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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 

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

27. FEBRUĀRĪ TIKA ATZĪMĒTA  

VISPASAULES NVO DIENA 

Arī Jēkabpils NVO šinī dienā rīkoja virkni īpašu aktivitāšu. 

Biedrības “Jēkabpils NVO resursu centrs” struktūrvienībā SR dienas centrā 

“Kopā būt” nedēļā, kura ietver 27. februāri, ik dienu varēja atnākt, iepazīties 

ar centra darbību un piedalīties tur notiekošajās aktivitātēs. 

9. MARTĀ AICINĀM UZ  

NVO PROJEKTU  

ATSKAIŠU PASĀKUMU 

Aiga Sleže,  

Jēkabpils pilsētas 

pašvaldības  

Sabiedrisko attiecī-

bu speciāliste 

9. martā plkst. 15.00 Jēkabpils pilsētas pašvaldī-

bā, domes sēžu zālē (2.st.) notiks NVO 2017.gada 

projektu atskaišu pasākums.  

Tajā aicinātas piedalīties nevalstiskās organizāci-

jas, kuras pagājušajā gadā saņēma pašvaldības 

finansējumu Jēkabpils pilsētas pašvaldības izslu-

dinātajos NVO projektu konkursos. Projektu at-

skaišu pasākuma dalībniekiem lūgums sagatavot 

projekta īsu prezentāciju (aptuveni 5-7 minūtes), 

kurā vēlams atspoguļot projekta mērķi, gaitu un 

sasniegtos rezultātus.  

NVO projektu atskaišu pasākumu aicināti apmek-

lēt arī domes deputāti, nevalstisko organizāciju 

pārstāvji un ikviens interesents.  

Jēkabpils NVO resursu centrs  

23. martā  16.00, Jaunā ielā 39i 

aicina biedrorganizācijas uz 

BIEDRU GADA KOPSAPULCI 

Lūgums apsvērt kandidatūru no savas organizācijas izvirzīšanai  

vakantajam biedrības valdes locekļa amatam 

26. februārī, pirmdienā, kas ierasti tiek 

veltīta fiziskajai aktivitātei - nūjošanai Me-

žaparkā, nodarbība notika Dienas centra 

brīvdabas teritorijā sertificētas treneres 

Ligitas Upītes vadībā. Pirms doties nūjot, 

trenere iepazīstināja ar nepieciešamo aprī-

kojumu - nūjām, kuras kā daudzi uzskata, 

ir tādas pašas kā slēpošanai domātās. Kā 

izvēlēties pareizās nūjas, cik garām tām 

jābūt, kā tās uzvilkt plaukstai un citus sva-

rīgus sīkumus varēja uzzināt 

pirms doties ārpus telpām. Arī 

pareizai nūjošanas tehnikai ir 

būtiska nozīme - sekojot treneres 

n o r ā d ī j u -

miem, pa-

reizais solis, 

izrādījās, ne 

pavisam nav 

sarežģīts.   

DEPUTĀTA INICIATĪVA 

Iniciators: Jēkabpils pilsētas domes 
deputāts Kaspars Ģirģens 

15. martā no 18.00 - 20.00 

Jēkabpils Tautas namā  

tiek organizēta tikšanās  

ar Jēkabpils iedzīvotājiem.  

Uzaicināti kapitālsabiedrību vadītāji  

un domes vadība. 



27. februārī, otrdien - seniori tikās pie tējas tases, šoreiz baudot Dižo 

Ciemkūku jeb Ciempīrāgu. Tās autore Dienas centra “Kopā būt” vadītāja 

Ritma Komarova pastāstīja, ka Ciempīrāga recepte ir pašas radīta un 

pīrāgs mājās tiek cepts gan viesus gaidot, gan viesos ejot. Šoreiz pildīju-

mam bija izmantotas rozīnes, ko parasti izmanto sezonā, kad nav ne 

rabarberu (pavasara variants), ne ābolu (rudens variants). Ieinteresētās 

Dienas centra apmeklētājas varēja pierakstīt arī R. Komarovas diktēto 

Ciemkūkas recepti. Kā tas tēju un ārkārtīgi garšīgo pīrāgu baudot pienā-

kas, sarunas vedās itin raiti. 

Radīt vidi, kurā senioriem ir 

iespēja būt kopā ar vienau-

džiem, tas arī ir viens no Die-

nas centra pamatuzdevumiem 

- savu viedokli izklāsta Ilze 

Vucena. 
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28. februārī, trešdien Dienas centrā “ Kopā  

būt!” tika  gaidīti  seniori, kuri vēlas apgūt 

datorlietošanu un neformālā  apmācībā gūt 

zināšanas angļu un latviešu valodās. Jāpie-

bilst, ka latviešu valodu brīvprātīgi māca 

pensionēta latviešu valodas skolotāja Dzin-

tra Šuksta, gadījumos, kad skolotāja ir aiz-

ņemta - viņas pienākumus pilda Dienas 

centra vadītāja Ritma Komarova. 

1. martā, ceturtdien seniori tika gaidīti uz rokdarbu kon-

sultāciju dienu. Kā izadīt sarežģītāku adījuma vai tamborē-

tu rakstu pēc līdzpaņemtā tehniskā zīmējuma vai fotogrāfi-

jas, kas vajadzīgs, lai uzfilcētu krelles, kā uzfilcēt dūraiņus - 

šos un citus ar minētajiem rokdarbu veidiem saistītus jautā-

jumus var noskaidrot ceturtdienās. Lai arī vienlīdz aktuāli 

ir gan adījumi, gan 

tamborējumi, šobrīd 

Dienas centrā jopro-

jām tiek apgūta filcēša-

na - savu viedokli pauž 

Inese Rumjanceva. . 

https://youtu.be/cL1i9qJI5Qw
https://youtu.be/B9v_ad03T74
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2. martā, piektdien Dienas centrā 

tika gaidīti prāta spēļu, gada tenisa 

un novusa cienītāji.  

Intervija ar Scrabble spēles 

entuziasti Dzintru Lapiņu. 

27. februārī Atvērto durvju dienas ietvaros Jēkabpils Invalī-

du biedrība un Jēkabpils pensionāru apvienība “Sasaiste” lēja 

sveces. Par svecēm izmantojamajiem materiāliem, piedevām 

krāsai un aromātam, kā arī par liešanas veidiem stāstīja un 

praktiski rādīja Invalīdu biedrības vadītāja Raisa Kļaviņa. 

https://youtu.be/HwLrjlr4Cik
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27. februārī  Jēkabpils ukraiņu kultūrizglītojošā bied-

rība “Javir”  aicināja bērnus un citus interesentus uz 

pasākumu – radošo darbnīcu  “Барвистий вiночок” /

latv.v. “Vainadziņš”/ 

Klausītāja Sabīne veido testu platformā 

WBB. 

27. februārī Atvērto durvju dienas ietva-

ros Jēkabpils poļu biedrības “Rodacy” māj-

vietā -  Brīvības ielā 45, varēja iepazīties  ar 

poļu valodas apguves metodi (projekts 

Erasmus + " Wiedza Bez Barier" ), mācoties 

internetā, pieteikties poļu valodas apmācī-

bai, ka arī iepazīties ar biedrības darbību un 

aplūkot izstādi par Itu Kozakeviču.  

27. februārī  tika gaidīti interesenti, kuri vēlas 

piedalīties senioru deju kustību grupas nodarbībās - 

vada Velta Antonoviča. Grupas nodarbībām var 

pieteikties otrdienās, Jaunā ielā 39i, kur no pulksten 

11.00 notiek nodarbības. 



D.MELBĀRDES SVEICIENS NVO:  
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27. februārī Jēkabpils baltkrievu biedrība “Spatkanne” 

Atvērto durvju dienas ietvaros aicināja apmeklēt biedrī-

bu un iepazīties ar materiāliem par Jēkabpils baltkrievu 

amatierkolektīva darbību un sasniegumiem, biedrības 

aktivitātēm un rokdarbnieču darinājumiem.  

Video gatavoja Normunds Vīksne;fotografēja Rihards Barkovskis, Ritma Komarova, Anita Sproģe 

Vispasaules NVO dienā iepazīstināšanu ar savas organizācijas darbību un pat īpaši sagatavotas aktivitātes piedāvāja arī: 

 biedrības “Latvijas politiski represēto apvienība” Jēkabpils nodaļa; 

 Jēkabpils bērnu un jauniešu ar īpašām vajadzībām biedrība “Cerību sala”’; 

 Jēkabpils Invalīdu apmācību un dienas centrs “Ausma” un 

 Jēkabpils pilsētas pensionāru apvienība. 

Šodien, 27. februārī, tiek svinēta Vispa-

saules nevalstisko organizāciju (NVO) 

diena. Šī diena ir veltīta organizētajai 

pilsoniskajai sabiedrībai visā pasaulē, 

lai izceltu darbu kopējam labumam, 

līdzcilvēku dzīve kvalitātes uzlabošanai, 

kā arī valstu attīstībā, un ilgtspējīga 

miera nodrošināšanā. 

Nevalstiskā sektora oficiāla atzīšana notika 

pirms sešdesmit astoņiem gadiem, kad Apvie-

noto Nāciju Organizācijas rezolūcijā tika ie-

viesta definīcija - "starptautiskā nevalstiskā 

organizācija". Taču Vispasaules NVO dienas 

iniciatīva tika aizsākta 2009. gadā Latvijā, 

kuru iniciēja Mārcis Liors Skadmanis un bied-

rība "Latvijas Pilsoniskā alianse", un pēc 9 

gadiem iniciatīva izaugusi par pasaules mēro-

ga svinībām. 

Latvijas Pilsoniskā alianse šajā svinību dienā 

ir sagatavojusi dāvanu nevalstiskajam sekto-

ram - Kultūras ministres Daces Melbārdes 

video sveicienu Vispasaules NVO dienā -, kurā 

par pilsonisko sabiedrību atbildīgās ministri-

jas vadītāja NVO novēl: "Ticību saviem spē-

kiem, stipru motivāciju īstenot savus mērķus 

un visiem mums smelties enerģiju kopā būša-

nas priekā un kopā radīšanas priekā, ko mums 

sniegs šis Latvijas simtgades gads!" Runājot 

par nevalstisko sektoru, Kultūras ministre 

Dace Melbārde norāda uz iedzīvotāju vēlmi 

līdzdarboties un vienlaikus uz nepieciešamību 

visiem sektoriem sadarboties kopējam labu-

mam: "Mūsu iedzīvotāju vēlme un motivācija 

pašiem būt aktīvākiem, savas dzīves un arī 

savas valsts saimniekiem, tikai pieaug. Mums 

ir jādomā par nevalstisko organizāciju darbī-

bas kvalitāti, arī par dialogu pašu nevalstisko 

organizāciju starpā, dialogu starp nevalstiska-

jām organizācijām un valsts un pašvaldību 

sektoriem, mērķtiecību un efektivitāti. Pro-

tams, tas ir darbs, kas ir jādara visām pusēm, 

ne tikai nevalstiskajām organizācijām. Es ticu, 

ka domājot par Latvijas valsts attīstības mēr-

ķiem, mums kopīgi izdosies." 

Latvijas Pilsoniskā alianse pievienojas sveicie-

niem un aicina ikvienu NVO pārstāvi uzslavēt 

sevi par paveikto, un pastāstīt plašāk par sa-

viem sasniegumiem, izmantojot tēmturi 

#NVOdiena sociālajos tīklos. Jo svarīgi ir ne 

tikai daudz darīt, bet arī ar gandarījumu at-

skatīties uz paveikto un par to lepoties. 

Ticību saviem spēkiem, stipru 

motivāciju īstenot savus mēr-

ķus un visiem mums smelties 

enerģiju kopā būšanas priekā 

un kopā radīšanas priekā! 

Video sveiciens un saruna ar Kultūras minis-

tri par NVO. 

https://youtu.be/mNrSSSm1WUI
https://youtu.be/gQVhNO7CiCM


VEIKSMĪGI NORIS JĒKABPILS RC UN ROTARI KLUBU  

KOPĪGI ĪSTENOTAIS PROJEKTS 

Pērn uzsāktais Jēkabpils reģionālās 

slimnīcas un Jēkabpils Rotari kluba 

sadarbības projekts veiksmīgi pietuvo-

jies noslēguma posmam. Kā pastāstīja 

Jēkabpils Rotari kluba valdes loceklis 

Gvido Liepiņš – 22. maijs ir datums, 

kad Jēkabpilī ieradīsies un projekta 

galarezultātu klātienē skatīs projektā 

iesaistītie kluba sadarbības partneri – 

Rotari organizāciju pārstāvji gan no 

Rīgas un citām Latvijas pilsētām, gan 

Lietuvas – Roķisķu pilsētas, gan Zvied-

rijas, kā arī Starptautiskās Rotari klubu 

savienības. 

Jēkabpils reģionālās slimnīcas valdes priekš-

sēdētājs Ivars Zvīdris informē, ka projekts par 

finansiālu atbalstu Jēkabpils RC dzemdību 

nodaļai nepieciešamā aprīkojuma iegādi ap-

stiprināts 2017. gadā.  Iecere tam radusies 

pirmā sadarbības projekta par aparatūras 

nodrošinājumu slimnīcas perinatālajam aprū-

pes  centram laikā.  Šobrīd ir saņemta daļa no 

dzemdību nodaļai domātā pasūtījuma un 

tuvākajā laikā tiek gaidīts izsūtītais, vēl ceļā 

esošais aprīkojums. Šis projekts summāri ir 

lielāks nekā iepriekšējais, jo izdevās iesaistīt 

vairāk Rotari klubu nekā cerēts, bez tā atbalsts 

10% apmērā no kopfinansējuma nāk no paš-

valdības.  

“Ieguvums iedzīvotāju labā ir būtisks.  Finan-

šu līdzekļi nav Latvijas  nodokļu maksātāju 

nauda – lielākoties tā ir pieaicināto partneru 

– Latvijas un citu valstu Rotari klubu ziedo-

jums,” papildina G. Liepiņš. Iecere bijusi sa-

vākt ziedojumus 100 tūkstošu vērtībā, saistot 

akciju ar Latvijas simtgadi. Ar veiksmīgu par-

tneru iesaisti izdevies iegūt lielāku summu. 

Projekts paredz ne tikai mūsdienīga medicī-

niskā aprīkojuma iegādi, bet arī personāla 

apmācību tā izmantošanai. 
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AICINA UZ REĢIONĀLO NVO ATBALSTA PROGRAMMAS  

IZVĒRTĒŠANAS KONFERENCI 

Zemgales NVO centrs aicina biedrības 

uz mazo projektu (Kultūras ministrijas 

finansējums) programmas izvērtēšanas 

pasākumu  - Reģionālo NVO atbalsta 

programmas izvērtēšanas KONFEREN-

CI. Tā norisināsies 9.martā - pasākumu 

norises vietā ZOLTNERS.lv! 

Šoreiz visi Latvijas projektu īstenotāji tiek 

uzņemti Zemgalē un par NVO atbalsta pro-

grammas 2017 rezultātiem stāstīs Zemgales 

NVO centra valdes priekšsēdētājs Uldis Dū-

miņš, Kurzemes NVO atbalsta centra priekš-

sēdētāja Inese Siliņa, Dienvidlatgales NVO 

atbalsta centra koordinators Oskars Zuģickis , 

Valmieras novada fonda valdes priekšsēdētājs 

Ansis Bērziņš, kā arī Latvijas Pilsoniskās ali-

anses direktore Kristīne Zonberga. 

Programmas izklāstu skatīt šeit. 

Jēkabpils NVO resursu centrs 

lūdz biedrības pieteikties kopīga 

brauciena organizēšanai – tālr.:  

652 20097 (no 9.00 līdz 17.00 

katru darba dienu); 29449622 

(valdes priekšsēdētāja). 

https://www.dropbox.com/s/e2bh6w2mpffqbuh/NVO_Programma_KONFERENCE_Zemgale.pdf?dl=0


Agita Pleiko , 

projekta vadītāja, biedrība “Jēkabpils NVO resursu 

centrs” 

Nereti teiciens “Jaunieši ir mūsu nākot-

ne” ir kļuvis par trafaretu dažāda līme-

ņa politiķu runās, bet šobrīd visā Latvi-

jā noslēgušās jauniešu debates ar politi-

kas veidotājiem apliecina, ka šim teicie-

nam ir dziļāka jēga un saturs. Jauniešu 

sarunas ar pašvaldību darbiniekiem un 

deputātiem Jēkabpilī, Neretā un Pļavi-

ņās biedrības “Jēkabpils NVO resursu 

centrs” realizētā un Latvijas valsts fi-

nansētā projektā “Jaunieši šodien, lē-

mumu pieņēmēji jau rīt” apliecina, ka 

jaunieši samērā skaidri apzinās, cik 

nozīmīgu lomu viņi jau pavisam drīz 

ieņems valsts un pašvaldību ikdienā.  

Līdzīgas debates, kuru kopējais lielais jautā-

jums ir “Jaunieši Eiropā – kas tālāk?”, šobrīd 

ir risinājušās visā Eiropā. Tematam piedāvāti 

pavisam septiņi kopīgi jautājumi, bet jaunieši 

ikvienā diskusijā varēja izvirzīt savējos, ja tas 

šķita nozīmīgi pilsētai vai reģionam, kurā viņi 

dzīvo. Jēkabpilī, Pļaviņās un Neretā jaunieši 

izvēlējās diskutēt par šādiem no piedāvāta-

jiem jautājumiem:  

 

Nr.1 “Kas varētu palīdzēt jauniešiem izvir-

zīt nākotnes mērķus?” 

Nr.3 “Kas palīdzētu jauniešiem attīstīt 

kritisko domāšanu un mediju pratību?” 

Nr.5 “Kam būtu jāmainās, lai padarītu 

lauku reģionus pievilcīgākus jaunie-

šiem?” 

Nr.7 “Kādām fiziskām telpām ir jābūt piee-

jamām jauniešiem, lai veicinātu to per-

sonisko, kultūras un politisko attīstību?” 

 

Rekomendācijas tika izstrādātas darba gru-

pās, apkopotā veidā tās šobrīd ir iesniegtas 

pašvaldībām un projekta administrētājam 

Jaunatnes starptautisko programmu aģentū-

rai. Februārī nacionālajā jauniešu konferencē 

Madonā arī tika diskutēts par rekomendāciju 

formulējumu tālākai iesniegšanai Eiropas 

jaunatnes forumam.  

Ko jaunieši iesaka?  

Jautājums Nr.1 “Kas varētu palīdzēt jaunie-

šiem izvirzīt nākotnes mērķus?” 

Atbildot uz jautājumu, jaunieši vēlas stundu 

satura dažādošanu, kas ļautu iegūt dzīvei 

noderīgākas zināšanas, kas vairāk saistītas ar 

nākamās profesijas izvēli. Jaunieši iesaka uz 

skolām vairāk aicināt konkrētu profesiju pār-

stāvjus, bet vēlas ar viņiem runāt ne lielās 

skolēnu auditorijās, bet klases vai pat puskla-

ses formātā. Aicina vēl vairāk stāstīt par reā-

lām augstskolu un profesijas apguves mācību 

iestādēm, iesaka aicināt uz skolām studentus 

vai gados jaunus absolventus, lai uzzinātu – 

kā viņiem veicies ar savas dzīves mērķu mek-

lējumiem.  

Tāpat jaunieši domā, ka interešu izglītībai 

jāpiešķir mūsdienīgāks raksturs, jo tikai tāda 

var līdzēt atbilstošāku dzīves mērķu saskatīša-

nā. Jaunieši vēlētos radīt savus projektus, bet 

īsti nezina – no kā sākt? Neretā domā, ka šeit 

atrisinājums varētu būt jaunatnes lietu speciā-

lista pieņemšana darbā pašvaldībā. Neretā 

jaunieši vēl iesaka attīstīt Ēnu dienu iniciatī-

vu, padarot to par pieredzes stāstu dienu no-

vadā, kad var tikties ar veiksmīgiem jaunajiem 

uzņēmējiem. Jaunieši arī domā, ka pašvaldī-

bai būtu jāsaprot – kādu profesiju jaunie spe-

ciālisti būs nepieciešami vistuvākajā nākotnē, 

un tādu izglītošanas atbalstam jāizveido sti-

pendiju programma.  

Pļaviņās jaunieši domā, ka vasarā jābūt vie-

nai nedēļai, kurā ģimenes apmainās piere-

dzēm nometnē, domā par nākotnes mērķiem 

un tiekas radošās amatu darbnīcās. Šeit jaun-

ieši domā, ka vismaz reizi mēnesī vēlētos tik-

ties ar studējošiem jauniešiem, lai ne tikai 

formāli uzzinātu ko vairāk par augstskolām, 

koledžām, mācībām tajās un iespējami ātri 

rīkotos savu personīgo mērķu koriģēšanā. 

Latvijas valsts tiek aicināta atbalstīt skaitliski 

vairāk jauniešu prakšu vietas vasarās, turklāt 

tās aicina veidot pēc iespējas dažādākās profe-

sijās – tas varētu būt reāls instruments, lai 

dzīvē jau skolas gados pārbaudītu savu profe-

sionālo varēšanu jomās, kuras esi iedomājies 

par savējām esam. 

Jautājums Nr.3 “Kas palīdzētu jauniešiem 

attīstīt kritisko domāšanu un mediju pratī-

bu?” 

Tika apspriests Jēkabpilī un Pļaviņās. Iz-

teikta ir prasība pēc pilsonisko prasmju izglītī-

bas kā, piemēram, spēju izteikt un argumentēt 

savu viedokli, veidot pilsoniski aktīvu dzīves 

pozīciju u.tml., turklāt jau tagad jaunieši do-

mā, ka šeit skolas tradicionālajai izglītībai 

talkā būtu jānāk pasākumiem ārpus pierastās 

vides, tātad – ārpus skolas. Jēkabpils jaunie-

ši domā, ka skolai šo saturu jāļauj veidot un 

ieteikt pašiem jauniešiem. Viņiem arī jāmudi-

na piedalīties neaktīvākos. Lasīt tālāk 
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Nacionālo jauniešu konferenci Madonā atklāj 

Latvijas Jaunatnes  padomes prezidents 

Emīls Anškens  

JAUNIEŠIEM RŪP LATVIJAS REĢIONU UN  

SAVA NĀKOTNE 

Nacionālajā jauniešu konferencē Madonā, darba grupā: pirmā no labās Jēkabpils NVO re-

sursu centra valdes priekšsēdētāja Agita Pleiko 

7 

http://jekabpilsnvo.lv/2018/02/jauniesiem-rup-latvijas-regionu-un-sava-nakotne/


JĒKABPILS NVO RESURSU CENTRA PROJEKTS IEGŪST 

NVO FONDA ATBALSTU AR LATVIJAS VALSTS BUDŽETA 

FINANSĒJUMU 
Latvijas valsts budžeta finansētās pro-

grammas „NVO fonds” (2018.LV/

NVOF) projektu iesniegumu konkursā 

ir apstiprināts biedrības “Jēkabpils 

NVO resursu centrs” (Jēkabpils NVO 

RC) projekts “Sabiedrības līdzdalības 

resursu attīstīšana Vidusdaugavas re-

ģionā”. 

Jēkabpils NVO RC projekts tika iesniegts 

darbības virziena “NVO darbības stiprināša-

na” makroprojektu grupā, kurā kopumā ap-

stiprināti 17 projekti, savukārt šī paša darbī-

bas virziena mikroprojektu grupā apstiprināti 

8 projekti. Darbības virzienā “NVO interešu 

aizstāvības stiprināšana” apstiprināti 6 pro-

jekti. Kopējais 2018.gada konkursa ietvaros 

atbalstītajiem projektiem pieejamais finansē-

jums ir 385 696,38 EUR. 

Projekta “Sabiedrības līdzdalības resursu 

attīstīšana Vidusdaugavas reģionā” realizāci-

jas gaitā notiks: pilsoniskās līdzdalības iema-

ņu veidošana vidusskolēniem neformālās 

izglītības nodarbību un interaktīvu diskusiju 

veidos; ikgadējās akcijas “Brīvprātīgais uz 1 

dienu” rīkošana plašākā mērogā; jauniešu 

izglītošana par sociālo uzņēmējdarbību; brīv-

prātīgā darba iniciatīvas “100 minūtes brīv-

prātības savai pilsētai/novadam” veidošana 

Vidusdaugavas reģiona skolās; divi izglītojoši 

semināri; interaktīva diskusija, kā arī citas 

aktivitātes. 

Jāpiebilst, ka Jēkabpils NVO RC mājas lapā 

www.jekabpilsnvo.lv tiks izveidota atsevišķa 

sadaļa, kurā tiks publicētas ziņas par notieko-

šo tieši projektā “Sabiedrības līdzdalības re-

sursu attīstīšana Vidusdaugavas reģionā”.  

Projektu “Sabiedrības līdzdalības resursu 

attīstīšana Vidusdaugavas reģionā” finansiā-

li atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no 

Latvijas valsts budžeta līdzekļiem 

INFORMATĪVAJĀ DIENĀ TIEKAS AR JĒKABPILS PILSĒTAS DOMES 

DEPUTĀTIEM 
14. februārī Jēkabpils NVO resursu 

centrs rīkoja ikmēneša Informatīvo 

dienu. Tajā piedalījās ne tikai resursu 

centra biedrorganizāciju pārstāvji, bet 

arī Jēkabpils pilsētas domes deputāti - 

Jēkabpils pilsētas domes priekšsēdētā-

ja vietnieki sociālos jautājumos Līga 

Kļaviņa un tautsaimniecības jautāju-

mos Andris Rutko, kā arī deputāti Mār-

tiņš Svilis un Kaspars Ģirģens.  

Informatīvo dienu atklāja Jēkabpils NVO 

resursu centra valdes priekšsēdētāja Agita 

Pleiko, kura pēc uzrunas deva vārdu  Jēkab-

pils pilsētas domes priekšsēdētāja vietniecei 

sociālos jautājumos Līgai Kļaviņai – skatīt 

videomateriālā. Bez videomateriālā noklausā-

mās informācijas L. Kļaviņa paziņoja, ka  9. 

martā 15.00 Jēkabpils pašvaldības sēžu zālē  

notiks NVO atskaišu pasākums biedrībām, 

kuras 2017. gadā realizēja Jēkabpils pašvaldī-

bas atbalstītos projektus un aicināja sagatavot 

5-7 minūšu informatīvu ieskatu projekta laikā 

paveiktajā un sagatavoties tā prezentācijai. 

Savukārt Jēkabpils pilsētas domes priekšsēdē-

tāja vietnieks tautsaimniecības jautājumos 

Andris Rutko informēja par 2018. gadā aktuā-

lajiem projektiem ielu, ēku un citu objektu 

renovācijā un būvniecībā. Uzskaitot objektus, 

A. Rutko bilda, ka jau tiek strādāts pie vairā-

kām biedrībām sāpīgā lifta Brīvības ielā 45 

jautājuma – liftu nomainīs, jo esošais savu 

laiku jau nokalpojis. 

Deputāts Mārtiņš Svilis, paužot savu redzēju-

mu Jēkabpils nākotnei, uzteica Latvijas lielo 

pilsētu centienus gūt panākumus publicitātes 

jomā – “Katrā lielā pilsētā ir kāds akcents. 

Rēzeknei tā ir “GORS”, Liepājai “Lielais Dzin-

tars”. Sports mums Jēkabpilī ir ar tradīcijām. 

Multihalle varētu būt ieguldījums nākotnei. 

Sports - tie ir veselīgi bērni,” universālas spor-

ta būves nepieciešamību uzsvēra M. Svilis.  

Deputāta Kaspara Ģirģena iepazīšanās ar 

NVO pārstāvjiem notika, atbildot uz A. Pleiko 

jautājumu par to, kas mudina deputātu iedzī-

votājiem svarīgu jautājumu risināšanā izman-

tot savdabīgi provokatīvas metodes, uz ko K. 

Ģirģens atbildēja, ka tas tiek darīts ar mērķi 

vairāk pievērst uzmanību. “Tas ir viens no 

efektīvākajiem līdzekļiem – klusi runājot, 

problēma  tā arī var palikt starp pāris cilvē-

kiem,” saka K. Ģirģens.  

Deputātu klātesamība tika izmantota ne vien, 

lai iztaujātu par  NVO lietām -  jautājumi tika 

uzdoti gan par pilsētas sabiedrisko transportu, 

gan apkuri, ēku un telpu pieejamību cilvēkiem 

ar kustību traucējumiem u.c. 

Informatīvās dienas tālākā gaitā par biedrības 

“Izglītības Iniciatīvu centrs” īstenoto projektu, 

kurā iesaistītas 15 valstis, informēja biedrības 

pārstāve Ilona Šaraka. Biedrību pārstāvji uzzi-

nāja arī par jaunumiem Eiropas brīvprātīgā  

darba projektā, par projektu iesniegšanas 

iespējām, kā arī par iecerēm un iespējām pie-

dalīties Vispasaules NVO dienas atzīmēšanā. 
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TURPINA DARBU PIE “JĒKABPILS PILSĒTAS  

JAUNATNES POLITIKAS  STRATĒĢIJAS  

2018. – 2024. GADAM” IZSTRĀDES 

20. februārī Jēkabpils NVO resursu centrs rīkoja kārtējo 

“Jēkabpils pilsētas jaunatnes politikas  stratēģijas 2018. – 

2024. gadam” izstrādes darba grupas sanāksmi.  

Uz darba grupas sanāksmi bija sagatavots iepriekšējās reizēs izrunāto 

stratēģijas plānā iekļaujamo punktu apkopojums. To elektroniskā 

veidā ar infogrammās izklāstītu informāciju veidoja Jēkabpils NVO 

resursu centrā strādājošais brīvprātīgais Normunds Vīksne.  

Kā uzsvēra biedrības “Jēkabpils NVO resursu centrs” valdes priekšsē-

dētāja Agita Pleiko, - “Jaunatnes politikas stratēģijas plāns nav do-

māts kā tikai ķeksīša dēļ izstrādāts dokuments”, tāpēc N. Vīksnes 

veidotajā infogrammā iezīmētie atbalsta punkti jāizskata konkrēti, 

katru atsevišķi. pa Kā bilda pats infogrammu izstrādātājs, tēmas pa-

gaidām nav padziļinātas un viņa skatījumā stratēģija ietver lietas, kas 

jau ir. Līdzīgu viedokli izteica Jēkabpils NVO resursu centra pārstāve 

Evelīna Elksnīte: “Trūkst izaicinājumu, uz ko varētu tiekties”.  

Darba grupas tikšanās laikā tapušie priekšlikumi gan par atsevišķu 

aktivitāšu rīkošanu, gan ieteikumi izdalīto plāna punktu papildināša-

nai, tika dokumentēti, lai pēc vēlreizējas  pārskatīšanas lemtu par 

iekļaušanu “Jēkabpils pilsētas jaunatnes politikas  stratēģijā 2018. – 

2024. gadam”. 

JĒKABPILIEŠI APMEKLĒ  

LPRA 29. KONFERENCI 

10. februārī Latvijas poli-

tiski represēto apvienī-

bas (LPRA) 29. konferen-

cē, kas norisinājās Lat-

viešu Biedrības namā, 

Rīgā piedalījās arī LPRA 

Jēkabpils nodaļas dele-

gācija – informē LPRA 

Jēkabpils nodaļas valdes 

priekšsēdētāja Maruta 

Līce. 

Pēc LPRA vadības atskaites 

un delegātu debatēm tika 

pieņemta konferences Rezo-

lūcija – Aicinājums.  

“Esam gandarīti par  valdības 

plānu pāriet uz vispārējo 

izglītību skolās un bērnu dārzos tikai latviešu 

valodā, centieniem likvidēt bērnu namus, 

aizvietojot tos ar audžuģimenēm, kā arī mazi-

nāt iedzīvotāju ienākumu nevienlīdzību ar 

nodokļu sistēmas reformas palīdzību. Šis gads 

svarīgs ne tikai ar Latvijas simtgadi, bet arī ar 

13. Saeimas vēlēšanām. Tāpēc Aicinājumā 

iekļauts arī brīdinājums - jāveic savlaicīgi 

pretpasākumi, kas balstīti uz sociālo tīklu un 

plašsaziņas līdzekļu melu atmaskošanu un 

iedzīvotāju izglītošanu latviskā valstiskuma 

nozīmīguma apzināšanai. Pie mums vēl aizka-

vējušies PSRS laikā celtie 

pieminekļi, šajā kontekstā 

apsveicams aicinājums  pa-

domju režīma laikā uzcelta-

jiem pieminekļiem pievienot 

to patieso nozīmi izgaismojo-

šus uzrakstus,” par Aicināju-

mā iekļautajām nostādnēm 

viedokli pauž M. Līce. 

LPRA Jēkabpils nodaļas 

vadītāja par nozīmīgu uzska-

ta arī mudinājumu politi-

ķiem, sagaidot valsts simtga-

di, piešķirt visiem politiski 

represētajiem vienādu pabal-

stu – 100 eiro katram – no 

valsts budžeta, kā arī rosinā-

jumu represētajiem dot ie-

spēju biežāk uzlabot veselību rehabilitācijas 

programmās – nevis reizi trijos gados, bet 

reizi divos. M. Līce piebilst, ka par īpašu nos-

kaņojumu konferencē gādājuši koncertā pieai-

cinātie mūziķi – koklētāju ansamblis un per-

kusiju grupa “Brāļi Grīnbergi”.  

LPRA 29. konferences Aicinājuma pilnu tek-

stu var izlasīt pērn  izveidotajā interneta viet-

nē www.represetie.lv.  Savukārt uz e-pastu: 

lpra@apollo.lv LPRA aicina iesūtīt represēto 

atmiņu stāstus un diskutēt par aktualitātēm. 

LPRA 29. konferencē /avots/ 

25. martā  

/pēc dievkalpojuma Krustpils 

luterāņu baznīcā/ 

Latvijas politiski represēto 

biedrības Jēkabpils nodaļa sa-

darbībā ar  

Jēkabpils kultūras pārvaldi, 

 godinot Komunistiskā  

genocīda upurus, 

aicina uz 

ATCERES 

BRĪDI  

pie piemiņas akmens  

Rīgas ielā, teritorijā blakus 

Krustpils luterāņu baznīcai  

VIDUSDAUGAVAS NVO E-AVĪZE  2018. gada februāris 
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KRUSTPILS NOVADA PAŠVALDĪBA IZSLUDINA  

NVO PROJEKTU KONKURSU 

Krustpils novada pašvaldības izsludinātajam NVO 

projektu konkursam pieteikumus var iesniegt Krust-

pils novada pašvaldībā (Jēkabpilī, Rīgas ielā 150a, 

27.kabinetā) līdz 19.03.2018. plkst.  16:00. 

Atbilstoši konkursa Nolikumam, viena biedrība var iesniegt ne 

vairāk kā divus projekta pieteikumus. Projektā pieprasītā fi-

nansējuma apmērs nedrīkst būt lielāks par 750 EUR un     pro-

jekta aktivitātēm jānotiek Krustpils novada teritorijā  un iegu-

vējiem no projekta rezultātiem jābūt Krustpils novada iedzīvo-

tājiem. 

Vairāk informācijas: http://www.krustpils.lv/jaunumi/.  

AICINA UZ IKGADĒJO LPA BIEDRU SAPULCI 

14.03.2018. Biedrība “Latvijas 

Pilsoniskā alianse” (LPA) aicina 

uz ikgadējo LPA biedru sapulci. 

Šogad sapulce notiks Gētes insti-

tūtā Rīgā, Torņa ielā 1 (ieeja no 

Klostera ielas),  no pl. 10.00-15.00, re-

ģistrācija no pl. 09.30. 

Lūgums savu dalību biedru sapulcē apstiprināt 

līdz 09.03.2018. vietnē http://www.nvo.lv/  

Biedru sapulces dienas kārtībā ir iepazīšanās ar 

LPA 2017. gada pārskatu un padomes 

kandidātu vēlēšanas, kā arī tiks  aicināts 

biedriem aktīvi iesaistīties ideju un 

viedokļu apmaiņā par līdzšinējo organi-

zācijas darbību un iespējamo/vēlamo 

nākotnes attīstību, kas būs būtisks pamats 

jaunajai trīsgadu stratēģijai. 

Ielūgums uz kopsapulci un darba kārtība piee-

jami šeit. 

Biedrības “Jēkabpils NVO resursu centrs” 

SR Dienas centrā “KOPĀ BŪT”  

(Jaunā ielā 39i) sākušās 

LATVIEŠU VALODAS  

APMĀCĪBAS (neformālās) 

latviski nerunājošo mazākumtautību  
senioriem 

Laipni aicināti! 

Pieteikšanās un papildinformācija:  
tālr.: 26334547 (Ritma) 

FONDA “LAIKAMETS” PROJEKTU KONKURSS 

TURPINĀS LĪDZ 25. MARTAM 

Fonds “LAIKaMETS” līdz 25. martam 

turpina pieņemt pieteikumus Projektu 

konkursam nevalstiskajām organizāci-

jām divās programmās: 

 4.1.1. nevalstisko organizāciju darbības efekti-

vitātes paaugstināšanai un 

 4.1.2. sabiedrības informētības paaugstināša-

nai jautājumos par nabadzības un      sociālās 

atstumtības novēršanu 

Programmas 4.1.1. vispārējais mērķis ir pa-

augstināt Latvijā reģistrēto nevalstisko orga-

nizāciju (NVO) darbības efektivitāti saistībā ar 

nabadzības un sociālās atstumtības mazināša-

nu ir nevalstisko organizāciju darbības efekti-

vitātes paaugstināšanai. 

Programmas Nr. 4.1.2. vispārējais mērķis: 

veicināt sabiedrības 

informētības paaug-

stināšanos jautāju-

mos par nabadzības un sociālās atstumtības 

novēršanu ar Latvijā reģistrēto nevalstisko 

organizāciju (NVO) atbilstošu ieguldījumu. 

Tuvāk par projektu konkursu: http://

www.eapn.lv/laikamets/ 

JA VĒLIES IEGŪT  

JAUNAS ZINĀŠANAS, 

PIEREDZI, IEPAZĪT 

JAUNUS CILVĒKUS UN 

IEGŪT DRAUGUS – 

MEKLĒJAM TIEŠI TEVI! 

10 

VIDUSDAUGAVAS NVO E-AVĪZE  2018. gada februāris 

http://www.krustpils.lv/jaunumi/
http://www.nvo.lv/
http://www.nvo.lv/lv/news/publication/lpa-aicina-uz-biedru-kopsapulci-9239/
http://www.eapn.lv/laikamets/
http://www.eapn.lv/laikamets/


KĻŪST KONKURSA “UZŅĒMĒJS NĀKOTNEI 2017”  

LAUREĀTIEM 

23. februārī LLU Valdekas pilī tika pie-

šķirtas Gada balvas konkursa “Uzņēmējs 

nākotnei 2017” laureātiem. Klātesot uni-

versitātes mācībspēkiem, zinātniekiem 

un vadībai, tika godināti astoņi uzņēmēji, 

kuri 2017. gadā, sadarbojoties ar LLU, 

snieguši būtisku ieguldījumu zinātnē vai 

atbalstījuši studiju procesu. 

“Universitātes darbība ir veiksmīga tad, ja ir 

savstarpēja saprašanās un sadarbība. Saiknes, 

kas veidojas universitātē starp studentiem, 

mācībspēkiem, zinātniekiem un uzņēmējiem, 

mums ir ļoti svarīgas. Kopā darbojoties, mēs 

varam sagatavot kvalificētus speciālistus, radīt 

inovācijas un sasniegumus, kā arī radīt pievie-

noto vērtību savai valstij,” sveicot konkursam 

nominētos uzņēmējus, teica LLU rektore Irina 

Pilvere. 

Gada balvas pasākumā tika pasniegtas trīs 

nominācijās: “Gada ieguldījums biozinātnēs”, 

“Gada ieguldījums inženierzinātnēs” un “Gada 

ieguldījums sociālajās zinātnēs”. Katrs nomi-

nants saņēma Goda rakstu un piemiņas veltes, 

savukārt Gada balvas ieguvēji – mākslinieces, 

LLU lektores Ivandas Spulles-Meieres veidoto 

statueti. 

Nominācijā “Gada ieguldījums sociālajās zi-

nātnēs 2017” tika nominēta viena organizācija 

– biedrība “Ūdenszīmes”, kura arī kļuva par 

galvenās balvas ieguvēju. Balvu biedrības 

vadītājai Ievai Jātniecei pasniedza Ekonomi-

kas un sabiedrības attīstības fakultātes dekāne 

Andra Zvirbule, atzīmējot, ka vasaras skolā, 

kas norisinājās sadarbībā ar biedrību 

“Ūdenszīmes” Kaldabruņā, ekonomikas, so-

cioloģijas un vadības zinātņu studenti apguva 

ne vien dažādu sociālo izpētes metožu pielie-

tojumu, bet arī iepazina lauku vidi un tās 

cilvēkus. 

Vairāk par pasākumu LLU mājaslapā: http://

ejuz.lv/iag 

Vairāk foto: https://failiem.lv/u/gnzyruur#/ 

IZSLUDINA ATKLĀTU PROJEKTU KONKURSU  

„MAZĀKUMTAUTĪBU UN LATVIEŠU JAUNIEŠU  

SADARBĪBAS PROGRAMMAS" IETVAROS 

Sabiedrības integrācijas fonds izsludi-

na atklātu projektu konkursu program-

mas „Mazākumtautību un latviešu 

jauniešu sadarbības programma" ietva-

ros, kas tiek finansēts no Sabiedrības 

integrācijas fondam piešķirtajiem 

valsts budžeta dotācijas līdzekļiem. 

Programmas mērķis ir Latvijā dzīvojošo ma-

zākumtautību pilnvērtīga iekļaušanās Latvijas 

sabiedrībā un piederības sajūtas Latvijas val-

stij stiprināšana, Latvijas mazākumtautību 

etniskās unikalitātes pienesuma Latvijas sa-

biedrības kopējam labumam veicināšana, 

mazākumtautību pārstāvju pilsoniskās līdzda-

lības un iesaistīšanās sabiedriskajos procesos 

veicināšana. 

Programmas mērķa grupa ir mazākumtautību 

un latviešu valodas plūsmas skolu jaunatne, 

nodrošinot, ka projektu aktivitātēs vienlaikus 

piedalās vienāds skaits mazākumtautību un 

latviešu jauniešu (50% / 50%) no pēc iespējas 

vairāk skolām. 

Netiešā mērķa grupa ir projektu aktivitātēs 

iesaistīto jauniešu vecāki, aizbildņi un pe-

dagogi. 

Kopējais 2018.gadā programmas ietvaros 

projektiem pieejamais finansējums ir 31 

303,00 EUR no Sabiedrības integrācijas fon-

dam piešķirtajiem valsts budžeta dotācijas 

līdzekļiem. 

Projektus var iesniegt Latvijas Republikā 

reģistrētas mazākumtautību biedrības un 

nodibinājumi, kuras atbilst Biedrību un nodi-

binājumu likumā noteiktajām prasībām un 

kuru statūtos noteiktais primārais darbības 

mērķis ir konkrētās mazākumtautības intere-

šu pārstāvība un/vai starpkultūru dialoga 

attīstība, (turpmāk – mazākumtautību NVO), 

kas darbojas ar bērniem un jauniešiem, t.sk. 

mazākumtautību skolās. 

Projektā kā sadarbības partneri var iesaistīt 

citu Latvijas Republikā reģistrētu biedrību vai 

nodibinājumu, kas nav mazākumtautību 

NVO, kas darbojas skolu vidē un, kam uz 

projekta iesniegšanas brīdi ir vismaz divu 

gadu pieredze darbā ar bērniem un jaunie-

šiem, kā arī vismaz trīs gadu pieredze projektu 

rakstīšanā un īstenošanā. 

Papildus projekta sadarbības partneri var būt: 

 Latvijas Republikas izglītības iestādes - 

gan latviešu, gan mazākumtautību sko-

las; 

 valsts un pašvaldību iestādes, t.sk. mu-

zeji un arhīvi. 

Programmas „Mazākumtautību un latviešu 

jauniešu sadarbības programma" konkursa 

nolikums un projekta iesnieguma veidlapa 

pieejama Sabiedrības integrācijas fonda mājas 

lapā internetā www.sif.gov.lv. 

Projektu iesniegumu iesniegšanas termiņš ir 

2018.gada 22.marts (saņemšanas datums 

SIF). Projektu iesniegumus var iesniegt: 

 personīgi vai pa pastu (līdz plkst. 17.00) 

Sabiedrības integrācijas fondā, adrese 

Aspazijas bulvāris 24 (3.stāvs), Rīgā, LV-

1050 (vienā oriģināleksemplārā ar pie-

vienotu elektronisko versiju datu nesējā); 

 elektroniska dokumenta formā, kas pa-

rakstīts ar drošu elektronisko parakstu 

un laika zīmogu, sūtot uz e-pasta adresi: 

sadarbiba@sif.gov.lv. 

Jautājumus par projektu iesniegumu sagata-

vošanu lūdzam sūtīt pa e-pastu uz adresi kon-

kursi@sif.gov.lv, norādot atsauci uz šo projek-

tu konkursu, ne vēlāk kā līdz š.g. 20.martam. 

Informatīvais seminārs projektu iesniedzē-

jiem notiks 2018.gada 7.martā no plkst.10:00 

Aspazijas bulvārī 24 3.stāvā. Interesenti aici-

nāti iepriekš pieteikties pa tālruni 67281752 

vai rakstot uz e-pastu info@sif.gov.lv . 
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SVINOT “MASĻEŅICU”, SIMBOLISKI AIZVADA ZIEMU 

Jēkabpils krievu kultūrizglītojošās bied-

rības “Rodņik” sadarbībā ar Jēkabpils 

kultūras pārvaldi  rīkotais ikgadējais 

pasākums “Masļeņica” arī šoziem Vec-

pilsētas laukumā pulcēja krietnu skaitu 

dažādu vecumu Pavasara gaidīšanas 

svētku svinētāju. 

Masļeņicu  izsenis svin nedēļu pirms lielā gavē-

ņa. Galvenais svētku atribūts ir pankūkas.  Tās 

simbolizē sauli, savukārt no salmiem darināta 

lelle – ziemu, un tās sadedzināšana nozīmē 

aukstākā gadalaika aizvadīšanu. 

Masļeņicas laikā ir jāizklaidējas, jāiet ciemos un 

jāuzņem ciemiņi savās mājās. Daudz jādzied un 

jādejo. To biedrības “Rodņik” amatierkolektīvu 

dalībniekiem palīdzēja nodrošināt Jēkabpils 

baltkrievu biedrības “Spatkanne”, ukraiņu 

kultūrizglītojošās biedrības “Javir” amatierko-

lektīvu un eksotisko deju grupas “Inda” dalīb-

nieki. Masļeņicā neiztrūkstoša ir maskošanās – 

dažādu personāžu lomās iejutās Jēkabpils 2. 

vidusskolas audzēkņi – jaunieši ne tikai izrādīja 

jautru muzikālu iestudējumu, bet draiskās 

rotaļās iesaistīja apmeklētājus. 

Protams, neiztika bez mielošanās ar pankūkām. 
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DISKUTĒ PAR ORGĀNU ZIEDOŠANAS JOMAS  

SAKĀRTOŠANU LATVIJĀ 

Alla Beļinska, 

Latvijas Cistiskās fibrozes biedrības priekšsēdētāja  

27. februārī otro reizi pēc Latvijas Cis-

tiskās fibrozes biedrības iniciatīvas 

sadarbība ar Rīgas Bērnu klīniskās uni-

versitātes slimnīcu, tika organizēta 

tikšanās ar LR Saeimas, Veselības mi-

nistrijas, Latvijas Transplantācijas cen-

tra, Tiesībsarga biroja, Pilsonības un 

migrācijas lietu pārvaldes,  kā arī Ro-

mas katoļu draudzes pārstāvji, lai dis-

kutētu un vienotos par veicamajiem 

darbiem orgānu donoru jomas sakārto-

šanā Latvijā.  

“Orgānu ziedošana vienmēr ir saistīta ar emo-

cionāli smagāko laiku cilvēku dzīvē. No vienas 

puses tā ir mīļa cilvēka nāve, ģimenes pārdzī-

vojumi, milzīgas sēras, no otras puses – kā-

dam tā ir iespēja dzīvot. Diemžēl pasaulē ir 

slimības, kuras nav iespējams izārstēt, bet, 

transplantējot orgānus, ir iespēja būtiski pail-

dzināt vai pilnvērtīgi uzlabot dzīvi,” skaidro 

Latvijas Cistiskās fibrozes biedrības priekšsē-

dētāja Alla Belinska, piebilstot, ka šobrīd Lat-

vijā ir viens cistiskās fibrozes pacients, kura 

vienīgā iespēja dzīvot ir atkarīga no plaušu 

orgānu transplantācijas tuvāko 2 gadu laikā 

un citi potenciālie uz orgānu transplantāciju 

pacienti, kuri vēl nav reģistrēti rindā, tiek 

konsultēti 2 reizes gadā. 

Tikšanās dalībnieki atzina, ka Latvijā būtu 

iespēja palīdzēt pacientiem daudz vairāk, ja 

aizgājušā cilvēka tuvinieki atbalstītu aizgājēja 

orgānu izmantošanu cita cilvēka dzīvības 

glābšanai. “Diemžēl transplantācijas jomā 

izšķirošs ir laiks. Piemēram, lai transplantētu 

plaušas, tas jāpaspēj paveikt pirmajās 8 stun-

dās pēc donora bioloģiskās nāves. Nieres vē-

lams pārstādīt 24 stundu laikā, aknas - pirma-

jās 8-12 stundās, bet sirds ir jāpārstāda 4 

stundu laikā. Turklāt, šajā laika periodā ir 

jāveic virkne operatīvi sagatavošanas darbi, 

tajā skaitā jāizvērtē orgāna donora un pacien-

ta saderība”, skaidro Latvijas Transplantācijas 

centra vadītājs Jānis Jušinskis. 

Latvijā darbojas tā sauktā piekrišanas pre-

zumcija. Tas nozīmē, ka ikviens pilngadīgs 

cilvēks, kurš nav Pilsonības un migrācijas 

lietu pārvaldē vērsies ar iesniegumu, ka pēc 

viņa nāves orgānus nedrīkst transplantēt, 

kļūst par potenciālo orgānu donoru pēc nāves. 

Ja ārsts, novērtējot aizgājēja – pacienta veselī-

bas stāvokli, atzīst viņa piemērotību orgānu 

ziedošanai, par to tiek informēti tuvinieki un 

var tikt sākts transplantācijas process. Tuvi-

niekiem ir tiesības vērsties ar rakstisku iesnie-

gumu atteikumam.  

“Cita situācija ir ar ģimenēm, kuras zaudē 

bērnus. Tās ir vissmagākās situācijas, ar ku-

rām nākas saskarties Bērnu slimnīcā. Ikviena 

bērna zaudējums ir smags trieciens kā ģime-

nei, tā arī ārstiem un māsām, kuri iesaistās 

bērna glābšanā. Tomēr ne vienmēr smago 

traumu sekas var novērst un bērna dzīvību 

glābt. Cilvēciski izprotot ģimenes sāpes, ir ļoti 

grūti šādā brīdī lūgt ģimeni apsvērt iespēju 

atļaut izmantot bērna orgānus. Tomēr, ir 

bērni, kuri gaida un reizēm arī nesagaida 

transplantācijas dienu.  Lasīt tālāk. 

A/S „LATVIJAS VALSTS MEŽI” KONKURSA KĀRTĪBĀ  

SADALĪJA 305 618.04 EIRO 59  

NEVALSTISKAJĀM ORGANIZĀCIJĀM LATVIJĀ  

A/S „Latvijas valsts meži” jau septīto 

gadu konkursa kārtībā sadalīja 305 

618.04 eiro ziedojumu biedrībām un 

nodibinājumiem atbalsta saņemšanai 

sociālās jomas projektiem. Šogad atbal-

stu saņēma 59 nevalstiskās organizāci-

jas no visas Latvijas, paredzot sniegt 

atbalstu 29 341 cilvēkiem. 

 Nevalstiskās organizācijas īstenos projektus 4 

prioritārajās jomās:  

• Palīdzot bērniem un pieaugušajiem ar īpa-

šām vajadzībām, tiks īstenoti 20 projekti par 

finansējumu 106 809.19 eiro apmērā;  

• Palīdzot sociāli mazaizsargātām sabiedrības 

grupām, tiks īstenoti 24 projekti par finansē-

jumu 122 848.69 eiro apmērā;  

• Sniedzot atbalstu pensijas vecuma cilvēkiem 

cienīgam un aktīvam dzīvesveidam, tiks īste-

noti 8 projekti par finansējumu 32 520.16 eiro 

apmērā;  

• Sniedzot atbalstu sabiedrības grupu integrā-

cijai, tiks īstenoti 7 projekti par finansējumu 

43 440 eiro apmērā.  

Nevalstiskās organizācijas īstenos 59 projek-

tus laika posmā no 2018.gada 1.marta līdz 

31.decembrim. Projektos tiks algoti 294 darbi-

nieki un piesaistīti 571 brīvprātīgie:  

• 17 organizācijas no Vidzemes īstenos projek-

tus 77 993.42 eiro apmērā;  

• 16 organizācijas no visas Latvijas īstenos 

projektus 103 810.15 eiro apmērā;  

• 10 organizācijas no Kurzemes īstenos pro-

jektus 38 418.19 eiro apmērā;  

• 7 organizācijas no Rīgas īstenos projektus 38 

008.73 eiro apmērā; • 5 organizācijas no Zem-

gales īstenos projektus 25 449.22 eiro apmē-

rā;  

• 4 organizācijas no Latgales īstenos projektus 

21 938.33 eiro apmērā.  

„Jau septīto gadu LVM atbalsta sociāli svarī-

gas iniciatīvas visā Latvijā. Projektu konkurss 

ir lieliska prakse kā saņemt finansēju labāka-

jiem savas jomas profesionāļiem. Ziedot.lv 

rūpīgi seko līdzi katra projekta ieviešanai, lai 

ziedotie līdzekļi tiktu izlietoti mērķtiecīgi un 

nestu labumu visai sabiedrībai,” uzsver Zie-

dot.lv vadītāja Rūta Dimanta.  

Papildu informācija: Ilze Ošāne,  

Komunikāciju vadītāja 
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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 
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AICINA  

UZ SEMINĀRU  

LEADER  

PROGRAMMAS  

PROJEKTU  

IESNIEDZĒJIEM 

5. martā sāksies un 

līdz 5. aprīlim tur-

pināsies pieteiku-

mu pieņemšana 

LEADER  program-

mas  2018.gada 

projektu konkur-

sam.  

Jāņem vērā, ka šajā 

kārtā finansējums ir 

neliels, tātad - atbalstu gūs  tikai labākie. 

Tāpēc  Lauku partnerība “Sēlija” 2018.gada 

28.februārī Krustpils pagasta kultūras namā 

11.00  aicina uz semināru LEADER projektu 

potenciālajiem iesniedzējiem „Kā sagatavot 

projektu pieteikumus  LEADER  programmas  

2018.gada projektu konkursam”.  

Jāpiebilst, ka vērtīgu informāciju būs sagata-

vojusi Viduslatvijas LAD LEADER daļas vadī-

tāja Judīte Podniece - viņa analizēs būtiskā-

kās iepriekšējos projektu konkursos pieļautās 

kļūdas. 

Semināra programma 

Atsaucoties lielajai apmeklētāju inte-

resei pērn, biedrība “Dzīvnieku brīvī-

ba” ir izsludinājusi Latvijas otrā Ve-

gānfestivāla norises laiku un vietu — 

tas notiks 12. augustā LU Botāniskajā 

dārzā. Organizatori jau pieņem dalīb-

nieku un tirgotāju pieteikumus.  

Latvijas vēsturē pirmo Vegānfestivālu pērn 

apmeklēja aptuveni 5000 interesentu. Bied-

rības “Dzīvnieku brīvība” pārstāve Dainuvīte 

Roginska atzīst — tā bijusi labākā motivācija 

rīkot pasākumu arī šogad: “5000 apmeklētā-

ju pasākumam bez dārgas informatīvās kam-

paņas — tas ir skaidrs apliecinājums tam, cik 

spēcīga ir cilvēku interese par augu valsts 

uzturu, vegānisku dzīvesveidu un veselīgu 

dzīvi kopumā. Tāpēc mums uzreiz bija 

skaidrs — Vegānfestivālam jānotiek arī 2018. 

gadā!” 

2018. gada Vegānfestivāla organizatori ir 

sagatavojušies vēl lielākam apmeklētāju pie-

plūdumam — par pasākuma norises vietu 

izvēlēts plašais un saulainais Latvijas Univer-

sitātes Botāniskais dārzs. Festivāls notiks 

svētdienā, sniedzot lielisku iespēju ģimenēm 

un draugiem pavadīt dienu un vakaru kopā. 

Festivāla veidotāji sola draudzīgu atmosfēru, 

labu mūziku, noderīgas meistarklases, 

daudzveidīgu tirdziņu un, protams, iespēju 

gardi paēst. Arī šogad apmeklētājiem visas 

Vegānfestivāla aktivitātes būs pieejamas bez 

maksas. 

IZZIŅOTS LATVIJAS OTRAIS VEGĀNFESTIVĀLS 

NODARBĪBAS CIGUN VINGROŠANĀ 

pieaugušajiem un bērniem no 9 gadu vecuma 

7. martā 16.30, Jēkabpilī, Jaunā ielā 39i 

Vadītāja - sertificēta instruktore Lidija Ribkina 

Dalībnieku reģistrācija tālr.: +371 26474805 

(Valsts licence par programmas  

“Ciguns – elpošanas vingrošana” Nr.428.) 

Cigun – elpošanas vingrošana 

Pēdējās divās desmitgadēs arvien lielāku 

popularitāti rietumos iegūst dažādi austru-

mu ārstnieciskās vingrošanas veidi, tostarp 

Cigun - ar vijīgām un lēnām kustībām, un 

pareizu elpošanu ar vēderu (diafragmu).  

Cigun ir metode, kas palīdz ilgāk saglabāt 

labu veselību. Regulāri nodarbojoties ar 

Cigun, slimības aiziet uz visiem laikiem. 

Cigun – tā ir kustības, elpošanas un domas 

savienojums. Izmantojot Cigun, cilvēks 

mācēs pārvaldīt stresu, regulēt darba un 

atpūtas režīmu, produktīvāk domāt, uzlabo-

sies locītavu, mugurkaula un nervu sistēmas 

stāvoklis, pratīs atjaunot darbspējas un 

dzīvības enerģiju, kā arī regulēt miegu un 

dzīvot efektīvāk.  

Atnāc, piedalies un iepazīsti! 

Nodarbības tērps: plats T-krekls, vieglas 

bikses, zeķes. 

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/
https://www.dropbox.com/s/45ujux7n4t5wvcu/Programma.doc?dl=0

