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Maira Tropa, 

Jēkabpils NVO resursu centrs,  

sabiedrisko attiecību speciāliste 

“Latvijas pašvaldībās sociālās uzņē-

mējdarbības tēmā nav bijuši pasā-

kumi, kuros satiktos tik dažādi sa-

biedrības pārstāvji,” 25.jūlijā noti-

kušās interaktīvās diskusijas par 

sociālo uzņēmējdarbību laikā atzi-

na tās vadītāja, eksperte Madara 

Ūlande.  

Biedrība „Jēkabpils NVO resursu centrs”, 

noslēdzot projekta “Sabiedrības līdzdalības 

resursu attīstīšana Vidusdaugavas reģionā” 

tematiskos pasākumus par sociālo uzņēmēj-

darbību, Dienas centrā „Kopā būt” organizēja 

diskusiju par tēmu – kā to attīstit tālāk Jē-

kabpilī un Vidusdaugavas reģionā?. 

Kā iepriekšējos divus seminārus, tā arī disku-

siju vadīja biedrības “Latvijas Sociālās uzņē-

mējdarbības asociācija” izpilddirektore un 

sociālās uzņēmējdarbības eksperte Madara 

Ūlande. Pēc īsi atkārtojuma par jau iepriekš 

runāto – kas tas ir, atgādinot par mērķiem un 

darbības jomām, noskatoties video ar piere-

dzes stāstiem, un pēc iepazīšanās, kas šoreiz 

ikvienam lika izkustēties un aprunāties ar 

nepazīstamu cilvēku, dalībnieki turpināja 

diskutēt grupās, apspriežoties par četriem ar 

sociālo uzņēmējdarbību saistītiem jautāju-

miem. Šī procesa laikā, pakāpeniski veicot 

dalībnieku rotāciju, tika noskaidrotas atbildes 

uz šādiem jautājumiem:  

1. Kāds atbalsts un resursi Jēkabpilī un 

Vidusdaugavas reģionā jau ir, un kas vēl 

būtu nepieciešams, lai sociālie uzņēmu-

mi varētu labāk augt un attīstīties? 

 

Lasīt tālāk 

NOSLĒDZIES IZGLĪTOŠANĀS CIKLS 

PAR SOCIĀLO UZŅĒMĒJDARBĪBU 

Augusta pēdējā pilnā nedēļa 

ir tas laiks, kad biedrība 

“Jēkabpils NVO resursu 

centrs” aicina kļūt par brīv-

prātīgo jebkuram, bet īpaši 

uzrunājam jauniešus – iz-

manto iespēju izmēģināt būt 

dažādās profesijās! Noskaidro, atklāj 

sevī jaunas intereses, iepazīsti jaunus 

cilvēkus un iegūsti kontaktus!  

No 20. līdz 24.augustam brīvprātīgos šogad 

gaidīs Jēkabpils pilsētas un Neretas novada 

pašvaldībās, dažādās Vidusdaugavas reģiona 

biedrībās, pašvaldību iestādēs un uzņēmu-

mos. Sagaidāms, ka brīvprātīgo uzņēmēju 

pulkam pievienosies vēl kāds, bet 

vissvarīgākais – no 30.jūlija uzsā-

kam brīvprātīgo pieteikšanos! 

Raksti nvoresursi@inbox.lv vai 

zvani 26548737 (Ligita), lai uzzi-

nātu vairāk par piedāvātajām 

vakancēm! Vairāk info meklē arī 

mājaslapā www.jekabpi lsnvo. lv  un 

www.brivpratigie.lv , kā arī vistuvākajā laikā 

vakances publicēsim arī sociālajos tīklos. IZ-

MĒĢINI BRĪVPRĀTĪBU!  

Projektu “Sabiedrības līdzdalības resursu attīstīša-

na Vidusdaugavas reģionā” finansiāli atbalsta 

Sabiedrības integrācijas fonds no Latvijas valsts 

budžeta līdzekļiem 

ATKAL AICINA KĻŪT  

BRĪVPRĀTĪGAJAM UZ 1 DIENU 

Biedrība "Jēkabpils NVO resursu centrs"  

paziņo par  

atklāto valdes sēdi  

13.augustā plkst.16.00,  

kas notiks bijušās SEB Unibankas telpās 

(Pormaļa iela), kurās šobrīd iekārtojas 

Jēkabpils pilsētas bibliotēka. 

Šī sēde būs mazliet citādāka,  

jo notiks vēsturiskās un interesantās telpās - 

būs iespēja apskatīt visu māju, kā arī vienosi-

mies par NVO pasākumiem tajā  

2018.gada septembrī.  

http://jekabpilsnvo.lv/2018/07/nosledzies-izglitosanas-cikls-par-socialo-uznemejdarbibu/
mailto:nvoresursi@inbox.lv
http://www.jekabpilsnvo.lv
http://www.brivpratigie.lv
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Teika vēsta, ka reizi gadā visi aktīvie 

zemgaļi sanāk kopā darītāju notiku-

mā, paspēj pieteikties arī Tu! Aizpildi 

anketu šeit. Satiksimies Viesu namā 

''Lizari'' Vircavas pagastā Jelgavas 

novadā, kur 9. augustā  kopā piepildī-

sim notikumu. Ar notikumu gaitu 

vari iepazīties ŠEIT! 

Vairāk par forumu lasi šeit.  

Pieteikuma anketa (vietu skaits ierobežots – līdz 60 dalībniekiem, 

tāpēc aicinām pieteikties LAICĪGI!): ŠEIT 

Uz drīzu tikšanos, 

Uldis Dumins 

Zemgales NVO Centrs 

www.zemgalei.lv 

F: www.facebook.com/zemgalei 

T: www.twitter.com/zemgalei_lv 

T: +371 29802373 

Pasākums notiek ZEMGALES NVO CENTRA  

projekta ''Kompleksi pasākumi Zemgales NVO darbības stiprināšanai'' ietvaros. 

Projektu finansē Latvijas valsts budžeta programma ''NVO fonds'', kuru admi-

nistrē Sabiedrības integrācijas fonds,  

Līguma Nr. 2018.LV/NVOF/DAP/MAC/007 

GADA LIELĀKAIS DARĪTĀJU NOTIKUMS ZEMGALĒ -  

ZEMGAĻU FORUMS 2018! 

Agita Pleiko,  

NVO eksperts 

Katra mēneša pēdējās dienās biedrība 

“Jēkabpils NVO resursu centrs” organi-

zē NVO informatīvo dienu. Jūlijā tajā 

piedalījās Jēkabpils pilsētas pašvaldī-

bas priekšsēdētāja vietnieks attīstības 

jautājumos A.Rutko, SIA “JK Namu 

pārvalde” vadītājs A.Vasilis, SIA 

“Jēkabpils ūdens” valdes loceklis 

M.Aleksejevs un sabiedrisko attiecību 

speciāliste E.Serkova, SIA “Jēkabpils 

pakalpojumi” valdes priekšsēdētājs 

J.Hauka, SIA “Jēkabpils siltums” val-

des priekšsēdētājs Aleksandrs Karpen-

ko, kā arī SIA “Pils rajona Namu pār-

valde” valdes loceklis Mārtiņš Gluhs.  

NVO pusi pārstāvēja Jēkabpils pensionāru 

biedrības un JPA “Sasaiste” dalībnieki, jo 

dienas kārtības galvenais jautājums bija – rast 

risinājumu pensionāriem, kas neprot rīkoties 

ar datoru, saņemt komunālo pakalpojumu 

rēķinus elektroniskā veidā, nemaksājot par 

katru no tiem 1,20 eur. Paredzēts, ka šāda kār-

tība Jēkabpilī stāsies spēkā ar septembri – ja 

vien iedzīvotājs nebūs uzrakstījis iesniegumu, 

ka vēlas rēķinu saņemt elektroniski, katrs no 

četriem pakalpojumu sniedzējiem nosūtīs at-

sevišķu rēķinu, par ko nāksies samaksāt adre-

sātam.  

Detalizēti skaidrojot, diskutējot un apsverot 

visas iespējas, ko ieteikt tiem gados vecāka-

jiem iedzīvotājiem, kam drukātā rēķinu sa-

ņemšana ir pierastāka, klātesošie nonāca pie 

vairākiem risinājumiem, tai skaitā – izmanto-

jot nevalstisko organizāciju darbību. Piemē-

ram, vienojās, ka biedrības “Jēkabpils NVO 

resursu centrs” Dienas centrā “Kopā būt” 

pensionāriem būs pieejams pakalpojums elek-

troniskās adreses izveidošanai, kurā ik mēnesi 

rēķinus varēs saņemt elektroniski. Jau pašlaik 

Dienas centrā tiek veiktas neformālās izglīto-

šanās nodarbības datorlietošanā pēc individu-

āla pieraksta. Dienas centra vadītāja Ritma 

Komarova apstiprina, ka tuvāko mēnešu laikā 

pievērsīs īpašu uzmanību, lai visi senioru gadu 

centra apmeklētāji tiktu nodrošināti ar nepie-

ciešamajām konsultācijām. Viņai palīdzēs 

brīvprātīgie jaunieši no NVA programmas 

“Darbam nepieciešamo iemaņu attīstīšana 

nevalstiskajā sektorā”. Līdzīgi ar pensionāru 

izglītošanu piekritusi nodarboties arī JPA 

“Sasaiste”.  

Arī komunālo pakalpojumu sniedzēji 

apstiprināja, ka mēģinās rast risinā-

jumus katrai situācijai, kad senioru 

gados esoši iedzīvotāji vērsīsies pēc 

risinājuma pie viņiem. Priekšsēdētāja 

vietnieks attīstības jautājumos 

A.Rutko apliecināja, ka vēlreiz iedzī-

votājiem tiks skaidrots rēķinu sa-

ņemšanas mehānisms un pieteikša-

nās elektroniskajiem rēķiniem. Tiks izmantots 

ne tikai domes informatīvais izdevums 

“Jēkabpils Vēstis”, bet iesaistīti arī citi Jēkab-

pilī pieejamie mediji.  

SIA “Jēkabpils ūdens” iedzīvotājiem jau 

šobrīd ir sagatavojis skaidrojošu infogrammu, 

turklāt paredzējis iespēju norēķināties arī pēc 

kvīšu grāmatiņām, ja iedzīvotājs to vēlas.  

Arī jūlija NVO infodiena apliecināja, ka sarež-

ģījumus un problēmas iespējams risināt sa-

darbojoties. Jo īpaši svarīgi tas ir starp valsts 

un nevalstisko sektoru tāda lieluma un iedzī-

votāju skaita pilsētās, kāda ir Jēkabpils.  

SIA "JK Namu pārvalde" vadītājs A.Vasilis 

sarunā ar Jēkabpils pilsētas pensionāru bied-

rības vadītāju Dz.Gavriloviču. 

SARUNĀS ROD RISINĀJUMU KOMUNĀLO PAKALPOJUMU  

BEZMAKSAS RĒĶINU SAŅEMŠANAI  

SIA “Jēkabpils siltums” valdes priekšsēdētājs 

A.Karpenko sarunājas ar Dienas centra 

“Kopā būt” vadītāju R.Komarovu.  

https://www.dropbox.com/s/z1b1v2m5cnekhzj/PROGRAMMA_forums2018%20%284%29.pdf?dl=0
http://zemgalei.lv/view_66506_52271.html
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScnE9AsFSJcwFvR2gVEekOfLHX7ht2Z94a2J5aAVq5RRTMVrg/viewform
http://jekabpilsnvo.lv/wp-content/uploads/2018/08/Jek.Udens_infogramma.pdf
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No 7. – 9.augustam biedrība „4.siena” 

Jēkabpils Tautas namā projekta „Video 

dzeja „Identitāte. Cilvēks”” ietvaros 

organizē multimediju meistardarbnī-

cas. Tajās aicināti piedalīties 15 – 27 

gadus veci jaunieši. 

Meistardarbnīcu ietvaros notiks lekcijas, prak-

tiskas darbnīcas un diskusijas, ko vadīs dzej-

niece un filoloģe Sintija Kampāne – Štelmahe-

re, fotogrāfe un gleznotāja Mētra Štelmahere, 

mūziķe un producente Anna Sēruma, kā arī 

kinooperators Jēkabs Štelmahers.  

Projekta mērķis ir, meklējot un pētot cilvēka 

identitāti raksturojošos faktorus, interpretēt 

individuālo redzējumu radošā darbā un radīt 

video dzejas īsfilmas. Plašākai publikai īsfil-

mas būs apskatāmas novembrī, kad video 

darbi tiks apvienoti izstādē Jēkabpils Tautas 

namā. 

Pieteikties dalībai projektā var līdz 

6.augustam, rakstot uz e-pastu cetur-

ta.siena@gmail.com, zvanot Mētrai pa tālruņa 

numuru 20027264 vai sazinoties ar biedrību 

sociālajā tīmeklī https://www.facebook.com/

ceturta.siena/ . 

Projekts notiek ar Jēkab-

pils pilsētas pašvaldības 

atbalstu. 

AICINA UZ MULTIMEDIJU  

MEISTARDARBNĪCĀM 

JAUNIEŠU LIETAS 

Maira Tropa,  

Jēkabpils NVO resursu centrs  

sabiedrisko attiecību speciāliste 

Brīvprātīgā jauniete Marion 

Lichtenberger no Austrijas 

ieradās Jēkabpilī 27.jūlijā un 

šeit pavadīs desmit mēnešus, 

lai veiktu brīvprātīgo darbu 

biedrības “Jēkabpils NVO re-

sursu centrs” Erasmus+ Eiro-

pas brīvprātīgā darba projektā 

“Volunteers discovery”.  

Mariona savus ikdienas pienāku-

mus veiks biedrības „Jēkabpils 

NVO resursu centrs” Dienas centrā „Kopā būt”, kur jau vairākus 

mēnešus darbojās brīvprātīgā Ani Davtjana no Armēnijas. 

Šobrīd Mariona jau ir paspējusi iepazīties ar saviem kolēģiem, 

tāpat nedaudz apskatīt Jēkabpili. 

Mariona ir 18 gadus jauna, un šī ir viņas pirmā pieredze kā 

Eiropas brīvprātīgajai. Uz jautājumu kāpēc izvēlējās tieši šo projektu, 

jauniete atbildēja, ka viņu piesaistīja tā uzdevumi, tāpat ļoti vēlas iz-

baudīt Latvijas ziemu. Mariona nāk no maza Austrijas ciema Unter-

gerga, kur dzīvo ar vecākiem un jaunāko māsu. Pēc izglītības jauniete 

ir pavārs, bet atzīst, ka ēst gatavošana nav viņas stiprā puse. Brīvo 

laiku viņa labprāt pavada ar draugiem pie dabas, iepazīstot vēl neat-

klātas vietas. Kā viens no hobijiem Marionai ir zīmēšana, it īpaši viņai 

patīk zīmēt portretus. Jauniete atzīst, ka visa viņas ģimene ir ar māk-

slinieciskām dotībām. Vēl daudz laika viņa pavada, spēlējot ģitāru, kā 

arī labprāt sporto – skrien un peld.  

Šobrīd Mariona uzsākusi aktivitāšu plānošanu, ko varētu nodrošināt 

Jēkabpils iedzīvotājiem, kā viena no tām būs vācu valodas nodarbības. 

Tā kā Mariona ir aizrāvusies ar zīmēšanu, tad labprāt rīkos arī zīmēša-

nas nodarbības, kurās sola atklāt sev zināmus knifiņus, lai dalībnieki 

varētu radīt pēc iespējas labākus portretus. Par visiem pasākumiem 

informēsim gan biedrības mājas lapā www.jekabpilsnvo.lv , gan sociā-

lajos tīklos.  

Projektu “Volunteers discovery” finansē Eiropas Komisija program-

mas “Erasmus+ : Jaunatne darbībā” ietvaros, līdzfinansē Jēkabpils 

pilsētas pašvaldība. Projektu koordinē biedrība “Jēkabpils NVO re-

sursu centrs”, uzņemošie partneri Latvijā ir biedrības “Ūsiņš” un 

“Rodacy”.  

 Foto: E.Elksnītes  personīgā arhīva 

TURPINA IERASTIES PROJEKTA  

„VOLUNTEER’S DISCOVERY” JAUNIEŠI 

Marionas (vidū) otrā darba diena biedrībā "Jēkabpils NVO resursu centrs", 

kopā ar otru EBD projekta brīvprātīgo no Armēnijas Ani (pa labi) tiekoties 

ar projekta koordinatori E.Elksnīti (pa kreisi).  

mailto:.siena@gmail.com
https://www.facebook.com/ceturta.siena/
https://www.facebook.com/ceturta.siena/
http://www.jekabpilsnvo.lv
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EIROPAS BRĪVPRĀTĪGĀ DARBA JAUNIEŠI  

APMEKLĒ LĪVĀNU PILSĒTAS SVĒTKUS 

Jau vairāk kā četrus mēnešus biedrībā 

„Jēkabpils NVO resursu centrs” darbo-

jas Erasmus+ programmas brīvprātīgā 

darba projekta “Volunteer’s discovery” 

jaunieši no Armēnijas un Francijas. 

Šoreiz viņi apmeklēja Līvānu pilsētas 

svētku ietvaros rīkotos pasākumus. Par 

iegūtajām emocijām nedēļas nogalē 

dalās Ani Davtjana (Armēnija). 

„Liels paldies jāsaka vienai no biedrības 

„Jēkabpils NVO resursu centra” pārstāvēm 

Ligitai Upītei, kas ar prieku mūs uzaicināja 

kopā ar viņu doties uz 20. jūlija koncertu 

netālu atrodošamies Līvānu pilsētā. Es kopā 

ar Hasmiku Petrosjanu un Žiljēnu Benzinu 

labprāt izmantojām šo iespēju. Pasākums 

notika vakarā un tieši tajā dienā lija lietus, bet 

tas netraucēja izbaudīt koncertu, jo tas notika 

Līvānu novada kultūras centrā. Tas bija kla-

siskās mūzikas koncerts, kurā piedalījās 

Vestards Šimkus, turklāt spēlēja nevis uz 

klavierēm, bet flīģeļa, tas bija lieliski. Es jutos 

ļoti mierīga, aizvēru acis un izbaudīju mūziku, 

kas lēnām pārņēma zāli. V. Šimkus izpildīja 

dažādu valstu kultūras skaņdarbus, it īpaši 

man patika tā daļa, kur tika spēlētas melodijas 

no Grieķijas, tas man bija kas jauns. Pianists 

vienu no skaņdarbiem izpildīja ar vienu roku, 

visi klausītāji klusi un sapņaini vēroja, bija 

sajūta, ka viņš kontrolē auditoriju. 

Pēc katras nospēlētās melodijas V.Šimkus 

runāja par nākamo, stāstot par sevi. Tieši 

tāpēc es uzzināju, ka viņš piedzima Jūrmalā 

un klavieres sāka spēlēt jau 5 gadu vecumā, 

pēc tam uz dzīvi apmeties dažādās valstīs, 

vairākus gadus nodzīvoja Francijā un lielāko-

ties strādāja ar franču komponistiem, pēc tam 

atgriezās Latvijā. Šobrīd pianists dzīvo kādā 

mazā pilsētiņā blakus Madonai, un ir precē-

jies ar operdziedātāju Elīnu Šimkus. V. 

Šimkus ir ļoti slavens un uzstājās visā pasaulē, 

tāpēc mēs bijām laimīgi apmeklēt šo koncer-

tu. 

Pēc koncerta mēs satikām Līvānu novada 

domes priekšsēdētāju Andri Vaivodu un viņa 

sievu Mariju, viņš bija priecīgs redzēt Eiropas 

brīvprātīgā darba jauniešus apmeklējot kultū-

ras pasākumus. Kad devāmies prom no Līvā-

nu kultūras centra, Ligita mūs izveda nelielā 

ekskursijā pa pilsētu, uzņēmām fotogrāfijas 

pie tematiskajiem soliņiem, kas pārsteidza ar 

savu dizainu. 

Nākamajā dienā, 21. jūlijā, mēs atkal devā-

mies uz Līvāniem, šoreiz kopā ar projektu 

koordinatori Evelīnu Elksnīti un manu men-

toru Ievu Druvenieci uz vakara koncertu. Tas 

bija fantastisks pasākums ar dažādiem Latvijā 

populāriem mūziķiem. Paldies, Latvija, par 

vēl vienu lielisku nedēļas nogali!” 

Projektu “Volunteers discovery” finansē Eiro-

pas Komisija programmas 

“Erasmus+ :Jaunatne darbībā” ietvaros, 

līdzfinansē Jēkabpils pilsētas pašvaldība. 

Projektu koordinē biedrība “Jēkabpils NVO 

resursu centrs”, uzņemošie partneri Latvijā 

ir biedrības “Jēkabpils NVO resursu centrs”, 

“Ūsiņš” un “Rodacy”.  

A. Davtjanas iespaidus no angļu valodas 

tulkoja Maira Tropa ,  

Jēkabpils NVO resursu centrs 

sabiedrisko attiecību speciāliste 

JAUNIEŠU LIETAS 

Biedrības „Jēkabpils NVO resursu cen-

tra” pārstāve, programmas “Erasmus+” 

Eiropas brīvprātīgā darba projekta 

“Volunteers discovery” dalībniece no 

Armēnijas Ani Davtjana piektdien, 

6.jūlijā, piedalījās jauniešu no Vācijas 

prezentācijā “Zaļas un tīras – mūsu 

pilsētas”, kas rādīja vācu jauniešu re-

dzējumu par Jēkabpils pilsētas pašval-

dības uzņēmuma SIA “Jēkabpils pakal-

pojumi” darbības sfērām.  

Ani jau bija paspējusi iepazīties ar vācu prak-

tikantēm pirms prezentācijas, tāpēc ar interesi 

vēroja – kā Jēkabpili redz un vērtē citu valstu 

jaunieši, kādas problēmas un ko atzīstamu 

pilsētas vidē ievēro. Jaunietei tēma likās inte-

resanta un pasākuma noslēgumā Ani dalījās 

arī ar savu viedokli gan par savu līdzšinējo 

pieredzi, gan par sajūtām un adaptēšanos 

Latvijā. Jāpiebilst, ka tā bija Ani pirmā vieso-

šanās Jēkabpils pilsētas pašvaldībā. 

Vācu jaunietes Annika Ristau un Lisa Bau-

erschmidt Jēkabpilī pavadīja apmēram četras 

nedēļas, kuru laikā strādāja SIA “Jēkabpils 

pakalpojumi” kā praktikantes. Praksei Latvijā 

noslēdzoties, jaunietes prezentācijā stāstīja 

par viņu vērtējumā priekšrocībām un trūku-

miem, kā arī salīdzināja Jēkabpils situāciju ar 

vienu no Vācijas reģioniem Anhalt-Bitterfield. 

Jaunietes bija izpētījušas pilsētas uzkopšanu 

gan vasarā, gan ziemā, nepieciešamās izmak-

sas, darba dienas struktūru un sodus par zāles 

nepļaušanu privātās teritorijās. Kā viena no 

lietām, ko savā prezentācijā pieminēja, bija 

ietvju uzkopšana. Jauniešu pārstāvētajā Vāci-

jas reģionā to dara paši māju iedzīvotāji, tāpēc 

jaunietes ieteica, ka šeit pilsētas uzkopšanā 

vairāk varētu iesaistīties vietējie iedzīvotāji. 

Vēl kāds ierosinājums no viņu puses bija iz-

vietot informatīvos plakātus par piesārņoju-

mu, lai tam vērstu lielāku sabiedrības uzmanī-

bu, kā arī ierīkot humoristiskas atkritumu 

tvertnes, lai tīrību padarītu pievilcīgāku.  

Lasīt tālāk 

APMEKLĒ VĀCU JAUNIEŠU PREZENTĀCIJU JĒKABPILS PAŠVALDĪBĀ 

http://jekabpilsnvo.lv/2018/07/apmekle-vacu-jauniesu-prezentaciju-jekabpils-pasvaldiba/
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JAUNIEŠU LIETAS 

Evelīna Elksnīte,  

Jēkabpils NVO resursu centrs 

Erasmus+ Eiropas brīvprātīgie Hasmik 

no Armēnijas un Julien no Francijas 

bauda tveicīgo 2018.gada vasaru Latvijā 

kopā ar bērniem, kuri piedalās biedrī-

bas "Ūsiņš" organizētajās zirgu jāšanas 

sporta nometnēs. 

Abi Eiropas brīvprātīgie visu vasaru biedrības 

nometnēs vada dažādas radošas, izzinošas un 

sportiskas nodarbības. Bet ne mazāk nozīmīgs 

ir arī brīvais laiks, kuru visi pavada kopā, 

labāk iepazīstot cits cita kultūru. Hasmik at-

zīst, ka Latvijas vasaru viņa sajutusi karstāku, 

nekā mājās Armēnijā, jo pie mums gaiss esot 

daudz mitrāks. Tāpēc pat brīvprātīgajiem no 

zemēm, kuras latviešiem ierasti šķiet siltākas, 

ir grūti iedomāties šīs vasaras dienu bez ūdens 

veldzes.  

Katram no mums noderētu uz brīdi kādā va-

saras pēcpusdienā atgriezties savā bērnības 

atmiņu lappusē!  Nevajag daudz - satiec sev 

mīļus cilvēkus, piepildi plastmasas pudeli ar 

aukstu ūdeni, aizmirsti par to, kā izskatīsies, 

un - uz priekšu piedzīvojumā! Noskaties video 

par jautru pēcpusdienu “Ūsiņa” nometnē! 

 

BIEDRĪBAS “ŪSIŅŠ” NOMETNĒS 

https://www.dropbox.com/s/12egqyqgqu6lziw/IMG_1568.MOV?dl=0
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JAUNIEŠU LIETAS 

A.Pleiko,  

Jēkabpils NVO resursu centrs,  

Valdes priekšsēdētāja 

Jauniešiem, kam no 17 līdz 30, un kuri 

iesaistās projektā “PROTI un DARI!”, 

biedrībā “Jēkabpils NVO resursu 

centrs” regulāri sniedz informāciju par 

dažādām iespējām Eiropā un Latvijā, 

Jēkabpilī.  

Biedrība “Jēkabpils NVO resursu centrs” aici-

na visus, kas ir šajā vecumā vai pazīst šīs vecu-

ma grupas jauniešus, kas nestrādā, nemācās, 

neapgūst arodu pie amata meistara un nav 

reģistrējušies Nodarbinātības valsts aģentūras 

uzskaitē kā bezdarbnieki – iesaisties!  

Viss, kas jāizdara – jāvēršas biedrībā 

“Jēkabpils NVO resursu centrs” Brīvības ielā 

45, Jēkabpilī, kur sniegsim informāciju – KĀ 

iesaistīties projektā un KO tas dod? Iepriekš 

var zvanīt 65220097 vai 29449622, vai arī 

rakstīt nvoresursi@inbox.lv . 

Biedrība “Jēkabpils NVO resursu centrs” ir 

Jēkabpils pilsētas pašvaldības stratēģiskais 

partneris šī projekta realizēšanā. Projektu 

“Proti un dari!” administrē Jaunatnes starp-

tautisko programmu aģentūra.  

Vairāk informācijas par projektu 

www.jaunatne.gov.lv , par projekta realizēša-

nu Jēkabpi ls  pi lsētas pašvaldībā 

www.jekabpils.lv un www.jekabpilsnvo.lv , arī 

Jēkabpils pašvaldības sociālā dienesta mājas-

lapā http://soc-dienests.jekabpils.lv/ . 

PROJEKTĀ “PROTI UN DARI!” UZZIN PAR JAUNIEŠU IESPĒJĀM 

Jaunatnes starptautisko programmu 

aģentūra (JSPA) jau ceturto gadu pēc 

kārtas organizē tematisku vasaras festivā-

lu “Projektu nakts”. Festivāla mērķis ir 

palīdzēt pārvērst jauniešu idejas realitā-

tē! Festivāla laikā atbalstīsim organizāciju 

pārstāvjus programmas “Erasmus+” 

jaunatnes jomas projektu sagatavošanā. 

"Projektu nakts 2018" laikā būs iespējas 

iepazīt “Erasmus+: Jaunatne darbībā” - 

Jauniešu apmaiņas, Brīvprātīgā darba un 

Jaunatnes darbinieku mobilitātes projek-

tu būtību un, protams, strādāt pie sava 

projekta pieteikuma. 

Šogad pirmo reizi "Projektu nakts" ietvaros 

notiks arī "Erasmus+: Jaunatne darbībā” brīv-

prātīgo tikšanās. Tās ietvaros brīvprātīgie, kuri 

Latvijā atgriezušies pēdējā gada laikā, apmainī-

sies ar pieredzi, diskutēs par turpmākajiem 

soļiem, kā arī tiksies ar pārējiem "Projektu 

nakts" dalībniekiem, lai iedvesmotu tos ar sa-

viem stāstiem un pieredzi. 

“Projektu nakts 2018” notiks 2018. gada 18. - 19. 

augustā, viesu namā “Puduri”. 

Kādēļ būtu vērts pieteikties? 

- Zināsi, kas ir "Erasmus+” jaunatnes jomas 

projekts un kā savu ideju pārvērst labā projektā. 

- Radīsi un attīsi pats savu projekta ideju. 

- Saņemsi konsultācijas no labākajiem neformā-

lās izglītības ekspertiem Latvijā. 

- Iegūsi milzum daudz informācijas par 

"Erasmus+: Jaunatne darbībā" projektiem, 

dažādiem kvalitātes kritērijiem, nākotnes apmā-

cību iespējām u.c. 

- Tiksies ar Latvijā populāriem cilvēkiem. 

- Piedzīvosi vērtīgas meistarklases. 

- Iegūsi jaunus draugus un domubiedrus no 

visas Latvijas (vairāk nekā 100 dalībnieku). 

- Malkosi tēju vai kafiju kopā ar reāliem projektu 

īstenotājiem. 

- Dalīsies ar savu brīvprātīgā darba pieredzi, kā 

arī uzzināsi vērtīgus stāstus no citiem brīvprātī-

gajiem. 

- Būvēsi nākotnes plānus kopā ar citiem brīvprā-

tīgajiem. 

- Piedzīvosi radošāko un pozitīvāko vidi, kāda 

līdz šim redzēta – gaismas instalācijas nakts 

garumā, bilžu izstādes no projektiem, foto iespē-

jas, telšu pilsētiņa, motivējošas sarunas, uguns-

kurs un vēl, un vēl, un vēl... 

Esi pieredzējis projektu īstenotājs, bet šaubies, 

vai pieteikties? Nesatraucies, tev būs iespēja 

saņemt īpaši padziļinātu informāciju un konsul-

tācijas. 

Kas var pieteikties "Projektu naktij 

2018”? 

1. Organizācijas/institūcijas (Jauniešu centri, 

nevalstiskas organizācijas, skolas, pašvaldības 

u.c.) izvēlas, cik un kurus cilvēkus tās vēlas sūtīt 

uz festivālu: 

• Dalībnieki piesakās 2 cilvēku grupā ar vienu 

projekta ideju, kura atbilst kādai no program-

mas "Erasmus+: Jaunatne darbībā” mobilitātes 

aktivitātei (detalizētāk šeit); 

• Organizācijas/institūcijas var pieteikt vairākas 

grupas, līdz ar to uzņemoties atbildību par 

vairāku projekta ideju izstrādi; 

• Dalībnieku vecums -sākot no 15 gadiem ar no-

sacījumu, ka otra persona grupā ir pilngadīga; 

• Dalībnieki var būt ar vai bez pieredzes jaunat-

nes jomas projektos. 

Priekšroka tiks dota tiem dalībniekiem, kuri būs 

skaidri definējuši savu ideju, kuru būtu iespē-

jams pārvērst "Erasmus+: Jaunatne darbībā" 

mobilitātes projektā, kuri būs motivēti un atbil-

dīgi, kuri pārstāvēs organizāciju, kura ir motivē-

ta atbalstīt savus jauniešus un viņu izstrādāto 

ideju arī pēc "Projektu nakts", kuri pārstāvēs 

organizāciju, kura līdz šim nav bijusi aktīva 

sadarbībā ar JSPA. 

2. Pēdējā gada ietvaros (2017. gada septembris – 

2018. gada augusts) no brīvprātīgā darba atgrie-

zušies brīvprātīgie. 

Praktiska informācija 

Dalība “Projektu naktī 2018” ir bez maksas. 

Dalībniekiem tiks nodrošināta ēdināšana, bet 

pašiem jāparūpējas par nokļūšanu līdz viesu 

namam, kā arī jānodrošinās ar telti un gulēšanai 

nepieciešamo (dažas stundas miegam noteikti 

izdosies atvēlēt). Pasākuma laikā dzīvošana 

paredzēta savās teltīs (būs izveidota īpaša telšu 

pilsētiņa). Atsevišķos gadījumos tiks nodrošinā-

ta izmitināšana iekštelpās. 

Pasākuma detalizētāka programma būs zināma 

vēlāk, taču dalībnieka ierašanās plānota 18. 

augustā no plkst. 10:00. Pasākums noslēgsies 19. 

augustā plkst.13:30. 

Programma “Erasmus+” sniedz iespēju darbo-

ties neformāli, veidot un īstenot projektus starp-

tautiskā līmenī, sadarboties ar citu valstu jaunie-

šiem, iegūt nozīmīgas prasmes un iemaņas, 

attīstot jaunatnes jomu Eiropā un Latvijā. Pro-

grammas mērķis ir veicināt Eiropas pilsonības 

apzināšanos un iesaistīt jauniešus Eiropas nā-

kotnes veidošanā. 

“Projektu nakti 2018” organizē Jaunatnes starp-

t a u t i s k o  p r o g r a m m u  a ģ e n t ū r a , 

www.jaunatne.gov.lv 

PIESAKIES PROJEKTU NAKTIJ 2018! 

mailto:nvoresursi@inbox.lv
http://www.jaunatne.gov.lv
http://www.jekabpils.lv
http://www.jekabpilsnvo.lv
http://soc-dienests.jekabpils.lv/
http://www.kegumapuduri.lv/kontakti/
http://jaunatne.gov.lv/lv/erasmus/par-erasmus-jaunatnes-jomu
http://www.jaunatne.gov.lv
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Jēkabpilī 10.jūlijā uz pirmo tikšanos 

sanāca topošās māmiņu biedrības dibi-

nātājas. Idejas autore ir divu bērnu 

māmiņa Svetlana Iftodija. 

“Mani iedvesmoja biedrības “Sasaiste” vadītā-

ja Biruta Jemeļjanova, kad es Nodarbinātības 

valsts aģentūras programmā pusgadu strādāju 

biedrībā “Sasaiste”. Biju otrā bērniņa gaidībās 

un sapratu, ka gribu būt mamma, ar kuru 

bērni nākotnē varētu lepoties. Tāpēc nolēmu, 

ka mēģināšu apvienot māmiņas, lai viņām 

būtu iespēja runāt par savām problēmām un 

tikt uzklausītām, nevis noslēgties tikai ikdie-

nas darbos,” stāsta Svetlana.  

Sākotnēji tika izveidota grupa sociālajā vietnē 

facebook.com, pulcinot līdzīgi domājošas 

māmiņas. Bijusi ideja biedrībai dot nosauku-

mu “Atelpa”, bet pirmajā tikšanās reizē no-

nākts pie secinājuma, ka tas neatspoguļos 

visas jaunās biedrības darbības jomas, tāpēc 

izvēlēts cits nosaukums - “Atspulgs”, kas pre-

cīzāk definētu sasniedzamos mērķus.  

Uz pirmo tikšanos ieradās 12 māmiņas. Svet-

lana Iftodija īpašu paldies teic biedrības 

“Jēkabpils NVO resursu centrs” priekšsēdētā-

jai Agitai Pleiko un  JPA ''Sasaiste'' vadītājai 

Birutai Jemeļjanovai, ka arī viņas atnāca uz 

pirmo tikšanos un dalījās savā pieredzē.  

Kopīgi izvēlēts biedrības logo, kas attēlo mātes 

un bērna siluetus, it kā 

atspoguļojoties viens 

otrā. Logo autore ir  

Aleksandra Gržibov-

ska, kas studē Daugav-

pils Universitātē, Di-

zaina specialitātē. 

Pirmajā sanāksmē 

pārrunāja dažādās 

sāpīgās māmiņu tē-

mas, ar ko nākas sas-

karties ikdienā, piemē-

ram, nav kur nodarbi-

nāt dažāda vecuma bērnus, jo īpaši vasaras 

periodā. Tāpat arī secināts, ka māmiņas ar 

bērniem maz atpūšas svaigā gaisā, tāpēc no-

lemts jau augustā rīkot jaunveidojamās bied-

rības pirmo pikniku. Sarunās tika skarta arī 

klasiskā problēma, ka, rūpējoties par bērniem 

un ģimeni, māmiņas maz laika atvēl savām 

interesēm.   

Tikšanās noslēgumā vienbalsīgi tika lemts 

biedrību dibināt. Darbam valdē pieteicās 

četras visdrosmīgākās mammas, kas turpmāk 

veidos biedrības kodolu - Svetlana Iftodija, 

Inese Grišāne, Jolanta Armale, un Liene Min-

keviča.  

Sadarbībā ar S.Mikanovsku sagatavoja 

S.Iftodija 

JĒKABPILĪ VĒLAS DIBINĀT  

JAUNU BIEDRĪBU MĀMIŅĀM - “ATSPULGS” 

B.Jemeļjanova,  

biedrības “JPA “Sasaiste”” vadītāja 

Realizējot projektu “Vienoti daudzvei-

dībā”, Jēkabpils pensionāru apvienība 

“Sasaiste” 27.jūlijā pilsētas Ķieģeļu 

ielas mikrorajonā organizēja publisku 

sarīkojumu “Annas diena tautu tradīci-

jās”. Šajā mikrorajonā dzīvo daudznaci-

onāla sabiedrība, un Annas vārds ir 

populārs kā latviešu,  baltkrievu un citu 

tautu vidū un saistīts ar dažādām  atšķi-

rīgām, gan līdzīgām tradīcijām, kas 

aizsākušās sirmā senatnē. 

Sarīkojumā goda vieta  tika atvēlēta tieši An-

nām. Šajā mikrorajonā dzīvo vairāk kā pāris 

desmiti šā vārda nesēju. Ar pazīstamo latvju 

ziņģi “Ķemermiestiņā, mazā mājiņā dzīvoja 

reiz skaista Anniņa”  senioru ansamblis atklā-

ja sarīkojumu, kam sekoja baltkrievu kultūras 

biedrības “Spatkane”  , ukraiņu kultūras bied-

rības “Javir” radošo kolektīvu priekšnesumi. 

Annas sveikt bija ieradušies arī Jēkabpils 

pilsētas vadošie darbinieki Līga Kļaviņa un 

Andris Rutko, kā arī jaundibinātās māmiņu 

biedrības pārstāves ar dziesmu un suvenīriem 

un pašmāju jaunākās paaudzes meitenes ar 

tautas dziesmu “Tumša nakte..’  

Pārsteigumu sagādāja skaista jaunlaulāto pāra 

parādīšanās svētku laukumā. Arī viņiem tika 

veltīti apsveikumi un  iespēja nodejot pirmo 

valsi. Noslēgumā Annas saņēma senioru un 

invalīdu biedrības pašdarinātās dāvanas - 

priekšautu ar novēlējumu arī turpmāk būt 

čaklām saimniecēm un nama kopējām. Arī 

Annas nepalika parādā – sveicēji tika cienāti 

ar saldumiem. 

Sarīkojums bija kupli apmeklēts un priekšne-

sumi tika uzņemti ar skaļiem aplausiem. Pal-

dies visiem, kuri pielika roku, lai šis pasākums 

izdotos un sagādātu prieku sev pašiem un 

citiem! 

Pasākumu tika organizēts ar Kultūras minis-

trijas finansiālo  atbalstu  Zemgales NVO 

projektu programmā 

SVĒTKI MIKRORAJONĀ 



8 

VIDUSDAUGAVAS NVO E-AVĪZE  2018. gada jūlijs 

Agita Pleiko, 

Jēkabpils NVO resursu centrs  

Ar ceļojumu caur Biržiem uz Neretu un 

atgriešanos mājup savu projektu “Sēlija 

dzejā un prozā” arvien tuvāk noslēgu-

mam virza Jēkabpils pilsētas pensionā-

ru apvienība.  

Projekta realizēšanā jau organizēti divi pasā-

kumi – dzejas un prozas lasīšana. Pirmajā 

reizē dzeju izvēlējās un lasīja pašu biedrības 

aktīvākie dalībnieki, bet otrajā viesos pensio-

nāru apvienībā ar lasījumiem bija Jēkabpils 

3.vidusskolas audzēkņi ar skolotāju Ingunu 

Ūbeli.  

Tagad jūnijā aktīvo pensionāru 26 interesentu 

grupa kopā ar rakstnieci Lūciju Ķuzāni devās 

uz Neretas muzeju un Ķišku kapiem, kur ap-

meklēja Jāņa Jaunsudrabiņa piemiņas vietu. 

Ķišku kapos Jaunsudrabiņš kopā ar sievu, 

meitu un radiniekiem pārapbedīts no Vācijas. 

Pensionāru apvienības vadītāja Dzintra Gavri-

loviča saka lielu paldies Lūcijai Ķuzānei, kura 

jau pa ceļam uz Neretu stāstījusi daudz intere-

santu faktu par 1905,gadā nošautajiem revo-

lucionāriem, Ansi Līventālu un vēlāk arī par 

J.Jaunsudrabiņa dzīvi, kas nevienā grāmatā 

neesot izlasāmi. Nonākot Jaunsudrabiņa tēva 

mājās “Riekstiņi”, kur tagad ierīkots muzejs, 

un satiekot līdzīgu interesentu grupu no Ran-

kas, kas nokavējusi nolīgtās ekskursijas sāku-

ma laiku un bijusi spiesta gaidīt, L.Ķuzāne 

pratusi ar savu stāstījumu aizraut arī viņus.  

Pensionāru apvienība ir gandarīta, ka Jēkab-

pils pilsētas pašvaldība šogad pilnā apmērā ir 

atbalstījusi viņu sagatavoto projektu, un plāno 

tā turpmākās aktivitātes. Augusta sākumā, lai 

uzturētu iepriekš izveidojušos kontaktus ar 

Ilūkstes pensionāriem, viņi dosies garākā 

braucienā. Tā laikā iecerēts iepazīties ar pen-

sionāriem Subatē un viesoties Raiņa atjauno-

tajā muzejā Tadenavā.  

Jēkabpils pilsētas pašvaldība Jēkabpils pilsē-

tas Pensionāru apvienības projekta “Sēlija 

dzejā un prozā” realizēšanai piešķīrusi 986,00 

EUR, projekta vadītāja Velga Novika.  

JĒKABPILS PENSIONĀRI REALIZĒ PROJEKTĀ IECERĒTO 
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Ar sajūsmu un gandarījumu pēc uzstā-

šanās Dziesmu un deju svētkos Vērma-

nes dārzā, Rīgā, 5. jūlijā, atgriezās krie-

vu biedrības “Rodnik” deju kolektīvs no 

Jēkabpils.  

Vēlamies atzīmēt Svētku organizēšanas  

augstu līmeni un pateicamies Jēkabpils pilsē-

tas pašvaldībai, Kultūras pārvaldei un Jēkab-

pils autobusu parkam par mūsu pilsētas ko-

lektīvu – grandiozā kultūras pasākuma dalīb-

nieku atbalstu. Otro reizi nacionā-

lām biedrībām bija iespēja uzstā-

ties Latvijas Dziesmu svētkos un 

mēs ar cieņu pārstāvējām mūsu 

pilsētu un mūsu kultūru. Šādi 

grandiozie pasākumi iedvesmo 

turpmākajam radošajam darbam! 

MAZĀKUMTAUTĪBU BIEDRĪBAS GANDARĪTAS  

PAR DALĪBU DZIESMU SVĒTKOS 

To, ka Dziesmu un deju svētku gars vēl 

tagad virmo visos to dalībniekos, ir 

pārliecināts ikviens poļu biedrības 

"Rodacy" pārstāvis, kas svētkos piedalī-

jās.  

Svarīgākais "Rodacy" ieguldījums simtgades 

Dziesmusvētkos bija 3.jūlija uzstāšanās 

M.Čehova Rīgas Krievu teātrī mazākumtautī-

bu kolektīvu koncertā "Pa saulei". Plašāk par 

piedzīvoto biedrības pārstāvji stāstīs vēlāk, jo 

sajūtām un iespaidiem ir jānosēžas, jāsašķiro 

uzņemtās bildes un video, jāpārrunā iespaidus 

savstarpēji.  

Par Dziesmu un deju svētkiem, realizēšanā 

esošajiem projektiem un nesen aizvadīto 

Poļu garīgās dziesmas 6.festivālu Jēkabpilī 

biedrības valde pārrunāja 11.jūlija sēdē.  

Informāciju sagatavoja R.Barkovskis, poļu 

biedrības "Rodacy" projektu koordinators 

POĻU BIEDRĪBA AR LABĀM EMOCIJĀM ATGRIEZUSIES  

NO DZIESMUSVĒKIEM 



VIDUSDAUGAVAS NVO E-AVĪZE  2018. gada jūlijs 

Alla Beļinska,  

Latvijas Cistiskās fibrozes biedrības priekš-

sēdētāja 

Latvijas Cistiskās fibrozes biedrī-

bas priekšsēdētāja Alla Beļinska 

tika uzaicināta kopā ar citām  

pacientu organizācijām, kas pār-

stāv pacientu tiesības veselības 

aprūpē, un 05.07.2018 Veselības 

inspekcijas telpās Rīgā piedalījās 

un sniedza viedokli pieaicināta-

jiem  Eiropas ekspertiem par 

Ārstniecības riska fonda darbību 

Latvijā. 

Šobrīd Latvijas Nacionālais veselības 

dienests  īsteno ESF projektu 

„Eksperta pakalpojumi veselības aprū-

pes kvalitātes un pacientu drošības 

jomā", lai veicinātu vienotas nacionālās veselī-

bas aprūpes kvalitātes nodrošināšanas sistē-

mas izveidi, pilnveidotu ārstniecības personu 

un nozares speciālistu zināšanas par pacientu 

drošības riskiem un to novēršanas iespējām. 

Projekta ietvaros paredzētas dažādas aktivitā-

tes un pasākumi. Viens no tiem  ir Eiropas 

ekspertu pakalpojums  Ārstniecības riska 

fonda darbības izvērtēšanai. 

Latvijā strādāja ekspertu grupa no 7 cilvē-

kiem: no Dānijas Pacientu un drošības iestā-

des; no Zviedrijas Örebro universitātes; no 

Igaunijas  Sociālo lietu ministrijas, ANO neat-

karīgais eksperts; no Nīderlandes Eurisnpect / 

EPSO 2 cilvēki; no Jaunzēlandes / Spānijas 

Starptautiskais integrētās aprūpes fonda 

(IFIC); profesors no Portugāles Hospital Geral 

de Santo António do Porto un pārstāvis no 

Biomedicīnas zinātņu institūta. 

Katras Latvijas organizācijas uzaicinātajam 

pārstāvim intervijas tika organizētas individu-

āli. 

Latvijas Cistiskās fibrozes biedrības uzmanī-

bas centrā bija:  

• viedoklis par Latvijas veselības aprūpi 

un to, kā mēs redzam inspekciju uzraudzī-

bas lomu un tās ieguldījumu Latvijas vese-

lības aprūpes attīstībā un uzlabošanā;  

• viedoklis par Veselības inspekcijas inte-

gritāti un pārredzamību - vai organizācija 

kaut kādā veidā nodarbojas ar sūdzību 

izskatīšanu / nopietniem nevēlamiem noti-

kumiem / medicīniskām kļūdām / risku 

fondu apstrādi utt.?  

• viedoklis - kā mēs redzam sabiedrības 

(pacientu / lietotāju) iesaistīšanos veselī-

bas aprūpes uzlabošanā un tās uzraudzībā? 

Kā parasti veselības aprūpes sniedzēji / 

pacienti / lietotāji iesaistās veselības aprū-

pes uzlabošanā? 

Rezultātā tiks veikts visu dalībnieku atbilžu 

izvērtējums. Apkopotā informācija jūlija bei-

gās, augustā tiks nosūtīta visiem intervētajiem 

pārstāvjiem, notiks turpmāka sadarbība. 

ESF projektu mērķis, ko īsteno Nacionālais 

veselības dienests kopā ar Veselības ministri-

ju, ir ietekme uz pārvaldes funkcijām un insti-

tucionālo struktūru kā jaunu institūciju izvei-

de. Citiem vārdiem - Ārstniecības riska fonda 

reorganizācija. 

 Ārstniecības riska fonds 

https://likumi.lv/doc.php?id=262102 

PĀRSTĀV CISTISKĀS FIBROZES SLIMNIEKU  

INTERESES RĪGĀ 

Pirmais no kreisas puses Profesors Álvaro Moreira 

Silva ( MD, PhD) from Portugal (Hospital Geral de San-

to António do Porto), 2. Alla Beļinska, Latvijas cistiskās 

fibrozes biedrības priekšsēdētāja, 3.Veselības inspekci-

jas vadītāja Indra Dreika, 4. Mari Murel ,EURinSPECT 

9. un 10. augustā valsts iniciatīvas 

“Latvijas Goda ģimenes gads” īstenoša-

nas ietvaros Latvijas Nacionālajā bib-

liotēkā notiks starptautiskais forums 

“Laiks bērniem! Ceļā uz ģimenēm drau-

dzīgāko sabiedrību”. Tam par godu 10. 

augustā sarūpēta īpaša izklaides pro-

gramma ikvienai ģimenei – festivāls 

“Laiks bērniem!”. Visas aktivitātes bez 

maksas. 

Ministru kabinets Latvijas simtgadi ir pasludi-

nājis par “Latvijas Goda ģimenes gadu”, kura 

ietvaros Vides aizsardzības un reģionālās 

attīstības ministrija un Valsts Reģionālās 

attīstības aģentūra rīko starptautisku forumu 

“Laiks bērniem! Ceļā uz ģimenei draudzīgāko 

sabiedrību”. Foruma mērķis ir veicināt ģime-

nes kā vērtības apzināšanos sabiedrībā un 

sekmēt ģimenes atbalsta politikas attīstību 

Eiropā un Latvijā.  

Foruma pamattēmas: 

· Demogrāfiskā situācija ES un Baltijā. Nā-

kotnes perspektīvas; 

· Vai Eiropas nāciju demogrāfiskā krīze ir 

tikai ekonomiska problēma? 

· Ģimene rietumu sabiedrības vērtību sistē-

mas transformācijas laikā; 

· Makroekonomisko faktoru ietekme uz ģi-

menes lielumu; 

· ES politikas iespējas demogrāfiskās situāci-

jas uzlabošanai; 

· ES dalībvalstu efektīvākie ģimeņu atbalsta 

instrumenti; 

· Rekomendāciju platformas izstrāde ģime-

nēm draudzīgākās vides nodrošināšanai; 

· Eiropas ģimenēm draudzīgo pašvaldību 

tīkla izveides iniciatīva; 

· Darbs pie vienotas Eiropas daudzbērnu 

ģimeņu atlaižu sistēmas – Eiropas 3+ kar-

tes. 

Forumā aicināti piedalīties 300 pārstāvji no 

valsts un nevalstiskajām organizācijām. Uz-

stāsies par ģimenes politiku atbildīgās augsta 

līmeņa amatpersonas un politiķi no vairākām 

Eiropas valstīm. Savu viedokli aicināti izteikt 

kompetenti publicisti un demogrāfijas nozares 

pētnieki. Foruma patrons ir Māris Kučinskis, 

Latvijas Republikas ministru prezidents.  

STARPTAUTISKAIS FORUMS “LAIKS BĒRNIEM!  

CEĻĀ UZ ĢIMENĒM DRAUDZĪGĀKO SABIEDRĪBU” 

10 

http://www.vmnvd.gov.lv/lv/par-nvd/strukturvienibu-kompetence/juridiskais-departaments/arstniecibas-riska-fonds
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Visu jūlija mēnesi "Jēkabpils invalīdu biedrī-

ba" ik nedēļu organizēja dažādas nodarbības. 

Vizmas Lejiņas vadībā biedrības dalībnieki un 

apmeklētāji kopā vairākās nodarbībās veidoja 

puzurus Latvijas simtgadei.  

Papildus biedrībā notika adīšanas un tambo-

rēšanas nodarbības, augustā plānota arī 

mezglošana.  

Biedrības vadītāja Raisa Kļaviņa vada vingro-

šanas nodarbības, to laikā biedrības biedriem 

tiek sniegta informācija par Ineses Ziņģītes 

metodēm veselības saglabāšanai - rīvēšanās ar 

dvieli un rāpošana. 

Jēkabpils invalīdu biedrība jebkuram pilsētas 

iedzīvotājam un ģimenēm sniedz maksas pa-

kalpojumu - veļas mazgāšanu. Cena par 1 kg 

veļas izmazgāšanu ir 0.97 eur, maksa samazi-

nās atkarībā no veļas daudzuma. Konkrētāka 

informācija "Jēkabpils invalīdu biedrībā" 

Jaunajā ielā 39i, Jēkabpilī. 

 

Dažas nodarbības redzamas fotogrāfijās 

 

Sagatavoja A.Pleiko,  

Jēkabpils NVO resursu centrs 

JĒKABPILS INVALĪDU BIEDRĪBĀ JŪLIJĀ DAUDZ NODARBĪBU 



Sestdien, 14. jūlijā, 28 grādu karstumā 

Pļaviņu novada Aiviekstes pagasta 

"Kalna Īvānos" notika novada atklātās 

sacensības pļaušanā ar rokas izkapti. 

Diena bija saulaina un sirsnīga dabā un 

cilvēkos. 

Sacensības organizēja nevalstiskā organizācija 

sporta biedrība "Pļaviņu pļāvēji". Sacensības 

svinīgi atklāja tās valdes priekšsēdētāja Sar-

mīte Norvaiša. Tradicionāli izskanēja pļāvēju 

himna "Div' pļaviņas es nopļāvu ". Aiviekstes 

pagasta pārvaldes vadītāja Giedre Zvirgzdiņa 

pļāvējiem vēlēja skaistas uzvaras visiem dalīb-

niekiem, bet jo īpaši savējiem - aiviekstiešiem. 

Prieks bija par diviem pļāvējiem, kuri šeit tika 

īpaši sveikti kā spraigās Dziesmu un deju 

svētku nedēļas dalībnieki. Sacensību galvenais 

tiesnesis un Pļaviņu novada pašvaldības spor-

ta organizators Sandris Stūris vēlēja veiksmi 

visiem, jo, pateicoties pļaviņiešiem, novadā 

dzīvas tiek uzturētas pļaušanas sacensības, arī 

bērni mācās to darīt. Sacensību dalībniekiem 

tika atgādināti drošības noteikumi, rīkojoties 

ar izkapti. Pirmā vāla pļaušana sākās uzreiz 

pēc atklāšanas. 

Pašreizējie laika apstākļi veicina zāles augša-

nu, vietām tā bija jau par garu, taču izloze 

noteica, kurš laukums dalībniekam jānopļauj. 

Pļaušanas sacensības ir lieliska tradīcija, kas 

pulcē pļāvējus Aiviekstes pagastā no Pļaviņu 

un citiem novadiem, lai noskaidrotu ātrākos 

un precīzākos pļāvējus. Pasākums veicina 

lauku darba tradīciju saglabāšanu un popula-

rizēšanu. Parasti tiek aicinātas piedalīties 

komandas no citiem pagastiem, novadiem, 

pilsētām, kā arī individuālie pļāvēji - vīri, 

sievas, jaunieši. Tradicionāli akcents tiek likts 

uz jauno paaudzi. Starp sacensību dalībnie-

kiem šoreiz bija pļāvēji no Nītaures, Līksnas, 

Baldones un Jaunjelgavas novadiem. Visi 

atzina, ka gūst šeit tikai un vienīgi pozitīvas 

emocijas. Pļaušanas "sērga" diemžēl plašumā 

neiet, kaut šis lietišķais sporta veids ir laba 

fiziska izkustēšanās. Pļaušana nav sarežģīta 

māksla, iemaņas var apgūt ātri, taču jābūt 

fiziskai varēšanai, tāpat ir svarīgi, lai būtu 

pareizais inventārs - laba izkapts, kas arī lau-

kos kļūst par retumu. 

Lai arī cik grūti bija pļaušanas apstākļi lielajā 

karstumā un biezajā zālē, tomēr ar savu uzde-

vumu tika galā katrs tās dalībnieks. Visu pa-

audžu pļāvēji parādīja latvisku tikumu un 

labestību, svarīgo latvisko tradīciju saglabāša-

nas izpratni un prasmi. Katrs dzīvoja līdzi 

savējo veiksmei. Aiviekstes pagasta senioru 

ansambļa "Ābeļziedi" šarmantās dāmas visu 

sacensību laikā - vairāku stundu garuma, 

karstajā saulē 

un  pēkšņi 

u z n ā k u š a j ā 

lietū veltīja 

visiem pļāvē-

jiem skanīgas 

un jestras 

dziesmas. Tika 

n o s k a i d r o t i 

uzvarētāji 11 

grupās un 

apbalvoti 1.-3. 

vietu ieguvēji: 

Komandu cīņā 

vīriem: 

1.v. "Pļaviņu 

pļāvēji" Jānis Norvaišs, Sandris Stūris, Aivars 

Ļaksa, Aleksandrs Ličakovs 

2.v. "Nītaure" Vilnis Mencs, Zigfrīds Rozen-

bergs, Anita Anckiņa, Ivans Burikins 

Komandu cīņā sievām:  

1.v. ,,Pļaviņu pļāvējas" Anita Seikovska, Mārī-

te Siņica, Kristīne Siņica, Skaidrīte Bērziņa 

2.v. ,,Ābeļziedi" Vija Bērziņa, Ērika Gabrano-

va, Mārīte Dauškane, Biruta Vīksne 

Komandu cīņā jauniešiem:  

1.v. "Pļaviņu pļāvēji - 2" Normunds Reiznieks, 

Dāvis Reiznieks, Adrians Potapovs 

Uzvarētājiem svinīgi diplomus un medaļas 

pasniedza Pļaviņu novada domes priekšsēdē-

tājs Aigars Lukss. Uzvarētāji saņēma arī zie-

dus un balvas. 

Pēc sacensībām par spīti lietum dalībnieki 

nesteidzās izklīst. Visi kopā draudzīgi sēdās 

pie viena, lielā saimes galda un mielojās ar 

Almas un Anitas garšīgo, īpašo "Pļaviņu pļā-

vēju" zupu! To viņas paspēja izvārīt uz dzīvās 

uguns, arī pašas piedaloties sacensībās. Visi 

apskatīja J.Spārniņa iekārtoto, interesanto 

fotoizstādi "Sports Aiviekstes pagastā". Pļāvēji 

izteica nožēlu, ka nepiedalījās mūsu pašu 

novada cilvēki. No Klintaines pagasta nebija 

neviena pārstāvja, viens bija no Vietalvas 

pagasta. 

Novada atklātās sacensības pļaušanā finansiā-

li un informatīvi atbalstīja Pļaviņu novada 

dome un Pļaviņu novada Tūrisma informāci-

jas centrs. Informatīvo atbalstu sniedza arī 

žurnāls "Praktiskais Latvietis". Laikraksta 

"Staburags" galvenā redaktore Agita Grīnval-

de - Iruka personīgi vēlējās šajā dienā būt 

kopā ar pļāvējiem, runāt, fotografēt. Par to 

visiem sirsnīgs "Pļaviņu pļāvēju" paldies! 

Sacensībās galvenokārt piedalījās Pļaviņu 

novada iedzīvotāji, taču savus spēkus godam 

parādīja arī Jaunjelgavas, Nītaures, Baldones 

un Līksnas novadu pārstāvji. Vasaras karstā 

saule bija nopietns pārbaudījums čempionāta 

dalībniekiem. Jāatzīmē, ka tās bija lieliski 

sagatavotas un īstenotas. Īpaši jāpiemin spor-

ta biedrības "Pļaviņu pļāvēji'' dibinātāja Viļņa 

Mironova un tās valdes priekšsēdētājas Sar-

mītes Norvaišas ieguldītais lielais sagatavoša-

nas darbs. Par to paldies no visiem šīs brīniš-

ķīgās dienas dalībniekiem! 

Biruta Irēna Osīte 

Foto - Sandris Stūris 

PĻAVIŅU NOVADA ATKLĀTAJĀS SACENSĪBAS PĻAUŠANĀ  

NOSAKA LABĀKOS PĻĀVĒJUS 
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E-avīzi veidoja: 

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

Maira Tropa, maira.tropa@inbox.lv 

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 

LATVIJAS PILSONISKĀS ALIANSES ZIŅAS 

Pilsoniski izglītoti  

iedzīvotāji ir valsts  

drošības jautājums  

Pilsonisko izglītošanos ik dienu neapzināti 

praktizējam visās dzīves jomās. Tā sākas jau 

agrā bērnībā un ir savas apziņas, zināšanu, 

vērtību attīstīšana un pielietošana praksē, 

piedaloties spriestspējīgas un rīcībspējīgas 

sabiedrības veidošanā. Pilsoniski izglītoti 

iedzīvotāji ir arī valsts drošības jautājums. 

Iedzīvotāju izpratne par korupcijas nozīmi, 

ēnu ekonomiku, ētiku vai vieglprātīgu pieeju 

vēlēšanu nozīmei var mainīt valsts politekono-

misko situāciju, apdraudot tās drošību. Pilso-

niskā izglītība ir šāds nepārtraukts sevis reali-

zācijas un pašizziņas process, kurā savijas 

kopā teorija un prakse. Skolās liels uzsvars ir 

teorijai, bet cilvēki sadzīvē vairāk balstās uz 

praktisko pieredzi. Tāpēc jau skolā jāskatās 

plašāk, kā teorija un grāmatas iet kopā ar to, 

ko mēs varam atrast 

praktiskajā dzīvē. Teo-

rētiskajām zināšanām 

jābūt līdzsvarā ar praktisko rīcību un pieredzi. 

Intervija ar Latvijas Universitātes Pedagoģi-

jas, psiholoģijas un mākslas fakultātes Izglītī-

bas pētniecības institūta pētnieci 

Dr.sc.administr. Iretu Čeksi un vairāk infor-

mācijas šeit. 

Līdz 2.augustam Nevalstisko organizā-

ciju un Ministru kabineta sadarbības 

memoranda īstenošanas padomes sek-

retariāts aicina balsot par darbam Me-

moranda padomē izvirzītajiem kandi-

dātiem no nevalstiskajām organizāci-

jām (ar darbības termiņu no 2018.gada 

1 . s e p t e m b r a  l ī d z  2 0 1 9 . g a d a 

28.februārim). 

Informācija par balsojumu: 

1) Balsstiesīgas ir tikai tās nevalstiskās organi-

zācijas, kuras ir parakstījušas memorandu! 

2) Katra nevalstiskā organizācija var balsot 

tikai vienu reizi (NVO vārdā balsojumu nodod 

ne vairāk kā 1 persona). 

3) Balsojuma ietvaros katrai organizācijai ir 

iespēja izvēlēties 8 kandidātus, iespējams 

balsot arī par mazāku kandidātu skaitu. 

4) Balsojums nav anonīms, lai pārliecinātos, 

ka viena NVO nobalso tikai vienu reizi. Rezul-

tāti tiks izplatīti tikai apkopotā veidā. 

Informējam, ka kopumā tika saņemti 18 pie-

teikumi. Par balsošanai nododamiem tika 

atzīti 16 pieteikumi (viens pieteikums saņemts 

no biedrības, kura nav parakstījusi memoran-

du, un vēl viens pieteikums saņemts pēc no-

teiktā pieteikumu 

iesniegšanas termi-

ņa beigām).  

Aicinām iepazīties ar Memoranda padomes 

NVO puses kandidātu sarakstu un pieteiku-

miem, kas pieejami šeit. 

Balsošana savas pārstāvētās organizācijas 

vārdā veicama elektroniski šeit līdz š.g. 

2.augustam, plkst.23:59. 

Balsošanas rezultāti pēc to apkopošanas tiks 

publicēti Ministru kabineta tīmekļvietnē, kā 

arī izsūtīti Memorandu parakstījušajām orga-

nizācijām.  

NOTIEK BALSOJUMS PAR MEMORANDA PADOMĒS  

IZVIRZĪTAJIEM KANDIDĀTIEM 

Valdība apstiprina Nacio-

nālās identitātes, pilsonis-

kās sabiedrības un inte-

grācijas politikas īsteno-

šanas plānu nākamajiem 

2 gadiem 

Nesen Jēkabpilī nevalstisko organizāciju, 

pašvaldības pārstāvji un interesenti no iedzī-

votāju vidus piedalījās valstiski svarīga doku-

menta - Nacionālās identitātes, pilsoniskās 

sabiedrības un integrācijas politikas īstenoša-

nas plānu nākamajiem 2 gadiem - apsprieša-

nā. Šobrīd plāns ir apstiprināts valdībā.  

17. jūlija sēdē Ministru kabinets apstiprināja 

Kultūras ministrijas (KM) izstrādāto „Nacio-

nālās identitātes, pilsoniskās sabiedrības un 

integrācijas politikas plānu 2019. – 2020. 

gadam.” Plāns paredz iepriekšējā nozares 

politikas īstenošanas ciklā noteikto uzdevumu 

turpināšanu, aptverot 3 rīcības virzienus: 

Pilsoniskās sabiedrības stiprināšanu un inte-

grācijas sekmēšanu; 

Nacionālās identitātes: valodas un kultūr-

telpas kopšanu; 

Integrācijas politikas koordināciju, sabiedrī-

bas procesu analīzi un jaunu pieeju izstrādi 

tajā. 

Vairāk šeit. 

 

Nacionālās identitātes, pilsoniskās sabiedrī-

bas un integrācijas politikas īstenošanas plāns 

2019. – 2020.gadam 
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