
2018. gada aprīlis 

Biedrība “Jēkabpils NVO resursu 

centrs” ir uzsācis abu Jēkabpils pilsē-

tas pašvaldības rīkotā NVO projektu 

konkursa pirmajā kārtā atbalstīto inici-

atīvu īstenošanu. 

Projektā “Kokapstrādes iemaņu apgūšanas un 

pilnveidošanas darbnīcas pakalpojuma izvei-

došana biedrības “Jēkabpils NVO resursu 

centrs”  struktūrvienībā “Sociālās rehabilitāci-

jas centrs “Kopā būt”” ir veikta nepieciešamā 

aprīkojuma pasūtīšana, un jau saņemtas 

pirmās iekārtas darbam ar koku.  Galdniecī-

bas un kokapstrādes prasmes pārzinošais 

meistars Dainis Zeltiņš, kurš ar Jēkabpils 

NVO resursu centru ir noslēdzis brīvprātīgā 

darba līgumu, atzīst, ka, lai gan jau izvēles 

procesā meklētas par pieejamo cenu labākās 

ierīces, tomēr vēl jāpiestrādā, lai sērijveidā 

ražotās  ierīces darbu veiktu precīzāk.  

Savukārt projektā “Aicinot līdzi” ir noteikts 

NVO “PirmsLīgo tirdziņa” norises datums un 

laiks, kā arī izsludināta biedrību un nodibinā-

jumu pieteikšanās pašu darināto  daiļamat-

niecības izstrādājumu tirdzniecībai. Aktivitā-

tēs, kuras saistītas ar brīvprātīgā darba attīstī-

šanu Jēkabpils NVO, ar sadarbības partne-

riem – biedrību “Latvijas Pilsoniskā Alianse” 

ir panākta vienošanās par apmācību semināra 

“Kā  piesaistīt finansējumu NVO sektorā – 

īpaši brīvprātīgā darba projektiem” rīkošanu 

22. maijā. 

Sīkāk par projektu aktivitātēm lasiet 

www.jekabpilsnvo.lv. 

Projektus “Kokapstrādes iemaņu apgūšanas un pilnveidoša-

nas darbnīcas pakalpojuma izveidošana biedrības 

“Jēkabpils NVO resursu centrs”  struktūrvienībā “Sociālās 

rehabilitācijas centrs “Kopā būt”” un “Aicinot līdzi” īsteno 

biedrība “Jēkabpils NVO resursu centrs”, finansiāli atbalsta 

Jēkabpils pilsētas pašvaldība  

Aprīļa numurā: 

Ziņas  

jauniešiem  
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VIDUSDAUGAVAS NVO E-AVĪZE 
E-avīze tiek izdota Latvijas valsts budžeta finansētas programmas "NVO 

fonds" biedrības "Jēkabpils NVO resursu centrs" realizētā  

projektā "Sabiedrības līdzdalības resursu attīstīšana Vidusdaugavas reģio-

nā" (Līguma Nr.2018.LV/NVOF/DAP/MAC/003/22) 

UZSĀKTA PAŠVALDĪBAS ATBALSTĪTO 

PROJEKTU ĪSTENOŠANA 

Jaunizveidotajā  kokapstrādes darbnīcā 

saimniekos brīvprātīgā darba veicējs  

Dainis Zeltiņš 

22. maijā 11.00 

“Jēkabpils NVO resursu centra” SR Dienas 

centra  “Kopā būt” sarīkojumu zālē  

(Jaunā ielā 39i)  

Apmācību seminārs 

“Kā  piesaistīt finansējumu 

NVO sektorā –  

īpaši brīvprātīgā darba  

projektiem” 

Seminārā piedalīsies biedrības 

”Latvijas Pilsoniskā Alianse” lektori 

– NVO jomas eksperti 

   

 

 

Rīko biedrība “Jēkabpils NVO resursu 

centrs”,  aktivitāte notiek Jēkabpils pilsētas 

pašvaldības atbalstītā projekta “Aicinot 

līdzi” ietvaros 

6. 
lpp. 

8. 
lpp. 

http://www.jekabpilsnvo.lv
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Maira Tropa,  

Jēkabpils NVO resursu centra brīvprātīgā, sabied-

risko attiecību speciāliste 

Eiropas Komisijas programmas “Eras-

mus+: Jaunatne darbībā” ietvaros, rea-

lizējot biedrības “Jēkabpils NVO resur-

su centrs” projektu “Volunteer’s disco-

very”, ar 1. aprīli biedrībā darbu ir uz-

sākusi jauniete no Azerbaidžānas 

Firuza Gadirli. Savukārt 14. aprīlī iera-

dās jaunietis no Francijas Julien Samir 

Benzina (Žiljēns Samirs Benzina). 

Firuza ir no Azerbaidžānas galvaspilsētas 

Baku. Jauniete ir draudzīga, enerģiska, kā pati 

atzīst, viņai patīk būt sabiedrībā, kā arī tas, ka 

apkārt kūsā sarunas, kurās pati labprāt iesais-

tās. Brīvprātīgā jauniete ir diplomēta medmā-

sa un, bez tam, ir beigusi Ekonomikas kole-

džu. Uz jautājumu, kāpēc viņa nestrādā par 

medmāsu, viņa atbild, ka ir strādājusi kā asis-

tente vairākās medicīnas nozarēs un nonākusi 

pie secinājuma – laiks izmēģināt ko savādāku.  

Pirmajā tikšanās reizē ar biedrības kolektīvu, 

Firuza par sevi pastāstīja, ka ir jaunākā ģime-

nē un viņai ir piecus gadus vecāka māsa Ma-

rusa, un trīs gadus vecāks brālis Emins. Kopā 

dzīvojot trīs paaudzes – arī vecāki un vecvecā-

ki. Firuza no mammas mantojusi interesi par 

kulināriju, pati mīl gatavot, ko savā uzturēša-

nās laikā biedrībā cer parādīt arī nevalstisko 

organizāciju dalībniekiem. Jāpiebilst, ka 

jauniete arī uz Latviju biju paņēmusi līdzi 

mammas gatavotos azerbaidžāņu tradicionā-

los gardumus, ar ko cienāja jauniegūtos kolē-

ģus. Bez ēdienu gatavošanas, Firuzas hobijs ir 

pildspalvu un zīmuļu kolekcionēšana – kolek-

cijā ir ap 300 eksponātu.  

Bez iepazīšanās ar resursu centra biroja darbī-

bu Firuza jau ir paviesojusies “Jēkabpils NVO 

resursu centra” SR Dienas Centrā „Kopā būt”, 

kā arī guvusi ieskatu latviešu tautasdziesmu 

skandēšanas pasākumā – vienā no pensionāru 

apvienības “Sasaiste” organizētā projekta 

aktivitātēm.  

Jaunietis no Francijas Julien Samir 

Benzina (Žiljēns Samirs Benzina) ir 

ieradies uz gadu, un lielāko Latvijā pa-

vadītā laika daļu strādās Jēkabpils no-

vada jāšanas sporta biedrībā „Ūsiņš”.  

Kā pastāstīja pats brīvprātīgais, iepriekš apgu-

vis dabas aizsardzības un ekoloģijas zinības. 

Kad pienācis laiks praksei, izrādījies, ka Fran-

cijā minētajā studiju programmā prakses 

vietas nepiedāvā. Iespēju meklējumos atrasts, 

ka atbilstoši profesionālajai izglītībai zināša-

nas darbībā var izmēģināt kā brīvprātīgais 

dodoties uz Igauniju, Hījumā salu.  Pieredze 

mūsu kaimiņvalstī - tās daba un cilvēki, kā arī 

cerība, ka blakus esošā Latvija nebūs pārāk 

atšķirīga ne sabiedrības, ne floras un faunas 

ziņā, iedrošināja izmēģināt brīvprātīgo darbu 

latviskā vidē.  

Žiljēns ar prieku uzņēma ziņu, ka viņam tiek 

piedāvāts darbs un dzīvošana ārpus pilsētas, 

un šobrīd nav vīlies –  

Lasīt tālāk 

No kreisās -  Firuza Gadirli un tikko no Francijas 

ielidojušais Žiljens Samirs Benzina 

JĒKABPILĪ IERODAS  PROJEKTA  

“VOLUNTEER’S DISCOVERY”  

BRĪVPRĀTĪGIE 

BIEDRĪBĀ "JĒKABPILS NVO 

RESURSU CENTRS" 

TIEK ATSĀKTAS  

ANGĻU VALODAS  

AR UN BEZ  

PRIEKŠZINĀŠANĀM  

NEFORMĀLĀS  

NODARBĪBAS 

PIETEIKTIES, rakstot uz  

nvoresursi@inbox.lv 

PIRMĀ NODARBĪBA: 

OTRDIEN, 8. MAIJĀ.  

PLKST. 17.30 

http://jekabpilsnvo.lv/2018/04/biedriba-usins-darbosies-brivpratigais-no-francijas/#more-11442
mailto:nvoresursi@inbox.lv
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Skolēnu apmaiņas programmas ietva-

ros Jēkabpilī šobrīd uzturas deviņi 

8.klases skolnieki un divas pedagoģes 

no Polijas sadraudzības pilsētas Soko-

lov – Podļaski.  

Poļu grupas izglītojoši izklaidējošās program-

mas nodrošināšanā ir iesaistījusies arī Jēkab-

pils poļu biedrība “Rodacy”. Biedrības valdes 

loceklis Rihards Barkovskis informē, ka iepa-

zīstināšana ar Jēkabpili un tās tuvāko apkai-

mi, maršrutu izvēloties pēc paša ieskatiem, 

uzticēta tieši viņam, un tas bijis patīkams 

pienākums. “Izvēlējos pāradīt Sēlijas pusi, kur 

aptuveni 300 gadus senāk slējās pils un pastā-

vēja pilsēta Sēlpils, savukārt Jēkabpils vēl 

nebija iezīmēta kartēs un tagadējās pilsētas 

vietā atrodās ciemats Holmgofa.  

Pirms došanas ceļā iepazināmies ar Tūrisma 

informācijas centru. Tur ar datora iespēju 

palīdzību pastāstīju par poļu biedrības 

"Rodacy" darbību un šobrīd īstenošanas pro-

cesā esošo Erasmus + projektu "Wiedza Bez 

Barier" - "Zināšanas  bez barjerām", kā arī par 

tā ietvaros realizēto aktivitāti -poļu valodas 

apguvi internetā.  

Ceļā uz Sēlpili pieturējām Salas pamatskolā, 

kur apskatījām muzeja eksponātus un Pārslas 

Stirnas stāstījumu par tiem. Skolniekiem un 

abām skolotājām interesēja vīzes, zirga gāz-

maska, rokdarbi, kuri darināti Sibīrijā - izsūtī-

juma vietās, šķēpu uzgaļi un citi par senatni 

vēstošie priekšmeti.  

Tālāk braucot, izmetām nelielu līkumu uz 

Zvejnieklīci. Tur bērni uzspēlēja futbolu un 

"kartupeļus" - poliski "ziemniaki", kas zināma 

ne tikai Latvijā, bet arī populāra spēle bēr-

niem Polijā. Interesi izraisīja gotu stilā būvētā 

luterāņu baznīca, kur šobrīd notiek jumta 

atjaunošanas darbi, tāpat arī senās pils drupas 

un skats uz mūsu likteņupi Daugavu.  

Lasīt tālāk 

Noslēdzot mēnesi garo kvalifikācijas 

praksi biedrībā “Jēkabpils NVO resursu 

centrs” jaunietes Jenny Ji (Dženija Džī) 

un Marta Sánchez (Marta Sančesa) no 

Spānijas prezentēja prakses darbu 

“Mārketinga stratēģijas Jēkabpils NVO 

resursu centrā”. 

Jāpiebilst, ka prakse abām jaunietēm norisi-

nājās Erasmus + projekta ietvaros, Jēkabpils 

NVO resursu centram (prakses nodrošinātā-

jorganizācija) sadarbojoties ar Jēkabpils Agro-

biznesa koledžu (uzņemošā izglītības iestāde). 

Dženijas Džī un Martas Sančesas prakses 

prezentāciju atklāja biedrības “Jēkabpils NVO 

resursu centrs” valdes priekšsēdētāja Agita 

Pleiko, savukārt jaunietes pateicās par iespēju 

praksi veikt nevalstiskā organizācijā. 

To, kādas “Mārketinga stratēģijas “Jēkabpils 

NVO resursu centrā” piedāvā spānietes, nos-

katījās un noklausījās arī biedrībā strādājošie, 

kā arī pašmāju brīv-

prātīgie jaunieši. 

Jaunietes no Spānijas 

prakses laikā tikās arī 

ar biedrības Eiropas 

brīvprātīgā darba 

( E B D )  p r o j e k t ā 

“Volunteer’s disco-

very” iesaistītajiem 

Firuzu Gadirli no 

Azerbaidžānas un 

Žiljēnu Samiru Benzi-

nu no Francijas. Acīm-

redzot, šis fakts, un arī 

iespēja izpētīt iepriek-

šējo gadu EBD projektu materiālus, pamudi-

nāja prezentācijā  kā vienu no pozitīvākajiem 

piemēriem biedrības darbā, uzsvērt ieintere-

sētību  pie sevis  uzņemt brīvprātīgos jaunie-

šus no Eiropas. Minētais, kā arī citi  - ne tikai 

ar “+”, bet īpaši ar “-“ atzīmētie aspekti tika  

uzklausīti un pieņemti ar interesi. 

Prezentācijas noslēgumā meitenēm no Spāni-

jas tika vēlēts veiksmīgs mājupceļš. Kā suvenī-

rus no Latvijas un ceļamaizi Agita Pleiko 

jaunietēm dāvināja vilnas zeķes ar latviešu 

rakstiem un Latvijā ražotus saldumus.  

JAUNIETES NO SPĀNIJAS VEIC PRAKSI  

“JĒKABPILS NVO RESURSU CENTRĀ” 

Vai esi tieši astoņpadsmit gadus vecs? 

Vai vēlies apceļot Eiropu? Tad Tu esi 

īstais kandidāts, lai pieteiktos jaunajai 

Eiropas Savienības iniciatīvai! 

2018.gada jūnijā Eiropas Komisija izvē-

lēs 15 tūkstošus entuziastisku jauniešu, 

kuri kļūs par laimīgajiem bezmaksas 

ceļojuma biļešu īpašniekiem, lai jau 

šovasar dotos savā Eirotripā. 

Ceļošana ir viens no brīvas pārvietošanās 

plusiem, kas ļauj ne tikai doties brīnišķīgā 

vasaras piedzīvojumā, bet arī atklāt Eiropas 

daudzveidību, izbaudīt kultūras bagātību un 

iegūt jaunus draugus no visa plašā kontinenta. 

Turklāt tā ir lieliska iespēja iepazīt arī pašam 

sevi. 

Lasīt tālāk 

VAI VĒLIES ŠOVASAR APCEĻOT EIROPU? 

SKOLĒNIEM NO POLIJAS IZRĀDA SĒLIJU 

http://jekabpilsnvo.lv/2018/04/skoleniem-no-polijas-izrada-seliju/
http://jekabpilsnvo.lv/2018/04/vai-velies-sovasar-apcelot-eiropu/
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INDIEŠU DEJU STUDIJAS "BHARATA" DALĪBNIECES 

SNIEDZ LABDARĪBAS KONCERTU 

7.aprīlī biedrības “Jēkabpils NVO re-

sursu centra” struktūrvienības - Sociā-

lās rehabilitācijas dienas centrā “Kopā 

būt” Jaunā ielā 39i notika indiešu kla-

sisko deju studijas "Bharata" (Rīga) 

labdarības koncerts. 

Indiešu deju studijas “Bharata” pirmsākumi 

meklējami 2005.gadā. Studija pārstāv Dienvi-

dindijas klasisko deju Bharatanatyam. Kopš 

2011.gada pastāv arī biedrība "Indiešu kultū-

ras centrs “Bharata", kuras mērķis ir bagātināt 

Latvijas kultūras telpu ar Indijas kultūras 

programmu organizēšanu un producēšanu. 

Deju studiju vada Larisa Podskočaja, viņa ir 

arī "Indiešu kultūras centra “Bharata"”valdes 

priekšsēdētāja.  

Koncerts Jēkabpilī bija deju grupas iniciatīva. 

Kā pastāstīja grupas dalībniece Inga Cēsniece, 

apzinātas vairākas sociālos pakalpojumus 

sniedzošas organizācijas un zvans uz Jēkab-

pils NVO resursu centru rezultējies ar piekri-

šanu organizēt labdarības koncertu biedrības 

struktūrvienībā – SR Dienas centrā “Kopā 

būt”.  

Indijas klasiskā deja ir daudzpusīga un sena 

mākslas forma, kura cieši saistīta ar mūziku, 

literatūru, tēlniecību, 

glezniecību un it īpaši ar 

Indijas garīgo kultūru. 

Kādā veidā saistītas lat-

viešu un indiešu tautu 

dzīvesziņas un kāds bijis 

ceļš līdz indiešu dejai, 

stāsta L. Podskočaja. 

Indiešu deja faktiski ir 

stāsts, kura pasniegšanā 

iesaistās viss ķermenis – 

vienlīdz svarīgi žesti, acu 

un sejas izteiksme, arī 

kājas, kuras pilda ritma 

instrumenta funkciju – 

svārgulīši un pēdas pie-

sitieni deju papildina ar 

perkusiju fonu. 

Lai gan Jēkabpilī  redzē-

jām tikai daiļā dzimuma 

pārstāvju uzstāšanos, 

starp kopumā 43 deju 

studijas “Bharata” dalīb-

niekiem ir arī vīriešu kārtas dejotāji. Iespē-

jams, rudens pusē jēkabpiliešiem būs iespēja 

redzēt arī to, kā Indijas klasiskajā dejā izpau-

žas ne tikai sievišķais,  bet arī vīrišķais spēks 

un grācija. Sekojiet informācijai Jēkabpils 

NVO resursu centra mājas lapā 

www.jekabpilsnvo.lv. 

Koncerta atklāšanas uzruna 

un pirmā deja. 

L. Podskočajas stāsts. 

JĒKABPILĪ ATKLĀJ “VECĀKU SKOLAS” JAUNO SEZONU 

Šī gada martā Izglītības iniciatīvu 

centrs atklāja Vecāku skolas jauno se-

zonu. Jēkabpilī Vecāku skola jau kļuvu-

si par labu tradīciju un šoreiz nodarbī-

bas vecākiem notiks pirmsskolas izglītī-

bas iestādē “Zvaniņš”. Šo iniciatīvu 

Jēkabpils vecākiem finansē Jēkabpils 

pilsētas pašvaldība, kurai ir svarīga 

vecāku izglītošana un savas pilsētas 

sabiedrības līdzdalības un līdzatbildī-

bas veicināšana.  

Izglītības iniciatīvu centrs, organizējot Vecāku 

skolu, akcentu liks uz vecāku aktīvu un pro-

duktīvu sadarbību ar pirmsskolas izglītības 

iestādi. Pašlaik mainās uzstādījumi pirmssko-

las izglītības programmās, tādēļ vecākiem ir 

būtiski apzināties, kādas izmaiņas būs saistī-

tas ar jauno mācību saturu un kompetenču 

pieeju. 2018. /2019. mācību gadā pirmsskolas 

izglītības iestādes uzsāks šīs programmas 

īstenošanu, kas paredz vairāk akcentēt bērnu 

praktisko darbošanos, kopsakarību ieraudzī-

šanu un izmantošanu, sadarbību, rosinās 

bērnus kritiski domāt un iemācīties mācīties. 

Vecāku skola palīdzēs vecākiem izprast pār-

maiņas izglītībā un saskatīt iespējas atbalstīt 

savu bērnu un skolotājus šajā procesā. Vecāku 

skolā iegūtās zināšanas palīdzēs vecākiem 

audzināt savos bērnos pārliecinātu un veik-

smīgu personību. 

Nodarbību cikls sastāv no desmit nodarbībām 

un tās vada Izglītības iniciatīvu centra peda-

goģe Sandra Kraukle. Nodarbības turpināsies 

līdz šī gada decembrim. Vecāki iegūs gan jau-

nas zināšanas, gan atsvaidzinās jau esošās, 

iesaistoties diskusijās un pieredzes apmaiņā. 

Vecāku skolas moto: “Par labiem vecākiem 

nepiedzimst, par tādiem kļūst!”.  

Izglītības iniciatīvu centrs (IIC) ir izglītības 

iestāde, kas jau vairāk nekā 15 gadus aktīvi 

darbojas visā Latvijā, piedāvājot plaša spektra 

izglītojošus pasākumus dažādām mērķaudito-

rijām. IIC ir sabiedriskā labuma organizācija. 

IIC darbības vīzija – bērni, kas labprāt un ar 

prieku dodas uz skolu. 

Papildu informācijai: Sandra Kraukle 

nodarbību vadītāja, tālr. 65235635 

e-pasts: iic.sandrakraukle@gmail.com 

http://iic.lv/projekti/vecaku-skola/ 

www.facebook.com/Izglitibasiniciativucentrs  

24. maijā (laiks tiks precizēts) Jēkabpils Tautas namā 

 “Nacionālās identitātes, pilsoniskās sabiedrības un integrācijas politikas pamatnostādņu  

sabiedriskās apspriešanas forums” 

Piedalās Kultūras ministrijas pārstāvji.  

Aicināti NVO, pašvaldības, valsts iestāžu pārstāvji, kā arī un citi interesenti 

http://www.jekabpilsnvo.lv
https://youtu.be/3FBqULh2WlY
https://youtu.be/OS7Y266t9L4
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LATVIJAS CISTISKĀS FIBROZES BIEDRĪBAS  

ATBALSTA CENTRS „VIESĪTEI” PAPLAŠINA DARBĪBU 

2018. gadā biedrības Atbalsta centrā 

„Viesītei” Smilšu 31-25, Viesītē jau ce-

turto gadu tiek īstenots a/s „Latvijas 

valsts meži” sociālās jomas projekts, 

kura ietvaros cilvēkiem ar īpašām vaja-

dzībām tiek piedāvāti bezmaksas ārst-

nieciskās fizioterapijas un ergoterapi-

jas pakalpojumi. Paplašinot centra dar-

bības specifiku, papildus pakalpoju-

miem, ko sniedzām iepriekšējos gados, 

šogad piedāvāsim ārstniecisko vingro-

šanu grupā.  

Apzinot un izvērtējot, cik psiholoģiski grūti ir 

cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, kas katru 

dienu pavada mājās, kā arī viņu tuviniekiem, 

piedāvāsim nodarbības radošajās darbnīcās, 

veicot sociālo prasmju attīstību, izglītošanu un 

brīvā laika pavadīšanas iespējas. 

Prakse liecina, ka cilvēkiem ar invaliditāti 

trūkst informācijas par viņiem pieejamajiem 

pakalpojumiem, kas skar viņu tiesības un 

iespējas. Tāpēc Atbalsta centrā sniegsim kon-

sultatīvo atbalstu šai cilvēku mērķgrupai un 

viņu tuviniekiem.  

Lai saņemtu minētos pakalpojumus, jāvēršas 

biedrības Atbalsta centrā, kur jūs informēs 

par gan par saņemšanas iespējām, gan par 

laiku, kā arī sniegs atbildes uz citiem jūs inte-

resējošiem jautājumiem.  

 Ārstniecisko vingrošanu uzsāksim 20.04. 

plkst. 17.00 un tā notiks piektdienās; 

 radošās dabnīcas darbu uzsāks maijā - 

katru otro piektdienu; 

 fizioterapeits pieņems trešdienās un 

piektdienās no maija; 

 no jūnija sestdienās apmeklētājus pie-

ņems fizioterapeits ARTŪRS DEMI-

DOVS; 

 ergoterapeits strādās otrdienās no jūnija; 

 konsultatīvus pakalpojumus sniegsim  

pirmdienās no 10.00 lidz 12.00 un  

 trešdienās no 15.30-17.30. 

 

CILVĒKIEM AR INVALIDITĀTI IR IESPĒJA 

SAŅEMT ASISTENTA pakalpojumus (gan 

bērni, gan pieaugušie).  

Apmeklējumu pie speciālistiem ir jāpiesaka 

iepriekš - vai ierodoties centrā, (pirmdienās, 

otrdienās, ceturtdienās no 1000 - 1600 , treš-

dienās un piektdienās no 1000 – 1730, pār-

traukums no 1200 - 1300), vai telefoniski  

26761035, 29161629. 

LĪDZTEKUS PAKALPOJUMIEM, KO SNIE-

DZAM CILVĒKIEM AR INVALIDITĀTI, 

PĀRĒJIEM IEDZĪVOTĀJIEM, FIZIOTERA-

PEITA UN ERGOTERAPEITA PAKALPOJU-

MUS IR IESPĒJA SAŅEMT PAR MAKSU. 

Būsim gandarīti, ja spēsim palīdzēt ikvienam, 

kuram tas nepieciešams! 

Biedrības priekšsēdētāja Alla Beļinska un 

atbalsta centra ’’Viesītei” komanda. 

NOTIKS STARPTAUTISKAJAI  

ĢIMENES DIENAI VELTĪTA KONFERENCE 

Ieva Rožlapa, 

biedrība kristīgai paaudžu kopībai „Tilts” 

12.maijā Jēkabpils Tautas namā notiks 

Starptautiskajai ģimenes dienai veltīta 

konference „Kam pieder laiks?”. Aktua-

lizējot laika trūkuma izraisītā stresa, 

fragmentāru attiecību un pašvērtējuma 

problēmu un meklējot risinājumus, 

konferencē dzirdēsim trīs dažādu jomu 

pārstāvjus. Konferenci organizē biedrī-

ba kristīgai paaudžu kopienai „Tilts”. 

Lekcijā „Kam pieder laiks?” katoļu priesteris 

un Kalna svētību kopienas vadītājs Andrejs 

Mediņš aktualizēs laika lietojuma filozofiskos 

aspektus un dalīsies savās atziņās par cilvēka 

un laika attiecībām. Andrejs Mediņš Bruknas 

muižā izveidojis kopienu, kurā palīdz atkarī-

bās nonākušiem jauniešiem atrast savu ceļu.  

Lekcijas „Laiks bērniem” ietvaros emocionālās 

labsajūtas un attiecību eksperte psiholoģe 

Iveta Aunīte akcentēs pozitīvās audzināšanas 

un disciplinēšanas principus un runās par 

paaudžu sadarbību. Praktiskā psiholoģe strā-

dā dažādos projektos, sniedz konsultācijas, 

vada lekcijas. Populāros medijos regulāri tiek 

publicēti I.Aunītes komentāri par sabiedrībā 

aktuālām tēmām. 

Darbnīcu „Patiesība par žurku karaļiem” 

vadīs personības izaugsmes treneris Aleksis 

Daume. Darbnīcā par to, ar ko žurkas pār-

spēj cilvēkus, kā atšķirt tukšu fantāziju no 

reāliem sapņiem, ko darīt ar savām un citu 

sūdzībām. Aleksis Daume ir apmācību 

vadītājs SIA “Nordic Training Internatio-

nal”, kur atbild par semināru, treniņu vadī-

šanu Baltijā, Krievijā, Ukrainā. A.Daumes 

apmācību tēmas - vadītprasme, līderība, 

komandas veidošana, konfliktu un stresa 

menedžments, dzīves līdzsvars, laika plā-

nošana un prioritātes, pārrunu vešana, 

klientu apkalpošana. 

Konferences programma: 

9.30 Reģistrācija 

10.00 Konferences atklāšana 

10.30 Andrejs Mediņš „Kam pieder laiks?” 

11.30 pusdienu pārtraukums 

12.30 Iveta Aunīte „Laiks bērniem” 

14.00 Aleksis Daume „Patiesība par žurku 

karaļiem” 

Uz konferenci aicinām ikvienu interesentu, 

īpaši sociālos darbiniekus, psihologus, skolo-

tājus, ārstniecības personas, mācītājus, diako-

nus un cilvēkus, kuru darba vai ikdienas pie-

nākumi ietver sadarbību ar ģimeni un palīdzī-

bu ģimenei, darbu ar veciem cilvēkiem, bēr-

niem, invalīdiem un darbu paaugstināta stre-

sa apstākļos. 

Dalība konferencē ir bez maksas. Aicinām 

pieteikties līdz 10.maijam, rakstot uz e-pasta 

adresi kam.pieder.laiks@gmail.com  

Projekta norisi atbalsta Jēkabpils pilsētas 

pašvaldība.  
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Jēkabpils pensionāru apvienībā “Sasaiste” aprīlī ir 

uzsākta Jēkabpils pilsētas pašvaldības rīkotajā NVO 

projektu konkursā atbalstītās iniciatīvas “Latviskā 

dzīvesziņa tautasdziesmās” īstenošana. 

Projekta vadītāja Velga Novika stāsta, ka uz sadziedāšanos, 

kas notiek biedrības mājvietas Jaunā ielā 39i, sarīkojumu zālē 

ceturtdienās no pulksten 10.30, aicināti ne tikai pensijas un 

pirmpensijas vecuma dziedātgribētāji, bet visi, kas vēlas to 

darīt – arī tie jēkabpilieši, kuriem latviešu valoda nav dzimtā.  

V. Novika uzsver, ka tautasdziesmu skandēšana ir viens no 

latviskās pašapziņas veicināšanas faktoriem, kā arī mūsdienu 

sabiedrībai sniedz informāciju par senāk piekopto dzīvesvei-

du, vērtībām, godu un cieņu. Svarīgi, lai šo Latvijas kultūrvēs-

turiskā mantojuma daļu izzinātu arī ļaudis, kuriem dzimtas 

saknes ir ārpus mītnes zemes. Saprotot, ka patiesībā senču 

atstātā dzīvesziņa, īpaši, ja salīdzina kaimiņu tautas, ir līdzīga, 

reizēm pat identiska,  zūd plaisa starp MANS un TAVS un - 

šeit ir MŪSU  Latvija.  

Projektā ir paredzēta arī seno latviešu mūzikas instrumentu 

izmantošana. Cik finansiāli tas atļaus, instrumenti tiks iegādā-

ti. Tomēr, ņemot vērā, ka tie ir dārgi, pensionāru apvienība 

lūdz  pieteikties ģimenes, kurās, iespējams, neizmantoti stāv 

kādi no senajiem mūzikas instrumentiem – kokle, cītara,  

klabekļi,  grabulīši, stabules, zvaniņu komplekti, trejdekšņi 

u.c.  

Jāpiebilst, ka tautasdziesmu skandēšana notiks ik ceturtdienu 

līdz pat Latvijas 100-gades jubilejas mēneša noslēgumam. 

AICINA UZ TAUTASDZIESMU SKANDĒŠANU 

EIROPAS PARLAMENTS LEMJ PAR PAPILDUS ATBALSTU  

PILSONISKAJAI SABIEDRĪBAI 

19. aprīlī Eiropas Parlamenta plenārsē-

dē tika skatīts jautājums par jauna Ei-

ropas vērtību instrumenta (demokrā-

tijas fonda) izveidi nākamajā Eiropas 

Savienības (ES) daudzgadu finanšu 

shēmā. Instruments būtu tieši pieejams 

pilsoniskās sabiedrības organizācijām 

visā Eiropā, tostarp cilvēktiesību aizstā-

vības organizācijām, kuru mērķis ir 

popularizēt un aizsargāt ES pamatvērtī-

bas. 

Ar izteiktu balsu vairākumu deputāti lēma par 

labu jaunā fonda izveidei (489 - PAR, 137 - 

PRET, 14 - ATTURĒJĀS). Latvijas Eiropas 

Parlamentu deputātu balsojums - PAR balso-

juši: Iveta Grigule-Pēterse, Sandra Kalniete, 

Krišjānis Kariņš, Andrejs Mamikins, Artis 

Pabriks, Inese Vaidere, Miroslavs Mitrofa-

novs. Un kā dati liecina, Roberts Zīle nav 

piedalījies nevienā no plenārsēdes balsoju-

miem. 

Latvijas Pilsoniskā alianse aktīvi iesaistījusies 

šī instrumenta izveides procesa virzīšanā, kā 

arī sadarbībā ar partneriem no ES veidojusi 

un parakstījusi atbalsta vēstules, sazinājusies 

un tikusies ar Eiropas Parlamenta Latvijas 

deputātiem, tāpat arī aicināja procesā iesaistī-

ties arī citas NVO. Par turpmāko papildus 

atbalsta fonda izveides procesa gaitu  informā-

ciju meklējiet http://www.nvo.lv. 

Izmantoti www.nvo.lv materiāli 

Starptautiskā organizācija CIVI-

CUS paziņoja, ka tā samazina 

Latvijas demokrātijas novērtē-

jumu no atvērtas demokrātijas 

uz ierobežotu. 

Līdz ar to Latvija ir izkritusi no pasaules de-

mokrātiskāko valstu saimes, kur atrodas visas 

EU savienības Ziemeļvalstis, tai skaitā Igauni-

ja.  CIVICUS ir konstatējis, ka pēdējo divu 

gadu laikā Latvijas politika pret sabiedriska-

jām organizācijām un pilsonisko aktīvismu ir 

kļuvusi represīvāka. CIVICUS ir globāla pilso-

niskās sabiedrības organizāciju un aktīvistu 

alianse, kas monitorē demokrātiju 

195 pasaules valstīs. CIVICUS šodie-

nas ziņu par Latviju var izlasīt šeit 

un pilns apraksts pieejams te. 

Latvijas Pilsoniskā alianse jau gada 

sākumā cēla trauksmi par Latvijas valdības 

pēdējos divos gados pieņemtajiem lēmumiem 

attiecībā uz pilsonisko aktīvismu un sabiedris-

kajām organizācijām. Tādēļ Latvijas Pilsonis-

kā alianse aizsūtīja vēstuli Ministru preziden-

tam, norādot uz pazīmēm, kas liecina, ka val-

dības attieksme pret sabiedriskajām organizā-

cijām ir kļuvusi represīva, taču diemžēl dia-

logs ar valdību nav uzlabojies.  

Latvijas Pilsoniskā alianse ir neatkarīga bez-

peļņas nevalstiskā organizācija – biedrība, 

kuras mērķis ir stiprināt pilsonisko sabiedrību 

Latvijā, atbalstot Latvijas nevalstisko organi-

zāciju kopējās intereses un veidojot labvēlīgu 

vidi biedrību un nodibinājumu darbībai. Lat-

vijas Pilsoniskā alianse apvieno 127 biedrus 

(tajā skaitā arī biedrība “Jēkabpils NVO resur-

su centrs”), kas kopumā sastāda aptuveni 70 

000 privātpersonas. 

CIVICUS ir starptautiska apvienība, kas dibi-

nāta 1993.gadā ar mērķi sekmēt pilsonisko 

aktivitāšu attīstību un aizsardzību visā pasau-

lē. 

KRĪT LATVIJAS DEMOKRĀTIJAS REITINGI 

https://monitor.civicus.org/newsfeed/2018/04/20/latvias-rating-downgraded-narrowed/
https://monitor.civicus.org/newsfeed/2018/04/10/Latvian-civil-society-concerns-grow-closing-space/


VIDUSDAUGAVAS NVO E-AVĪZE  2018. gada aprīlis 

7 

Biedrības “Daugavas vanagi” Jēkabpils 

nodaļa ir saņēmusi Austrālijas “Dauga-

vas vanagu” ikgadējā ziedojumu vākša-

nas akcijā savākto ziedojumu. 

Jēkabpils nodaļas vadītāja Tamāra Brūvere 

pastāstīja, ka nodaļai  ir  uzticēta ziedojuma 

500 A$ (Austrālijas dolāri) apmērā adminis-

trēšana. Ziedojums, kas konvertējot Eiropas 

valūtā, ir aptuveni 316 EUR, novirzīts Krust-

pils novada Kūku pagasta Sūnu pamatskolai 

pirmskolas izglītības programmas apgūšanas 

atvieglošanai. 

“Būtībā Sūnu pamatskola un  pirmskolas izglī-

tības iestāde ir vienas pakļautības pašvaldības 

iestāde – gan vadība, gan budžets ir viens. Tā 

kā izglītība sākas sagatavošanas grupiņā, šo-

gad nolēmām, ka ziedojumu vislietderīgāk 

izmantot mācību spēļu iegādei,” informē Sūnu 

pamatskolas direktore Valda Kalniņa – Vītola.  

Bērniem, kuri skolas gaitas sākuši sagatavoša-

nas grupiņā ir vieglāk pāriet uz mācību darbu 

klasēs. Faktiski sagatavošanas grupā notiekot 

tas pats, tikai bez mā-

jasdarbu pildīšanas. 

Par ziedojumu iegādā-

tais mācību materiāls – spēles un dažādi atri-

būti rotaļām, bērniem ļaus vieglāk apgūt pras-

mes, kurām jābūt, uzsākot mācības 1. klasē.  

Sūnu pamatskolas direktore piebilst, ka tikšot 

rakstīta bērnu un pedagogu kopīgi veidota 

Pateicības Vēstule Austrālijas “Daugavas va-

nagiem” – kā tas ierasti notiekot, pasakot 

“paldies”. 

ĪSTENO PROJEKTU “VIŅI BALSOJA PAR NEATKARĪBU” 

Jēkabpils poļu biedrī-

ba “Rodacy” ir uzsāku-

si projekta “Viņi balso-

ja par neatkarību” 

īstenošanu. 

Projekta iniciators – biedrības “Rodacy” val-

des priekšsēdētājs Aleksandrs Raščevskis 

stāsta, ka projektā paredzēts Jēkabpils Tautas 

namā izveidot galeriju ar to četru LPSR 

Augstākajā Padomē no Jēkabpils 129. vēlēša-

nu apgabala ievēlēto deputātu, kuri 1990. 

gada 4. maijā balsoja Par Latvijas Republikas 

neatkarības atjaunošanas deklarāciju, fotogrā-

fijām un īsiem aprakstiem.   

Tie ir Andris Felss – lauksaimnieks, uzņē-

mējs, z/s “Vīnkalni” īpašnieks,  vienīgais no 

četriem tolaik “par” balsojušajiem LPSR AP 

deputātiem, kura iespaidus  par 1990. gada 4. 

maiju var uzklausīt “tiešajā ēterā”.  

Citi trīs paliks vairs tikai mūsu atmiņās: 

Ita Marija Kozakeviča (03.07.1955.- 

28.10.1990.)bija Latvijas poļu filoloģe, žurnā-

liste un sabiedriska darbiniece; 

Ludis Skosta (30.08.1936. – 24.05 2009.) 

bija agronoms, agrofirmas “Daugava” ģenerāl-

direktors; 

Vilnis Edvīns Bresis (30.01.1938. – 

25.10.2017.) bija politiķis. 

Tā kā piemiņas plāksne Itai Kozakevičai Jē-

kabpils Tautas namā esot jau ir uzstādīta -

tikusi atklāta 2015. gada septembrī – arī Jē-

kabpils poļu biedrības “Rodacy“ īstenota un 

Jēkabpils pilsētas atbalstīta projekta ietvaros, 

tad ar lūgumu atbalstīt projektu “Viņi balsoja 

par neatkarību” poļu biedrība  vērsusies Salas 

novada pašvaldībā, kurā pieņemts iniciatīvas 

īstenošanai labvēlīgs lēmums. Lūgumi atbal-

stīt jau pieminēto projektu, ir nosūtīti arī 

Jelgavas pilsētas un Krustpils novada pašval-

dībām (attiecīgi dzimšanas vietas Vilnim Ed-

vīnam Bresim un Andrim Felsam) – atbildes 

vēl tiekot gaidītas. 

Jāpiebilst, ka Latvijas Republikas Neatkarības 

atjaunošanas deklarācijas pieņemšanas 10. 

gadadienas svinību ietvaros – 2000. gada 3. 

maijā, Latvijas Valsts prezidente Vaira Vīķe–

Freiberga pasniedza Triju Zvaigžņu ordeņus 

tiem bijušajiem Latvijas PSR Augstākās pado-

mes deputātiem, kuri 1990. gada 4. maijā 

nobalsoja par Latvijas Neatkarības atjaunoša-

nu, tajā skaitā arī minētajiem no Jēkabpils 

129. vēlēšanu apgabala AP ievēlētajiem. Diem-

žēl viņu vidū nav Itas Marijas Kozakevičas, jo 

vēsturiski iegājies, ka pēc 1924.gada 25.martā 

izsludinātā Likuma par Triju Zvaigžņu ordeni, 

neraugoties uz to, ka Statūti nereglamentēja, 

ka ordeni nedrīkst piešķirt pēc nāves, reāli to 

nedarīja (https://www.president.lv/lv/valsts-

apbalvojumi/triju-zvaigznu-ordenis/ordena-

vesture).  

JĒKABPILS “DAUGAVAS VANAGI”  

ADMINISTRĒ ZIEDOJUMU NO AUSTRĀLIJAS 

JĒKABPILS POĻU BIEDRĪBA “RODACY” ORGANIZĒ  

VI STARPTAUTISKO GARĪGO DZIESMU FESTIVĀLU 

Viens no Jēkabpils pilsētas pašvaldības NVO projektu kon-

kursā 2018. atbalstītajiem ir Jēkabpils NVO resursu centra 

biedrorganizācijas Jēkabpils poļu biedrības “Rodacy” pro-

jekts “Pretī Polijas un Latvijas 100 – gadei”. Viena no pro-

jektā iekļautajām aktivitātēm ir VI starptautiskais Garīgo 

dziesmu festivāls “Māras zemes karaliene”, kurš norisinā-

sies š.g. 19. maijā plkst.11.00 Jēkabpils Svētās Jaunavas Ma-

rijas dzimšanas Romas katoļu baznīcā. 

Jāpiebilst, ka festivālu atbalsta ne tikai Polijas Republikas vēstniecība 

Rīgā, Latvijas Poļu Savienība un Jēkab-

pils Svētās Jaunavas Marijas dzimšanas 

Romas katoļu baznīca. Par atbalsta pie-

šķiršanu 581,00 EUR apmērā 19. aprīļa 

Jēkabpils pilsētas domes sēdē nobalsoja 

domes deputāti. 

VI starptautiskajā Garīgo dziesmu festi-

vālā piedalīsies kolektīvi no Latvijas, 

Polijas un Lietuvas. 

Izziņai: 

Latvijas PSR Augstākās Padomes Deklarācija Par Latvijas Republikas 

neatkarības atjaunošanu ir dokuments, ar kuru 1990. gada 4. maijā 

tika atjaunota Satversmes sapulces 1922. gada 15. februārī pieņemtā 

Latvijas Republikas Satversme. Šī deklarācija pasludināja 1940. gada 

17. jūnija PSRS militāro agresiju kā starptautisku noziegumu un atjau-

noja Latvijas Republikas suverenitāti. 

Deklarāciju pieņēma LPSR Augstākā Padome, kurā 1990. gada vēlēša-

nās bija ievēlēts 201 deputāts. Lai likumdevēji pieņemtu deklarāciju 

„Par Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanu”, bija nepieciešams 

2/3 no deputātu skaita atbalsts jeb 134 balsis. Ar 138 balsīm „par”, 0 

„pret” (deklarāciju neatbalstošie deputāti balsojumā nepiedalījās) un 1 

„atturas” Augstākā Padome to pieņēma.  
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PAVASARI IESKANDINA, SEKOJOT  

SENAJĀM BALTKRIEVU TRADĪCIJĀM 

BIEDRĪBA LAUKU PARTNERĪBA „SĒLIJA” IZSLUDINA 5. KĀRTU 

PROJEKTU KONKURSAM LAUKU ATTĪSTĪBAS PROGRAMMĀ 

Biedrība Lauku partnerība „Sēlija” iz-

sludina atklāta konkursa projektu ie-

sniegumu pieņemšanas 5.kārtu Lauku 

attīstības programmas 2014.-2020.ga-

dam 19.2.pasākuma "Darbību īstenoša-

na saskaņā ar sabiedrības virzītas vietē-

jās attīstības stratēģiju" ietvaros apstip-

rinātās sabiedrības virzītās vietējās 

attīstības stratēģijas ieviešanai. 

Termiņš, kad tiek pieņemti projektu iesniegu-

mi ir no 2018.gada 21. maija līdz 2018.gada 

21. jūnijam un tos var iesniegt divās mērķgru-

pās: 1. rīcība „ Darbs un pārticība” un  6. rīcī-

ba „Draudzīga un atbalstoša dzīves vide”. 

Kontaktinformācija: Skaidrīte Medvecka, Tālr. 

26590352,  e-pasts sk_medvecka@inbox.lv; 

Ieva Jātniece, Tālr. 29548967,E–pasts ie-

va.jatniece@gmail.com ;mājas lapas adrese: 

www.partneribaselija.lv 

Projektu iesniegums papīra formā divos ek-

semplāros un tā elektroniskā kopija, kas ie-

rakstīta ārējā datu nesējā,  

jāiesniedz Aknīstē, Skolas 

ielā 7 -24 (tālr.26590352, 

29548967). 

Projekta iesniegumus var 

iesniegt arī Lauku atbalsta 

dienesta Elektroniskās pie-

teikšanās sistēmā https://

eps.lad.gov.lv/login vai elektroniskā doku-

menta formā,  

Lasīt tālāk 

Ar pavasara ieskandināšanas pasākumu Jēkab-

pils baltkrievu biedrība “Spatkanne” 11. aprīlī 

uzsāka Jēkabpils pašvaldības NVO projektu kon-

kursā atbalstītās iniciatīvas “Zem vienām debe-

sīm Latvijas simtgadei” īstenošanu.  

Pavasara ieskandināšana jeb saukšana («Гуканне 

вясны») ir baltkrievu ieražu svētki un biedrība 

“Spatkanne”  uz tiem bija uzaicinājusi tautiešus no Dau-

gavpils pilsētas pašvaldības pakļautībā esošā “Baltkrievu 

kultūras centra” (vadītāja Žanna Romanovska) un Dau-

gavpils baltkrievu kultūrziglītības biedrības “Uzdim”. 

Svētkos piedalījās Jēkabpils NVO resursu centra un Seni-

oru apvienības “Sasaiste” pārstāvji, kā arī izglītības iestā-

žu – Jēkabpils pamatskolas un 2. vidusskolas jaunāko  

klašu audzēkņi. 

Viesi no Daugavpils skandēja dziesmas un klātesošos 

iesaistīja šo svētku tradicionālajās rotaļās un izdarībās. 

Pavasara saukšana baltkrieviem raksturīga ar dažādiem 

rituāliem. Biedrības “Spatkanne” vadītāja Valentīna Do-

roščonoka stāsta, ka tiek cepti “cīrulīši” - cepumi putnu figūru izskatā, 

agrāk to sastāvā bijuši tikai milti un ūdens, iespējams, tāpēc tos varēja 

atļauties  mest gaisā un lieki nebēdāt, ja nokrita zemē. Simboliski tas 

nozīmējis putnu ātrāku atgriešanos mājās. Mūsdienās cepumi putnu 

formā tiek izmantoti kā svētku cienasts un, jāpiebilst, ka daugavpiliešu 

atvestie “cīrulīši” bija īpaši garšīgi. Pēc senajiem ticējumiem putnu 

ātrāku atgriešanos veicinājusi arī krāsainu lentu iesiešana kokos. Šo 

rituālu ar entuziasmu izpildīja ne tikai bērni, bet arī pieaugušie. 

Savus priekšnesumus bija sagatavojuši un, spītējot dažbrīd spēcīgām 

vēja brāzmām,  skaņām balsīm izpildīja Jēkabpils skolu audzēkņi.  

Iesaistīties pavasara saukšanas aktivitātēs bērniem palīdzēja gan viesu 

no Daugavpils piedāvātā dziesmu rotaļa “Spilventiņš”, gan pensionāru 

apvienības “Sasaiste” dalībnieces Ērikas Ošiņas noorganizētā rotaļa 

“Es bij,  viens varens koks”, kura izpelnījās sevišķu jaunās paaudzes 

atsaucību. 

Pasākuma noslēgumā biedrības “Spatkanne” vadītāja V. Doroščonoka 

katram dalībniekam dāvināja nupat aizvadīto Lieldienu simbolu – 

krāsainu olu, savukārt  Daugavpils “Baltkrievu kultūras centra” vadītā-

ja Ž. Romanovska dalībnieku klašu audzinātājām pasniedza pa 

“metodiskam mācību līdzeklim mājturības stundām” - rotājumu izga-

tavošanas komplektus. 

Starp Krustpils novada 2018. gada NVO 

projektu konkursā apstiprinātajiem 15 

projektiem ir arī “Jēkabpils NVO resur-

su centra” biedru skaitā esošās biedrī-

bas “Daugavas pārupieši” iniciatīva ar 

nosaukumu “Interaktīva lielformāta 

spēle “Kāda vectēva stāsts”. 

Kā informē “Daugava pārupiešu” valdes 

priekšsēdētājs Normunds Pastars, spēle do-

māta skolēnu izglītošanai par vēsturi. Tā nori-

sinās, metot kauliņus un virzoties pa lauci-

ņiem, uz kuriem attēlotas, piemēram, vēsturē 

nozīmīgas personas – par to, kas ir uztrāpītajā 

lauciņā, būs jāpastāsta. 

Spēli paredzēts sagata-

vot uz jaunā – 

2018./2019. gada sāku-

mu, un pirmie, kas to 

izmēģinās, būs Krust-

pils pamatskolas au-

dzēkņi. 

VEIDOS INTERAKTĪVU LIELFORMĀTA SPĒLI 

http://jekabpilsnvo.lv/2018/04/biedriba-lauku-partneriba-selija-izsludina-5-kartu-projektu-konkursam-lauku-attistibas-programma/
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Konkursa aktīvām un darbīgām NVO “NVO – ilgtspējīgai Latvi-

jai” mērķis ir rosināt nevalstiskā sektora organizācijas dalīties 

ar savām iniciatīvām un projektiem, kas sekmē un veicina Lat-

vijas ilgtspējīgu attīstību, un ir saistīti ar kādu no 17 ANO Ilgt-

spējīgas attīstības mērķiem (IAM).  

Šī gada jūlijā Latvija ANO prezentēs Latvijas Brīvprātīgo nacionālo ziņo-

jumu par Ilgtspējīgas attīstības mērķu ieviešanu. Lai aktualizētu un po-

pularizētu NVO sektora ieguldījumu valsts attīstībā, Latvijas Platforma 

attīstības sadarbībai (LAPAS), izstrādās papildus ziņojumu, kurā tiks 

ietverti politikas viedokļi un labās prakses piemēri (lasīt vairāk 

www.stories.lapas.lv). Ziņojums tiks prezentēts ANO papildus pasākumā, 

kā arī izplatīts nacionālā un starptautiskā līmenī. 

Visi konkursa pieteikumi, kas būs iesniegti atbilstoši konkursa prasībām, 

tiks sistematizēti un publicēti LAPAS attīstības stāstu sadaļā 

www.stories.lapas.lv , interesantākie - tulkoti un ievietoti starptautiskā 

ilgtspējības attīstības iniciatīvu piemēru katalogā, ko izveidojis A4SDGs. 

Konkursa uzvarētājus izvēlēsies starpnozaru pārstāvju komisija, balsto-

ties uz šādiem kritērijiem: 

 1. Projekta / iniciatīvas ietekmes apjoms. 

 2. Projekta / iniciatīvas iesaistīto mērķa grupu skaits. 

 3. Inovācija, radošums. 

Konkursa uzvarētāji tiks apbalvoti festivālā LAMPA 29. jūnijā. 

KONKURSA RĪKOTĀJS: Biedrība “Latvijas Platforma attīstības sadarbī-

bai” (LAPAS) 

KONKURSA PIETEIKUMU IESNIEGŠANAS TERMIŅŠ  07.05.2018. 

Pieteikumus lūdzam aizpildīt tiešsaistē.                          Lasīt tālāk 

KONKURSS "NVO - ILGTSPĒJĪGAI LATVIJAI" 

IESAISTIES KONKURSĀ "EIROPAS KULTŪRAS MANTOJUMA RADĪTĀJI" 

Ja esi jaunāks par 18 gadiem, novērtē 

skaisto vidē ap sevi un Tev patīk pētīt 

un izzināt kultūras mantojumu, tad Tu 

esi kultūras mantojuma radītājs, ko 

meklējam. Izvēlies kādu kultūras man-

tojuma vietu vai objektu savā apkārtnē, 

piedalies konkursā un kopā ar pavado-

šo personu laimē iespēju doties uz 

Strasbūru novembrī! Veidojot savu 

stāstu, apdomā:Kādu stāstu par Eiropu 

Tu vari ieraudzīt kultūrvēsturiskajā 

vidē savā apkārtnē? 

Kas ir interesantākais Tavā apkārtnē? Vai tas 

ir kas raksturīgs tikai konkrētajai vietai vai 

būtu atrodams arī citur? 

Ko Tavs izvēlētais mantojuma stāsts vēsta par 

kultūras daudzveidību Eiropā? 

Ko Tavs mantojuma stāsts vēsta par kopīgo 

Eiropā? 

Kā stāstu attēlosi vizuāli un kā vārdos? 

Latvijas bērnu un jauniešu iesūtītos darbus 

vērtēs Eiropas kultūras mantojuma dienu 

koordinators – Valsts kultūras pieminekļu 

aizsardzības inspekcija. Pieci veiksmīgākie 

stāsti tiks izvirzīti pārstāvēt Latviju, un tos 

vērtēs Eiropas Komisijas izveidota žūrija. 

Stāstus vērtēs pēc tā kā tie parāda kultūras 

mantojumu un tā Eiropas dimensiju, kā arī 

radošuma to izpildījumā. Interesantāko Latvi-

jas stāstu autori saņems pārsteiguma balvas 

no Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības 

inspekcijas. 

Mantojuma radītāju (Heritage Makers) kon-

kurss aizsācies 2013. gadā Somijā ar mērķi 

aicināt nākotnes mantojuma sargātājus iepa-

zīt tuvāko apkārtni, meklēt un identificēt vēr-

tības sev apkārt. Šogad konkurss kļuvis par 

Eiropas kultūras mantojuma dienu iniciatīvu, 

kas tiks rīkota Eiropas mērogā Eiropas Kultū-

ras mantojuma gada ietvaros. 

Konkursa norise 

No 18. aprīļa līdz 14. maijam izpēti apkārtni, 

radi stāstu, kas atspoguļo izvēlētās mantoju-

ma vietas vai objekta vērtību, un rādi to, ieejot 

mājaslapā http://mantojums2018.lv/

HeritageMakers/ un teksta noslēgumā aktivi-

zējot pogu IESNIEGT PIETEIKUMU. Stāsts 

var būt attēls vai video, ko iespējams papildi-

nāt ar īsu aprakstu latviešu vai angļu valodā. 

Konkursā aicināti piedalīties bērni un jaunieši 

vecumā no 7 līdz 17 gadiem.  

Ja stāstu veido video formātā, Tev jāiesūta 

saite (youtube vai citā vietnē). Maksimālais 

attēla izmērs ir 5 MB. 

Aicinām dalīties ar savu stāstu arī sociālajos 

tīklos lietojot tēmturi #HeritageMakers. Pēc 

apstiprinājuma iesūtītais darbs būs redzams 

Latvijas profilā Eiropas kultūras mantojuma 

dienu portālā. 

Līdz 9. maijam iesūtītie stāsti tiks izcelti sociā-

lajos tīklos, svinot Eiropas dienu. 

Līdz 1. jūnijam tiks izvēlēti 5 mantojuma stās-

ti, kas pārstāvēs Latviju Eiropā; līdz 30. jūni-

jam būs zināmi vismaz 10 radošākie stāsti 

Eiropā, kuru autorus Eiropas Komisija aicinās 

uz Strasbūru novembrī, lai iepazītu pilsētu un 

Eiropas institūcijas. 

Lasīt tālāk 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfMKUhBsLJ0E7KnlFf_oGk1zEx81r288jEeF6wbEOvFeCEVfg/viewform
http://jekabpilsnvo.lv/2018/04/konkurss-nvo-ilgtspejigai-latvijai/
http://mantojums2018.lv/HeritageMakers/
http://mantojums2018.lv/HeritageMakers/
http://jekabpilsnvo.lv/2018/04/iesaisties-konkursa-eiropas-kulturas-mantojuma-raditaji/
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PRIEKU SAGĀDĀ SVEČU KOLEKCIONĒŠANA 

Katram no mums ir kāds 

atpūtas veids, kas palīdz at-

slābināties un izrauties no 

ikdienas rutīnas – viens lab-

prātāk dodas makšķerēt, cits 

krāj pastmarkas vai, piemē-

ram, maizes iepakojumu eti-

ķetes. Šajā rakstā par vienu 

no vaļaspriekiem -  par kolek-

cionēšanas prieku. 

Kādā no interneta avotiem minēts, 

ka katrs divdesmitais zemeslodes 

iedzīvotājs kaut ko krāj vai ir krā-

jis agrāk. Atsevišķi krāšanas jeb 

kolekcionēšanas veidi ir pat iegu-

vuši savus nosaukumus. Vairāk 

zināmie, iespējams, ir filatēlisti – 

pastmarku krājēji un  numismāti 

– monētu kolekcionāri, bet kādu priekšmetu 

kolekcijas ir faleristu* vai filofinistu* īpašumā 

– uzreiz pateikt, droši vien, varēs tikai retais. 

Biedrībā “Jēkabpils pensionāru apvienība 

“Sasaiste” strādājošajam brīvprātīgajam 

jaunietim Maiguram Skurjatam prieku sagādā 

sveču kolekcionēšana. Maigurs savu aizrauša-

nos aizsācis 15 gadus atpakaļ un pirmais ko-

lekcijas eksponāts bijusi svece egles formā. 

Savukārt mīļākais priekšmets kolekcijā ir 

svece – telefons, kuru dāvinājuši vecāki. Tā ir 

savdabīgs vēstures liecinieks, jo tādas formas 

saziņas līdzeklis jau pats varētu būt kādas 

kolekcijas sastāvā. Sveces nākušas gan kā 

dāvanas, gan kā pirkumi, tās iegādātas ne tikai 

Latvijā, bet arī Lietuvā, Igaunijā un Zviedrijā. 

Ja no sveču kolekcijas  tiktu izvirzītas nominā-

cijas, tad smagākās sveces tituls pienāktos 

tirgū pirktai, roku darinātai, aptuveni kilogra-

mu smagai  svecei. “Atceros, ka cena  tuvojās 

20 latiem, un toreiz iegādājāmies divas. Vienu 

vajadzēja dāvanai, ko arī atdāvinājām,   otra 

palika manai kolekcijai,” stāsta Maigurs. 

Sveces pamazām tiekot arī izmantotas. Sarež-

ģītākās – interesantāko formu sveces netiek 

dedzinātas, tradicionālāku formu 

un krāsu ik pa laikam gan – lielāko-

ties tumšajos gadalaikos. Vienai no 

skaistākajām svecēm, kuru, lai cik 

bijis žēl aizdedzināt, tomēr nācies  

izdarīt izņēmumu  - tā uzdāvināta 9. 

klases izlaidumā ar vēlējumu, ka, 

noteikti jāaizdedzina - notiks brī-

nums. Tā arī bijis – degot svece 

atvērusies zieda formā.  

Salīdzinot senāk iegādātās ar pēdējā 

laika – jaunākajām svecēm, par 

labākajām kolekcionārs atzīst 

pirmās. Tās degušas vienmērīgi, ja 

arī notecējušas, tas devis papildu 

efektu. Tagadējās deg, atstājot ap-

valku ar šķidru masu vidū, kurā 

mēdz “noslīkt” un vairs nav aizde-

dzināma sveces dakts. 

Sveču skaits kolekcijā šobrīd ir piebremzējis 

pie aptuveni 80 tā vienkāršā iemesla dēļ, ka 

pārskatāmam izvietojumam trūkst vietas.  

Ekspozīcijas papildināšana notiekot tikai ar 

ļoti īpašām svecēm, kā tas noticis PirmsLiel-

dienu tirdziņā, kur ieraudzīta un iegādāta 

jauna svece kolekcijai.  

 

*Faleristi kolekcionē ordeņus, medaļas un 

nozīmītes. 

*Filofinisti kolekcionē skaņu plates. 

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 

"Vidusdaugavas NVO e-avīze" ir sagatavota ar  
Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu no 

Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.  
Par "Vidusdaugavas NVO e-avīze" saturu atbild  

biedrība "Jēkabpils NVO resursu centrs" 

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 

BIEDRĪBA   

“SPORTA KLUBS 

“MUSTANGS””  

1. MAIJĀ RĪKO  

VELOSACENSĪBAS UN  

IZTURĪBAS SKRĒJIENU 

1.maiju – brīvdienu, kurā atzīmējām 

gan Darba svētkus, gan Latvijas Repub-

likas Satversmes sasaukšanas dienu, 

biedrība “Sporta klubs “Mustangs”” 

piedāvāja pavadīt Jēkabpils Mežapar-

kā.  

Velosacensības “”Pa lūša pēdām”, kuras nori-

sinājās Eiropas sociālā fonda projekta 

“Veselības veicināšanas un slimību profi-

lakses pasākumi Jēkabpilī” ietvaros, startēja  

13.00.  

Savukārt 16.00 starts tika dots biedrības 

”Sporta kluba “Mustangs”” sadarbībā ar Jē-

kabpils sporta centru rīkotajam “Izturības 

skrējienam “Pa lūša pēdām 2018” 

& ,,Jēkabpils sporta centra balvas 2018., 

3.posmam.  Šī sportiskā aktivitāte notika 

“Sporta klubs “Mustangs”” projekta “Izturības 

skrējiens 2018” ietvaros, kas ir viens no Jē-

kabpils pilsētas pašvaldības rīkotā  2018. 

gada NVO projektu konkursa uzvarētājiem un 

saņēmis pašvaldības finansiālu atbalstu. 

Par abu aktivitāšu norisi lasiet tuvākajās pub-

likācijās Jēkabpils NVO resursu centra mājas 

lapā: http://jekabpils nvo.lv  

mailto:pleiko@inbox.lv
mailto:kanita2@inbox.lv
http://mail.inbox.lv/horde/imp/compose.php?to=mailto%3aliana%40jekabpilsnvo.lv
jekabpilsnvo.lv
https://twitter.com/JekabpilsNVO
https://www.draugiem.lv/group/18645137/jekabpils-nvo-resursu-centrs/
https://www.facebook.com/J%C4%93kabpils-NVO-resursu-centrs-1073271192718117/

