arī darba 

grupu sanāksmju organizēšanu, lai pilnveidotu un virzītu apstiprinā-

šanai pašvaldībā Jēkabpils pilsētas jaunatnes politikas stratēģiju 2018. 

– 2024.gadam.  

Biedrība “Jēkabpils NVO resursu centrs” jau iepriekš ir realizējusi 

politiķu un dažāda līmeņa lēmumu pieņēmēju tikšanos “Kafija ar poli-

tiķi” formātā, kur, tiekoties jauniešiem un politikas veidošanas pār-

stāvjiem, tiek apspriestas jauniešiem un vietējai kopienai svarīgas 

problēmas un izstrādāti dažāda veida risinājumi.  

Šobrīd tikšanās tiek veidotas visā Latvijā ar mērķi izstrādāt nacionāla 

un Eiropas līmeņa rekomendācijas par Strukturētā dialoga VI. cikla 

tematisko prioritāti “Jaunieši Eiropā – kas tālāk?”. Jēkabpilī tiks risi-

nāti arī vietējās jaunatnes politikas stratēģijas veidošanas jautājumi.  

JĒKABPILĪ, NERETĀ UN PĻAVIŅĀS DISKUTĒS:  

JAUNIEŠI EIROPĀ – KAS TĀLĀK? 

Agita Pleiko,  

Jēkabpils NVO resursu centrs, projekta vadītāja 

Jautājums, kas pašlaik tiek uzdots visā Eiropā un mēģina 

risināt jauniešu iesaisti pašvaldību, valsts un Eiropas līmeņa 

dienaskārtības veidošanā, vienlaikus ir Strukturētā dialoga 

VI. cikla tematiskā prioritāte  – “Jaunieši Eiropā – kas tā-

lāk? “. Šis ir piedāvājums jauniešiem diskutēt ar politikas 

veidotājiem, izteikt priekšlikumus un pašiem iedvesmoties 

darīt, izprotot ceļus, kā iespējams panākt savu ideju ievieša-

nu dzīvē. 

Šobrīd tikšanās tiek veidotas arī Latvijā. To mērķis ir izstrādāt vietēja, 

nacionāla un Eiropas līmeņa rekomendācijas. Biedrība “Jēkabpils 

NVO resursu centrs” iesaistījusies Strukturētā dialoga procesā, realizē-

jot projektu “Jaunieši šodien, lēmumu pieņēmēji jau rīt”, kas atbalstīts 

Jaunatnes politikas valsts programmā “Strukturētā dialoga vietējo 

konsultāciju nodrošināšana”. Projektā paredzēta trīs “Kafija ar politi-

ķiem” pasākumu organizēšana Jēkabpils pilsētā, Neretas novadā un 

Pļaviņu novadā, kā arī darba grupu sanāksmes, lai pilnveidotu un 

virzītu apstiprināšanai pašvaldībā Jēkabpils pilsētas jaunatnes politi-

kas stratēģiju 2018. – 2024.gadiem.  

Biedrība “Jēkabpils NVO resursu centrs” jau iepriekš ir realizējusi 

politiķu un dažāda līmeņa 

lēmumu pieņēmēju tikša-

nos “Kafija ar politiķi” 

formātā, kur, tiekoties 

jauniešiem un politikas 

veidošanas pārstāvjiem, 

tiek apspriestas jauniešiem 

un vietējai kopienai svarī-

gas problēmas un izstrādāti 

dažāda veida risinājumi.  

Strukturētā dialoga būtība 

ir jauniešu iesaiste sabiedriskajos procesos, diskusiju veidošanu starp 

jauniešiem un lēmumu pieņēmējiem, lai iegūtu rezultātus, kas ir node-

rīgi jaunatnes politikas veidošanā.  

SAŅEM ATBALSTU JAUNAM EIROPAS BRĪVPRĀTĪGĀ DARBA PROJEKTAM 

Ieva Bagātā,  

projektu asistente 

Jaunatnes starptautisko programmu 

aģentūra (JSPA) ir apstiprinājusi bied-

rības “Jēkabpils NVO resursu centrs” 

Eiropas brīvprātīgā darba projekta 

“Volunteer's discovery” pieteikumu, 

kura ietveros jaunieši no Polijas, Portu-

gāles un Azerbaidžānas viena gada ga-

rumā veiks brīvprātīgo darbu Jēkabpilī 

un Jēkabpils novadā.  

2018.gada februāri Jēkabpilī ieradīsies 

pirmais brīvprātīgais no Polijas, lai uzsāktu 

savu darbību biedrībā “Rodacy”, kur jaunietis 

piedalīsies un veidos aktivitātes poļu kultūras, 

valodas un tradīciju izzināšanai un saglabāša-

nai.  

Martā un aprīlī sagaidīsim brīvprātīgos no 

Portugāles un Azerbaidžānas, kuri Jēkabpils 

NVO resursu centrā un Dienas centrā “Kopā 

būt” organizēs un vadīs dažādus pasākumus 

un nodarbības, ar savu kultūru un pieredzi 

bagātinot biedrības un tās struktūrvienības 

darbību.  

Divi citi brīvprātīgie no Portugāles un Polijas 

aprīlī dosies uz Ābeļu pagastu, lai biedrībā 

“Ūsiņš” strādātu un apgūtu jaunas iemaņas 

zirgkopībā un jāšanas sportā, kā arī veidotu 

radošas nometnes bērniem un jauniešiem, 

attīstību biedrības popularizēšanas rīkus un 

darbotos vietējā kopienā dažādās sabiedriskās 

dzīves norisēs.   

Biedrība “Jēkabpils NVO resursu centrs” ir 

akreditēta Eiropas brīvprātīgā darba uzņemo-

šā, nosūtošā un koordinējošā organizācija, 

tuvākajā laikā uzsāks sava trešā EBD ilgtermi-

ņa projekta realizēšanu 



SVIN “TAUTAS TĒRPA SVĒTKUS” 
Dienu pirms atzīmējām 

Latvijas Republikas Prokla-

mēšanas 99. gadadienu, 

Jēkabpils NVO resursu 

centra Sociālās rehabilitā-

cijas Dienas centrā “KOPĀ 

BŪT” norisinājās Dienas 

centra un Jēkabpils balt-

krievu biedrības “Spat-

kanne” kopīgi rīkotais Lat-

vijas dzimšanas dienai vel-

tītais pasākums “Tautas 

tērpa svētki”. 

Jau pats sarīkojuma nosau-

kums simboliski sasaucās ar 18. 

novembra svētkiem - tautas 

tērps gan latviešiem, gan balt-

krieviem bija neiztrūkstošs 

svētku reižu apģērbs. Par latvie-

šu tautas tērpu un tā sastāvda-

ļām stāstīja, kā arī pati to de-

monstrēja Dienas centra “KOPĀ 

BŪT” vadītāja Ritma Komaro-

va. Jāpiebilst, ka tautas tērpa 

elementu aprakstam tika iz-

mantotas netradicionāls vēstī-

juma veids - josta, vainadziņš, 

villaine,  rotaslietas, brunču raksts un citas 

tērpa detaļas  tika aprakstītas ar  īpaši pie-

meklētām tautasdziesmām.  

“Tautas tērpa svētkus” muzikālā dejas solī, 

jāpiebilst gan, ka mūsdienās biežāk pielietotos 

svētku tērpos, kuplināja Dienas centra “KOPĀ 

BŪT” dejotājas.   

Baltkrievu tautas nacionālos tautas tērpus visā 

to daudzveidībā varēja skatīt, pie viena baudot 

muzikālos baltkrievu ansambļa “Zaviruha” 

priekšnesumus. Katrai dalībniecei skatuves 

tērps ir pašrocīgi gatavots baltkrievu tautas 

tērps. Smalkāk apskatīt katru no tiem varēja, 

kad dalībnieces kāpa uz skatu-

ves īpašā tērpu demonstrēšanas 

iznācienā.  

Jēkabpils baltkrievu biedrībai 

pasākums bija arī viena no 

projekta “Meklēsim, salīdzinā-

sim, saglabāsim Latvijai” aktivi-

tātēm, tāpēc pasākumu muzikā-

li bagātināja uzaicinātie sadrau-

dzības kolektīvi - Līvānu nova-

da kultūras centra Slāvu kultū-

ras ansamblis „Uzori” un Dau-

gavpils pilsētas pašvaldības 

“Baltkrievu kultūras centra” 

vokāli instrumentālais ansam-

blis “Praļeski”. Vieskolektīvu 

pārstāvji pastāstīja par savu 

skatuves tērpu izcelsmi - lai gan 

pārsvarā tie ir stilizēti, tomēr 

konkrēti elementi liecinot par 

nepārprotamu piederību balt-

krievu tautai. 

Pasākuma noslēgumā - ja dodo-

ties mājup, Dienas centra 

“KOPĀ BŪT” pagalmā tika 

iedegta kopīga rīta zvaigzne - 

Ausekļa formu veidojošs mazu 

svecīšu kopums, tādejādi simbolizējot latviešu 

un baltkrievu tautu vienotību - uz četrām 

debess pusēm vērstu staru jeb krusta formas 

zīme ir sastopama abu tautu senajos rakstos 

un redzama tautastērpu rotājumos.  
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Pasākuma vadītājas: Ritma Komarova, Ina Jansone, Valentīna  

Doroščonoka( no kreisās) 

Uzstājas Dienas centra “Kopā būt” deju grupa 

Dzied Jēkabpils baltkrievu biedrības vokālais ansamblis “Zaviruha” 

Viesi - Daugavpils pilsētas pašvaldības “Baltkrievu kultū-

ras centra” vokāli instrumentālais ansamblis “Praļeski” 

Līvānu novada kultūras centra Slāvu kultūras ansamblis „Uzori” 
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VALSTS SVĒTKU PRIEKŠVAKARĀ ATGĀDINA  

PAR LATVIJAS PENSIONĀRU DZĪVES APSTĀKĻIEM 

Jēkabpils pensionāru apvienība “Sa-

saiste” nedēļā pirms Latvijas Republi-

kas Proklamēšanas dienas - 18. Novem-

bra, ir nosūtījusi vēstuli, adresētu Lat-

vijas Valsts prezidentam, Latvijas 

Valsts ministru prezidentam, Saeimas 

Sociālo un darba lietu komisijai un Lab-

klājības ministrijai, kurā izklāstītas 

pārdomas par Latvijas pensionāru dzī-

ves kvalitāti un attieksmi pret gados 

vecajiem ļaudīm dažādos vēsture perio-

dos. Vēstules mērķis ir atgādināt, ka 

viena no visvairāk nabadzības riskam 

pakļautajām iedzīvotāju kategorijām ir 

pensionāri. Vēstules autore ir “Sa-

saistes” valdes priekšsēdētāja Biruta 

Jemeļjanova. Vēstules teksts lasāms 

http://jekabpilsnvo.lv 14. novembra 

publikācijā. 

B. Jemeļjanova informē, ka ir saņemta vēstule 

no Latvijas Valsts prezidenta kancelejas ar 

informāciju, ka vēstule nodota izskatīšanai 

institūcijās, kuras atbildīgas par pensionāru 

sociālo, ekonomisko un cita rakstura jautāju-

mu risināšanu. Tāpat vēstule ir saņemta no 

Valsts kancelejas direktora Jāņa Citskovska, 

kurš atbild Ministru prezidenta Māra Kučin-

ska vārdā. Piedāvājam citātu no atbildes vēs-

tules: “Pateicamies Jums par sabiedrisko 

līdzdalību un pausto viedokli par sabiedrību 

ietekmējošiem procesiem valstī, tādejādi rosi-

not pievērst uzmanību vairākiem problēmjau-

tājumiem. Apzinoties sociālo jautājumu nozī-

mīgumu ikviena cilvēka dzīvē, Ministru kabi-

nets turpinās strādāt un iespēju robežās mek-

lēs labākos risinājumus, lai uzlabotu pensio-

nāru dzīves kvalitāti, samērojot to ar valsts 

iespējām.”  

IEKĻAUJ SOCIĀLO PAKALPOJUMU SNIEDZĒJU REĢISTRĀ 

Sagaidot 21.novembri, kad visā pasaulē 

tiek atzīmēta cistiskās fibrozes diena 

Jēkabpils NVO resursu centra biedror-

ganizācija Latvijas Cistiskās fibrozes 

biedrība ir saņēmusi savdabīgu 

“dāvanu” - valdes priekšsēdētāja Alla 

Beļinska informē, ka biedrība ir kļuvusi 

par oficiāli reģistrētu sociālo pakalpo-

jumu sniedzēju.  

Ar numuru 1154 Sociālo pakalpoju-

mu sniedzēju reģistrā 17.11.2017. ir 

reģistrēta biedrības struktūrvienība 

“Latvijas Cistiskās fibrozes Atbalsta 

centrs "Viesītei"”. Atbalsta centrs 

atrodas Viesītē, Smilšu ielā 31-25 un 

tajā sociālās rehabilitācijas pakalpojumu var 

saņemt visu vecumu un dzimumu personas ar 

garīga rakstura traucējumiem, kā arī personas 

ar invaliditāti, ko izraisījuši fiziska 

rakstura traucējumi. 

Jāpiebilst, ka Sociālo pakalpojumu 

sniedzēju reģistra datu bāzē pirmais 

ieraksts ir izdarīts 29.03.2005. un pēc 

reģistra datiem Sociālos pakalpoju-

mus šobrīd  Latvijā sniedz 827 dažādas orga-

nizācijas vai to struktūrvienības. 

NOTIEK “LĀČPLĒŠA SKRĒJIENS” 2017 
12.novembrī Krustpils novadā pie vecās 

Sūnu skolas notika biedrības “Dau-

gavas Pārupieši” organizētais “Lāčplēša 

skrējiens”. Kopumā pasākumā piedalī-

jās 50 dalībnieki. Mazākie Lāčplēši sa-

centās 2 km distancē, bet lielākie 5 km 

distancē. 

Trases veda cauri mežam pa kalniem, lejām 

un arī cauri dubļiem. Skrējējus skrējiena laikā 

atvēsināja lietus, bet, tuvojoties finišam, spē-

ku deva muzikanti Alises Kļaviņas vadībā ar 

uzmundrinošām dziesmām un no svecītēm 

izlikta finiša aleja. Visus skrējējus, pasākuma 

tehniskos darbiniekus un organizatorus pēc 

skrējiena gaidīja silta tēja ar pīrādziņiem un 

karsta zupa. 

Pasākuma noslēgumā norisinājās katras gru-

pas labāko skrējēju apbalvošana, veicināšanas 

balvu pasniegšana un skrējiena ātrāko laiku 

uzrādītāju apbalvošana.  

Skrējiena rezultāti ar distanču laikiem un 

iegūtajām vietām apskatāmi šeit.   

Pasākums notika ESF projekta Nr. 9.2.4.2/16/

I/012 “Veselības veicināšanas un slimību 

profilakses pasākumi Krustpils novada iedzī-

votājiem” ietvaros. Projekts tika finansēts no 

Eiropas Sociālā fonda un valsts budžeta lī-

dzekļiem.  

Informācijas avots un foto: šeit. 

B. Jemeļjanova kādā no tikšanās reizēm ar  

jauniešiem 

http://jekabpilsnvo.lv
http://www.krustpils.lv/jaunumi/1223-lacplesa-skrejiens-2017
http://www.krustpils.lv/jaunumi/1223-lacplesa-skrejiens-2017
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“11. novembrī - Lāčplēša dienā - Jēkab-

pili apmeklēja Romas Katoliskās Baznī-

cas Latvijā Rīgas arhidiecēzes arhibīs-

kaps - metropolīts Zbigņevs Stankevičs, 

kur Krustpils Vissvētās Trīsvienības 

Romas katoļu baznīcā noturēja Svēto 

Misi” - informē Jēkabpils poļu biedrī-

bas “Rodacy” valdes loceklis Rihards 

Barkovskis.  

“Metropolīts  Z. Stankevičs tikās arī ar Jēkab-

pils  poļu biedrības un Jēkabpils pilsētas do-

mes pārstāvjiem, kā arī apskatīja biedrības 

“Rodacy” veidoto  izstādi  par Itu Kozakeviču.  

Arhibīskaps Z.Stankevičs  un poļu biedrības 

aktīvists Vladimirs Ždanoks kopīgā sarunā 

atcerējās sadarbību  ar I. Kozakeviču Atmodas 

laikā, kā arī viņas  personīgos nopelnus mazā-

kumtautību integrēšanas procesā Latvijā”, 

piebilst R. Barkovskis. Savukārt Svētās Mises 

laikā Rīgas arhidiecēzes arhibīskaps uzsvēris 

nepieciešamību rūpēties ne tikai par fizisko un 

psihisko, bet arī par garīgo dzīves sastāvdaļu, 

kas esot nosacījums stipras Latvijas esamībai. 

Foto no biedrības “Rodacy” arhīva. 

POĻU BIEDRĪBAS “RODACY” PĀRSTĀVJI TIEKAS  

AR METROPOLĪTU ZBIGŅEVU STANKEVIČU 

Latvijas Cistiskās fibrozes biedrība sa-

darbībā ar “Alegria Event Center” un 

“Janin Studio” 19. novembrī aicināja uz 

IV labdarības festivālu “Dvēseles Elpa”. 

Tradicionāli šis festivāls notiek novem-

brī un ir pieskaņots starptautiskajai 

cistiskās fibrozes dienai. Festivāla mēr-

ķis – sabiedrības informēšana par ģe-

nētisku saslimšanu – cistisko fibrozi* 

( kura ir reta iedzimta saslimšana), kā 

arī līdzekļu piesaistīšana svētku dāva-

nām pacientiem ar šo diagnozi. 

“Diemžēl ne visi bērni, kuriem labdarības 

pasākums ir veltīts, varēja festivālu apmeklēt. 

Bērni ar cistisko fibrozi nevar savā starpā 

kontaktēties. Mēs, vecāki, kopīgi rīkojam 

seminārus, konferences un citus pasākumus, 

bet sapulcēt bērnus ar cistiskās fibrozes diag-

nozi nevaram pat svētkos,” stāsta Latvijas 

Cistiskās fibrozes biedrības valdes priekšsēdē-

tāja Alla Beļinska. Šī iemesla dēļ ir svarīgs tas 

festivāla aspekts, ka koncerta apmeklētāji tā 

vietā, lai pirktu ieejas biļeti, ziedo svētku dā-

vanu iegādei bērniem un jauniešiem, kuri 

slimo ar cistisko fibrozi.   

Festivāla organizatori ierasti veic milzīgu 

darbu, lai programma ieinteresētu pēc iespē-

jas lielāku interesentu skaitu. Arī šogad visas 

festivāla dienas garumā notika dažādu žanru 

dejas, instrumentālās un vokālās mūzikas, kā 

arī burbuļšova un cirka mākslinieku uzstāša-

nās. Kā informē A. Beļinska, šogad festivālā 

tika saziedoti 2722,91 EUR.  

Gribas piebilst, ka ne tikai dažādu paaudžu 

mākslinieki savas prasmes, talantus un brīvo 

laiku ziedoja, lai bērni ar diagnozi cistiskā 

fibroze nepaliktu bez svētku izjūtām. Arī Vie-

sītes vidusskolas audzēkņi deva savu ieguldī-

jumu - viņi  kā brīvprātīgie palīdzēja ne mazāk 

svarīgajos festivāla organizatoriskajos darbi-

ņos kultūras pils “Ziemeļblāzma”  aizkulisēs. 

Publicitātes foto: 1. Festivāla organizatores - 

vidū Alla Beļinska; 2. u.c. foto no koncerta. 

Vairāk foto un video šeit un šeit. 

NORISINĀJIES IV LABDARĪBAS FESTIVĀLS 

“DVĒSELES ELPA” 

https://riga.lv/lv/news/%E2%80%9Cdveseles-elpa-kulturas-pili-%E2%80%9Cziemelblazma-noritejis-festivals-cistiskas-fibrozes-pacientu-atbalstam?12455
https://www.youtube.com/watch?v=bub4cA8p7Vs


TAPUSI CEĻOJOŠĀ IZSTĀDE  

“ATCERAMIES LĀČPLĒŠUS” 

Biedrība “Daugavas Pārupieši” ir reali-

zējusi 2017. gada Jēkabpils pilsētas paš-

valdības NVO projektu konkursā atbal-

stīto iniciatīvu “Ceļojošā izstāde 

“Atceramies Lāčplēšus””.  

Izstādes atklāšana notika 12. novembrī Krust-

pils novada Kūku pagasta Sūnu skolā pēc 

Lāčplēša skrējiena dalībnieku apbalvošanas, 

savukārt jēkabpilieši to no 13. novembra var 

skatīt Jēkabpils 3. vidusskolā, kā arī citās 

Jēkabpils pilsētas izglītības iestādēs. 

AICINA UZ GRĀMATAS „TĒVA SKOLA” ATVĒRŠANU 

Rudīte Urbacāne, 

biedrības „Vides un tūrisma attīstības klubs „Sēlija”” valdes locekle 

Mirdzas Lazdiņas grāmata „Tēva skola” ir  doku-

mentu, fotogrāfiju, laikabiedru atmiņu apkopo-

jums par skolas vēsturi Elkšņu pagastā no 19.gs. 

sākuma līdz 20.gs.vidum.  

Kā spilgtākais notikums šajā laika posmā ir tagadējās sko-

las ēkas uzcelšana un iesvētīšana 1937.gadā, kad par skolas 

pārzini strādāja  Latvijas brīvības cīņu dalībnieks Kārlis 

Lazdiņš (1898-1955). Par nopelniem izglītības un kultūras  

veicināšanā  viņš 1936.g.apbalvots ar Triju Zvaigžņu orde-

ni. Viņa meita Mirdza Lazdiņa (dz.1933.g., dzīvo Rites 

pag.Dzirnupēs) skolas ēkā uzaugusi un guvusi pirmo izglī-

tību, visu mūžu nerimstoši vākusi materiālus par tās skolo-

tājiem, skolēniem, darbiniekiem un notikumiem.  

Grāmata tapusi pateicoties  daudzu cilvēku ieguldījumam. 

Paldies visiem, kas līdzdarbojušies un palīdzējuši! Priecāsi-

mies  satikties grāmatas atvēršanas pasākumā! 

Grāmatas izdevējs ir sabiedriskā labuma biedrība „Vides 

un tūrisma attīstības klubs „Sēlija””,  drukāta un iesieta  

SIA „Erante” Jēkabpilī. Tirdzniecībā pieejama grāmatnīcā 

„Aisma” Brīvības ielā 157, Jēkabpilī.  

Atvēršanas pasākumu organizē grāmatas izdevējs sadarbī-

bā ar Elkšņu pagasta pārvaldi un kultūras namu.  Svētku 

reizē pateicības vārdus veltīsim  Mirdzas Lazdiņas MŪŽA 

VĀKUMAM, dziedāsim kopā ar ansambli „Tik un tā”, pa-

būsim kopā  pie cienasta galda kultūras  namā, apmeklē-

sim Atmiņu istabu Pagastmājā. 

Ar svecītēm pa sirmo liepu aleju (stādīta 1937.g. Meža 

dienās) dosimies uz skolas ēku, izstaigāsim klašu telpas, 

aizdegsim  tur atmiņu sveces, skolas zālē klusā lūgšanā 

apstāsimies pie Elkšņu baznīcas altārgleznas (J.Dērings, 

„Jēzus pie krusta”, gleznota 1861.g.), sasildīsim savu skolu 

un ar Adventes gaišumu stiprināsim sevi tālākam ceļam. 
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Izziņai 

Latvijas Republikā 20.gadsimta 20.-30. gados bija četri apbalvojumi 

– Lāčplēša Kara ordenis, Triju Zvaigžņu ordenis, Viestura ordenis un 

Atzinības krusts. Mūsdienās Lāčplēša Kara ordenis vairs netiek pa-

sniegts. To pasniedza no 1920. līdz 1928.gadam. 

Lāčplēša Kara ordenis bija pirmais un augstākais Latvijas valsts ap-

balvojums. Tā dibināšanu ierosināja Latvijas armijas virspavēlnieks 

pulkvedis Jānis Balodis, un to piešķīra par kauju nopelniem Latvijas 

armijas karavīriem, bijušo latviešu strēlnieku pulku cīnītājiem, kā arī 

ārzemniekiem, kuri bija palīdzējuši brīvības cīņās vai citādi sekmēju-

ši Latvijas valsts nodibināšanu un izveidošanu. Lāčplēša Kara 

ordeņa zīme ir balti emaljēts ugunskrusts ar sarkanu un zelta apma-

lojumu.  

Aversā centra medaljonā – Lāčplēsis, kas cīnās ar lāci. Krusta stūros 

– sakrustoti zobeni. Reversā medaljonā ir datums – 11.novembris 

1919. Krusta zaros iegravēts – Par Latviju. Krusta galos iegravēti 

iniciāļi H.B., un tā ir sudrabkaļa Hermaņa Banka meistarzīme. 

(Avots) 

http://www.president.lv/pk/content/?cat_id=10468


NODROŠINA LATVIJAS PENSIONĀRU FEDERĀCIJAS PASŪTĪJUMU 

Kā informē Jēkabpils pensionāru ap-

vienības “Sasaiste” vadītāja Biruta 

Jemeļjanova, biedrībā ir vērsusies  Lat-

vijas Pensionāru federācija (LPF) ar 

lūgumu  nodrošināt  50 pāru vilnas 

zeķu ar  latviskiem rakstiem uzadīšanu.  

Materiāls zeķēm - aitu vilnas dzija - balta 

sieviešu un pelēka vīriešu zeķēm tika piegādā-

ta novembra vidū, un nu jau nepieciešamais 

zeķu daudzums ir noadīts. Daļa no tām jau ir 

nogādāta Rīgā, atlikušās pasūtītājs saņems 

vistuvākajā laikā. Adītājas pēc visa pasūtījuma 

saņemšanas tiks arī atalgotas.   

Zeķu adītājas pieteicās tūlīt pēc aicinājuma 

atsaukties zeķu adīšanai un lielākā daļa no 

tām bija Jēkabpils NVO resursu centra ēkā 

Jaunā ielā 39i mītošo organizāciju - Jēkabpils 

pensionāru apvienības “Sasaiste”, Sociālās 

rehabilitācijas Dienas centra “KOPĀ BŪT” un 

Jēkabpils invalīdu biedrības rokdarbnieces. 

Diemžēl nācās atteikt tām adītājām, kuras 

sazinājās telefoniski vai, izmantojot e-pastu. 

Te nu gribas piebilst, ka kopā darbošanās līdzi 

nes arī zināmas priekšrocības - bez jau daudz-

kārt pieminētās interešu pārstāvniecības, 

biedrībām ir daudz vairāk iespēju iesaistīties 

savu biedru finanšu stāvokļa uzlabošanā - 

piemērs - ne tikai LPF pasūtījums, bet arī 

šobrīd aktuālie Ziemassvētku tirdziņi, kur 

dalībnieki tiek piesaistīti, sazinoties ar biedrī-

bām. 
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IZGLĪTĪBAS INICIATĪVU  

CENTRS INFORMĒ 

Izglītības iniciatīvu centrs ir izveidojis 

projekta “Demokrātija un dialogs: eks-

pertu līdzdalības nodrošināšana valsts 

pārvaldē reģionu NVO interešu aizstāv-

niecībai un pārstāvniecībai” rezultātu 

un IIC pārstāvju darbības apraksta ap-

kopojumu projekta aktivitāšu īstenoša-

nā . 

Apkopojums pieejams šeit. 

NOTIEK INFORMATĪVĀ 

PĒCPUSDIENA 
Lai uzzinātu jaunāko, kā arī, lai pārrunātu NVO jomas 

aktualitātes, 8. novembrī Jēkabpils NVO resursu cen-

tra elpās Jaunā ielā 39i tikās resursu centra biedror-

ganizāciju pārstāvji. 

Par šobrīd atvērtajiem un gaidāmajiem projektu pieteikumu 

konkursiem, kā arī niansēm pieteikumu sagatavošanā pastāstī-

ja Jēkabpils NVO resursu centra valdes priekšsēdētāja un NVO 

eksperte Agita Pleiko. Savukārt par to, kādas izmaiņas nodok-

ļos 2018. gadā būs jāņem vērā nevalstisko organizāciju grā-

matvežiem, aprēķinot atalgojumu darba ņēmējiem, informēja 

Jēkabpils NVO resursu centra grāmatvede Ritma Komarova. 

Pēcpusdienas gaitā tika uzklausīta informācija par NVO mājas 

izveidi Jēkabpilī, Jēkabpils NVO resursu centra struktūrvienī-

bas “Sociālās rehabilitācijas dienas Centrs “Kopā būt” darbību 

un attīstību, par akreditāciju EBD programmu realizēšanai u.c. 

Tika diskutēts un sniegti priekšlikumi iespējamajiem grozīju-

miem Jēkabpils pilsētas pašvaldības NVO projektu konkursa 

Nolikumā. Sarunas izraisījās arī saistībā ar pašvaldības depu-

tāta Kaspara Ģirģena iniciatīvu, kuras paredz biedrībās gatavo-

to rokdarbu izmantošanu pašvaldības vajadzībām kā suvenī-

rus.  

Informatīvā pēcpusdiena norisinājās saskaņā ar 2017. gada 1. 

aprīlī noslēgto līgumu “Par NVO darbības koordinēšanu rezul-

tatīvās sadarbības ar pašvaldību nodrošināšanai” ar Jēkabpils 

pilsētas pašvaldību. 

Pašas adītās zeķes demonstrē 

Līga Pavloviča. 

http://iic.lv/wp-content/uploads/2017/11/Darbiba_gala.pdf
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NOTICIS VESELĪBAS VEICINĀŠANAS PASĀKUMS  

SEVIS IEPAZĪŠANA CITĀ VIDĒ JAUNIEŠIEM 
25. novembrī Jēkabpils Mežaparkā no-

tika orientēšanās pasākums “Sevis ie-

pazīšana citā vidē jauniešiem”, ar mēr-

ķi aktīvi darboties ārpus ierastās vides- 

risināt sevis iepazīšanas uzdevumus, 

stimulēt emocijas, nodarbināt atmiņu, 

iepazīt veselīga uztura pamatprincipus 

un fiziski kustēties.  

Pasākuma laikā dalībniekiem bija nepiecie-

šams atrast konkrētus kontrolpunktus Meža-

parka teritorijā, kuros bija iespēja atbildēt uz 

testa jautājumiem par veselīgu uzturu un 

dzīvesveidu, kā arī izpildīt vairākas interesan-

tas fiziskās aktivitātes. Dalībnieki saņēma arī 

informatīvu materiālu par veselīgu uzturu un 

ikdienā nepieciešamo fizisko aktivitāšu dau-

dzumu. 

Orientēšanās pasākumā kopumā piedalījās 80 

dalībnieki, no kuriem atraktīvākie un veiklākie 

savā īpašumā ieguva balvas un veselīgus kāru-

mus. Dalībnieki varēja piedalīties gan indivi-

duāli, gan komandās līdz četriem cilvēkiem. 

Organizatori- Biedrība “HOLISTA”. 

Pasākumu “Sevis iepazīšana citā vidē jaunie-

šiem” projekta ietvaros atkārtoti plānots orga-

nizēt 2018. gada maija beigās. 

Pasākums tika organizēts projekta „Veselības 

veicināšanas un slimību profilakses pasākumi 

Jēkabpilī” Nr: 9.2.4.2/16/I/049 ietvaros 

Projekts Nr. 9.2.4.2/16/I/049  "Veselības veicināšanas un 

slimību profilakses pasākumi Jēkabpilī" tiek īstenots darbības 

programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.4. specifiskā 

atbalsta mērķa “Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un 

slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un 

sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem” 

JAUNIEŠI ATTĪSTA RADOŠUMU  

PILSONISKĀS LĪDZDALĪBAS VEICINĀŠANAI 

Ināra Upeniece,  

projekta vadītāja  

Pļaviņu novada NVO “Jauniešu biedrī-

ba – CENTRS” turpina realizēt gada 

sākumā aizsākto projektu “USB svēt-

kiem!” Projekts tiek īstenots ar  LR Kul-

tūras ministrijas un Zemgales NVO 

Centra finansiālo atbalstu. 

Sadarbībā ar Pļaviņu novada jauniešu iniciatī-

vu centru “Ideja”,  jaunieši neformālās izglītī-

bas ietvaros NeDarbnīcā “Praktiskais jaunat-

nes radošums kopienas attīstībai – uzlādē 

baterijas!” izcilās apmācītājas Vitas Bra-

kovskas iedvesmoti, iepazinās ar Latvijas 

uzņēmēju “spožākajām” idejām, radīja savas 

idejas, kas varētu tikt realizētas vietējās kopie-

nās Latvijas jubilejas gada ietvaros! Pasākumā 

piedalījās arī Jēkabpils Agrobiznesa koledžas 

audzēkņi. 

Jauniešiem vērtīgi pavadīta brīvdiena, darba 

grupai – prieks par kvalitatīvi sagatavotu un 

novadītu projekta aktivitāti, projekta vadītājai 

gandarījums par Pļaviņu novada jauniešiem, 

kas par zināšanām darbības jomā “Jaunatne” 

un “NVO” saņēma tikai izcilus vērtējumus. 

 Īpašs paldies darba grupas vadītājai Zanei 

Čipānei par teicami veikto darbu apmācību 

sagatavošanas posmā un pasākuma aktivitāšu 

vadīšanu semināra dienā. Kā arī Mārtiņam 

Zepam un Silvijai Strušelei par Jēkabpils Ag-

robiznesa koledžas audzēkņu iesaistīšanu 

pilsoniskās līdzdalības pasākumā Pļaviņās! 

FOTO Laura Krūmiņa 

“IN AND OUT” APMĀCĪBAS PAR  

JAUNIEŠU EMOCIONĀLO DIMENSIJU  

IESLODZĪJUMĀ UN PĒC IESLODZĪJUMA 

Aktivitātes mērķis ir sniegt iespēju 

slēgto institūciju, probācijas centru 

un NVO darbiniekiem izzināt, kā 

neformālās izglītības metodes var 

atbalstīt darbu ar jauniešu emocio-

nālo dimensiju. Tāpat apmācībās 

būs iespēja attīstīt sadarbību un konkrētas iniciatīvas. Ap-

mācības norisināsies no 2018. gada 4. līdz 10. februārim 

Latvijā! Pieteikšanās līdz 10. decembrim! 

Lasīt tālāk 

PIEVIENOJIES BRĪVPRĀTĪGAJIEM 

Ja Tev ir vēlme atbalstīt bērnus un jauniešus, 

apgūt jaunas iemaņas, Tu esi radošs, zini  kā 

saturīgi pavadīt brīvo laiku un esi gatavs dalī-

ties ar savu dzīves pieredzi – šī iespēja ir do-

māta tieši Tev! Valsts probācijas dienests reali-

zē iniciatīvu, kuras mērķis ir brīvprātīgo līdzgaitniecības prakses 

attīstīšanu darbā ar bērniem un jauniešiem vecumā no 14 līdz 25 

gadiem, kuri ir nonākuši Valsts probācijas dienas redzeslokā. Ja 

piekritīsi iesaistīties, Tev tiks sniegta iespēja kļūt par Valsts probāci-

jas dienesta brīvprātīgo līdzgaitnieku! Tas nozīmē – ar savu atraša-

nos līdzās un iedrošinājumu atbalstīt bērnus un jauniešus, sniedzot 

viņiem pozitīvu pieredzi ar brīvā laika pavadīšanu.  

Lasīt tālāk 

http://jekabpilsnvo.lv/2017/12/in-and-out-apmacibas-par-jauniesu-emocionalo-dimensiju-ieslodzijuma-un-pec-ieslodzijuma/
http://jekabpilsnvo.lv/2017/11/pievienojies-brivpratigajiem/
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Zinātāji jau ir pieraduši pie tā, ka līdz ar 

pirmo Adventes nedēļu Kaldabruņas skolā 

sākas Ziemassvētku tirdziņš un pasākumi. 

Šis gads gan atšķiras no iepriekšējiem, un tā 

tam arī jābūt. Galvenais jaunums – šogad ir 

uzsākusi darboties mūsu  “Gaismas koka 

darbnīca”, un tas nozīmē virkni jaunu iespēju 

gan fantāzijai, gan čaklām rokām.  

Jau visu tumšo novembri darbnīcas telpās teju ne-

pārtraukti valda gaisma, rosība un smaržo koks. Mēs 

paši esam pilnīgi savaldzināti. Un papildus  skaista-

jām stikla rotām izgatavojam arī koka rotājumus – 

sniegpārsliņas, dzīvnieciņus, piemīlīgas gaismas 

spēles ar sēdošiem kaķiem vai ieinteresētiem putni-

ņiem, apsveikumus un svečturus, daudzas citas, vēl 

vārdos nenosauktas lietas. Turklāt, ja paspēsiet 

savlaicīgi pieteikt savu ideju, varam izgatavot pilnīgi 

īpašu dāvanu – vienā eksemplārā un ļoti īpašam 

cilvēkam. 

Jāatzīst, ka arī stikla rotas, tuvojoties svētkiem, ir 

kļuvušas košākas un greznākas, vairāk lietojam 

sudraba apdares, dziļākas, zaigojošākas krāsas. Ir 

tumšs, un jāmirdz mums pašiem. Mīlīgu stūrīti  

telpās pilda arī pašadītas zeķītes, 

kuru ziemas laikā nekad nevar 

būt par daudz… 

Īpaša rūķu dāvana ir sarūpēta 

skolēniem – iespēja pašiem 

vērot, kā meistara vadībā darbo-

jas lāzergriešanas iekārta, finieri, 

kartonu vai pat stiklu pārvēršot 

visdažādākajos rotājumus. Kā 

pirmo ciemos esam uzaicinājuši 

Rubeņu pamatskolu, jo tā ir 

mums tuvākā gan ģeogrāfiskajā 

novietojumā, gan ilggadīgajā draudzībā.  Rubeņu 

bērni iegūs  iespēju izmantot lāzergriezumus arī 

saviem radošajiem darbiem. Viņi būs pirmie,  taču 

laipni uzņemsim arī citu skoliņu bērnus. 

Uz kopīgu gada nogales pasākumu  Kaldabru-

ņas iedzīvotājus, tuvākus un tālākus  draugus 

un laba vēlētājus aicināsim 29. decembrī.  

Gluži praktiski:  

Ziemassvētku tirdziņš Kaldabruņas skolā darbosies 

no pirmdienas, 4.decembra. Viesus gaidām katru 

darbdienu no pl. 10 00 līdz 14 00. Taču, ja nu nekādi 

nav iespējams atbraukt tieši šajos laikos, lūdzam 

zvanīt Ingrīdai – t. 26991295, Indrai – t. 26223948  

vai Ievai –t. 29548967. Savu iespēju robežās centīsi-

mies atvērt durvis arī citos laikos.  

Vēl – aicinām mūsu tirdziņu bagātināt arī citus 

radošos, adošos, zīmējošos un līmējošos ļaudis. 

Vediet savus darbiņus pie mums droši; nekad jau 

nevaram zināt, kur tieši kāda jauka lieta atrod savu 

īpašnieku… 

KALDABRUŅĀ IEMIRDZAS  

ZIEMASSVĒTKU NOSKAŅA 

Jau šā gada beigās tiek uzsākts īstenot Lauku 

partnerības “Sēlija”, Aizkraukles rajona par-

tnerības un Daugavpils un Ilūkstes novadu 

lauku partnerības “Kaimiņi” starpteritoriā-

lās sadarbības projekts „„Sēlijas salas” - te-

matiskais tūrisms mazajās lauku apdzīvota-

jās vietās kā ekonomiskās un sociālās izaug-

smes veicinātājs Sēlijā”, akronīms „Sēlijas 

Salas”. 

Projekts „Sēlijas Salas” tiek īstenots Latvijas Lauku 

attīstības programmas 2014.–2020. gadam apakšpa-

sākumā 19.3. "Starpteritoriālā un starpvalstu sadar-

bība", projekta vadošais partneris ir biedrība Lauku 

partnerība „Sēlija”. 

Projekta mērķi: Veicināt līdzsvarotu ekonomisko un 

sociālo attīstību Sēlijas teritorijā, aktivizējot Sēlijas 

mazās apdzīvotās vietas – „salas”. Sekmēt uzņēmēj-

darbības un darba tirgus attīstību reģionālā līmenī, 

kā arī kopējo reģiona atpazīstamību nacionālā un 

starptautiskā līmenī. Uzlabot  „salu” ekonomisko 

potenciālu konkurētspējīgu tūrisma produktu un 

kopēja mārketinga attīstībai, kam pamatā ir tradicio-

nālās vērtības un vienota koncepcija. 

Projekta darbības norisināsies mazajās lauku apdzī-

votajās vietās visā Sēlijas teritorijā, kopumā 17 

„Salās” :  Ilūkstes novadā – Dvietē, Eglainē, Subatē; 

Aknīstes novadā – Asarē, Gārsenē; Jēkabpils novadā 

– Zasā, Dignājā, Kaldabruņā; Salas novadā – Biržos, 

Sēlpilī; Viesītes novadā – Elkšņos, Saukā, Ritē; 

Neretas novadā – Mazzalvē, Pilskalnē; Jaunjelgavas 

novadā – Staburagā, Secē.  

Apstiprināts projekta publiskais finansējums EUR 79 

606.80 apjomā, kas nodrošinās projektā plānoto 

aktivitāšu īstenošanu – seminārus/darbnīcas/

diskusijas, kuru laikā „Salas” izveidos savus tematis-

kā tūrisma produktus, jaunizveidoto  tūrisma pro-

duktu prezentācijas pasākumus 17 „Salās”, vienota 

tūrisma bukleta izstrādāšanu un izdošanu visai 

Sēlijas teritorijai, kā arī strātēģiskās plānošanas 

dokumentu izstrādi, tūrisma jomas profesionāļu 

konsultācijas, situācijas izvērtējumu un mācību 

materiālu sagatavošanu. 

Projekta īstenošanas divi gadi Sēlijas aktīvajiem 

cilvēkiem gaidāmi darbīgi un pasākumiem piesātinā-

ti. Projekta īstenošanas komanda no trīs Lauku 

partnerībām aicina „Salu” un to apkārtnes iedzīvotā-

jus būt atsaucīgiem, neturēt savas labās idejas zem 

pūra un piedalīties kopīgās „prāta vētrās”, kas plāno-

tas nākamgad visās 17 „Salās”, lai veidotu skaistāku, 

interesantāku, gudrāku un atpazīstamāku Sēliju.  

Pirmais projekta uzdevums ir  īpaša logo, kas atspo-

guļo Sēlijas īpašo stāstu un projekta ieceri, izstrāde.   

Logo izstrādei tiek izsludināts konkurss, un ar tā 

nolikumu aicinām iepazīties Lauku partnerības 

“Sēlija” mājaslapā – www.partneribaselija.lv  

Detalizētāku informāciju par projektu sniegs tā 

vadītāja Daina Alužāne, t. 22335439 un Lauku par-

tnerības “Sēlija” izpilddirektore Ieva Jātniece, t. 

29548967 

LAUKU ATBALSTA DIENESTS APSTIPRINĀJIS  

TRIJU SĒLIJAS LAUKU PARTNERĪBU SADARBĪBAS PROJEKTU 

“SĒLIJAS SALAS” 

BIEDRĪBU UN NODIBINĀJUMU LIKUMĀ VEIKTI GROZĪJUMI 

Saeimā galīgajā lasījumā tika pie-

ņemti grozījumi Biedrību un nodi-

binājumu likumā, kas nosaka, ka 

turpmāk biedrību un nodibināju-

mu publisko darbību varēs izbeigt, ja to 

darbība rada potenciālus draudus 

valsts drošībai vai sabiedriskajai 

drošībai un kārtībai. 

Likuma grozījumi nosaka, ka valsts 

drošības apdraudējuma gadījumā par 

nevalstisko organizāciju darbības ierobežoša-

nu vai izbeigšanu lems tiesa pēc prokurora 

pieteikuma. Turklāt šādas lietas izskatīs Rīgas 

pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesa, kas ir 

arī specializēta, lai izskatītu ar valsts noslēpu-

mu saistītus jautājumus. 

 

Lasīt tālāk 

http://jekabpilsnvo.lv/2017/11/biedribu-un-nodibinajumu-likuma-veikti-grozijumi/


E-avīzi veidoja: 

 

Agita Pleiko, pleiko@inbox.lv, t. 29449622 

Anita Sproģe, kanita2@inbox.lv, t. 28232210 

 

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

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 

Jēkabpils NVO resursu centrs 
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Valsts izglītī-

bas attīstības 

a ģ e n t ū r a 

(VIAA) aicina izglītības iestādes un 

organizācijas, kas darbojas izglītības 

jomā, līdz 2018. gada 1. februārim ie-

sniegt pieteikumus Nordplus Jauniešu, 

Pieaugušo, Augstākās izglītības, Hori-

zontālajā un Ziemeļvalstu valodu pro-

grammās.  

Nordplus programma sniedz iespēju īstenot 

studentu, skolēnu un pasniedzēju mobilitātes, 

kā arī dažādas sadarbības tīklu un projektu 

aktivitātes izglītībā starp Baltijas valstīm un 

Ziemeļvalstīm, lai veicinātu starpkultūru 

sadarbību, uzlabotu un ieviestu jauninājumus 

Ziemeļvalstu un Baltijas valstu izglītības sis-

tēmās. Šajā konkursā pretendenti aicināti 

pieteikt arī projektus, kuru mērķauditorija 

citu vidū ir  bēgļi un imigranti. Kopējais 

Nordplus finansējums projektiem  2018. 

gadam ir 9,3 miljoni eiro. Lasīt tālāk 

IZSLUDINĀTS 

NORDPLUS  

PROGRAMMAS  

PROJEKTU  

KONKURSS 

JAUNA IESPĒJA CILVĒKIEM AR ĪPAŠĀM  

VAJADZĪBĀM GŪT IENĀKUMUS UN  

PIEDALĪTIES LABDARĪBĀ 

Borisa un Ināras Teterevu 

fonds atklāj jaunu labdarī-

bas programmu – “Iedod 

darbu ČAKLĀM ROKĀM”. 

Programma ir sadarbības platforma - 

cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, kas 

apvienojušies biedrībās, ir iespēja radīt 

amatniecības darinājumus un gūt pa-

pildienākumus, savukārt 

citas bezpeļņas organizāci-

jas ar Borisa un Ināras Tete-

revu fonda atbalstu saņems 

tos bez maksas, lai bagātinātu savas 

ikdienas un svētku aktivitātes. 

 

Lasīt tālāk 

PIEDĀVĀ ĪSTENOT  

„DŽIMBAS DROŠĪBAS PROGRAMMU” 

Lai uzrunātu pirmsskolas un sākum-

skolas vecuma bērnus, „Centrs Darde-

dze” ir izstrādājis īpašu drošības 

programmu, kuras galvenais tēls ir 

Džimba. Programmas mērķis ir inte-

raktīvā un viegli saprotamā valodā bēr-

niem mācīt par personisko drošību 

saskarsmē ar citiem cilvēkiem. 

Lai zināšanas 

būtu pieejamas 

arī bērniem, kuri 

dzīvo ārpus Rī-

gas, esam izstrā-

dājuši „Džimbas 

9 soļu drošības programmu”.  

Lasīt tālāk 

„LP SĒLIJA” UZSĀK ERASMUS+  

PROGRAMMAS PROJEKTA  

„SEKO STĀSTAM” ĪSTENOŠANU 

Skaidrīte Medvecka,  

projekta koordinatore 

Biedrības „LP Sēlija” darbības pamat-

mērķis ir lauku cilvēku aktivizēšana un 

viņu iesaistīšana savas dzīves kvalitātes 

uzlabošanā, izmantojot LEADER pro-

grammas finansiālā atbalsta iespējas. 

Šī mērķa īstenošanai biedrība iesaistās 

arī citu programmu projektos, piemē-

ram, ES Mūžizglītības programmas 

ERASMUS+ starptautiskajā projektā 

„Seko stāstam”.  

Šo projektu īstenosim 2017.-2018.gadā. Pro-

jekta koordinējošā organizācija ir ADDENDA 

FUNDACJA no Krakovas Polijā. Partneroga-

nizācijas ir 2 – mēs, kas projektā pārstāvam 

lauku teritorijas iedzīvotājus, un organizācija 

no Slovākijas, kas apvieno savas teritorijas 

amatniekus. Projekta galvenā doma – apko-

pot stāstniecības pieredzi projekta valstīs, 

organizēt nodarbības grupās, izmantojot 

stāstniecības elementus, un izveidot rokasgrā-

matu digitālā formātā pieaugušo izglītības 

organizācijām un biedrībām. Rokasgrāmatā 

tiks apkopoti praktiski metodiski paņēmieni 

un padomi stāstniecības veiksmīgai pielieto-

šanai neformālās izglītības pasākumos pieau-

gušajiem, veicinot un motivējot viņu interesi 

par jaunu zināšanu un iemaņu apguvi un savu 

attīstību.  

Projektā plānotas 4 partneru starptautiskās 

tikšanās. Projekta ievada tikšanos oktobrī 

organizēja koordinējošā organizācija Krakovā. 

Mēs esam nākošās tikšanās organizētāji nā-

košgad aprīlī.  

Pašlaik apkopojam stāstniecības pieredzi 

Latvijā. Sadarbojamies ar stāstniecības eks-

pertu Gunti Pakalnu. Nākošajā projekta 

posmā organizēsim praktiskas nodarbības 

nelielās grupiņās katrā no 5 partnerības teri-

torijā esošajiem novadiem. 
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