
IEDEDZAM SVECI 

PIRMAJĀ ADVENTĒ 

Rīt līdz ar pirmo adventi iestājas klusais 

Ziemassvētku gaidīšanas laiks. Kādam 

mierīgāks, citam – darbīgāks. Nevalstiskajam 

sektoram tad noteikti būs aktīvs un ražīgs, lai 

noslēgtu kārtējo gadu un gatavotos 

nākamajam. 

Šodien Vidusdaugavas reģiona biedrībām 

notiek viens no gada svarīgākajiem 

notikumiem – NVO Forums, kas vienlaicīgi ir 

atskats uz paveikto, iespēja savstarpēji 

diskutēt, apmainīties viedokļiem un iecerēm. 

Tāpat tā ir iespēja publiski akcentēt kādu 

NVO sektoram svarīgu virzienu. Šoreiz tas ir 

brīvprātīgais darbs. Nereti jebkuras NVO 

pirmssākums ir tieši brīvprātīgā vēlme darīt 

kaut ko konkrētu. No tā izaug biedrības, 

projekti, finanses, taču brīvprātīgais darbs 

vienmēr būs nevalstiskas organizācijas viens 

no stūrakmeņiem. Tāpēc ir svarīgi pateikt 

šiem cilvēkiem paldies, un to arī šodien 

darām! 

Valstiski šajās dienās sabiedrību saviļņojis 

kārtējais valsts atteikums finansiāli atbalstīt 

bērnu ar retu slimību, ko var ārstēt tikai ASV. 

Nepilnās divās dienās, sociālajos tīklos un 

plašsaziņas līdzekļos izplatoties informācijai 

par šo atteikumu, sabiedrība jau saziedojusi 

vairāk nekā 80 000 eiro. Pakļaujoties 

sabiedrības spiedienam, arī veselības ministrs 

ir sācis meklēt variantus, kā palīdzēt un, šķiet, 

gana sekmīgi.  

Nedaudz vairāk kā pirms gada, arī “Jēkabpils 

NVO resursu centrs” uzsāka labdarība akciju, 

kurā aicināja palīdzēt divām mūsu meitenēm 

– Sintijai un Laurai, kuras piemeklēja smagas 

slimības. Iesaistījās arī citas organizācijas, 

valsts un “Ziedot.lv”. Diemžēl Sintija cīņā ar 

slimību zaudēja. Vēlreiz izsakām dziļu 

līdzjūtību Sintijas ģimenei un tuviniekiem.  

Novēlam mierīgu un siltu pirmo adventi! 

Liāna Pudule – Indāne 

E-Avīzes redaktore  

2014. gada novembris 
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VIDUSDAUGAVAS NVO E-AVĪZE 

Novembrī notikušajā Jēkabpils 

pilsētas pašvaldības Tradicionālo 

konfesiju konsultatīvās komisijas sēdē 

tika izteikts atbalsts biedrības „Jē-

kabpils NVO resursu centrs” labdarī-

bas akcijai „Pasniedz roku atbalstam! 

Kopā izveidosim Jēkabpils slimnīcas 

kapelu!” un ieteikts akcijas mērķi 

paplašināt, iekļaujot tajā kapelāna 

praksi. Akcijas laikā tiek vākti 

ziedojumi kapelas izveidei Jēkabpils 

reģionālajā slimnīcā un turpmāk 

akcijas mērķis skanēs „Pasniedz roku 

atbalstam! Kopā izveidosim Jēkabpils 

slimnīcas kapelu un kapelāna praksi!”. 

„Iniciatīvai par kapelas izveidi Jēkabpils 

slimnīcā piesaistīt kapelāna prakses izveidi 

piekrita arī Tradicionālo konfesiju 

konsultatīvās komisijas priekšsēdētājs Jānis 

Raščevskis, tāpēc ziedojumu vākšanas mērķis 

tiek paplašināts. Kā rāda pieredze -  arī pie 

Latvijas lielāko slimnīcu kapelām darbojas 

kapelānu dienesti. Jāpiebilst, ka viedoklis, 

ko, viesojoties Jēkabpilī, pauda projektā 

“Bērniem draudzīga sabiedrība” iesaistīto 

institūciju pārstāvji – Paula Stradiņa 

Klīniskās universitātes slimnīcas kapelāne 

Lelde Titava un Bērnu klīniskās universitātes 

slimnīcas Vecāku mājas kapelāns Linards 

Rozentāls arī apstiprina kapelāna prakses 

nepieciešamību,” informē biedrības 

„Jēkabpils NVO resursu centrs” valdes 

priekšsēdētāja Agita Pleiko. 

Anita Sproģe,  

Jēkabpils NVO resursu centrs,  

projekta „Vidusdaugavas reģiona NVO 

darbības atbalsts”  korespondente 

PAPLAŠINA LABDARĪBAS AKCIJAS  

„PASNIEDZ ROKU ATBALSTAM! KOPĀ 

IZVEIDOSIM JĒKABPILS SLIMNĪCAS KAPELU!” 

MĒRĶI 

Akcijas laikā — no 01.10.2014. līdz 31.12.2014. 

ziedojumus var veikt:  

 AR PĀRSKAITĪJUMU uz biedrības „Jēkabpils NVO resursu 

centrs”, kas ir Sabiedriskā labuma nevalstiska organizācija 

(reģ. Nr.  40008108696, Brīvības iela 45, Jēkabpils, LV 5201), bankas 

kontu: LV14PARX 0013118530001 ar norādi: „Jēkabpils slimnīcas kapelai”  

 VAI ARĪ IEMEST PAŠROCĪGI ZIEDOJUMU KASTĒ: 

- Jēkabpils NVO resursu centra telpās - Brīvības ielā 45, 2. stāvā; 

- dievnamos Jēkabpilī un Viesītē.  

Tālruņa numuri uzziņām: 29449622 (Agita) un 26410346 (Laimdota). 

Labdarības akcija noris projekta "VIDUSDAUGAVAS REĢIONA NVO DARBĪBAS ATBALSTS" ietvaros.  

Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija 



JĒKABPILS  PILSĒTAS  PAŠVALDĪBĀ  NOVEMBRĪ 

A.Pleiko 

Projekta „Vidusdaugavas reģiona NVO darbības atbalsts”  

koordinators sadarbībai ar Jēkabpils pašvaldību 

 

Novembrī Jēkabpils pilsētas pašvaldība turpināja strādāt pie 

budžeta izveidošanas nākamajam gadam, periodiski komi-

tejās skatot dažādu pašvaldības iestāžu un citus pie-

prasījumus.  

Labas ziņas nevalstiskajam sektoram – pašvaldība 2015.gadā apņē-

musies piešķirt apjomīgus līdzekļus vairākām biedrībām. 13.novembra 

Sociālo, izglītības, kultūras, sporta un veselības aizsardzības jautāj-

umu komitejas sēdē skatīja jautājumu par tādu biedrību kā „Jēkabpils 

basketbola klubs”, „Jēkabpils futbola klubs”, „Austrumlatvijas jaunat-

nes sporta klubs”, „SKN sports” u.c.pieprasījumus, tai skaitā arī sadaļā 

„Finansējums pārējām biedrībām”.  

Šis gan nav nekāds jaunums, jo sporta biedrības no pašvaldības bu-

džeta tikušas finansētas arī šogad. Piemēram, biedrība „Jēkabpils 

basketbola klubs” 2015.gadā pieprasa finansējumu no pašvaldības, kas 

samazināts par 10%, un tas būs 51 225EUR. Biedrība „Jēkabpils 

futbola klubs”, lai gan pieprasa 12000 EUR, nevar cerēt uz vairāk kā 7 

685 EUr finansējumu; biedrība „SKN sports” pieprasījums ir 40 000 

EUR, bet arī tas tiks saglabāts līdzšinējā apjomā ar - 10%, un tas būs 

29 455 EUR. Biedrība „Sporta klubs „Jēkabpils lūši”” (volejbola 

biedrība) arī cerējusi uz 12 000 EUR, bet lēma saglabāt līdzšinējā 

apmērā 1 800 EUR. Biedrība „Sporta attīstības fonds” pieprasījusi 14 

000 EUR, bet Jēkabpils Sporta centra vadītāja J.Bobrova viedoklis, ka 

nav lietderīgi atbalstīt to sporta veidu biedrības, kuru darbība 

„pārklājas ar federācijām”, tāpēc šeit var runāt tikai par pludmales 

volejbola atbalsta finansējumu.  

Daudz pieticīgāki ir finansējuma pieprasījumi, kurus izteikušas 

biedrības sadaļā „Finansējums pārējām biedrībām”. Papildus tam, ko 

pašvaldība budžetā paredz mazo biedrību projektu finansēšanai 

(2015.gadā to plāno 7 500EUR) un lielo jeb ārējā finansējuma pro-

jektu līdzfinansēšanai (nedaudz mazāk), vairākas biedrības ir iesnie-

gušas atsevišķu vajadzību finansējumus, piemēram, „Rodņik” prasa 1 

500EUR biedrības gadadienas svinībām, poļu kultūras biedrība 

„Rodacy” prasa 1 250 EUR poļu kultūras festivālam, „JK nams” prasa 

Ģimenes svētkus organizēšanai 1 500EUR, biedrība „Cerību sala” 

bērnu un jauniešu ar īpašām vajadzībām sporta svētkiem 800 EUR. 

Sēdē piedalījās un atsevišķi tika skatīts biedrības „Kaulu, locītavu un 

saistaudu slimnieku biedrība” Jēkabpils nodaļas pieprasījums par 

lietota trenažiera iegādi 3 890EUR vērtībā.  

Kopumā budžeta veidošanas process liek aizdomāties par vairākām 

lietām: 

1. Cik samērīgs ir finansējuma sadalījums starp dažādām 

biedrībām? 

2. Vai mērķtiecīgāk nebūtu iekļaut finansējumu atsevišķu jomu 

biedrībām Kultūras pārvaldes, Sociālā dienesta, Izglītības 

nodaļas budžetos, līdzīgi, kā tas tiek darīts ar sporta jomu, un 

ļaut tām administrēt šos projektus, tai skaitā – to konkursus? Tā 

tas notiek, piemēram, Dobelē. 

3. Kāpēc sporta jomas funkciju deleģējums pašvaldībā darbojas, bet 

tik grūti iet ar deleģējuma vai pat tikai konkrētu pakalpojumu 

pirkšanas ieviešanu no t.s.„pārējām biedrībām”?  

4. Vai biedrību konkrētu pieprasījumu nākamajam gadam 

iesniegšana pašvaldībai  ir atbalstāma prakse? Ja tā – kā par to 

informēt VISAS biedrības? Varbūt lūgt līdz konkrētam datumam 

šādus pieprasījumus pašvaldībā iesniegt saskaņā ar katras 

biedrības nākamā gada darbības plānu, kā to praktizē, piemēram, 

Liepājā? 

Lai rastu atbildi uz šiem jautājumiem, jau decembrī notiks NVO 

pārstāvju došanās pie deputātiem viņu iedzīvotāju pieņemšanas laikos 

– INTERESENTI VĒL VAR PIEVIENOTIES! 

Novembra pēdējā sēdē pašvaldība atbalstīja arī pensionāru 

apvienības, biedrības „Sasaiste” projekta paaudžu sadarbībai līdzfi-

nansēšanu, kas guvis atbalstu Kopienu iniciatīvu fondā. Apsveicam! 

Jāatgādina, ka pašlaik Jēkabpilī tiek realizēti vairāki citi lieli EEZ/

Norvēģijas FI projekti, ko administrē Sabiedrības integrācijas fonds 

un kurus arī līdzfinansē Jēkabpils pilsētas pašvaldība. 

Darbs pie 2015.gada budžeta veidošanas vēl turpināsies arī decembrī 

un, visticamāk, arī janvārī. Pašvaldībām to jāpieņem divus mēnešus 

pēc valsts budžeta pieņemšanas, un arī 2015.gadā tas, visticamāk, būs 

februāra sākumā.  

Budžeta veidošanas līkloči 
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10. decembrī pulksten 13.00 biedrība „Jēkabpils NVO 

resursu centrs” rīko konsultāciju informatīvo dienu, uz 

kuru aicināti ne tikai biedrību pārstāvji, bet jebkurš 

interesents. 

Konsultāciju informatīvās dienas programmā ir iekļautas trīs 

aktualitāšu grupas, kurās varēs saņemt gan  informāciju, gan atbildes 

uz jautājumiem par tēmām: 

 atbalsts jaunajiem vecākiem pēc bērniņa piedzimšanas - iespējas, 

problēmas un to risinājumi NVO, izglītības, sociālajā, 

nodarbinātības (Nodarbinātības valsts aģentūras Jēkabpils 

filiāles pārstāvis) un citos aspektos; 

 cilvēktiesības  (cilvēktiesību eksperte, juriste Kristīne Liepiņa); 

 grāmatvedība (SIA „Ināras Birojs” pārstāvis) un lietvedība 

(lietvedības speciāliste Ritma Komarova) nevalstiskajās 

organizācijās. 

Precīza informācija par konsultāciju dienas vietu būs atrodama 

biedrības „Jēkabpils NVO resursu centrs” elektroniskajā mājas lapā 

<jekabpilsnvo.lv>, nedēļu pirms norises dienas. 

Informāciju sagatavoja Anita Sproģe, Jēkabpils NVO resursu centra 

projekta „Vidusdaugavas reģiona NVO darbības atbalsts” 

korespondente 

JĒKABPILS NVO RESURSU CENTRS AICINA  

UZ KONSULTĀCIJU INFORMATĪVO DIENU 

Konsultāciju informatīvā diena tiek rīkota projekta  
"VIDUSDAUGAVAS REĢIONA NVO DARBĪBAS ATBALSTS" ietvaros.  

Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija 
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80 GADU JUBILEJĀ SVEIC VĒSTURNIECI ZINOVIJU ZIMOVU 

Biedrība „Jēkabpils NVO resursu centrs” pievienojoties kuplajam sveicēju pulkam sveic 

Zinoviju  Zimovu 80 gadu jubilejā un vēl veselību un entuziasmu tālākajā kultūrvēsturiskā 

mantojuma izpētes darbā Dienvidlatvijas vecticībnieku kultūrizglītības biedrībā 

„Belovodije” . 

Zinovija Zimova ir beigusi Latvijas Universitātes Vēstures fakultāti, un līdz aiziešanai pensijā strādā 

Jēkabpils 2. Vidusskolā. Par ieguldījumu kultūrvēsturiskā mantojuma izpētē un saglabāšanā Z. Zimova ir 

saņēmusi Jēkabpils pilsētas pašvaldības apbalvojumu „Jēkabpils Goda pilsonis”. Ir grāmatas „Jēkabpils 

vecticībnieki. Cilvēki. Gadi. Notikumi. XIX – XXI gs.” autore. 

Anita Sproģe, Jēkabpils NVO resursu centra projekta 

 „Vidusdaugavas reģiona NVO darbības atbalsts” korespondente  

JĒKABPILS NVO APMEKLĒ VENTSPILS NEVALSTISKO ORGANIZĀCIJU 

PĀRSTĀVJU GRUPA 

Ar mērķi iepazīt Jēkabpils NVO, 

14. novembrī biedrību „Jēkabpils 

NVO resursu centrs” apmeklēja 

Ventspils nevalstisko organizāciju 

pārstāvju grupa. 

Ventspilnieku grupā bija pārstāvji no 

Ventspils reģionālā NVO atbalsta 

centra, Biedrības „Ventspils bērnu un 

pusaudžu atbalsta centra „Nāc līdzi!”” 

dienas centra, Pensionāru biedrības 

„Ventspils liedags”, Ventspils aktīvo 

sieviešu sadarbības attīstībai biedrības 

„VASSA” un citām. 

Ventspils NVO pārstāvji apmeklēja 

Jēkabpils NVO resursu centru, 

Jēkabpils bērnu un jauniešu ar īpašām 

vajadzībām biedrību „Cerību sala”, Jēkabpils 

pensionāru apvienību „Sasaiste” un biedrības 

„Vides un tūrisma attīstības klubs „Sēlija” 

valdes priekšsēdētājas Rasmas Draškas – kā 

gides – vadībā iepazinās ar Jēkabpili. 

Vizīte Jēkabpilī ventspilniekiem tiek 

nodrošināta pateicoties biedrības „Jēkabpils 

NVO resursu centrs” līdzinieces – 

organizācijas „Ventspils reģionālais 

nevalstisko organizāciju (NVO) atbalsta 

centrs” realizētajam Eiropas Ekonomikas 

zonas finanšu instrumenta programmas „NVO 

fonds” finansiāli atbalstītajam projektam 

„Ventspils pilsētas un novada pilsoniskās 

sabiedrības attīstībai”. Ventspils reģionālajā 

NVO atbalsta centrā apvienojušās 17 

biedrorganizācijas. 

Jautāta par iespaidiem Jēkabpilī, Ventspils 

reģionālā NVO atbalsta centra vadītāja Ruta 

Šenkevica atbild, ka ir nedaudz izbrīnīta par 

pakāpienu virkni ceļā uz senioru apvienības 

„Sasaiste” telpām, bet iepriecinājis sastapto 

cilvēku pozitīvisms, gaišais skatījums uz dzīvi, 

atsaucība un prieks ar kādu sagaidīti 

viesi no Ventspils. 

Jāpiebilst, ka meklējot kontaktus ar 

Jēkabpils nevalstiskajām organizā-

cijām, sarunas par iespējamo vizītes 

programmu notika tieši starp abiem 

– Jēkabpils NVO resursu un 

Ventspils reģionālo NVO atbalsta – 

centriem.  

„Ir apsveicami, ka savstarpējos 

kontaktus dibina un sadarbojas ne 

tikai organizācija ar organizāciju, bet 

visā valstī attīstās starpreģionāla 

NVO centru sadarbība. Šādu centru 

vadībā ir cilvēki, kas pārzina situāciju 

un procesus NVO jomā. Ne mazāk svarīga ir 

katras organizācijas vadītāja loma – kopienas 

saliedētību un iedvesmu darbībai līdera 

personība var celt, bet tās neesamība – 

nogremdēt,” starpreģionālu NVO centru 

sadarbības lietderību apstiprina Jēkabpils 

NVO resursu centra vadītājas Agitas Pleiko 

viedoklis.   

 

Anita Sproģe, Jēkabpils NVO resursu centrs,  

projekta „Vidusdaugavas reģiona NVO 

darbības atbalsts” korespondente 

DOKUMENTU UZGLABĀŠANA 
Uzskaitot un uzglabājot biedrības dokumentus, 

ievērojam Ministru Kabineta noteikumus Nr.748 

„Dokumentu un arhīvu pārvaldības noteikumi”. 

Šie noteikumi nosaka, ka katrai organizācijai, 

t.sk. biedrībām ir jāizstrādā lietu nomenklatūra 

un dokumenti jāuzglabā lietās. Lietu nomen-

klatūra ir būtiska ar to, ka tā ir pamats biedrībā 

radīto dokumentu kārtošanai, klasificēšanai un 

uzglabāšanas kārtībai. Tā ir shēma, pēc kuras vei-

do dokumentu lietas, kurās ievieto dokumentus 

ar vienādu saturu vai glabāšanas termiņu.  

Lietu nomenklatūru izstrādā katram gadam 

jaunu, atstājot rezerves indeksus. Ja gada laikā 

rodas jaunas neparedzētas lietas, tad nomen-

klatūru attiecīgi papildina, aizpildot rezerves in-

deksus. 

Pēc dokumentu glabāšanas termiņa izšķir: 

 patstāvīgi glabājamie dokumenti, piemē-

ram, Uzņēmuma reģistrācijas apliecība, 

biedrības dibināšanas dokumenti, u.c.; 

 ilgtermiņa glabājamie dokumenti, glabāja-

mi no 10-75 gadiem, piemēram, darba 

līgumi, darbinieku personas lietas, u.c. ar 

personālu saistītie dokumenti; 

 īstermiņa glabājamie dokumenti, glabājami 

mazāk par 10 gadiem, piemēram, sarakstes 

dokumenti, rīkojumi, u.c. 

Dokumentu glabāšanas laiku nosaka MK 

noteikumi un Arhīvu likums.  

Atbildīgais par biedrības dokumentiem ir tās va-

dītājs, kurš ir tiesīgs iecelt atbildīgo par biedrības 

dokumentu uzskaiti, kārtošanu un uzglabāšanu, kā 

arī noteikt, kā tas tiek darīts (izstrādājot/apstiprinot 

biedrības dokumentu pārvaldības un arhivēšanas 

kārtību), un sekot, vai tas tiek ievērots. 

Sīkāku informāciju par šiem un citiem ar liet-

vedību saistītiem jautājumiem var saņemt 

rakstot uz e-pastu: ritma1909@inbox.lv vai 

zvanot pa tālruni 26334547. 

Ritma Komarova, 

biedrības „Jēkabpils NVO resursu centrs” 

projekta „Vidusdaugavas reģiona NVO darbības 

atbalsts” lietvedības konsultante  

KONSULTĒJAM  LIETVEDĪBĀ 
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BIEDRĪBĀS NOTIKA ATVĒRTO DURVJU DIENA 

29.oktobrī biedrības „Jēkabpils NVO re-

sursu centrs” rīkotās Informatīvās dienas 

ietvaros pirmo reizi notika biedrību 

Atvērto durvju diena. Pasākuma apmek-

lētajiem durvis vēra septiņas biedrības, 

kas izvietojušās Jēkabpils pašvaldības ēkā 

Brīvības ielā 45, Jēkabpilī.  

Šajā dienā interesentus sagaidīja Krievu 

biedrības „Rodņik” vadītāja Nataļja Čehova, Jē-

kabpils Poļu biedrības vadītājs Aleksandrs 

Raščevskis, Bērnu un jauniešu invalīdu biedrības 

„Cerību sala” vadītāja Aija Kvēpiņa, Vides un 

tūrisma attīstības klubs „Sēlija” vadītāja Rasma 

Draška, Latvijas Politiski represēto apvienības 

Jēkabpils nodaļas vadītāja Maruta Līce, Latvijas 

kaulu un saistaudu slimnieku biedrības Jēkabpils 

nodaļas vadītāja Valija Cīrule, Jēkabpils pensio-

nāru apvienības vadītāja Dzintra Gavriloviča un 

Jēkabpils NVO resursu centra darbinieki.  

Biedrību vadītāji apmeklētājiem pastāstīja ar ko 

biedrības nodarbojas ikdienā, izrādīja pašdari-

nātos rokdarbus un, piedāvājot fotomateriālus, 

ļāva ieskatīties nozīmīgu pasākumu norisē un to 

aizkulisēs. Interese bija arī par saimnieciska rak-

stura jautājumiem, piemēram, kā tiek nomaksāti 

komunālie un citi maksājumi, kur tiek iegādāti 

tērpi un aprīkojums, kā arī to, cik aktīvi biedrības 

iesaistās dažādu projektu īstenošanā un kādas 

ieceres ir aktuālas tuvākā nākotnē. 

 „Cerību salas” vadītāja A.Kvēpiņa ar nožēlu atzi-

na, ka šo informatīvo pasākumu par lietderīgu 

sava kompetences līmeņa paaugstināšanai nav 

atzinis neviens Jēkabpils pašvaldības deputāts. 

Viņa ļoti vēlētos, lai kāds no deputātiem, kam ir 

ne tikai gods, bet arī pienākums rūpēties par 

pilsētas iedzīvotāju labklājību, apskatītu bērnu 

invalīdu sporta zāli – vai bērniem ar īpašām 

vajadzībām iespējams tik šaurās telpās vingrot 

un sportojot, attīstīt kustību spējas. Līdzīgu 

viedokli pauda arī Jēkabpils krievu biedrības 

vadītāja Nataļja Čehova. „Mēs – katra biedrība, 

savā veidā papildinām kultūras dzīvi Jēkabpilī. Šī 

bija iespēja paskatīties un uzzināt kā strādā 

biedrības. Deputāti tika īpaši gaidīti, bet, kā 

redzams – neatnāca,” saka N. Čehova un piebilst, 

ka, acīmredzot, lemjošās varas pārstāvji vēl 

joprojām uzskata, ka darbs biedrībās ir tikai 

hobijs.  

Biedrību aktīvisti un vadītāji atzina, kā šāda 

iepazīšanās ar pašmāju organizācijām ir ārkārtīgi 

būtiska, jo daudz tiek rīkoti pieredzes apmaiņas 

braucieni pat nezinot, cik daudz var uzzināt tepat 

– uz vietas. „Šādi pasākumi ļoti noderīgi – 

redzam, ko citi dara, mācāmies no viņiem un 

viņi, savukārt, mācās no mums. Lieliska 

iespēja!,” saka Jēkabpils Invalīdu biedrības 

valdes priekšsēdētāja Olga Bivka.  

Atvērto durvju diena notika projekta „Kompleksi 

pasākumi Zemgales NVO sektora stprināšanai”, 

Līg.Nr.2012.EEZ/DAP/MAC/047, ietvaros. Projektu 

finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un 

Norvēģija. 

Ritma Komarova,  

Biedrības „Zemgales NVO centrs”  

Jēkabpils reģionālais koordinators 

JĒKABPILS NVO RESURSU CENTRA INFORMATĪVAJĀ DIENĀ  

IEPAZĪSTINA AR PROJEKTIEM UN BIEDRĪBĀM 
Oktobra beigās biedrība „Jēkabpils 

NVO resursu centrs” rīkoja infor-

matīvo dienu, uz kuru aicināja masu 

medijus, valsts un pašvaldību, ne-

valstisko organizāciju pārstāvjus, kā 

arī ikvienu interesentu. 

Informatīvas dienas programma bija 

sadalīta trijās daļās. 

Pirmajā no tām notika preses konference, 

kuras ietvaros par šogad notikušo projektu 

jomā stāstīja Zemgales NVO centra vadītājs 

Uldis Dūmiņš un Zemgales NVO centra 

projektu koordinatore Jēkabpilī Ritma 

Komarova. Informācija par no jauna uz-

sāktajiem EEZ/ Norvēģijas FI projektiem 

Jēkabpilī sniedza Sintija Klūga (par bied-

rības „Jēkabpils NVO resursu centrs” pro-

jektu „Aicināts dzīvē!”) un Inita Zarkeviča 

(par biedrības kristīgai paaudžu kopībai 

„Tilts” projektu „Stipra ģimene – veiksmes 

atslēga nākotnei”). 

Zemgales NVO centra vadītājs Uldis Dū-

miņš uzsvēra savstarpējās sadarbības no-

zīmi projektos un arī to, ka šogad Zemgales 

reģiona NVO ir sasniegts rekordaugsts līmenis 

gan apgrozījuma, gan aktivitāšu jomā. Ū.Dūmiņš 

informēja, ka šogad notikušo mazo projektu kon-

kursu Zemgales nevalstiskajām organizācijām ar 

Kultūras ministrijas finansiālo nodrošinājumu, 

Finanšu ministrija atzinusi kā labāko Latvijā. 

„Arī nākamgad ir plānota tieši tāda pat konkursa 

rīkošana ar 22 000 EUR finansējuma fondu, at-

šķirībā no šāgada konkursa maksimālais 

piešķīrums būs mazāks – 2000 EUR, bet līdz ar 

to palielināsies organizāciju skaits, kam to būs 

iespējams saņemt. Izmaiņas paredzētas arī 

konkursa nosacījumos – sadarbība tiks atļauta 

arī starp vienas teritoriālās vienības, piemēram, 

pilsētas organizācijām. Iespējams, ka nākamgad 

Kultūras ministrija varētu atļaut tādu izdevumu 

pozīciju kā pamatlīdzekļu iegāde – piemēram, 

jauno māmiņu biedrība iegādājas šujmašīnu un 

šuj izstrādājumus pārdošanai. Šis ir visvien-

kāršākais konkurss iesniedzamo dokumentu 

ziņā, ko esmu redzējis Latvijā. Pieteikumus var 

iesniegt pat rokrakstā,” projektu rakstītājus 

iedrošina U. Dūmiņš. 

Par Informatīvās dienas II daļu – „Atvērto durvju 

diena – iepazīšanās ar biedrībām” lasiet 

publikācijā „Biedrībās notika atvērto 

durvju diena”. 

Savukārt III daļā – „Apaļā galda sarunas 

„NVO kā pašvaldības labā roka”” NVO 

pārstāvjiem pievienojās Jēkabpils pilsētas 

domes priekšsēdētāja vietnieks sociālajos 

jautājumos Jānis Raščevskis, sabiedrisko 

attiecību speciāliste Aiga Sleže un Jēkab-

pils pilsētas pašvaldības Pilsētsaimniecības 

departamenta Nekustamā īpašuma noda-

ļas nekustamo īpašumu vecākā speciāliste 

Inese Lapiņa.  

Klātesošajiem bija iespēja iepazīties ar 

Aizkraukles reģionālās Tautskolas vadī-

tājas Anitas Ostrovskas sagatavoto pre-

zentāciju par Tautskolas darbību. 

Organizācijas „Zemgales NVO Centrs" īste-

notajā projektā „Kompleksi pasākumi 

pilsoniskās sabiedrības stiprināšanai 

Zemgales plānošanas reģionā” Aizkraukles 

reģionālā Tautskola ir biedrības „Jēkabpils 

NVO resursu centrs” partneris un līdzīgi 

piedāvā konsultācijas biedrību vai no-

dibinājumu izveidē, kā arī par grāmatvedības un 

lietvedības jautājumiem biedrībās. 

 Apaļā galda sarunās izkristalizējās vairākas 

atziņas, kuras varētu tikt iedzīvinātas realitātē. 

Pirmais solis pašvaldības funkciju deleģēšanā 

nevalstiskajam sektoram varētu būt A. Sležes 

ieteiktā biedrību resursu izmantošana pilsētas 

svētkos, sākumā apzinot, ko NVO piedāvā. 

 

Anita Sproģe, Jēkabpils NVO resursu centrs,  

projekta „Vidusdaugavas reģiona NVO darbības 

atbalsts” korespondente 



JĒKABPILS NVO PĀRSTĀVJI IEPAZĪSTAS 

AR BIEDRĪBU DARBĪBU DOBELĒ 

Biedrības „Jēkabpils NVO resursu 

centrs” iniciatīvas „Izpratnes par pil-

sonisko iniciatīvu nozīmīgumu attīs-

tīšana Jēkabpils un Dobeles pilsētās”, 

kas tiek finansēta LR Kultūras mi-

nistrijas projektu konkursa pilsoniskās 

sabiedrības attīstības un starpkultūru 

dialoga jomas “Zemgales NVO projektu 

programmas” ietvaros, pieredzes ap-

maiņas braucienā uz Dobeli devās 

Jēkabpils NVO pārstāvji. 

Turpinājums, sākums oktobra E-avīzes 

izdevumā. 

 

Gada laikā uzraksta 36 projektus 

Trešais pieturas punkts Dobelē – Dobeles 

invalīdu biedrības apmeklējums. „Dobeles 

invalīdu biedrības biedru kopskaits ir 365, tai 

skaitā 15, kuri kustību traucējumu dēļ 

pārvietojas ar ratiņkrēsliem un aptuveni 100, 

kuri dažādu veselības problēmu dēļ ir 

piesaistīti gultai. Savus biedrus sveicam 

apaļajās jubilejās ar sponsoru sarūpētajām 

dāvanām. Ikgadēji sadarbības partneri mums 

ir AS „Dobeles dzirnavnieks” un mūsu pilsētas 

tipogrāfija, kā arī citi labvēļi. Biedrībā regulāri 

rīkojam gadskārtu svētkus, rokdarbu izstādes 

– mūsu vidū ir izcili rokdarbnieki. Tradi-

cionāli notiek Ražas balle ar pašu gatavotu 

salātu un ievārījumu degustāciju un tas ir 

viens no mūsu pasākumiem, kuru apmeklē ne 

tikai biedrības biedri. Īpaši plašu apmeklētāju 

skaitu pulcē mūsu tomātu audzētāju izstādes. 

Dobelē darbojas Dārzkopības kluba „Tomāts” 

nodaļa un tā vadītāja Austra Zaļuma ir visā 

Latvijā labi pazīstama tomātu audzētāja,” 

stāsta Dobeles invalīdu biedrības valdes 

priekšsēdētāja Gaļina Augustovska. 

Jāpiebilst, ka pateicoties tieši viņas iniciēta-

jām idejām, kas tiek realizēti ar projektu 

palīdzību, ir izremontētas gan biedrības tel-

pas, gan biedrības aktīvākajiem dalībniekiem 

– ložu šaušanas sporta entuziastiem dot 

iespēju iegādāties sportam piemērotus ieročus 

un organizēt jauno ieroču lietošanas apguvi. 

2012. gadā G. Augustovska ir nominēta ar 

titulu „Eiropas Gada cilvēks 2012” un šajā 

gadā sasniegts rekordliels atbalstīto projektu 

skaits – 36. 

Vienā ēkā ar Dobeles invalīdu biedrību 

izvietotas arī Dobeles diabēta biedrības telpas. 

„Mūsu biedrībā apvienojušies Dobeles un 

Dobeles novadā dzīvojošie iedzīvotāji ar cu-

kura diabētu – kopskaitā ap 80. No Zemgales 

reģiona esam vienīgā diabēta slimnieku 

organizācija, kas ir Latvijas Diabēta federā-

cijas biedrs. Pie mums var meklēt palīdzību 

ikviens, kas sastopas ar grūtībām diabēta dēļ. 

Tā ir slimība, kurai jāpakārto savs dzīvesveids. 

Biedrībā dalām cukura līmeņa asinīs noteik-

šanai nepieciešamo aprīkojumu, konsultēja-

mies viens ar otru par ēdienu receptēm un 

citiem jautājumiem, pie mums pieejama 

jaunākā informācija – bukleti un žurnāli par 

diabētu un sadzīvošanu ar to,” par biedrības 

darbību jēkabpiliešus informē tās vadītāja Vija 

Bloka.  

NVO sadarbojas ar Dobeles novada 

pašvaldības struktūrvienību 

Dobelē, tāpat kā Jēkabpilī, galvenā iela ir 

Brīvības iela un tās ēkās, tikai ar dažādiem 

numuriem atrodas lielākā daļa no jēkabpiliešu 

pieredzes apmaiņas maršrutā iekļautajām 

NVO. Vienā ēkā ar Dobeles novada Sociālā 

dienesta Sociālo pakalpojumu centru mājvieta 

ir arī Dobeles pilsētas pensionāru biedrībai un 

biedrībai „Pīlādzis”. Šāds izvietojums nav ne-

jaušs – pakalpojumus, ko sniedz Sociālo pa-

kalpojumu centrs, ērti pieejami gan pen-

sionāru biedrības, gan biedrības „Pīlādzis” 

dalībniekiem. 

Dobeles pensionāru biedrība šogad svin 15 

gadu jubileju. „Atzīmējot starptautisko senio-

ru dienu, sveicam tos ļaudis, kam šogad ir 

apaļas jubilejas. Sveicam seniorus, sākot no 

70 gadiem un šogad tādu ir 23. Biedrībā ir 

izstrādājušās zināmas tradīcijas – reizi mēnesī 

ir kulinārijas diena, un ik mēnesi braucam 

apciemot kādu no Dobeles novada pensionāru 

biedrībām – pie sevis senioru biedrību pār-

stāvjus uzņēmām maijā. Šos sarīkojumus kup-

lināt aicinām vietējos pašdarbības kolektīvus, 

kam tā ir iespēja parādīt sevi plašākai 

sabiedrībai. No fiziskajām aktivitātēm mūsu 

senioru vidū ļoti populāra ir nūjošana. 

Uzturam kontaktus un sadarbojamies ar citām 

pensionāru biedrībām Talsos, Tukumā, Liepā-

jā, Jelgavā un Kuldīgā,” par Dobeles senioru 

biedrības darbību stāsta tās vadītāja Valentīna 

Embovica. Pensionāru biedrība ir arī aktīvāko 

projektu rakstītāju vidū un šogad Dobeles 

novada pašvaldība ir atbalstījusi divus senioru 

iesniegtos projektus. 

Arī biedrības „Pīlādzis” iniciatīvas ir to skaitā, 

kam pašvaldība piešķir finansiālu atbalstu. 

Pērn, pateicoties pašvaldības finansētajam 

projektam, 15 Sociālo pakalpojumu centra 

darbinieki apguvuši teorētiskās un praktiskās 

zināšanas par bērnu nometnes organizēšanu – 

saturu, filozofiju, personālu atbildību, prog-

rammu un plānošanu. Biedrību vada Arnita 

Latiša, viņas ikdienas darbs saistīts ar sociālo 

aprūpi Sociālo pakalpojumu centrā, un tas po-

zitīvi ietekmē sadarbību starp NVO un 

pašvaldības Sociālā dienesta struktūrvienību. 

Jāpiebilst, ka piesaistot līdzekļus ar projektu 

palīdzību, biedrība „Pīlādzis” ir tikusi pie 

stellēm, ko aušanas apmācībām izmanto gan 

biedrības dalībnieki, gan Sociālo pakalpojumu 

centra klienti. 

Lasīt tālāk 
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LAUKU PARTNERĪBA „SĒLIJA” UZSĀK  

ILGTERMIŅA PROJEKTA ĪSTENOŠANU 
Ar šī gada 1. novembri Lauku 

artnerībā „Sēlija” uzsākas 

jauns darbības cikls – para-

lēli visām aktivitātēm, kas ir 

saistītas ar 2014. – 2020. ga-

da attīstības stratēģijas sa-

gatavošanu, strādāsim arī pie 

projekta „Aiz apvāršņa”. Šis 

projekts tiks ieviests līdz 2016. gada 31. mar-

tam, un tā vispārējais mērķis ir „Uzlabot 

dzīves kvalitāti maznodrošināto ģimeņu bēr-

niem un ģimenēm lauku reģionos, kā arī so-

ciālās aprūpes iestādēs dzīvojošiem cilvēkiem, 

paplašinot šo iedzīvotāju grupu redzesloku, 

izglītības iespējas, kā arī iesaistot viņus 

teritorijas attīstības plānošanas procesos.”  

Projekta galvenā mērķa grupa ir bērni, un vi-

ņu iesaistīšana sava ciemata, pagasta un nova-

da attīstības plānošanā. Jo – būtībā pie plāno-

šanas dokumentu izstrādes taču vienmēr strā-

dā pieaugušie, bet bērni ir tie, kas reāli pie-

dzīvo šo dokumentu īstenošanos dzīvē. Tādēļ 

projekta ietvaros notiks trīs nodarbību cikli: 

 Nodarbību cikls „Vērtības” 

 Vasaras radošo darbnīcu cikls „Skaties 

tālāk!” 

 Nodarbību cikls „Aiz apvāršņa” 

Nodarbību cikli notiks visos piecos LP „ Sēlija” 

darbības aptvertajos novados – Aknīstes 

novada Ancenes ciemā, Jēkabpils novada 

Dunavas ciemā, Krustpils novada Vīpes 

ciemā, Salas novada Biržos un Viesītes novada 

Ritē. 

Liels paldies jāsaka visu minēto novadu 

pašvaldībām, kas šo projektu līdzfinansē ar 

kopumā 10% no visas nepieciešamās summas. 

90% no projekta īstenošanai nepiecieša-

majiem līdzekļiem – EUR 39 510.46 lielas 

konkurences rezultātā ir saņemti no Eiropas 

Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 

programmas „ NVO fonds”. 

Sagatavoja projekta koordinatore  

Ieva Jātniece 

Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un 

Norvēģija. Programmu finansē EEZ finanšu 

instruments un Latvijas valsts 

2014.gada 13.novembrī Pļaviņu novadā 

risinājās vairāki ievērojami notikumi. Viens 

no tiem – Pļaviņu novada NVO tikšanās. Šāda 

pasākuma iniciatori bija NVO “Jauniešu 

biedrība – CENTRS” projekta “Gāzi grīdā” 

darba grupa (projekts tiek īstenots ar LR 

Kultūras ministrijas un Zemgales NVO Centra 

finansiālu atbalstu). Pasākumā piedalījās 25 

pārstāvji no 17 nevalstiskajām organizācijām. 

Tikšanās laikā jaunieši klātesošajiem prezen-

tēja realizēto projektu. Tā kā pasākuma 

nosaukums bija “Gāzi Grīdā! –Grābekļi un 

Gandarījums”, lūdzām kolēģus no Jēkabpils 

(Agita Pleiko – NVO “Jēkabpils NVO 

resursu centrs” un Lilija Ražinska – 

NVO “13.pirmdiena”) organizācijām 

dalīties pieredzē par izaicinājumiem 

un prieku, kas pavada ikvienas 

nevalstiskas organizācijas darbību. 

Prieks,  ka Jēkabpilī  NVO ir 

apvienojušās un daudzas problēmas 

risina kopīgi. Bet ikdienas grūtības 

pārvarot, rodas pieredze un stimuls 

turpmākajam darbam. Agita Pleiko atgādi-

nāja, ka Jēkabpils NVO resursu centrā Vidus-

daugavas reģiona organizācijas var saņemt 

padomu un atbalstu, kā arī bezmaksas kon-

sultācijas grāmatvedības un lietvedības jautā-

jumos.  Lasīt tālāk 
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Oktobra beigās ar semināru „Veselīgas 

attiecības – stipra ģimene!” Jēkabpils 

NVO resursu centra biedrorganizācija 

biedrība Kristīgai paaudžu kopībai 

„Tilts” uzsāka projekta „Veselīgas 

attiecības – stipra ģimene!” realizāciju. 

Uz semināru bija pulcējušies sociālie peda-

gogi, psihologi, sociālie darbinieki, NVO un 

mediju pārstāvji no Jēkabpils pilsētas un 

Jēkabpils, Salas, Pļaviņu, Krustpils un Viesītes 

novadiem. Biedrības Kristīgai paaudžu ko-

pībai „Tilts” projekta mērķis ir ģimeņu vaja-

dzībām atbilstošu kompleksu inovatīvu 

sociālo pakalpojumu pieejamības nodrošinā-

šana, ģimenes locekļu prasmju pilnveidošana 

un pašattīstība caur kultūras un radošajām 

iniciatīvām, lai veicinātu ģimenes kvalitatīvu 

funkcionēšanu jeb – kā seminārā izskanēja: 

„Nevis pārveidot vai pāraudzināt, bet atbalstīt, 

lai ģimene varētu gūt atelpu.” 

Semināra dalībnieku – to profesiju pārstāvju, 

kas dienu no dienas sastopas ar nepilno, 

daudzbērnu un ģimeņu ar bērnu invalīdu 

sadzīves grūtībām, uzdevums pēc apmācībām 

ir apzināt iespējamos projekta dalībniekus un 

informēt par ieguvumiem piedaloties 

projektā.  

Seminārā „Veselīgas attiecības – stipra ģime-

ne!” par tēmu „Kā vecāki var palīdzēt savam 

bērnam gūt labas sekmes mācībās” referēja 

Laila Malceniece – Mg.psych., skolas un 

ģimenes psiholoģe; mācībstundu „Kā atpazīt 

un strādāt ar apdāvinātiem bērniem” vadīja 

Lilija Ražinska – Mg.paed.; lekcijā „Koman-

das darbs sniedzot sociālpedagoģisku atbalstu 

bērniem, kuru vecāki atrodas ilgstošā prom-

būtnē” Ruta Silapētere – Mg.SW. sniedza 

ieskatu pētījumā, kura laikā aptaujāti 64 vis-

pārizglītojošo skolu 683 skolēni un 65 

pamatskolas klašu audzinātāji; savukārt Inita 

Zarkeviča – Mg.psych. prezentācijā „Attie-

cības ģimenē – to „pārrāvumi” un atjau-

nošanas iespējas” stāstīja gan par mīlestības 

veidiem, gan par to, kas ir un kas nav piedo-

šana un kā tā ietekmē attiecības ģimenē. 

Semināra dalībniekiem bija ekskluzīva iespēja 

seminārā „Veselīgas attiecības – stipra ģime-

ne!” piedalīties pirmajiem un – kas ne mazāk 

svarīgi – bez maksas. Informācijas sagata-

vošana lekcijām, kuras ieinteresēti apmeklēt 

gan profesionāli sociālās jomas darbinieki, 

gan atsevišķi interesenti personīgās pašizaug-

smes vai attiecību uzlabošanas ģimenē nolūkā, 

prasa ne tikai zināšanas, tā ir pašu lektoru ne-

pārtraukta izglītošanās, tas ir laiks un 

pieredze – tas ir milzīgs sevis ieguldījums, 

kam ir vērtība.  

Jāpiebilst, ka semināra dalībnieki saņēma arī 

Pieaugušo neformālās izglītības iestādes 

TILTS (Nr.1080802120) apliecību par 

piedalīšanos apmācību programmā.  

Anita Sproģe, Jēkabpils NVO resursu centra 

projekta „Vidusdaugavas reģiona NVO 

darbības atbalsts” korespondente 

NOTIEK PROJEKTA „VESELĪGAS ATTIECĪBAS – 

STIPRA ĢIMENE!” UZSĀKŠANAS SEMINĀRS 

http://jekabpilsnvo.lv/?p=3871


„Biedrības darbības sākumposmā tā saucās 

“Politiski represēto klubs”. Dibināšanā 

piedalījās Arnis Buķis, Oļģerts Liepiņš, Benita 

Liepiņa, Marina Boksberga un citi. Pirmā 

kopsapulce norisinājās Jēkabpils Vēstures 

muzejā – Krustpils pilī. Sākotnēji bijām kopā 

viss kādreizējais Jēkabpils rajons kopā – pa-

gastu, Aknīstes un Viesītes pilsētu represētie, 

arī nacionālie karavīri. Tagad – pēc terito-

riālās reformas biedrībā esam aptuveni 100. 

Reāli skaits ir lielāks, bet diemžēl tas sarūk. 

Politiski represētie, arī tie, kas izsūtījumu 

laikā bija bērnu vecumā, šobrīd ir sasnieguši 

cienījamu vecumu un pat ja zina, ka ir tāda 

politiski represēto apvienība ar nodaļu Jē-

kabpilī, nav devuši ziņu un līdz ar to nav ap-

zināti,” saka Latvijas politiski represēto apvie-

nības Jēkabpils nodaļas vadītāja Maruta Līce.  

Divi no galvenajiem biedrības mērķiem ir 

darbību aptverošajā pilsētā – Jēkabpilī 

dzīvojošo politiski represēto personu uzskaite 

un represēto likteņu, nometinājumu un apbe-

dījumu vietu apzināšana, kā arī vēsturisku 

dokumentu un literāru atmiņu vākšana un 

saglabāšana. Diemžēl biedrības deklarēto 

mērķu sasniegšana saistās ar dažādiem 

apgrūtinājumiem. „Gribam 

sarīkot visaptverošu atskaišu 

sapulci – izsūtīt ielūgumus 

tiem represētajiem, kas 

dzīvo Jēkabpilī, bet par 

kuriem biedrībā nav ziņu. 

Uz mūsu lūgumu par šāda 

saraksta saņemšanu diemžēl 

saņēmām atteikumu, ka 

šā d a  i n f o r mā c i j a  i r 

konfidenciāla un nav izsniedzama. Tomēr 

ceram, ka ar pilsētas pašvaldības vadības 

palīdzību šo problēmu izdosies atrisināt,” 

turpina M. Līce.  

Izmantojot iespēju, Latvijas politiski represēto 

apvienības Jēkabpils nodaļas vadītāja vēršas 

pie jēkabpiliešiem – gan represētajiem, gan 

viņu tuviniekiem, draugiem un paziņām – ja 

ir zināms, kāds, kam ir ko stāstīt par paša 

piedzīvoto, vai arī saglabājušies dokumenti 

saistībā ar komunistiskā terora un izsūtījumu 

gadiem – vai pašiem nākt uz represēto 

apvienības Jēkabpils nodaļas biroju Brīvības 

ielā 45, 1. stāvā – otrdienās no pulksten 10.00 

līdz 13.00 vai zvanīt: mobilais tālr.:26603059; 

stacionārais tālr.:65235546 Marutai Līcei. 

„Politiski represēto atmiņas un dzīves stāsti 

sākti apkopot jau no pirmajiem biedrības 

pastāvēšanas gadiem, bet cik daudz to vēl 

glabājas cilvēku pierakstos un atmiņās – tā ir 

Latvijai vēsturei svarīga informācija un ir 

būtiski to nepazaudēt, kamēr tā vēl dzīva. 

Nedrīkst aizmirst par to gadu notikumiem un 

vēl jo vairāk – nekādā gadījumā nedrīkst 

pieļaut to atkārtošanos,” piebilst M. Līce. 

Latvijas politiski represēto apvienības 

Jēkabpils nodaļas vadītāja savā stāstījumā 

pieskaras vairākiem aspektiem, ar ko nākas 

rēķināties mūsdienās. „Tāpat kā mūsu 

sabiedrība, arī cilvēku viedokļi ir dažādi. Ir 

dzirdēts apgalvojums – arī Latvijā paliku-

šajiem klājās grūti. Lasīt tālāk 

LATVIJAS POLITISKI REPRESĒTO APVIENĪBAS 

JĒKABPILS NODAĻA 20. DECEMBRĪ ATZĪMĒS 

SAVU 25. GADSKĀRTU 

„No 27. novembra četras ceturtdienas 

pēc kārtas pulksten 19.20 ar atkārto-

jumu sestdienās 15.10 LTV1 1. kanālā 

tiks demonstrēta ekspedīcijas ar vikin-

gu kuģi „Nameisis” pa Daugavu no tās  

iztekas līdz pat Baltijas jūrai laikā 

uzņemtā dokumentālā filma „Daugavie-

ši” jeb Likteņupe,” informē ekspedī-

cijas iniciators un vadītājs, sporta 

biedrības „Savējie M” valdes loceklis 

Arvīds Apfelbaums. 

”Ekspedīcija norisinājās šī gada vasaras sāku-

mā – no 1. maija līdz 1. jūnijam un viens notās 

mērķiem bija iepazīt cilvēkus Daugavas kras-

tos, uzmeklēt stāstus un pēc tam tos izstāstīt 

grāmatas un arī filmas formātā. Tāpēc ekspe-

dīcijā piedalījās arī puiši no studijas VFS 

FILMS (agrāk "Vides Filmu Studija"). Nu 

filma ir tapusi un četru sēriju garumā to varēs 

noskatīties ceturtdienu vakaros tieši pirms 

„Panorāmas””, papildina A. Apfelbaums. 

Jāpiebilst, ka A. Apfelbaums piedalīsies III 

Vidusdaugavas NVO forumā, kura ietvaros 

sniegs nelielu ieskatu ekspedīcijas norisē. 

Anita Sproģe, Jēkabpils NVO resursu centra 

projekta „Vidusdaugavas reģiona NVO 

darbības atbalsts” korespondente 

LTV1 DEMONSTRĒS EKSPEDĪCIJAS PA DAUGAVU AR 

VIKINGU KUĢI „NAMEISIS” LAIKĀ UZŅEMTO FILMU 

„DAUGAVIEŠI” (LIKTEŅUPE) 
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Izveidotajā Zemgales ģimeņu atbalsta centrā 

"PĪLĀRS" būs pieejami profesionālu un 

pieredzējušu sociālo darbinieku un psihologu 

pakalpojumi. Šāds centrs izveidots, lai sniegtu 

psihosociālu palīdzību Zemgales reģiona paš-

valdībās dzīvojošām audžuģimenēm, aizbild-

ņiem, viesģimenēm, adoptētājiem, gan arī bez 

vecāku gādības palikušajiem bērniem. Atbal-

sta centra darbība galvenokārt tiek organizēta, 

lai veicinātu ģimenes veida aprūpi bez vecāku 

gādības palikušiem bērniem, izveidotu un 

īstenotu profesionālu atbalsta sistēmu, kuras 

ietvaros atbalstu sniedz gan audžuģimenēm, 

aizbildņiem, viesģimenēm, adoptētājiem, gan 

bez vecāku gādības palikušajiem bērniem, kā 

arī lai veidotu starpinstitucionālu sadarbību 

atbalsta sistēmas izveidē un īstenošanā.  

Atbalsta centra speciālisti sniegs atbalstu 

audžuģimenēm, aizbildņiem, viesģimenēm, 

adoptētājiem, konsultēs audžuģimenes, aiz-

bildņus, viesģimenes par alternatīvās ārpus-

ģimenes aprūpes jautājumiem, veicinās 

iedzīvotāju līdzdalību bērnu alternatīvās ār-

pusģimenes aprūpes sistēmas attīstībā, tā pat 

veicinās sociālā dialoga attīstību, līdzdarbo-

joties politikas veidošanā un īstenošanā bērnu 

institucionālai aprūpei alternatīvās aprūpes 

jomā, u.c. 

Zemgales ģimeņu atbalsta centrs "PĪLĀRS" ir 

Nodibinājuma "Sociālo pakalpojumu aģen-

tūra" reģionālā struktūrvienība, kas izveidota 

projekta "Atbalsta sistēma Latvijas audžuģi-

menēm, aizbildņiem, adoptētājiem un viesģi-

menēm" ietvaros. Projekts tiek finansē EEZ 

finanšu instruments un Latvijas valsts. 

Jautājumu gadījumā sazinieties ar Zemgales 

ģimeņu atbalsta centra "PĪLĀRS" vadītāju 

Kristīni Ozoliņu, tālr. 26171549, e-pasts: 

pilars.zemgale@gmail.com. 

IZVEIDOTS ZEMGALES ĢIMEŅU ATBALSTA CENTRS "PĪLĀRS"  

http://jekabpilsnvo.lv/?p=3907


Šī biedrības "Jēkabpils NVO resursu centrs" E-Avīze ir izdota ar Eiropas Ekonomikas zonas 
finanšu instrumenta un Latvijas valsts finansiālu atbalstu. Par biedrības "Jēkabpils NVO 
resursu centrs" E-Avīzes saturu atbild biedrība "Jēkabpils NVO resursu centrs".  
E-Avīze ir "Jēkabpils NVO resursu centra" projekta "Vidusdaugavas reģiona NVO darbības 
atbalsts" aktivitāte. 

E-avīzes redakcija: 

Redaktore Liāna Pudule - Indāne, liana@jekabpilsnvo.lv, t: 26306491 

Ziņu korespondente Anita Sproģe, kanita2@inbox.lv, t:28323774 

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

www.jekabpilsnvo.lv 

@JekabpilsNVO 

14. novembrī Jēkabpilī. 

Krustpils novada paš-

valdības sēžu zālē no-

tika pirmizrāde doku-

mentālajai filmai par 

publicistu, komunis-

tiskā režīma represijās 

piedzīvotā dokumen-

tētāju Ilmāru Knaģi. 

Filmas režisore ir Inga Nestere, režisores asis-

tente un tekstu autore - Aleksandra Ugrika, 

video un skaņu operators – Ģirts Spēlmanis. 

Filmai saglabāts I. Knaģa grāmatas par pār-

dzīvoto divos izsūtījumos – 1941. un 1949. ga-

dā, nosaukums „Bij tādi laiki” jeb „Veiksmīga 

cilvēka piedzīvojumi”, jo šādi sevi pozicionē 

arī pats grāmatas autors. 

„Saldams nenosalu, slīkdams nenoslīku, lāči 

mani neapēda. To, ko esmu 

ļoti vēlējies, izdarīju, un 

vienmēr vajadzīgā brīdī 

saņēmu kāda laba cilvēka 

atbalstu. Dzīvot man ir 

iekritis grūtā, bet inte-

resantā, pārmaiņām bagātā 

laikā. Uz barikādēm biju, 

ar sarkanbaltsarkano 

karogu stāvēju pie Brīvības pieminekļa un 

Brāļu kapos pie Mātes tēla, Sv. Gara tornī 

esmu karogu uzvilcis mastā. Ar Latvijas karo-

gu rokās soļoju pa Jeņisejas krastiem un 

Krievijas nāves nometnēs. Uzskatu, ka man 

dzīvē ir veicies. Esmu piedzimis “laimes 

krekliņā””, – tā savā 2001. gadā izdotajā grā-

matā „Bij tādi laiki” raksta tās autors Ilmārs 

Knaģis – Latvijas represēto apvienības Jēkab-

pils nodaļas Goda biedrs I.Knaģis ir viens no 

Latvijas represēto organizācijas un fonda 

“Sibīrijas bērni“ dibinātājiem. Par nopelniem 

izsūtīto piemiņas saglabāšanā 1996. gadā ap-

balvots ar Triju Zvaigžņu ordeni, saņēmis Ba-

rikāžu aizstāvju godazīmi, 2013. gadā apbal-

vots ar goda nosaukumu „Jēkabpils Goda pil-

sonis”. Pārdzīvojis divus izsūtījumus – 1941. 

un 1949. gadā, ko aprakstījis grāmatā „Bij tādi 

laiki”. Viens  no  Latvijas represēto apvienības 

un fonda “Sibīrijas bērni” dibinātājiem. 

Jāpiebilst, ka filma uzņemta pateicoties tikai 

un vienīgi Krustpils novada pašvaldības 

finansiālajam atbalstam. 

Anita Sproģe, Jēkabpils NVO resursu centrs,  

projekta „Vidusdaugavas reģiona NVO 

darbības atbalsts”  korespondente 

 

DOKUMENTĀLĀS FILMAS PAR ILMĀRU KNAĢI PIRMIZRĀDE 

1. novembrī Jēkabpils Latviešu biedrība 

jau ceturto gadu pēc kārtas aicināja uz 

zinātniski pētniecisku konferenci, kura 

veltīta Latvijas likteņupei Daugavai – 

„Daugavas zīmes”.  

Konferencē piedalījās arī pārstāvji no bied-

rības „Jēkabpils NVO resursu centrs” biedror-

ganizācijām – Latvijas politiski represēto ap-

vienības Jēkabpils nodaļas un Latvijas kaulu 

locītavu un saistaudu slimnieku biedrības 

Jēkabpils nodaļas, kā arī no Dienvidlatvijas 

vecticībnieku kultūrizglītības biedrības 

“Belovodije” un Bērnu un jauniešu invalīdu 

biedrības „Cerību sala”. 

Konferences dalībniekiem bija iespēja noklau-

sīties un noskatīties četru prominentu lektoru 

sagatavotās fotoprezentācijas. Pirmajā no tām 

– „Daugava – apdraudējumi un risinājumi” 

Latvijas Universitātes Bioloģijas institūta 

Jūras ekoloģijas laboratorijas vadītāja, biolo-

ģijas doktore Elmīra Boikova uzsvēra Dauga-

vas kā vienas no lielākajām Rīgas jūras līča sa-

teces baseina upēm nozīmi visas Baltijas jūras 

ekosistēmas pastāvēšanā, kā arī NVO kā „at-

slēgas” lomu sabiedrības izglītošanā par iespē-

jām samazināt Daugavas piesārņošanu.  

Par meklējumiem un atradumiem pilskalnos 

Daugavas krastos informēja arheologs un kul-

tūrvēsturnieks Juris Urtāns. Lasīt tālāk 

LIKTEŅUPE DAUGAVA – JĒKABPILS LATVIEŠU 

BIEDRĪBA RĪKO IV TAI VELTĪTU KONFERENCI 

„DAUGAVAS ZĪMES” 

Jēkabpils NVO resusu centrs 

 

Adrese: Brīvības iela 45,  

Jēkabpils, LV-5201 

Tālrunis: 65220097 

E-pasts: nvoresursi@inbox.lv 

www.jekabpilsnvo.lv 

Sagaidot Starptautisko brīvprātīgo dienu, š.g. 

4.decembrī (izbraukšana pl.8:15 no 

Aizkraukles pilsētas domes laukuma). 

Aizkraukles novada pašvaldība, pateicoties 

par ieguldījumu nesavtīgā sabiedriskā 

darbībā, dod iespēju aktīvākajiem NVO 

līderiem doties pieredzes braucienā pie 

Pļaviņu, Jēkabpils un Līvānu NVO, lai 

organizācijas gūtu jaunas zināšanas, pieredzi 

un praksi turpmākajam darbam. Šajā reizē 

plānots apmeklēt Jēkabpils NVO resursu 

centru, tiekoties ar vairākām Jēkabpils 

biedrībām, Līvānu Balto māju, Jauniešu 

iniciatīvu centru Pļaviņās u.c. 

Pieteikšanās:  

zvanot pa tālr. 294497587 vai sūtot ziņu uz  

e-pastu  ostrovskaanita@inbox.lv. 

Informācija sagatavota, izmantojot 

zemgalei.lv 

AIZKRAUKLES NVO LĪDERU PIEREDZES BRAUCIENS  

http://mail.inbox.lv/horde/imp/compose.php?to=mailto%3aliana%40jekabpilsnvo.lv
http://mail.inbox.lv/horde/imp/compose.php?to=mailto%3akanita2%40inbox.lv
http://mail.inbox.lv/horde/imp/compose.php?to=mailto%3aliana%40jekabpilsnvo.lv
http://www.jekabpilsnvo.lv
http://jekabpilsnvo.lv/?p=3848
jekabpilsnvo.lv

