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

fonds" biedrības "Jēkabpils NVO resursu centrs" realizētā  

projektā "Sabiedrības līdzdalības resursu attīstīšana Vidusdaugavas reģio-

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

Biedrības  

“Jēkabpils NVO  resursu centra” 

SR DIENAS CENTRĀ  

“KOPĀ BŪT” 

Jaunā ielā 39i, Jēkabpilī 

Tālr.:26334547, 65220097, 

www.jekabpilsnvo.lv 

rokdarbu ceturtdienās sākas  

jauns nodarbību cikls 

“100 ZIEDU PĻAVA” 

14., un 28. jūnijā - 

ziedu darināšana filcējot 

11. 
lpp. 

16. 
lpp. 

Kas tas ir? 

Trīs dažādas akcijas, kuru mērķis ir uzru-

nāt sabiedrību brīvprātīgo darbam, Latvi-

jas 100-gadē sniedzot ieguldījumu savai 

pilsētai vai novadam: 100 minūtes savas 

dzīves. Trīs dažādi pasākumi: dzīvnieku 

barības ziedošana biedrības „PAR ĶE-

PĀM” aprūpē esošajiem kaķiem, veterinā-

rajā aptiekā „Jāņa aptieka” Rīgas ielā 142, 

Jēkabpilī nopērkot barību un to noziedojot 

turpat uz vietas! Arī aptieka iesaistās, 

tāpēc iegādājoties barību akcijai, izmanto 

paroli “par ķepām”! Vēl cita aktivitāte ir 

kopīga puķu stādīšana Mežaparkā, pada-

rot to krāsaināku. Ikviens, kurš vēlas pie-

dalīties, aicinām pieteikties biedrības 

„Jēkabpils NVO resursu centrs” dienas 

centrā „Kopā būt!” Jēkabpilī, Jaunajā ielā 

39i! Trešā akcija ir katra paša iespēja – 

paredzēta sabiedrības ideju īstenošanai, 

pašiem izveidojot brīvprātīgā darba akciju 

savai pilsētai vai novadam – iedvesmo! 

Kad tas sākas? 

Visas trīs brīvprātīgā darba iniciatīvas tiek 

uzsāktas ar šī gada 21.maiju. 

Kas var piedalīties? 

Piedalīties var ikviens interesents visā Vidus-

daugavas reģionā, Jēkabpilī un apkārtējos 

novados. Katrs, kuru uzrunā mūsu piedāvātās 

idejas vai pašam ir savējā, kas vēlas iesaistī-

ties pilsētas vai novada uzlabošanā – iedves-

mojies no mums un iedvesmo pats! 

Lasīt tālāk 

STARTĒ BRĪVPRĀTĪGĀ DARBA  

INICIATĪVA “100 MINŪTES BRĪVPRĀTĪBAS 

SAVAI PILSĒTAI/NOVADAM” 

http://www.jekabpilsnvo.lv
http://jekabpilsnvo.lv/2018/05/starte-brivpratiga-darba-iniciativa-100-minutes-brivpratibas-savai-pilsetai-novadam/
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Nevalstiskajām organizācijām bija iespēja līdz 

20.05.2018. pieteikt kandidātus darbam Latvijas 

valsts budžeta finansētās programmas "NVO 

fonds" stratēģiskās plānošanas komitejā.  

Noteiktajā termiņā tika saņemti trīs pieteikumi:  

1) biedrība "Jēkabpils NVO resursu centrs" izvirzīja Agitu 

Pleiko; 

2) biedrība "Latvijas Rokmūzikas asociācija" izvirzīja Uģi 

Glāzīti; 

3) Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība 

izvirzīja Ingu Vanagu. 

Memoranda padome Ministru kabineta 2014.gada 7.janvāra noteiku-

mu Nr. 14 "Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta 

sadarbības memoranda īstenošanas padomes nolikums" 

23. punktā noteiktajā saskaņošanas kārtībā atbalstīja bied-

rības "Jēkabpils NVO resursu centrs" pārstāves Agitas 

Pleiko izvirzīšanu darbam Latvijas valsts budžeta finansē-

tās programmas "NVO fonds" stratēģiskās plānošanas 

komitejā. 

Sabiedrības integrācijas fonds individuāli sazināsies ar 

biedrību par pārstāvja iesaisti Latvijas valsts budžeta finan-

sētās programmas "NVO fonds" stratēģiskās plānošanas 

komitejas darbā.  

Memoranda padomes sekretariāta vārdā, Zane Legzdiņa-Joja Valsts 

kancelejas Valsts pārvaldes politikas departamenta konsultante 

DARBAM PROGRAMMAS "NVO FONDS"  

STRATĒĢISKĀS PLĀNOŠANAS KOMITEJĀ ATBALSTA 

BIEDRĪBAS "JĒKABPILS NVO RESURSU CENTRS"  

IZVIRZĪTO PĀRSTĀVI 

Ieva Bagātā 

27. aprīlī Briselē norisinājās Iekļaujo-

šās Izaugsmes konvents (Annual Con-

vention for Inclusive Growth), kurā 

politiķi, nevalstisko un sociālo organi-

zāciju pārstāvji diskutēja par ES Sociālā 

pīlāra ieviešanu, tai skaitā, kā nodroši-

nāt vienlīdzīgas iespējas cilvēkiem at-

rast darbu, drošus darba apstākļus, 

adekvātas algas, izglītības iespējas pie-

augušajiem un sociālu labklājību.  

Konventa dalībnieki no Latvijas bija LM Soci-

ālo pakalpojumu departamenta direktors 

Maksims Ivanovs, Saldus novada p/a Sociālā 

dienesta direktore Ina Behmane, Latvijas 

Bērnu forums valdes priekšsēdētāja Ineta 

Ielīte un Jēkabpils NVO resursu centra pārstā-

ve Ieva Bagātā. Biedrība Jēkabpils NVO resur-

su centrs ir Latvijas PretNAbadzības tīkla 

biedrorganizācija, un Iekļaujošās izaugsmes 

konventā biedrības pārstāve piedalījās disku-

siju grupā par sociālo uzņēmējdarbību kā 

veidu, lai veicinātu dažādu sociālo grupu labā-

ku iekļaušanu sabiedrībā. 

Uz jautājumu kā panākt, lai Sociālais pīlārs 

būtu “veiksmes stāsts” populārākās konventa 

dalībnieku atbildes bija: finansiālie resursi, 

saistības, demokrātiskums un tiesību akti.  

JĒKABPILS NVO RESURSU CENTRA PĀRSTĀVE APMEKLĒ  

IEKĻAUJOŠĀS IZAUGSMES KONVENTU BRISELĒ 

Pirmā no kreisās Ieva Bagātā kopā ar pār-

stāvjiem no Latvijas 

Biedrības “Jēkabpils NVO resursu 

centrs” pārstāves Anita Sproģe un Ligi-

ta Upīte 11. maijā piedalījās ASV vēst-

niecības rīkotajā seminārā “Stipra un 

ilgtspējīga NVO” Daugavpilī, Daugav-

pils Universitātē. 

Semināru vadīja NVO konsultante, nevalstiskā 

sektora plānošanas un novērtēšanas, kā arī politikas analīzes eksperte ar gandrīz 

25 gadu darba pieredzi Hilarija Baindere-Avilesa no Vašingtonas ASV.  

Seminārā tika pārrunātas resursu piesaistes stratēģijas, attiecību veidošana ar 

donoriem, finansētājiem, privāto sektoru un apkārtējo sabiedrību, kā arī sadarbī-

ba NVO kopienas ietvaros. Semināra dalībniekiem tika doti uzdevumi, kuri bija 

jāizpilda, darbojoties grupās. 

Darba valoda seminārā bija angļu, tulkojumu uz latviešu valodu nodrošināja 

Daugavpils Universitātes mācību spēki. 

Jāpiebilst, ka semināra dalībnieki katrs saņēma H. Bainderes –Avilesas autordar-

bu –  “NVO rokasgrāmatu”(”The NGO handbook”), kuru izdevis ASV valsts de-

partamenta Starptautisko informācijas programmu birojs.  

PIEDALĀS ASV VĒSTNIECĪBAS RĪKOTAJĀ SEMINĀRĀ 

No kreisās - ASV vēstniecības Rīgā Kultūras atašejs Ra-

jens Pesekas (Ryan Peseckas), biedrības “Jēkabpils NVO 

resursu centrs” pārstāve Ligita Upīte, NVO eksperte  Hila-

rija Baindere-Avilesa   un ASV vēstniecības Rīgā Sabied-
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FOKUSĀ SOCIĀLĀ UZŅĒMĒJDARBĪBA 

Lai padziļinātu izpratni par sociālo uzņēmējdarbību un pie-

dalītos ap šo tēmu Latvijā organizētajos pasākumos, biedrī-

bas ”Jēkabpils NVO resursu centrs” projekta “Sabiedrības 

līdzdalības resursu attīstīšana Vidusdaugavas reģionā” ko-

ordinatore Ligita Upīte 9.un 10. maijā Jūrmalā piedalījās 

biedrības „Sociālās inovācijas centrs” rīkotajās apmācībās 

“Fokusā sociālā uzņēmējdarbība – no statusa līdz finansēju-

mam”.  

Pasākumā pulcējās dažādi ar sociālo uzņēmējdarbību šobrīd Latvijā 

saistīti pārstāvji, kas skaidroja šī uzņēmējdarbības veida plusus un 

mīnusus, dalījās ar padomiem – kā šādu uzņēmējdarbību uzsākt soli 

pa solim.  

Lai sociālās uzņēmējdarbības vidi attīstītu arī Jēkabpilī un Vidusdau-

gavas reģionā, biedrība “Jēkabpils NVO resursu centrs” ir uzsākusi un 

līdz 2018.gada oktobra beigām realizēs Latvijas valsts finansējuma 

NVO fonda projektu, kurā L.Upīte jau šobrīd darbojas kā koordinatore 

par sociālo uzņēmējdarbību izglītojošiem pasākumiem.  

Visus interesentus jau 6.jūnijā aicinām piedalīties izglītojošā seminā-

rā, ko vadīs biedrības “Sociālās uzņēmējdarbības asociācija” eksperte 

Madara Ūlande. Sekojiet reklāmai un informācijai biedrības mājaslapā 

www.jekabpilsnvo.lv ! Pēc vispārējās informatīvās daļas iespējamas 

individuālās konsultācijas, pieteikšanās obligāta, rakstot nvoresur-

si@inbox.lv vai zvanot 29449622. 

Foto: Ligita Upīte 

 

 

 

 

Apmācību apmeklējums notika Latvijas Valsts budžeta finansētas program-

mas “NVO fonds” biedrības “Jēkabpils NVO resursu centrs” realizētā projekta 

“Sabiedrības līdzdalības resursu attīstīšana Vidusdaugavas reģionā”, līguma 

Nr.2018.LV/NVOF/DAP/MAC/003/22 , ietvaros 

Šī gada 6. jūnijā pulksten 11.00 Jēkab-

pilī, Brīvības ielā 45, 4. stāva sēžu zālē 

biedrība “Jēkabpils NVO resursu 

centrs” aicina uz semināru “Sociālā 

uzņēmējdarbība: iespēja pozitīvu pār-

maiņu radīšanai”. Seminārs norisinā-

sies divās daļās. 

Pirmajā daļā “Sociālās uzņēmējdarbības kā 

ekonomiskās pilsoniskās līdzdarbības at-

balsts” tiks apskatīti vispārējie uzņēmējdarbī-

bas principi: 

11.00 – 11.20 Ievads: kas ir sociālā uzņēmēj-

darbība? Kādēļ tā ir nepieciešama?; 

11.20 – 12.00 Sociālā uzņēmējdarbība Latvijā: 

šī brīža situācija, piemēri un pieredzes stāsti; 

12.00 - 12.30 Sociālās uzņēmējdarbības juri-

diskais ietvars: Sociālā uzņēmuma likums, 

atšķirības no biedrībām un nodibinājumiem; 

12.30 – 13.30 Jautājumi un atbildes, neformā-

la diskusija. 

Semināru vadīs biedrības “Latvijas sociālās 

uzņēmējdarbības asociācija” eksperte Madara 

Ūlande*. 

Savukārt semināra otrajā daļā “Sociālā uzņē-

mējdarbība: ideja un tās dzīvotspēja – indivi-

duāla pieeja” no pulksten 14.00 Madara Ūlan-

de sniegs individuālas konsultācijas sociālās 

uzņēmējdarbības jautājumos.  

Semināra pirmajai daļai vēlama pieteikšanās, 

otrajai – pieteikšanās obligāta, zvanot: tālr. – 

29449622 vai rakstot: nvoresursi@inbox.lv. 

Informācijai: 

*Madara Ūlande ir Latvijas Sociālās uzņēmēj-

darbības asociācijas vadītāja un Latvijas Simt-

gades Radošās Padomes locekle ar vairāk kā 

12 gadus ilgu pieredzi pilsoniskās sabiedrības 

un sociālā aktīvisma projektu un organizāciju 

vadībā. Absolvējusi Latvijas Universitāti, kur 

ieguvusi maģistra grādu jurisprudencē. Darba 

pienākumi LSUA ietver organizācijas admi-

nistratīvo, finanšu un satura vadība; biedru 

piesaisti, sadarbību ar lēmumu pieņēmējiem 

un rīcībpolitikas veidotājiem veidošanu, līdz-

dalību Saeimas darba grupā, izstrādājot Sociā-

lā uzņēmuma likumu, komunikāciju ar sa-

biedrību un medijiem, informatīvu pasākumu 

r ī k o š a n a ,  v i e t n e s 

www.socialauznemejdarbiba.lv uzturēšana un 

papildināšana.Pasākumu, diskusiju, lekciju un 

radošo darbnīcu par sociālo uzņēmējdarbību 

sagatavošana,vadīšana,moderēšana. Starptau-

tisko sociālās inovācijas konkursu European 

Commsion Social Innoation Competition 2017 

un EIB Social Innovation Tournament 2017 

žūriju locekle. 

Seminārs “Sociālā uzņēmējdarbība: iespēja 

pozitīvu pārmaiņu radīšanai” ir sagatavots ar 

Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu at-

balstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. 

Par semināra “Sociālā uzņēmējdarbība: iespē-

ja pozitīvu pārmaiņu radīšanai”  saturu atbild 

biedrība “Jēkabpils NVO resursu centrs” un 

biedrība “Latvijas sociālās uzņēmējdarbības 

asociācija”. 

SEMINĀRS “SOCIĀLĀ UZŅĒMĒJDARBĪBA:  

IESPĒJA POZITĪVU PĀRMAIŅU RADĪŠANAI” 

http://www.jekabpilsnvo.lv
mailto:nvoresursi@inbox.lv
mailto:nvoresursi@inbox.lv
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APSPRIEŽ VALSTISKI SVARĪGU DOKUMENTU 
24. maijā Jēkabpils Tautas namā uz  

Kultūras ministrijas rīkoto apspriedi 

par “Nacionālās identitātes, pilsoniskās 

sabiedrības un integrācijas politikas 

plāna 2019. – 2020.gadam” projektu 

tika aicināti NVO pārstāvji, pašvaldības 

un valsts iestāžu darbinieki, kā arī citi 

interesenti.  

Ar plāna rīcības virzieniem un katrā no tiem 

iekļautajiem uzdevumiem iepazīstināja Kultū-

ras ministrijas sabiedrības integrācijas un 

pilsoniskās sabiedrības attīstības nodaļas 

vadītāja Anita Kleinberga. Kā informēja A. 

Kleinberga, apspriežamajā plānā vairāk jāpie-

vērš uzmanība tam, kas netika sasniegts ie-

priekšējā plāna realizācijas periodā – “gribam 

atrasta jaunus ceļus un metodes”- uzsvēra 

apspriedes moderatore. 

Klātesošie izmantoja iespēju uzdot jautājumus 

un kā viens no būtiskākajiem izskanēja par 

sasāpējušo NVO sektoram  solīto finanšu 

piešķīrumu valsts budžeta ietvaros – NVO 

fondam sākotnēji paredzēto 700 000 EUR 

vietā, joprojām pieejami ir  vien 400 000. A. 

Kleinberga paskaidroja, ka ministrijas budžeta 

tāmē pieminētā summa tiekot ielikta, bet 

piešķirta netiekot. Iebildumi izskanēja arī 

saistībā ar atbalstāmajām iedzīvotāju grupām 

– NVO pirmspensijas vecuma biedri bieži vien 

jūtas aizmirsti, jo kā riska grupa atbalstam 

projektu piedāvājumos netiek atzīmēta. Kā ar-

gumentēja A. Kleinberga – reģionu program-

mā  no 1919. gada nebūs izdalītas atsevišķas 

projektu grupas, tāpat arī diasporas politika 

turpmāk būs Ārlietu ministrijas pārziņā. 

Nonākot pie sarunas par Demokrātiskas infor-

mācijas telpas un plašsaziņas līdzekļu lomas 

integrācijā, KM pārstāvei A. Kleinbergai nācās 

uzklausīt sašutuma pilnus viedokļus – Latvi-

jas pierobežā joprojām informācija par Latvijā 

notiekošo saņemama veidā, kādā to interpretē 

ārvalstu mediji.  

Apspriešanas gaita tika protokolēta un izska-

nējušie viedokļi piefiksēti - jācer, ka arī ņemti 

vērā. 

Ar Nacionālās identitātes, pilsoniskās sabied-

rības un integrācijas politikas īstenošanas 

plāna 2019. – 2020. gadam projekta pilnu 

versiju var iepazīties: https://ej.uz/

KM_Nacion_plans . 

Biedrība “Jēkabpils NVO resursu centrs”, īstenojot projektu 

“Aicinot līdzi”, 22. maijā rīkoja apmācību semināru NVO 

vadītājiem, darbiniekiem un citiem interesentiem “Kā  pie-

saistīt finansējumu NVO sektorā - īpaši brīvprātīgā darba 

projektiem”.  

Semināru vadīja projekta “Aicinot līdzi” sadarbības partnera - biedrī-

bas “Latvijas Pilsoniskā alianse” (turpmāk eLPA) Padomes priekšsēdē-

tājs Uldis Dūmiņš un direktore Kristīne Zonberga. 

Uzsākot semināru, dalībniekus īsi uzrunāja biedrības ““Jēkabpils NVO 

resursu centrs” valdes priekšsēdētāja Agita Pleiko. Kā pirmā no eks-

pertu puses uzstājās eLPA direktore, kura sava stāstījuma labākai 

uztveršanai bija sagatavojusi arī prezentāciju. Prātā virmo idejas – kā 

īstenot kaut vienu no tām? Ar ko sākt? K. Zonberga, sākot ar vēlmju 

sarakstu un noslēdzot ar to, kā finansētājam pateikt “paldies”, posmu 

pa posmam klātesošos iepazīstināja gan ar iespējām projektu iesnieg-

šanai, gan ar niansēm, ar ko jārēķinās, saņemot atbildi par finansēju-

ma piešķiršanu/ nepiešķiršanu. 

Savukārt U. Dūmiņš vairāk akcentēja tos ieguvumus, ko nevalstiskās 

organizācijas var iegūt sadarbojoties gan paši savā starpā dažādos 

līmeņos – vietējā, valsts un starpvalstu (neaizmirstot tuvākos kaimi-

ņus – Lietuvu, Igauniju), gan ar pašvaldībām un valsts iestādēm, kur, 

piemēram, atbalsts darbinieku piesaistei, ir sadarbība ar NVA. 

K. Zonbergas un U. Dūmiņa elektroniski sagatavotās prezentācijas var 

apskatīt www.jekabpilsnvo.lv, tomēr tie, kas bija klāt seminārā, neno-

liedzami ieguva vairāk zināšanu par finansējuma piesaisti NVO. Labā 

ziņa ir tā, ka projektā “Aicinot līdzi” ir paredzēts vēl viens, sadarbībā ar 

eLPA organizēts seminārs. Tēma, laiks un vieta tiks izziņotas Jēkabpils 

NVO resursu centra mājas lapā. Sekojiet informācijai 

www.jekabpilsnvo.lv! 

GUVA ZINĀŠANAS PAR FINANSĒJUMA PIESAISTI 

NVO SEKTORĀ 

U. Dūmiņš (pirmais no kreisās otrajā rindā) un K. Zonberga (ceturtā 

no kreisās otrajā rindā) ar semināra dalībniekiem, kuri piekrita foto-

grafēties. 

Rīko biedrība “Jēkabpils NVO resursu centrs”,  aktivitāte notiek Jēkabpils 

pilsētas pašvaldības atbalstītā projekta “Aicinot līdzi” ietvaros, sadarbībā ar 

biedrību  “Latvijas Pilsoniskā alianse” 

https://ej.uz/KM_Nacion_plans
https://ej.uz/KM_Nacion_plans
http://www.jekabpilsnvo.lv
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SAGAIDĪTAS BRĪVPRĀTĪGĀS NO ARMĒNIJAS 

Eiropas Komisijas programmas 

“Erasmus+: Jaunatne darbībā” biedrī-

bas “Jēkabpils NVO resursu centrs” 

Eiropas brīvprātīgā darba projektā 

„Volunteer’s discovery” no maija dar-

bojas jaunietes no Armēnijas – Hasmi-

ka Petrosjana /Hasmik Petrosyan/ un 

Ani Davtjana /Ani Davtyan/. 

Hasmika brīvprātīgo darbu veiks Jēkabpils 

novada Ābeļu pagasta biedrībā “Usiņš”, kur 

strādās zirgkopības un zirgu sporta nozarē, 

savukārt Ani - biedrībā “Jēkabpils NVO resur-

su centrs” un veiks dažādus pienākumus bied-

rības un tās struktūrvienības – “SR Dienas 

centrs “Kopā būt”” darbības nodrošināšanas 

ietvaros. Abas jaunietes iesaistīsies informāci-

jas par Eiropas brīvprātīgā darba iespējām 

popularizēšanā, kā arī Jēkabpils jauniešu 

rīkotajās aktivitātēs. 

Pirmajā tikšanās reizē  biedrībā “Jēkabpils 

NVO resursu centrs“ abas jaunietes īsumā 

pastāstīja par sevi. Gan Ani, gan Hasmika 

mācās – pēc studiju pabeigšanas abas iegūs 

tūrisma speciālista diplomus. 

Ani aizraušanās ir dažādas sporta aktivitātes, 

bet vislabāk patīk nodarboties ar karatē. Brīvo  

laiku mīl pavadīt virtuvē – ēdienu gatavošana 

ir viņas otrā aizraušanās. Ani cer, ka apgūs arī 

latviešu virtuves noslēpumus. Šajā ziņā Ani 

nebaidās eksperimentēt – Latvijā  jau paspēts 

nodegustēt  ķiršu alu – lai gan alus negaršo, 

bijis pārsteigums, ka tam var būt arī patīkama 

garša. Bez jau minētā interesē  rokdarbi, valo-

du apguve un – kā jau topošajai tūrisma jo-

mas speciālistei – ģeogrāfija. 

Hasmikas hobijs ir jāšanas sports, tāpēc arī 

meklēta iespēja brīvprātīgajā darbā doties uz 

valsti un vietu, kur varētu strādāt ar vai pie 

zirgiem. Jaunietes iecienītākie brīvā laika 

pavadīšanas veidi ir grāmatu lasīšana, dejoša-

na, dziedāšana, gleznošana, kā arī ģitāras 

spēle. Patīk aktivitātes, kas saistītas ar futbo-

lu, aizrauj baleta un operas izrādes, tāpat arī 

dažādi citi kultūras un mākslas pasākumi.  

Ani un Hasmika tika sagaidītas ar nelieliem, 

Latviju un Jēkabpili raksturojošiem suve-

nīriem, kurus pasniedza Jēkabpils NVO resur-

su centra valdes priekšsēdētāja Agita Pleiko. 

No labās - Jēkabpils NVO resursu centra 

valdes priekšsēdētāja Agita Pleiko, jaunietes 

no Armēnijas Ani Davjana un Hasmika Pet-

rosjana 

Pirmā no gaidītajiem 

brīvprātīgajiem, ieradās 

Firuza Gadirli no Azer-

baidžānas - iespaidi ir 

nostabilizējušies un 

jauniete ir gatava dalīties 

savos pirmajos iespaidos 

par dzīvi,  esot prom no 

mājām, un līdz šim gūto 

pieredzi. 

„Ierodoties Latvijā, biju 

ļoti sajūsmināta. Pirm-

kārt, par to, ka šī ir mana 

pirmā viesošanās citā 

valstī un, otrkārt, man ir 

lieliska iespēja piedzīvot ko patiešām jaunu 

savā dzīvē. Turklāt, ilgāka uzturēšanās ārze-

mēs ļaus papildināt pieredzi, jo nākas dzīvot 

un pielāgoties nepazīs-

tamām un neparastām 

lietām. Jākļūst neatka-

rīgam un atvērtam jau-

najam, aizraujošajam, 

un pat nedaudz biedējo-

šajam izaicinājumam, 

ko nav iespējams pie-

dzīvot, atrodoties savā 

valstī. Un pats, pats vēr-

tīgākais – iespēja mācī-

ties un attīstīties kā per-

sonībai, tas ir pašatklās-

mes,  sevis izzināšanas 

un sava veida pārliecī-

bas, kā arī rakstura pārbaudes laiks. Kad es 

ierados Jēkabpilī, biju ļoti priecīga par jauna-

jiem kolēģiem, koordinatoru un mentoru. 

Salīdzinot Azerbaidžānu ar Latviju, ir daudz 

dažādu atšķirību, lūk tas, ko esmu paspējusi 

saskatīt un iepazīt aizvadītajā laikā: 

1. Ieradoties Latvijā, redzēju aukstu, lietainu 

un sniegotu klimatu, bet manā valstī sniegu  

var redzēt tikai divus mēnešus. Ar 1.martu 

Azerbaidžānā iestājās silts un saulains laiks.  

2. Man patīk darbs ar senioriem, viņi ir ļoti 

aktīvi, izbauda dažādus viņiem paredzētos 

pasākumu un nodarbības. Savukārt Baku 

nenotiek pasākumi, kas būtu paredzēti cilvē-

kiem gados, tāpēc, kad atgriezīšos mājās, 

mēģināšu to mainīt. 

3. Pilsētas sabiedriskais transports. Azerbai-

džānā, kad braucu ar autobusu, es varu izkāpt 

jebkurā vietā, man tikai jāpasaka šoferim 

„stop”, bet šeit ir pieturas un pirms tām jā-

Par pirmajiem iespaidiem Latvijā, Jēkabpilī un tās apkārtnē  

pārdomās dalās Eiropas Komisijas programmas “Erasmus+: Jaunatne darbī-

bā” biedrības “Jēkabpils NVO resursu centrs” Eiropas brīvprātīgā darba pro-

jektā „Volunteer’s discovery” iesaistītie jaunieši - Firuza Gadirli no Azerbaidžā-

nas, Žiljēns Benzina no Francijas un Ani Davtjana no Armēnijas 

JAUNIEŠU LIETAS 

Projekts "Volunteers discovery" 

Latvijā, salīdzinot ar Azerbaidžānu - daudz atšķirību 
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spiež poga, ko pirmajās brauciena reizēs nezi-

nāju.  

4. Šeit nav metro. 

5. Es piedalījos Jēkabpils „Lielajā Talkā” un 

darīju to ar prieku. Visi cilvēki vienojās, lai 

kopīgi sakoptu pilsētu. Manā valstī to dara 

tikai attiecīgie darbinieki, pārējiem to nav 

atļauts darīt. 

6. Stopēšana – to es iemācījos šeit. Tas bija 

interesanti un jautri. Savukārt Baku to ne-

viens nekad nedara (ja tu tomēr to dari, tad tu 

vari attapties slimnīcā), jo cilvēki neuzticas 

viens otram. 

7. Satiekot jaunus cilvēkus, es iemācos kā ar 

viņiem komunicēt aci pret aci.  

8. Esmu iemācījusies palikt viena mājās (jo 

Baku vecāki neļauj man palikt vienai) 

9. Un esmu pārliecināta, ka pēc gada, kad 

būs laiks atgriezties mājās, būšu vairāk pārlie-

cināta par sevi, nebaidīšos iepazīties ar cilvē-

kiem un palikt vienai, kā arī spēšu izdarīt 

daudz vairāk lietas patstāvīgi, ” stāsta Firuza 

Gadirli. 

Jāpiebilst, ka Firuza ir aizrautīga kolekcionāre 

– viņai pieder zīmuļu un pildspalvu kolekcija 

– kopskaitā  300 vienības dažādu rakstāmrī-

ku. Pašai visskaistākā šķiet draudzenes no 

Vācijas atvestā – rozā krāsā ar mini mobilā 

telefona modeli, jo arī rozā krāsa pati par sevi 

ir tā, kas patīk vislabāk. Katram kolekcijas 

eksemplāram ir savs stāsts jeb vēsture – kas 

un no kurienes atvedis, kā arī tas, vai rak-

stāmrīka vizuālais atveids atgādina par vietu, 

laiku, darbošanos, saistītu personīgi ar pašu 

kolekcionāri. Tāda ir pildspalva ar pavāru, jo 

otra Firuzas aizraušanās ir ēdienu gatavošana. 

Doma par rakstām piederumu – pildspalvu 

kolekcionēšanu radusies, kad  tētis no brau-

ciena uz ārvalstīm kā suvenīrus atvedis krāsai-

nas pildspalvas.  

Jautāta, vai arī no Latvijas uz Azerbaidžānu 

aizceļos papildinājums kolekcijai, jauniete 

atbild, ka noteikti un ne viena vien. 

„Mani sauc Hasmika Petrosjana, esmu 25 

gadus veca. Dzīvoju Armēnijas galvaspilsētā 

Erevānā. Pirms ierašanās Latvijā, vienu gadu 

strādāju tūrisma aģentūrā, pārdošanas un 

mārketinga nodaļā. Vienmēr biju domājusi 

par brīvprātīgā darbu citā valstī. Kad apstipri-

nāju „Volunteer’s discovery” projektu, kur 

mana paredzētā darbavieta bija biedrība 

„Ūsiņš”, es biju ļoti sajūsmināta. Latvijā iera-

dos 25.aprīlī un tajā brīdī man šeit bija ļoti 

auksti, jo Armēnijā ir siltāks un saulaināks 

laiks.  

Es biju pārsteigta, ka no biedrības „Ūsiņš” uz 

Jēkabpili dienā kursē tikai daži autobusi, es 

uzskatu, ka tā ir problēma. Bet tad es sapratu, 

ka lielākā daļa cilvēku ikdienā pārvietojas ar 

saviem auto un tāpēc nesūdzas par sabiedris-

ko transportu. Man ļoti patīk Latvijas daba – 

meži ir brīnišķīgi un, protams, upe Daugava, 

kas atrodas tuvu manām mājām.  

Pārsteigums bija par latviešu nacionālajiem 

ēdieniem. Šeit nav daudz nacionālo ēdienu, jo 

pirms tam es uzskatīju, ka to būs daudz. Jau 

esmu paspējusi nogaršot auksto zupu, soļanku 

Šinī materiālā pārdomās par dzīvi Latvijā 

dalās projekta “Volunteer’s discovery” ietva-

ros strādājošais jaunietis no Francijas -  Žil-

jēns Benzina. 

„Pirms ierašanās Latvijā es biju paviesojies 

citā Baltijas valstī – Igaunijā. Pēc tur iegūtās 

pieredzes nodomāju, ka Latvija būs ļoti līdzīga 

kaimiņvalstij, tāpēc ar sajūsmu pieteicos šim 

projektam. Jāatzīst, ka paviesojoties abās 

valstīs, ir saskatāma līdzība, bet tajā pašā 

laikā  daudz atšķirības. 

Attiecībā uz ēdienu, tā varētu būt taisnība, jo 

abu valstu virtuves pamatā tiek izmantots 

viens un tas pats – kartupelis. Gan Igaunijā, 

gan Latvijā ikdienā lieto ļoti daudz cūkgaļas, 

bet mans iespaids pēc pirmā mēneša it tāds, 

ka latvieši izmanto vairāk jūras produktu 

savos nacionālajos ēdienos. Interesanti ir arī 

tas, ka ēdot zupu, pievieno skābo krējumu.  

 Šī mēneša laikā man ir bijušas vairākas iespē-

jas nogaršot dažādus latviešu virtuves ēdienus 

un jāatzīst, ka neesmu tajos vīlies. Īpaši man 

garšo biešu zupa. Piedaloties „Lielajā talkā” 

Krustpils Saliņā un projekta uzņemošajā orga-

nizācijā biedrībā „Ūsiņš”, man bija iespēja 

nobaudīt dažas patiešām labas dārzeņu zupas 

ar bekonu. Tāpēc viens no šī brīža labākajiem 

atklājumiem ir latviešu zupas. Vēl viens pār-

steigums ir par dārzeņiem un to cenām veika-

los, tie nav dārgi, tāpēc Latvijā dzīvot veselīgi 

ir izdevīgi. Šokolādes un citi saldumi, ko ražo 

„Laima” ir ļoti labi, tāpat kā šeit pieejamie 

jūras produkti. Man kā francūzim vienīgās 

bailes atrodoties ārzemēs ir par labu ēdienu, 

īpaši par maizi un plašu kvalitatīva siera piee-

jamību. Latvijā var atrast labus sierus, savu-

kārt, sarūgtinājums - vienīgais par ēdienu  - ir 

maizes un beķerejas izstrādājumi. Man patīk 

ēst svaigu maizi - tieši no beķerejas un mājās 

gatavotas smalkmaizītes. Šeit nav daudz tādu 

vietu, kur iegādāties tikko ceptu maizi, bet 

varbūt vēl neesmu tās Jēkabpilī atklājis.  

Attiecībā uz apkārtējo dabu, jau biju gaidījis 

skaistus mežus, ezerus, purvājus un savvaļas 

pludmales. Neesmu paspējis redzēt visu, bet 

attiecībā uz upēm, ezeriem un mežiem, man ir 

tikai viens vārds ko teikt: WOW!. Esmu ļoti 

priecīgs būt šeit, izbaudīt visas skaistās aina-

vas, ko Latvija spēj piedāvāt. Uzskatu, ka šī ir 

viena no labākajām vietām Eiropā un varbūt 

pat pasaulē, kur apbrīnot saulrietus virs meža 

vai upes, labi saglabātā vidē. Tas, manuprāt, ir 

saistīts ar demogrāfiju. Latvija nav ļoti apdzī-

vota, tāpēc šeit rodas relaksējoša sajūta, esot 

prom no satiksmes, gaismām, piesārņojuma, 

rūpnieciskās darbības, utt. Es uzskatu, ka arī 

„Lielā talka” sniedz Latvijai lielāku atbildību 

par dabu. Šāda veida pasākumus labprāt re-

dzētu arī savā valstī.  

Latvieši mīl atkārtot stereotipus par pašiem, 

ka viņi ir ļoti kautrīgi un nedaudz auksti, bet 

es uzskatu, ka tā vispār nav taisnība. Jā, viņi ir 

nedaudz kautrīgi no sākuma, kā jau citur pa-

saulē, īpaši mazās pilsētās kā Jēkabpils un 

lauku reģionos. Bet kad jūs zināt latviešus, jūs 

atklājiet ļoti draudzīgus cilvēkus, kuriem patīk 

smaidīt, kuri ir viesmīlīgi un ar lielu prieku 

pasniedz dāvanas, īpaši kūkas un saldumus. 

Varbūt biju gaidījis, ka cilvēki vairāk  gribēs 

runāt angliski, nekā manā valstī un tā ir tais-

nība valsts līmenī un īpaši galvaspilsētā Rīgā, 

bet mazāk šeit Jēkabpilī. Vienīgā barjera, lai 

iepazītos ar cilvēkiem ir valoda. Tāpēc pēc šī 

pārdomu raksta došos pārlasīt piezīmes no 

latviešu valodas nodarbībām.” 

Francūzis Žiljēns ir sajūsmā par Latvijas dabu 

Garās dienas un īsās naktis - tas ir kas tiešām neparasts 
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Projekta “Volunteer’s discovery” brīvprātīgā 

no Armēnijas Ani Davtjana stāsta par iespai-

diem pēc pirmā Latvijā aizvadītā mēneša.  

„No sākuma man jāatzīst, ka šeit nav daudz 

atšķirību starp Latviju un Armēniju, tāpēc 

nebija nepieciešams speciāli iejusties un šeit 

nav dīvainu lietu, kas man radītu pārsteigu-

mu. Bet es esmu ļoti priecīga, šeit ir interesan-

ti, un es mīlu Latviju jau no pirmās ierašanās 

minūtes. Šeit esmu jau vienu mēnesi, bet sajū-

ta, ka tikai nesen esmu ieradusies, laiks paiet 

ļoti ātri. Man iespaidīgi liekas tas, cik ļoti 

cilvēki mīl dzīvot šeit, viņi nav visu laiku ie-

strēguši darbā, tas ir ļoti labi, jo manā valstī, 

kad pārnākam mājās no darba uzreiz veicam 

mājas darbus vai domājam par darba lietām, 

ko vēl neesam paspējuši izdarīt. Bet šeit cilvē-

ki pavada dienu darbā, tad dodas prom un 

atlikušo dienas daļu dzīvo savu dzīvu, atpūšas 

un nedomā par darba lietām, man tas ļoti 

patīk. 

Vienā nedēļas nogalē biju aizbraukusi iepazīt 

galvaspilsētu Rīgu. Staigājot pa pilsētu pama-

nīju, ka cilvēki uz ielām nepievērš lielu uzma-

nību ielas šķērsošanai. Viņi to dara arī pie 

sarkanās luksofora gaismas, man tas bija liels 

pārsteigums, ne jau tāpēc, ka mēs Armēnijā tā 

nedarām, bet es uzskatīju, ka šeit ir ļoti liela 

policijas kontrole ielās.  

Vēl interesanti, ir tas, ka šeit ir „baltās naktis”, 

vasarā plkst. 22:30 vēl ir gaišs un 4:00 no rīta 

jau ir krēsla. Domāju, ka ziemā iestāsies tum-

sa ļoti ātri, apmēram plkst. 15:00.  

Jebkurā gadījumā, neskatoties uz līdzībām un 

atšķirībām starp valstīm, man patīk Latvija, 

un šeit es jūtos ļoti labi ”, stāsta Ani. 

 

un gaļas salātus, tie bija garšīgi, man pati-

ka. Par ēdienu vēl varu piebilst, ka ir liela 

maizes izvēle un labas kvalitātes piena 

produkti. Un latviešu īrisa konfektes 

„Gotiņa” ir ļoti, ļoti garšīgas.  

Armēnijā cilvēki viesmīlīgāki nekā Latvijā. 

Bet, protams, šeit ir arī labi un laipni cil-

vēki, kuri man ir palīdzējuši – rādot ceļu 

vai, stopējot ir aizveduši uz pilsētu. Es biju 

šokēta par stopēšanu, jo manā valstī tas 

nenotiek. 

Priecājos par koordinējošo organizāciju – 

biedrību „Jēkabpils NVO resursu centrs”. 

Jebkurā laikā viņi ir gatavi palīdzēt, gan 

aizvest no Jēkabpils uz „Ūsiņu”, gan rūpē-

jas kā mums iet, vai jūtamies labi.  

Esmu sajūsmā dzīvot lauku reģionā, fer-

mā, jo tā ir lieliska pieredze. Man patīk 

dzīvnieki un šeit ir iespēja rūpēties par 

dzīvniekiem, jāt ar zirgiem un darboties 

dārzā – tas ir lieliski. 

Viena lieta, ko es aizmirsu pieminēt, ir 

garās dienas un īsās naktis. Tas ir kaut kas 

tiešām neparasts man, jo plkst. 23:00 vēl 

ir gaišs un 4:00 ir atkal gaišs. Es tiešām 

varu just, ka atrodos citā valstī un jūtos 

droši.  

Latvijā ir vairākas skaistas, vēsturiskas 

vietas ko apskatīt. Piemēram, „Muzeja 

nakts” pasākuma dienu es pavadīju Raunā 

un tas bija aizraujoši. Piedalījos viduslai-

ku aktivitātēs, kas norisinājās Raunas 

pilsdrupās, tas bija interesanti. Vēl man 

patika veikaliņš, kur viss bija gatavots no 

ķiplokiem – konfektes, medus, tēja u.c.  

Esmu droša, ka Eiropas brīvprātīgais 

darbs sniegs vēl vairāk pieredzes, pašapzi-

ņas, latviešu valodas zināšana, labas attie-

cības, jaunus draugus un neaizmirstamas 

atmiņas,” stāsta Hasmika. 

Ani patīk dzīve Latvijā 

F. Gadirli, Ž. Benzinas, H.Petrosjanas un A.Davtjanas iespaidu pierakstus no angļu 

valodas tulkoja Maira Tropa, Jēkabpils NVO resursu centra brīvprātīgā, sabiedrisko 

attiecību speciāliste 

 

Foto: no Jēkabpils NVO resursu centra un F. Gadirli un Ž. Benzinas personīgā arhīva 



1.maiju – brīvdienu, kurā atzīmējām 

gan Darba svētkus, gan Latvijas Repub-

likas Satversmes sasaukšanas dienu, 

biedrība “Sporta klubs “Mustangs”” 

piedāvāja pavadīt Jēkabpils Mežaparkā.  

Stundu pēc dienas vidus – 13.00  startējas 

biedrības organizētās velosacensības ”Pa lūša 

pēdām”. Tās norisinājās Eiropas sociālā fonda 

projekta “Veselības veicināšanas un slimību 

profilakses pasākumi Jēkabpilī” ietvaros.  

Savukārt pēcpusdienā - 16.00 starts tika dots 

biedrības ”Sporta kluba “Mustangs”” sadarbī-

bā ar Jēkabpils sporta centru rīkotajam 

“Izturības skrējienam “Pa lūša pēdām 2018” 

& ,,Jēkabpils sporta centra balvas 2018.” 

3.posmam.  Šī sportiskā aktivitāte notika 

“Sporta klubs “Mustangs”” projekta “Izturības 

skrējiens 2018” ietvaros, kas ir viens no Jē-

kabpils pilsētas pašvaldības rīkotā  2018. gada 

NVO projektu konkursa uzvarētājiem un sa-

ņēmis pašvaldības finansiālu atbalstu. 

Kā informē biedrības “Sporta klubs 

“Mustangs” vadītājs Normunds Pastars, Iztu-

rības skrējienā startējušie visi kā viens sasnie-

guši arī finišu, starpgadījumi nav notikuši un 

arī mediķu palīdzība nav bijusi nepieciešama. 

Kopumā deviņās vecuma grupās (dalībai gru-

pā V70, kas ir 70 gadi un vecāki skrējēji, nebi-

ja saņemts neviens pieteikums)   tie bija 121 

dalībnieks. Gados cienījamākie bija 64–gadīgā 

skrējēja un 66-gadīgais stiprā dzimuma pār-

stāvis, aptuveni 7 km garo distanci ar 13 šķēr-

šļiem pieveicot teju vienlaicīgi – attiecīgi  

1:13:22 un 1:13:26 stundā, minūtēs un sekun-

dēs.  Savukārt ātrākie Izturības skrējiena da-

lībnieki gan sievietēm, gan vīriešiem izrādījās 

no grupām S20 un V20 – atbilstoši ar distan-

cē pavadīto laiku 45:15 un 36:23.   

Jāteic, ka ne velti tas bija Izturības skrējiens - 

visas trases garumā bija izvietoti šķēršļi, kurus 

pārvarot, dalībniekiem nācās ne tikai skriet, 

bet arī brist, kāpt, rāpot, vilkt un pat izturēt 

spēcīgas ūdens šaltis. “Sporta klubs “Mus-

tangs”” vadītājs papildina, ka, šķēršļi katru 

gadu  mainās, piemēram, šogad no jauna klāt 

nākusi betona bluķu vilkšanas aktivitāte, un, 

gan jau arī nākamajā gadā trasē nākšoties 

sastapties ar kādu jaunu izturības pārbaudi.  

BIEDRĪBA  “SPORTA KLUBS “MUSTANGS”” RĪKO VELOSA-

CENSĪBAS UN IZTURĪBAS SKRĒJIENU 

8 

VIDUSDAUGAVAS NVO E-AVĪZE  2018. gada maijs 

NOTICIS VESELĪBAS VEICINĀŠANAS PASĀKUMS  

“SEVIS IEPAZĪŠANA CITĀ VIDĒ JAUNIEŠIEM” 

Ligita Upīte, 

biedrības “Holista” valdes locekle 

20. maijā Jēkabpils Mežaparkā notika orientēšanās 

pasākums “Sevis iepazīšana citā vidē jauniešiem”, ar 

mērķi aktīvi darboties ārpus ierastās vides- risināt 

sevis iepazīšanas uzdevumus, stimulēt emocijas, no-

darbināt atmiņu, iepazīt veselīga uztura pamatprinci-

pus un fiziski kustēties.  

Pasākuma laikā dalībniekiem bija nepieciešams atrast konkrē-

tus kontrolpunktus ( kopumā 14),  Mežaparka teritorijā, kuros 

bija iespēja atbildēt uz testa jautājumiem par veselīgu uzturu 

un dzīvesveidu, kā arī izpildīt vairākas interesantas fiziskās 

aktivitātes, piemēram, viena no lielākajām aktivitātēm bija 

vasaras slēpošana lielajā kalnā ar padomju laika koka slēpēm. 

Iepazīšanās ar nūjošanas soļiem un  jogas stiepšanās vingroju-

miem bija izaicinājums ne tikai mazajiem, bet arī viņu vecā-

kiem. 

Izzinošie jautājumi par veselīgu dzīvesveidu, produktiem un atjautības 

uzdevumi, bija kā atpūta starp veselīgajām aktivitātēm. 

Orientēšanās pasākumā kopumā piedalījās 92 dalībnieki, no kuriem 

atraktīvākie un veiklākie savā īpašumā ieguva balvas un veselīgus 

kārumus. 

Dalībnieki varēja piedalīties gan individuāli, gan komandās līdz 

četriem cilvēkiem. 

Organizatori - biedrība “HOLISTA”. 

Pasākumu “Sevis iepazīšana citā vidē jauniešiem” projekta ietvaros 

atkārtoti plānots organizēt 2018. gada novembrī. 

Pasākums tika organizēts projekta „Veselības veicināšanas un slimību 

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

PALDIES visiem 14 brīvprātīgajiem par piedalīšanos projektā! 

Foto no biedrības “Holista” arhīva 
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Ar labiem rezultātiem Jēkabpils 

jaunsargi ir aizvadījuši Jaunsar-

dzes un informācijas centra 2. no-

vada nodaļas jaunsargu Sporta 

spēles, kas norisinājās 18.-20.05. 

Kārsavā. Disciplīnā “militarizētā 

stafete” jēkabpiliešu komanda 

ieguva 1. vietu, bet pludmales vo-

lejbolā saņēma bronzas medaļas – 

informē 2. novada nodaļas jaun-

sargu instruktors Normunds Pas-

tars. Sacensībās startēja arī ins-

truktores Lāsmas Lūses sagatavo-

tie jaunsargi – papildina N. Pas-

tars. 

Jāpiebilst, ka N. Pastars bez darba ar jaunsar-

giem vada arī biedrību “Sporta klubs 

“Mustangs””, kuras aktīvisti paralēli sporta 

aktivitātēm darbojas jaunsardzē. Iespējams, 

regulārie treniņi “Mustangā” ir viens no 

fizisko sagatavotību veicinošajiem un līdz 

ar to uzvaru militarizētajā stafetē nodroši-

nošajiem faktoriem. 

Kopumā Sporta spēlēs piedalījās 294 

jaunsargi no Balvu, Rugāju, Baltinavas, 

Viļakas, Kārsavas, Ludzas, Rēzeknes, 

Dagdas, Krāslavas, Zilupes, Aknīstes, 

Jēkabpils un Krustpils novadiem, Rēzek-

nes, Jēkabpils un Daugavpils pilsētām. 

Jaunsargi piedalījās šādās sporta disciplī-

nās – strītbols zēniem un meitenēm, mi-

nifutbols, florbols, pludmales volejbols 

zēniem un meitenēm, šaušana ar pneima-

tiku un militarizētā stafete. 

Materiāla tapšanā izmantota  

http://www.jic.gov.lv informācija 

JĒKABPILIEŠIEM JAUNSARGU SPORTA SPĒLĒS MILITARIZĒTAJĀ 

STAFETĒ – ZELTS, PLUDMALES VOLEJBOLĀ - BRONZA 

Pirmie no kreisās un labās puses - jaunsardzes instruk-

tori Lāsma Lūse un Normunds Pastars kopā ar jaun-

sargu komandu pēc apbalvošanas  

Biedrība  kristīgai paaudžu kopībai „Tilts” 

laika posmā no 2018.gada 4.jūnija līdz 

2018.gada 15. jūnijam Jēkabpils Bērnu un 

jauniešu centra telpās realizēs 2 veselīga 

dzīvesveida nometnes bērniem vecumā no 7

-12 gadiem un no 13-16 gadiem, projekta 

„Veselības veicināšanas un slimību profi-

lakses pasākumi Jēkabpilī” ietvaros 

(projekta identifikācijas Nr. 9.2.4.2/16/

I/049). 

Nometņu mērķis Veselīga dzīvesveida popularizē-

šana, sniedzot zināšanas un, veidojot bērnos pozitī-

vu attieksmi pret veselīgu, fiziski aktīvu dzīvesvei-

du un uzturu, kā arī izpratni par šādas prakses 

ieguvumiem veselībai. 

Nometnēs realizētās aktivitātes nodrošinās: 

 Izglītojošas nodarbības bērniem un pusaudžiem 

par veselīgu dzīvesveidu, veselīga uztura ēdienkarti, pamatprincipiem;  

 Iepazīsim vitamīnu pasauli un to nozīmi mūsu veselības, imunitātes stiprināšanā; 

 Katru dienu tiks piedāvāta kāda radošā darbnīca, lai attīstītu, pilnveidotu prasmes un 

neformālā gaisotnē iepazītu veselībai noderīgas lietas 

• Jautrās stafetēs iegūs pozitīvas emocijas, mācīsies sadarboties un darboties komandā, 

iemīlēt sportu; 

• Dosimies ekskursijā uz “Tarzānu trasi”, Daugavpilī. 

Nometnēs tiks nodrošinātas veselīgas bezmaksas pusdienas 1x dienā. Pēc nometnes  radoša-

jās darbnīcās veidotie darbi un foto materiāli atstās pozitīvas emocijas par jautri kopā pava-

dītu laiku. 

Dalība nometnēs – bez maksas. 

Sagatavoja nometnes vadītāja: L.Ražinska 

VESELĪGA DZĪVESVEIDA  

DIENAS NOMETNES BĒRNIEM 

“VESELĪBAS BODE” UN  

“VESELĀ MIESĀ, VESELS GARS!” 

http://www.jic.gov.lv
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VECĀKU FORUMS  

“VECĀKI 2030”  
Jūrmalas Kultūras centrs, Jomas iela 35, Majori, 2018. gada 6.jūnijs, 
plkst 10.00 – 16.15 

Mērķis: Informēt un skaidrot vecākiem pilnveidotā mācību satura un pieejas 
piedāvājumu.  

Iedvesmot vecākus pārmaiņu ieviešanas procesiem savās skolās un citu vecāku 
informēšanai.  

Darba kārtība 

 Kas mainīsies līdz ar pilnveidotā mācību satura un pieejas ieviešanu? 

 Kad un kā notiks pilnveidotā mācību satura ieviešana?  

 Kā vērtēs skolēnu sniegumu?  

 Darbnīcas: pilnveidotā mācību satura un pieejas piemēri. 

 Jautājumu un atbilžu sesija. 

Pieteikšanās. Ieeja brīva, bet obligāta reģistrācija 

Sūti e-pastu uz vecaki2030@gmail.com 

Vecākiem no Latvijas reģioniem segsim nakstmītni un ceļa izdevumus.  

Reģionos vecākus dalībai forumā uzrunās un koordinēs arī pašvaldību Izglītības 
pārvaldes.  

Kontaktpersona: Edīte Kalniņa, Jūrmalas pilsētas Lielupes pamatskola, Skolas 
padomes vadītāja, tālrunis 26468079, e-pasts editekalninaek@gmail.com 

Atbalsta Jūrmalas Dome, Britu padome Latvijā 

Foruma saturs sadarbībā ar Valsts izglītības satura centra īstenotā ESF projekta 
“Kompetenču pieeja mācību saturā” jeb Skola2030 ekspertiem 

Informē Mammamuntetiem.lv  

DATU DROŠĪBAS 

EVOLŪCIJA 

Vispārīgā datu aizsardzības regula jau stājusies spēkā no šī 

gada 25. maija. NVO sektora pārstāvju vidū jūtams satrau-

kums, kas balstīts uz šķietami neskaidrajiem un jaunajiem 

indivīda datu aizsardzības noteikumiem. Papildus Datu 

valsts inspekcijas rīkotajiem informatīvajiem semināriem, 

apjukuma kliedēšanas nolūkos Latvijas Pilsoniskā alianse 

ir sagatavojusi infografiku ar informāciju, kas var būt no-

derīga, lai labāk izprastu Vispārīgo datu aizsardzības regu-

lu, kā arī kontaktinformāciju, kas var būt noderīga padziļi-

nātu jautājumu gadījumos. 

Biedrība “Preiļu NVO” informē, 9. jūni-

jā Daugavpils novada Višķos, Višķu es-

trādē, pie skaistā Luknas ezera, notiks 

Latvju pirts un zāļu festivāls 2018'.  

Festivālā visas dienas garumā būs noderīgas 

tematiskās lekcijas, meistarklases un radošās 

darbnīcas par augu tēmu - viss par pļavu un 

mežu augiem, zāļu tējām, stādiem un latvju 

pirts tradīcijām. Šis vasaras tematiskais pasā-

kums pulcēs vienkopus Jelgavas, Ozolnieku, 

Gulbenes, Daugavpils, Ilūkstes un citu novadu 

pirtniekus, zāļu un augu stādu audzētājus, 

vietējos mājražotājus un amatniekus, un citus 

jomas profesionāļus no Latvijas un Lietuvas.  

Nozīmīgākā festivāla daļa tiek plānota vakarpusē - Kongress "Kas ir Latvju 

pirts?". Tas ir ilgi gaidīts notikums latvju pirts kultūrtelpā, kas pulcēs pirts, vēs-

tures, folkloras, valodas un latviskās dzīvesziņas jomas profesionāļus un autori-

tātes, lai kopīgi vienotos par latvju pirts pamatvērtībām senču kultūrmantojuma 

un šodienas dzīvesziņas kontekstā. 

Kongresu ieskandinās projekta "Mans Tautastērps" parāde un latvju spēka 

dziesmas. Kongresa noslēgumā plānota svinīga protokola "Kas ir latvju pirts?" 

nolasīšana un koncerts. Festivālu organizē biedrība "Lauku partnerība "Lielupe", 

Daugavpils un Ilūkstes novadu partnerība "Kaimiņi" un biedrība "Sateka", sa-

darbībā ar biedrību "Latvju pirts un SPA asociācija" un Višķu pagasta pašvaldī-

bu.  

Festivāls ir Leader starpvalstu sadarbības projekta "Dabas spēks un pirts tradīci-

jas - sev, ģimenei un biznesam!" pasākums. 

Apmeklētājiem ieeja pasākumā ir BEZMAKSAS. 

LATVISKO SAJŪTU BRĪVDIENAS  

LATGALĒ – LATVJU PIRTS UN  

ZĀĻU FESTIVĀLS 2018 

mailto:vecaki2030@gmail.com
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Biedrības “Jēkabpils NVO resursu 

centrs” struktūrvienībā SR Dienas 

centrs “Kopā būt”” 29. maija nodar-

bība latviešu valodas apguvē mazā-

kumtautību senioriem bija ne tikai 

maija mēnesi, bet arī  brīvprātīgās 

pasniedzējas Dzintras Šukstas 

gandrīz trīs ar pusi mēnešus ilgušo 

darba posmu noslēdzošā nodarbība. 

Kā pastāstīja Dienas centra “Kopā būt” 

vadītāja Ritma Komarova, tad Dzintra 

Šuksta ir  darītāja, nevis malā sēdētāja.  

“Ja man jautātu, kāds ir aktīvs seniors, 

tad atbilde skanētu – tāds, kāda ir Dzin-

tra. Viņa apmeklē gan nūjošanas, gan 

rokdarbu nodarbības,  piedalās otrdienu 

“Sarunās pie tējas tases”. Dzintrai piemīt 

atbildības un humora izjūtas, viņa prot 

sevi disciplinēt un atjautīgi ietērpt vārdos 

savu domu, kas viņu padara par intere-

santu sarunu biedru. Uz Dzintru var pa-

ļauties. Kā pedagogs – pieredzējusi, ar savu 

stilu jeb knifiņiem.  

Dienas centrā latviešu valodas apmācības ir 

neformālas, kas nozīmē atšķirīgu pieeju, salī-

dzinot ar oficiāli apstiprinātajām mācību pro-

grammām. Sākotnēji bija jūtams, ka situācija, 

kad skolnieki ir pašas gados, ar dažādu latvie-

šu valodas zināšanu līmeni, mulsina ilggadējo 

skolotāju. Bet Dzintra, acīmredzot, intuitīvās 

pieredzes vadīta, ātri uztvēra īsto pieeju. Ne 

velti apmācību dalībnieces uzsvēra, ka 

gaisotne Dienas centrā un pasniedzējas 

attieksme ir aspekti, kas motivē nākt uz 

latviešu valodas apguves nodarbībām. 

Ļoti ceru, ka pēc vasaras brīvlaika Dzintra 

turpinās latviešu valodas skolotājas praksi 

Dienas centrā “Kopā būt””, stāsta R. Ko-

marova. 

Jāpiebilst, ka Dzintrai Šukstai ir augstākā 

izglītība (LU) krievu filoloģijā un maģistra 

grāds psiholoģijā – vecumposmu pedago-

ģiskās psiholoģijas apakšnozarē. Pedagoga 

darba stāžs ir 35 gadi, bet arī pēc aktīvā 

darba perioda ir turpināts strādāt izglītī-

bas jomā, konsultējot skolniekus, palīdzot 

apgūt mācību vielu tiem, kuriem valodas 

nav stiprā puse. Iniciatīva pasniegt latvie-

šu valodu senioriem pieder pašai Dz. Šuk-

stai. Tā radās pērngad NVO forumā - saru-

nās par brīvprātīgo darbu. 

Ar Dzintras Šukstas vasaras atvaļinājumu, 

latviešu valodas apmācības nodarbībās izmai-

ņas nav notikušas – kā ierasts - tās joprojām 

notiks trešdienās 14.00. Apmācības vadīs 

Dienas centra “Kopā būt” vadītāja Ritma Ko-

marova. 

DIENAS CENTRĀ  “KOPĀ BŪT” LATVIEŠU VALODAS APMĀCĪBA  

SENIORIEM - BRĪVPRĀTĪGĀS NO SENIORU VIDUS INICIATĪVA 

No kreisās Rimma Čuprakova, Jeļena Magdaļenoka, 

Dzintra Šuksta, Dienas centra “Kopā būt” vadītāja 

Ritma Komarova un Marina Drozde 
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Jēkabpils pilsētas pensionāru apvienī-

ba, sadarbībā ar Jēkabpils 3. vidussko-

las 11. klases audzēkņiem rīkoja jau 

otro projekta “Sēlija dzejā un prozā” 

aktivitāti. 

Projekts ir Jēkabpils pilsētas pašvaldības rīko-

tā NVO projektu konkursa nominants un tā 

īstenošanai piešķirtais finansējums paredzēts  

dzejas un prozas lasījumu, tikšanos ar literā-

tiem un divu izzinošu braucienu organizēša-

nai. 

Pasākumu atklāja pensionāru apvienības 

vadītāja Dzintra Gavriloviča ar stāstījumu par 

Gothardu Frīdrihu Stenderu, sauktu par Veco 

Stenderu (dz. 1714. gada 27. augustā, miris 

1796. gada 17. maijā) - apgaismības laikmeta 

vācbaltiešu luterāņu teologu un izgudrotāju, 

Sēlpils un Sunākstes mācītāju, latviešu laicī-

gās rakstniecības dibinātāju un "Latviešu 

valodas vārdnīcas" (Lettisches Lexikon, 1789.) 

autoru. 

Pasākums turpinājās ar Ārijas Elksnes 

(07.02.1928. – 29.09. 1984.) dzejas lasīju-

miem Jēkabpils 3. vidusskolas jauniešu (11. 

klase – audzinātāja un latviešu valodas skolo-

tāja Ingūna Ūbele) izpildījumā un Dz. Gavrilo-

vičas stāstījumu par dzejnieci. Par vairākiem  

gan labi, gan mazāk zināmiem dzejniekiem – 

Imantu Auziņu, Jāni Lazdu, Vilni Vietnieku 

un Baltjanci,  informēja un viņu darbu frag-

mentus citēja projekta ““Sēlija dzejā un prozā” 

vadītāja Velga Novika. 

Projekta “Sēlija dzejā un prozā” ietvaros jau 

19. jūnijā ir iecerēts izzinošs klātienes ceļo-

jums kopā ar Lūciju Ķuzāni pa viņas grāmatas 

“Saule mūžam mana” takām. Ir ieplānota 

vizīte pie Ilūkstes senioriem, kur pasākumā 

“Ilūkstes novads atkal Sēlijā” vieni otriem 

stāstīs  par literātiem, kuru dzīves un daiļ-

rades gadi saistīti ar Sēliju. 

IZZINA “SĒLIJU DZEJĀ UN PROZĀ” 
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12. maijā notika Jēkabpils poļu biedrī-

bas “Rodacy” valdes locekļa, velotūris-

ma entuziasta Riharda Barkovska orga-

nizētais velobrauciens pa Sēlijas skais-

tākajām vietām. Kā brauciens norisinā-

jās, un, kas tika apskatīts, stāsta pats 

velotūrisma gids. 

“Pēc "ziemas miega" 13 Jēkabpils velosipēdisti 

nolēmām atvērt ceļojumu sezonu. Maršruta 

izvēli atviegloja Sēlpils pagasta lauku sētas 

“Boļāni” saimnieces Maijas Dainas Paegles 

aicinājums Latvijas Kultūras akadēmijas tra-

dicionālās dziedāšanas grupas “Saucējas”  un 

tās vadītājas Ivetas Tāles meistarklasi daudz-

balsīgā dziedāšanas veidā – rotāšanā 

(nosaukums radies no piedziedājuma “rotā)”. 

Un, ja  virziens izvēlēts, tad tikai - uz priekšu!  

Pirmā pieturas vieta bija Salas birzītē, kur 

mūs sagaidīja biedrības "Holista" pārstāve, 

sertificēta nūjošanas trenere Ligita Ūpīte. 

Viņa mūs iepazīstināja ar tautas sporta veidu - 

nūjošanu. Kad  parādījām, ko esam iemācīju-

šies mēs, apgūstot nūjošanu, savas Suņu skolā 

apgūtās prasmes izrādīja Ligitas četrkājainais 

draugs Amber.  

Tālākais ceļš veda uz Melno silu. Šajā maršru-

ta posmā bija ko izturēt - garais nobrauciens 

no Gustiņu kalna, kur, lai neizraisītos kāds 

negadījums, vajadzēja koncentrēties un stipri 

turēt stūri, bija sava veida braukšanas 

prasmju pārbaudījums. Piestājām pie "Baltā 

krusta"- piemiņas vietas  I Pasaules karā kri-

tušajiem krievu armijas zaldātiem.  

Jaunsēlpilī, biedrības “Vides un Tūrisma attīs-

tības klubs "Sēlija"” vadītājas  Rasmas Draš-

kas piemājas saimniecībā mums bija iespēja 

apskatīt dižliepas, kuru tuvumā pagatavojām 

pusdienu maltīti un turpat papusdienojām.  

Netālu  savu  ūdens spoguli zibina Baltiņu 

ezers, kura apkārtne pārsteidz ar cilvēka dar-

bības neskarto dabisko ainavu. Arī mēs piestā-

jam, lai papriecātos par mellenāju  un sūnu 

paklāju ezera krastā, un peldētgribētājus vili-

nošo ūdens virsmu. Apskatām arī pirmo seno 

sēļu apmetnes vietu – šo apvidu cilvēki kā 

mītnes vietu izvēlējušies tā iemesla dēļ, ka 

mežs un ezers devis izdzīvošanai nepiecieša-

mo: medījumus, zivis, ogas u.c. Šī  apkaime 

slavena ar dižkoku daudzumu - redzējām arī 

dižkoka vārda cienīgas priedes un vītolu, kā 

arī pie “Boļānu” mājām arī ozolus. 

Braucot gar ļoti stāvo pilskalnu, par kura vār-

da  Sudrabkalns izcelsmi vēsta  sena teika, 

kuru atcerējāmies atelpas brīdī: velns naktī 

nesis sudraba naudu. Te pēkšņi nodziedājis 

gailis. Velns tā izbijies, ka no bailēm uz vietas 

nometis naudu. Tajā vietā izaudzis kalns, zem 

kura sudraba nauda glabājoties vēl šobaltdien. 

Sudrabkalnā iepazinām anemoni – pavasarī 

ziedošu aizsargājamo augu. 

Pēc stundas bijām Zvejnieklīcī, kur varējām 

atpūsties un paspēlēt bumbu. Daugavā pavei-

cās ieraudzīt senlatviešu ūdens ceļotāju liellai-

vu (izskatā līdzinās mūsu kaimiņu -

ziemeļtautu vikingu laivām), kura ,veicot tū-

risma izbraucienu, pie Zvejnieklīča pagriežo-

ties atceļam, meta līkumu.  

Atlikušie pieci kilometri līdz lauku sētai 

“Boļāni” šķita  krietni garāki par iepriekšē-

jiem, jo ceļš veda kalnā. Jau pa gabalu 

“Boļānos” varēja saskatīt rosību – daudzās 

automašīnas un ļaudis tautas tērpos liecināja 

par vērienīgu kopā sanākšanu. Sasveicināju-

šies ar saimnieci Maiju, devāmies apskatīt 

fotoizstādi par netālu esošo Strūves meridiāna 

punktu. Pagalmā uzstādītajā teltī apskatījām 

Dainu skapi*.  

Turpinot iecerēto velomaršruta programmu, 

gājām klausīties "Saucēju" skandētās dzies-

mas. Tās tika dziedātas vairākos pakalnos, 

savdabīgā balsu skanējumā izdziedot Sēlijas 

novadam raksturīgo dziesmu veidu – rotāša-

nu.  

No Taborkalna ripoja labi un 20 kilometri līdz 

Jēkabpilij tika paveikti stundas laikā - kā zi-

nāms, ceļš uz mājām vienmēr īsāks,” stāstīju-

mu noslēdz R. Barkovskis. 

Velotūrisma gids piebilst, ka maršruta kopga-

rums 12. maija braucienā bijis  55 kilometri, 

bet spēks smelts visai vasarai...   

 

Foto no Riharda Barkovska privātā arhīva 

  

*  Šogad arī aprit desmit gadi, kopš Sēlpils 

pagasta bioloģiskajā saimniecībā “Boļāni” 

atvērts “Sēlpils lauku sētas Dainu skapis”, 

kas piedāvā virtuāli apskatīt 3389 tautas-

dziesmas, kuras pierakstījuši un Krišjānim 

Baronam iesūtījuši sēlpilieši. 

SĒLIJĀ BAUDA DABAS AINAVAS UN KLAUSĀS  

SĒLIJAI RAKSTURĪGO “ROTĀŠANU” 
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ARĪ LIELAJĀ TALKĀ PILNVEIDO  

“VESELĪBAS DARBNĪCU BIRZĪTES PARKĀ”  

Inga Āriņa,  

biedrība “Holista” 

Turpinot ikgadējo Latvijas 

pavasara tradīciju LIELĀ TAL-

KA, 28.aprīlī -  jau ceturto 

gadu pēc kārtas, biedrība 

“Holista” aicināja iedzīvotājus  

sakopt  Salas novada Salas 

ciema Birzīti. 

Birzītes teritorijā ar Lauku atbalsta 

dienesta atbalstītā projekta palīdzī-

bu tiek veidota  “Veselības darbnīca 

Birzītes parkā”. Talcinieki šinī reizē 

iesaistījās Birzītes teritorijas sakop-

šanā pēc ziemas miera. Savukārt 

jaunā tiltiņa apkārtne ieguva citu 

ainavisko tēlu - tur Birzītes apmek-

lētājus jau šovasar priecēs  jaunies-

tādītie kociņi.  

Jāpiebilst, ka jaunākajam talkas 

dalībniekam ir tikai  3 gadiņi. Liels 

paldies VISIEM, kas atrada laiku 

piedalīties Birzītes talkā! 

Autores foto 

L.Upīte,  

biedrības Holista valdes locekle  

26. maijā biedrība Holista Salas novada 

svētkos un Pasaules nūjotāju dienā pro-

jekta ietvaros organizēja ''Ekspedīciju 

pa Vidsalas vēstures takām''. 

Pārgājiens  sākās no Salas ciema Birzītes Salas 

nūjotājiem un no Sporta stadiona  Jēkabpils 

nūjotājiem. Ekspedīcijas maršruts: Daugava-

sala/Vidsala - pontona tilts – Salas birzīte – 

Jēkabpils. Satikšanās vieta Salas un Jēkabpils 

nūjotājiem bija Pontona tilts. Kopējais marš-

ruts sastādīja apmēram 16 km, noietais soļu 

skaits jēkabpilietēm bija 16785 soļi ! Pie kar-

stajiem laika apstākļiem,  tas bija nopietni. 

Jēkabpilietes pavadīja suns Amber, kas uz-

mundrināja nūjotājas, un uzrādīja ūdenstilp-

nes. 

Nūjotāja, Salas vidusskolas skolas skolotāja 

Anita Zvirgzda veica ekspedīcijas gida lomu, 

izrādīja Vidsalas karti un stāstīja tās vēsturi. 

Vēsture liecina, ka šī vieta, jau  kopš 16 gs. ir 

bijusi atpazīstama visu karu armijām, kas 

devušās pāri Latvijai, citu zemju iekarošanai.  

Hercoga Jēkaba laikā uz salas tika  medītas  

melnās lapsas ! Uz Vidsalas 1940.g. atradās 

nabagmāja, bet  1970.g. tanī ēkā - Salas ciema 

bērnudārzs. Tas bija vienīgais  bērnudārzs 

tanī laikā, lai nokļūtu tur, 

katru dienu vecāki bēr-

nus veda pāri upei Sakai! 

Milzīgus notikums Vid-

sala piedzīvojusi lielo 

plūdu laikos, kas ik pēc 

daudziem gadiem nemi-

tīgi atkārtojas un vēstu-

riski ir bijuši lieli un 

smagi. Tie nesuši lielus 

dabas postījumus Salas iedzīvotājiem. 

Šī vieta ir izcila tūrisma objekta vērta! 

Ekspedīcijas maršruta autors un orga-

nizators bija mūsu biedrības vadītāja 

Olga Kuņankina. 

Nūjotājus un vingrotājus Salas birzītē 

sagaidīja Āriņu ģimene ar pašu  gata-

voto gardo, auksto zupu un Donas 

rupjmaizi! Bet, lai tiktu pie zupas, bija 

jāizvingrojas. 

Pareizi izvingroties, izstaipīties, ir katras spor-

tiskās aktivitātes nopietna sastāvdaļa. Visi 

dalībnieki izvingrojās pēc nūjotāju tehnikas 

elementu vingrojumiem, kurus vadīja nūjoša-

nas instruktore Ligita Upīte.  Ielu vingrotāji 

Renārs Dericāns un Oskars Strods parādīja 

vingrošanas pamatus, kā vingrojot pareizi 

stiprināt muguras, vēdera muskulatūru uz  

birzītē uzstādītajiem stieņiem un vēdera pre-

ses baļķiem. Atjautības un izzinošie jautājumi 

par nūjošanu, veselīgu produktu lietošanu bija 

vērtīga zināšanu pārbaude. 

Paldies visiem organizatoriem, Holista dalīb-

niekiem, pasākuma dalībniekiem par atsaucī-

bu, piedalīšanos un kopā būšanu! 

EKSPEDĪCIJA PA VIDSALAS VĒSTURES TAKĀM 



19. maijā Jēkabpils Svētās Jaunavas 

Marijas dzimšanas Romas katoļu baznī-

cā norisinājās Jēkabpils poļu biedrības 

“Rodacy” projekta “Pretī Polijas un 

Latvijas 100-gadei” 

ietvaros rīkotais VI starptautiskais Garīgo 

dziesmu festivāls “Māras zemes karaliene”.  

Festivāls tika atklāts ar svēto Misi 

Festivālā piedalījās gan Jēkabpils muzikālie 

kolektīvi - tajā skaitā biedrības “Rodacy” an-

samblis “Zgoda”, gan kori un ansambļi no 

citām Latvijas pilsētām - Rīgas, Krāslavas, 

Daugavpils, Jelgavas, Rēzeknes, kā arī no 

Staburaga pagasta, gan vieskolektīvi no Lietu-

vas  - Trokas pilsētas un  Polijas pilsētas Prže-

roslas, kuru festivālā pārstāvēja divi ansambļi 

- "Znaroku" un „Przeroślaki”. 

Jāpiebilst, ka 19. maijā Jēkabpilī viesojās 

Polijas vēstniecības delegācija, kuras dalībnie-

ki apmeklēja arī VI Garīgo dziesmu festivālu. 

Projektu “Pretī Polijas un Latvijas 100 – 

gadei” finansiāli atbalsta Jēkabpils pilsētas 

pašvaldība 

Foto: Rihards Barkovskis, biedrība “Rodacy”  

ĪSTENO PROJEKTU “PRETĪ POLIJAS UN LATVIJAS 100-GADEI” 

RĪKOJA TIKŠANOS AR BALTKRIEVU MĀKSLINIEKU 
Īstenojot Jēkabpils pilsētas pašvaldības 

rīkotajā NVO projektu konkursā atbal-

stīto projektu “Zem vienām debesīm 

Latvijas simtgadei”, Jēkabpils baltkrie-

vu biedrība “Spatkanne” sadarbībā ar 

Jēkabpils Galveno bibliotēku 23. maijā 

rīkoja tikšanos ar baltkrievu mākslinie-

ku Nikolaju Gavriloviču.  

Pasākums jau ievadā vēstīja, ka tas būs tīkams 

ne tikai gleznotājmākslas, bet arī baltkrievu 

mūzikas cienītājiem - tikšanos ievadīja Jēkab-

pils baltkrievu biedrības “Spatkanne” vokālā 

ansambļa uzstāšanās.  

Kā pastāstīja biedrības “Spatkanne” vadītāja 

Valentīna Doroščenoka, N. Gavriloviča darbi 

tikuši redzēti kādā no baltkrievu kopienas 

pasākumiem Rīgā. Ļoti patikuši, kādēļ arī 

gribējies, lai tos būtu iespēja redzēt arī jēkab-

piliešiem. 

Pats mākslinieks izsakās īsi - bērnībā zīmējis, 

kā visi bērni to dara. Pa laikam piedalījies 

konkursos… . Dzīvē sanācis, ka liktenis aizve-

dis uz Rīgu, kur mākslā ietekmējies no sava 

skolotāja – mākslinieka Laimdota Mūrnieka.  

“Iespējams, vērojot, var šķist - it kā  gleznojuši 

dažādi cilvēki. Bet man patīk katru dienu darīt 

ko citu. Te ir skaista daba, pļavas. Es priecājos 

un esmu pateicīgs bibliotēkai, baltkrievu bied-

rības vadītājai Valentīnai, ka man ir iespēja 

savus darbus izrādīt šīs pilsē-

tas iedzīvotājiem”, saka N. 

Gavrilovičs. 

Jāpiebilst, ka Jēkabpils balt-

krievu biedrība “Spatkanne” 

jau daudzus gadus sadarbojas 

ar Jēkabpils Galveno biblio-

tēku dažādu pasākumu orga-

nizēšanā – ko, uzrunājot 

tikšanās dalībniekus, uzsvēra 

arī bibliotēkas informācijas 

centra vadītāja Lilija Kirilova.   

Mākslinieka N. Gavriloviča 

darbi Jēkabpils Galvenajā 

bibliotēkā  būs apskatāmi līdz 

pat 30. jūnijam – iepriekš 

paredzētais termiņš līdz mai-

ja beigām ir pagarināts par 

veselu mēnesi.. 

Uzstājas  ansamblis „Przeroślaki” /Polija/ 

Izziņai  www.jgb.lv  

Nikolajs Gavrilovičs dzimis 1962. gadā Dokšicas pilsētā Vitebskas apgabalā. Vēlme 

zīmēt radusies jau bērnībā. No 1980. gada mākslinieks dzīvo Rīgā. Sevi pozicionē kā 

brīvmākslinieku. Mācījies Jurija Cirkunova mākslas studijā, strādājis ar baltkrievu 

mākslinieku Vjačku Celešu (Вячка Целеш), skolojies pie mākslinieka Laimdota 

Mūrnieka, kurš gleznojis savā īpašā un neatkārtojamā stilā.  Mākslinieks enerģiju un 

iedvesmu gūst no dalības Latvijas baltkrievu biedrību kultūras dzīvē. 

No kreisās: biedrības “Spatkanne” vadītāja  

Valentīna Doraščonoka sarunā ar mākslinieku  

Nikolaju Gavriloviču 
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12.maijā Jēkabpils Tautas namā no-

tika Starptautiskajai ģimenes dienai 

veltīta konference „Kam pieder 

laiks?”. Konferenci organizēja bied-

rība “Kristīgai paaudžu kopienai 

(KPK) „Tilts”” un tā bija viena no 

aktivitātēm biedrības īstenotajā un 

Jēkabpils pilsētas pašvaldības atbal-

stītājā tāda paša nosaukuma projek-

tā. Šī bija jau sestā konference, uz 

kuru, tuvojoties Starptautiskajai 

ģimenes dienai ik gadus jēkabpilie-

šus aicina biedrība KPK “Tilts”. 

Kā jau konferences pieteikumā tika infor-

mēts, tēma šogad skāra ikvienam no mums 

aktuālus jautājumus -  laika trūkuma izrai-

sīts stress, fragmentāras attiecības, pašno-

vērtējuma problēmas u.c.  Atbildes un 

iespējamos risinājumus piedāvāt bija uzai-

cināti trīs ne tikai Latvijā, bet arī starptau-

tiskā mērogā pazīstamas personības. At-

stāstīt katra no viņiem teikto ir nepasacīt 

neko – atliek vien cerēt, ka arī nākamgad 

biedrība KPK ”Tilts” turpinās tradīciju un 

varēsim piedalīties VII šīs NVO konferen-

cē, jo biedrība nebeidz pārsteigt ar aktuā-

las tēmas izvēli un  respektablu, kas vien-

laicīgi nozīmē ārkārtīgi aizņemtu, lektoru 

piesaisti. 

Lekcijā “Kam pieder laiks?” bija iespējams uzzināt katoļu priestera un Kalna 

svētību kopienas vadītāja Andreja Mediņa teiktajā par laiku  filozofiskā as-

pektā, kā arī ieklausīties priestera  atziņās par cilvēka un laika attiecībām. 

Jāpiebilst, ka Andrejs Mediņš Bruknas muižā izveidojis kopienu, kurā palīdz 

atkarībās nonākušiem jauniešiem atrast savu tālākceļu dzīvē. 

Otrā no lektoriem - emocionālās labsajūtas un attiecību eksperte psiholoģe 

Iveta Aunīte ir absolvējusi Starptautisko Praktisko Psihologu augstskolu, 

otro gadu desmitu strādā savā privātpraksē, un apmēram 70% no viņas 

klientiem ir tieši bērni un viņu vecāki. Vairāk kā desmit gadus Iveta ir lektore 

ne tikai izglītības sistēmā, bet arī dažādos uzņēmumos. RIMI bērniem emoci-

onālās labklājības eksperte. Regulāri raksta arī portālam "Mammām un tē-

tiem", kā arī ir grāmatas "Kā izprast savu bērnu" līdzautore. Viņa savā lekcijā 

“Laiks bērniem” klausītājus iepazīstināja ar pozitīvās audzināšanas un dis-

ciplinēšanas principiem un to, kas un kā veicina paaudžu sadarbību. 

Darbnīcu ar intriģējošo nosaukumu „Patiesība par žurku karaļiem”, kurā tika 

izskaidrots paradokss – eksistē jomas, kurās ir izteikta žurku līderība pār 

cilvēkiem u. c., vadīja personības izaugsmes treneris Aleksis Daume. Aleksis 

Daume ir apmācību vadītājs SIA “Nordic Training International”, kur atbild 

par semināru, treniņu vadīšanu Baltijā, Krievijā, Ukrainā. A. Daumes apmā-

cību tēmas – vadītprasme, līderība, komandas veidošana, konfliktu un stresa 

menedžments, dzīves līdzsvars u.c.  

Atšķirībā no citu gadu konferencēm, sestā noslēdzās ar klātesošo biedrības 

KPK “Tilts” darbinieku uzrunu, svinīgu, aizdegtām svecēm rotāta kliņģera 

ienešanu, tam sekojošu daudzu elpu kopīgu pūtienu un aicinājumu nobaudīt 

KPK “TILTS” 15 GADU  JUBILEJAS  KLIŅĢERI.  

Apsveicējiem pievienojas arī biedrība “Jēkabpils NVO resursu centrs”.  

Apsveicam! 

STARPTAUTISKAJAI ĢIMENES DIENAI VELTĪTA KONFE-

KPK “Tilts” vadītājas Initas Zarkevičas uzrunas video 

VIDUSDAUGAVAS NVO E-AVĪZE  2018. gada maijs 
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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 

VIEDOKLIS 

KĀPĒC NEESAM BAGĀTI?  

Agita Pleiko,  

biedrības “Jēkabpils NVO resursu centrs”  

valdes priekšsēdētāja 

Vislielākais paradokss, kas mani ir pārsteidzis 

pēdējo gadu laikā, ir nupat ārpus domes 

priekšsēdētāja krēsla palikušā Leonīda Sal-

ceviča žēlošanās intervijā laikrakstos “Jaunais 

Vēstnesis”, “Ceturtdiena” un laikam jau arī 

“Radio1” par lietām, kas beidzot nav viņa kon-

trolē. Tai skaitā – par finansējumu un telpām 

Jēkabpils nevalstiskajam sektoram.  

Absurdi, jo žēlošanās ir par VIŅA atbildības 

laikā iesāktiem risinājumiem, kas nu pēkšņi ir 

kļuvuši nederīgi, jo nauda, acīmredzot, node-

rētu citur, kur pats šobrīd plašu žestu  piedalī-

ties vairs nevar. Paradoksāli, jo izliekas nezi-

nām, ka telpas Jaunajā ielā 39i, bijušajā bēr-

nudārzā “Zvaigznīte”, gadus trīs pats solījās 

rekonstruēt tieši NVO mājai, par kādu mēs šo 

ēku kopš tiem “solījumu laikiem” arī iesau-

cām. Pat naudu budžetā vienugad atvēlēja, 

tikai darīt neko tā arī neuzsāka, bet zem izdo-

māta iemesla gada otrajā pusē nogrozīja citām 

vajadzībām, nepieķeroties pat projektēšanai. 

Tagad, kad ēkas renovācijas projekts tikpat kā 

gatavs un varētu sākties remontdarbi vēl viena 

pamesta nama saglābšanā, nu aizmirsts ir 

paša solītais un ierunājies “it kā” taupīgums. 

Papildus visam vēl tēlo Nezinīti, jo šībrīža 

projekts vairāk paredz pašvaldības adminis-

tratīvā aparāta loģistikas uzlabojumus, ne 

NVO būtisku pretimnākšanu – pēc renovācijas 

uz Jauno ielu 39i paredzēts pārcelt sociālo 

dienestu, no jauna izveidot reģionālas nozīmes 

centru cilvēkiem ar garīgo atpalicību pirms un 

pēc pilngadības sasniegšanas. Šis plāns nebūt 

nav tik labvēlīgs NVO, atšķiras no sākotnēji 

cerētā.  

Bet visklajāk un drosmīgāk ir operēts ar melī-

giem faktiem par Valmieras domes atbalstu 

savām nevalstiskajām organizācijām, tiražējot 

novecojušus, paša izdomātus secinājumus, ka 

Valmiera it kā atbalstot tikai pensionāru orga-

nizācijas. Dzirdot to jau pirms gadiem četriem, 

mēs noskaidrojām, ka Valmiera iet modernā-

ku un inteliģentāku ceļu, uzdevumus savām 

NVO deleģējot līdz ar finansējumu to veikša-

nai. Piemēram, reģionālā bērnu krīzes centra 

“Valdardze” uzturēšanai šogad paredzēti 15 

600 eur, bet Dienas aprūpes centra 20 cilvē-

kiem ar garīgās attīstības traucējumiem 

“Stropiņš” darbībai 39 100 eur. Un tie nav visi 

deleģēšanas līgumi. Līdzīgi rīkojas arī citviet, 

kur sociālos pakalpojumus nevarētu iedomā-

ties bez NVO. 

Viens fakts visā Salceviča publiski paustajā 

tomēr ir patiess – Valmiera tiešām IR bagātā-

ka par Jēkabpili, tāpēc arī tēriņu solis plašāks 

un drosmīgāks, nevairoties no inovācijām – lai 

atceramies īres dzīvokļu pieckorpusu māju 

būvniecību, kuras teju tiks nodotas ekspluatā-

cijā, jo Valmierā īres dzīvokļu katastrofāli 

trūkst – cilvēki raujas tur strādāt un dzīvot.  

Šai vietā jautājums “Kāpēc neesam bagāti? “ 

maina rakursu  – kāpēc, Leonīd Salcevič, vie-

nādās sākuma pozīcijās esošās Jēkabpils un 

Valmiera ŠOBRĪD, pēc 20 Jūsu saimniekoša-

nas gadiem, ir TIK atšķirīgas? Valmiera, kas 

atrodas atstatu no satiksmes un loģistikas 

krustcelēm, kurai nav ne naftas, ne gāzes, 

šodien Jūsu leksikā nes “bagātās” vārdu, bet 

stratēģisko ceļu krustpunktos esošā Jēkabpils 

tiek nievāta, ka problemātiski pat ēku sakārto-

šanai naudu atvēlēt? Un vai “akmens” novelša-

na viena gada laikā to visu spēj vērst citādāku?  

Domāju, ka bijušais mērs lieliski zina – sa-

biedrības kopējās domāšanas veidu var izmai-

nīt pamazām, lēnām. Tāpēc viņam ir jāpaspēj 

spēlēt uz stīgām, kas iedzīvotāju prātos skanē-

jušas gadiem, jo tās vēl atpazīs. Tāpēc ar steigu 

jāsit pa vietām, kur cilvēki vienmēr ir uzdroši-

nājušies domāt radošāk, patstāvīgāk un atvēr-

tāk.  

Valmiera iedrošina joprojām. Negribas būt 

pārāk skarbai, bet Jēkabpils stāsts ir uz pauzes 

jau gadiem.  

Biedrība “Jēkabpils NVO resursu 

centrs” ir Latvijas Pretnabadzības 

tīkla biedrorganizācija, iesaistās 

tās darbībā jau divus gadus. Infor-

mējam par galveno visai apjomī-

gajā pasākumu klāstā.  

 Tiek izsludināts konkurss neval-

stiskajām organizācijām fondā 

“Laika Mets”,  info:  http://

www.eapn.lv/laikamets/ 

 Ar 2017. gada 1. janvāri Latvijā uzsākta EMIN-2 projekta „Ceļā uz 

labāku minimālo ienākumu modeli un labāku Eiropu” īstenoša-

na, kas līdz 2018. gada 21. decembrim vienlaicīgi noritēs 25 Eiro-

pas Savienības dalībvalstīs. Nacionālais koordinators Laila Balga, 

e-pasts: info@eapn.lv vai tel. +371 22311545. Tuvāk http://

www.eapn.lv/emin2/ 

 Ar 2018. gada 9. aprīli EMIN Goda vēstneša pienākumus uzsāku-

si pildīt Elīna Pinto, Eiropas Latviešu apvienības vicepriekšsēde. 

 2018.gada pasākumu plānu Pretnabadzības tīkla Eiropas griezu-

mā var aplūkot ŠEIT un Latvijas griezumā ŠEIT. 

 

Informāciju sagatavoja  

NVO eksperts A.Pleiko 
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