
MIERĪGUS, GAIŠUS UN 

HARMONISKUS SVĒTKUS! 
Gada noslēgumā šajā E-Avīzes numurā 

atskatāmies uz paveikto, kas bijis īpaši ražīgs. 

Gads, kurš sākās mierīgi, noslēdzas diezgan 

haotisks un daudzās jomās sāpīgs.  

Ir aizgājušas mūžībā lielas personības – gan 

Latvijā, gan Jēkabpilī. Daudzu dzīvēs noti-

kušas lielas pārmaiņas – varbūt apkārtējiem 

mazsvarīgas, bet personiskas un dziļas. 

NVO gads iezīmējies ar daudzu projektu reali-

zāciju, kas palīdzējis attīstīt pašu organizāciju 

kapacitāti, palīdzējis skaidrāk formulēt 

virzienus un mērķus, iepazīt jaunus cilvēkus, 

piesaistīt tos nevalstiskajam sektoram. Vien-

laicīgi ir skaidrs, ka ne tik viegli sokas stipri-

nāt nevalstisko sektoru kā demokrātiskas sa-

biedrības pamatu ar spēju ietekmēt procesus 

pašvaldībās kā līdzvērtīgiem partneriem. Tas 

darbs nākotnei. 

Lai jums visiem silti un gaiši svētki! 

Lai izdodas uzkrāt spēkus nākamajam darba 

cēlienam! 

Liāna Pudule – Indāne 

E-Avīzes redaktore  

2014. gada decembris 
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VIDUSDAUGAVAS NVO E-AVĪZE 

29. novembrī Jēkabpils pilsētas, 

Jēkabpils, Krustpils, Pļaviņu un Salas 

novadu NVO un pašvaldību pārstāvji, 

kā arī citi interesenti tikās III 

Vidusdaugavas reģiona NVO Forumā. 

III Vidusdaugavas reģiona NVO Forums bija 

veltīts Brīvprātīgajam darbam, un foruma 

darba kārtībā iekļautajās sadaļās šis 

jautājums tika skatīts dažādos mērogos – 

sākot no vietēja līdz starptautiskam. 

Forumu atklājot, klātesošos sveica biedrības 

„Jēkabpils NVO resursu centrs” valdes 

priekšsēdētāja Agita Pleiko un Jēkabpils 

pilsētas pašvaldības deputāts Andris Rutko. 

Ar prezentāciju par brīvprātīgo darbu 

Vidusdaugavas reģionā, Latvijā un pasaulē 

foruma darba sadaļu uzsāka Jēkabpils NVO 

resursu centra brīvprātīgā darba koordinatore 

Arita Melgaile. Gatavojoties III Vidusdau-

gavas reģiona NVO Forumam, A. Melgailes 

redakcijā Jēkabpils NVO resursu centrā tika 

izstrādāta dokumentu pakete brīvprātīgā 

darba veicējiem – brīvprātīgā darba veicēja 

grāmatiņa, vienošanās un citi. Dokumenti do-

māti kā paraugs biedrībām, kas nodarbina 

brīvprātīgos, un atrodami biedrības 

„Jēkabpils NVO resursu centrs” mājas lapā 

http://jekabpilsnvo.lv/.  

To, kā Vidusdaugavas reģiona biedrībās 

izpaužas brīvprātīgais darbs, rādīja un stāstīja 

pašu organizāciju pārstāvji – biedrības „Vides 

un tūrisma attīstības klubs „Sēlija”” vadītāja 

Rasma Draška (Jēkabpils pilsēta), biedrību 

„Savējie M” valdes loceklis Arvīds Apfelbaums 

un „Vietalvas kodols” pārstāve Agita Lin-

denberga (Pļaviņu novads), biedrības „Holis-

ta” valdes locekle Ligita Upīte (Salas novads) 

un biedrības „Ūdenszīmes” valdes priekšsēdē-

tāja Ieva Jātniece (Jēkabpils novads). Savu-

kārt par pieredzi starptautisko brīvprātīgo 

uzņemšanas pieredzi klātesošie varēja uzzināt 

no Skrīveru novada jauniešu biedrības „Jes” 

brīvprātīgā darba projektu koordinatores 

Ingunas Juhņevičas stāstījuma un piedāvātās 

filmas. 

Foruma daļā „Brīvprātīgā darba izaicinājumi” 

notika ideju ģenerēšanas darbnīcas, kurās 

dalībnieki izstrādāja un prezentēja piedāvā-

jumus, kādi varētu tikt realizēti praktiskā 

darbībā sekojošās dimensijās: „Starptautisko 

NVO PĀRSTĀVJI TIEKAS  

VIDUSDAUGAVAS REĢIONA III NVO FORUMĀ 

Forums norisinājās projekta "VIDUSDAUGAVAS REĢIONA NVO DARBĪBAS ATBALSTS" ietvaros.  
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brīvprātīgo nodarbinātības iespējas NVO un 

pašvaldību institūcijās”, „Brīvprātīgo iesais-

tīšana – veidi, instrumenti, iespējas”, „Ko ES 

varu paveikt kā brīvprātīgais?”. Grupu, ko va-

dīja Jēkabpils NVO resursu centra darbinieki 

Agita Pleiko, Arita Melgaile un Ritma 

Komarova, darba rezultātā radušos domu 

pilnu apkopojumu var uzzināt resursu centrā, 

bet lūk daži piemēri – ārvalstu brīvprātīgos 

var iesaistīt dažādu valodu kursu pasniegšanā, 

tulkošanas darbos, vides plānošanā (skats no 

malas) u.c.; iespējamos brīvprātīgos iesaistīt – 

ar personīgu kontaktu, sociālo tīklu, 

informatīvo stundu skolās palīdzību u.c.; 

savukārt no pašu piedāvājuma – prasmju 

(informāciju tehnoloģijas, rokdarbi, ēdienu 

gatavošana) apmācība, dalība talkās, dažāda 

palīdzība cilvēkiem ar īpašām vajadzībām u.c..  

Foruma aktīvā darba daļai sekoja I Vidus-

daugavas reģiona NVO brīvprātīgā darba 

veicēju godināšanas sarīkojums „GADA BRĪV-

PRĀTĪGAIS 2014”, kurā minēto nomināciju 

saņēma no biedrību vidus izvirzītie NVO 

brīvprātīgie aktīvisti.  

Jēkabpils pilsētas biedrības nominācijai izvir-

zīja sešus brīvprātīgos: Ojāru Vasaraudzi (Jē-

kabpils NVO resursu centrs), Veru Anuškeviču 

(Jēkabpils Ukraiņu kultūrizglītojošā biedrība 

„Javir”); Juri Rusiņu (biedrība „Vides un 

tūrisma attīstības klubs „Sēlija””); Guntu 

Nutovcevu (Jēkabpils invalīdu biedrība); 

Larisu Koņevu (Jēkabpils krievu biedrība 

„Rodņik”) un Valēriju Kamiņinu ( Jēkabpils 

Pensionāru apvienība „Sasaiste”). 

NVO nominanti no Pļaviņu novada: „GADA 

BRĪVPRĀTĪGAIS 2014” ir Arvīds Apfelbaums 

(biedrība „Savējie M”) un Dace Daiļida 

(biedrība „Vietalvas kodols”); no Jēkabpils 

novada: Ingrīda Dektjarjova un Tatjana 

Kaminska (biedrība „Ūdenszīmes”), kā arī 

Līga Lācīte (biedrība „Akācija plus”); no 

Krustpils novada: Andra Munce (biedrība 

„Eksavi”) Elīna Serkova (biedrība „Ungur-

muiža”); no Salas novada: Krista Āriņa un 

Roberts Jānis Briedis (biedrība „Holista”). 

Atzīmējot Starptautisko brīvprātīgo dienu (5. 

decembris), NVO brīvprātīgo godināšanu un 

nominācijas „GADA BRĪVPRĀTĪGAIS” pie-

šķiršanu ir iecerēts padarīt par tradicionālu 

brīvprātīgā darba popularizēšanas notikumu 

Vidusdaugavas reģiona mērogā. 

Apkopojot Foruma rezultātus, dalībnieku 

viedokļos izskanēja pozitīvs vērtējums un 

viennozīmīgs „par” nepieciešamībai rīkot šādu 

reģionālu NVO, pašvaldību un ieinteresēto 

iedzīvotāju tikšanos. „Līdzīgi domājošajiem 

vajadzīgas klātienes tikšanās – tieši neformālā 

gaisotnē notiekošās sarunas veicina ideju 

apmaiņu un mācīšanos vienam no otra. 

Turklāt, svarīgi ir runāt par labajiem darbiem 

un ar piemēriem rādīt, cik daudz var paveikt, 

ja dara kopā,” saka Jēkabpils NVO resursu 

centra brīvprātīgā darba koordinatore A. Mel-

gaile. „Var stāstīt un stāstīt, kas un kā dar-

bojas, bet redzēt un dzirdēt, kā norisinās šāda 

veida pasākumi – tā jau ir paša pieredze. 

Svarīgi ir būt klāt un iesaistīties personīgi. 

Tieši tāpēc no biedrības ieradāmies vesela 

komanda – septiņi pārstāvji,” – aktīvas dalī-

bas nozīmīgumu uzsver biedrības „Holista” 

valdes locekle L. Upīte un teikto papildina, ka 

īpaši patikusi gaisotne, kas valdījusi Forumā. 

Jāpiebilst, ka to veidoja pašu Foruma 

dalībnieku draudzīgā attieksme vienam pret 

otru, sirsnība, ar kādu tika sveikti pašu 

izvirzītie brīvprātīgie un arī Ziemassvētku gai-

dīšanas laiks, par ko vēstīja dāvanas nomi-

nantiem – biedrība „Holista” savējiem pa-

sniedza savdabīgas medaļas piparkūku siržu 

formā. 

„Forumu gribētu nosaukt par izdevušos. 

Patika biedrību prezentācijas – īpaši jauks 

bija biedrības „Vides un tūrisma attīstības 

klubs „Sēlija”” vadītājas Rasmas Draškas 

stāstījums,” savu vērtējumu pauž Jēkabpils 

NVO resursu centra pārstāve R. Komarova. 

„Lieliski un saturīgi pavadīta sestdiena. 

Domāju, ka neviens no klātesošajiem neno-

žēlo izvēli savu laiku veltīt dalībai Forumā,” 

līdzīgās domās ir arī jēkabpiliete Monta Eglīte.  

Forumā piedalījās aptuveni septiņdesmit 

interesenti no NVO un citām iedzīvotāju 

grupām. Foruma darba daļu vadīja Jēkabpils 

NVO resursu centrs biedrorganizācijas „Jau-

niešu klubs „13.pirmdiena”” valdes priekš-

sēdētāja Lilija Ražinska, bet Brīvprātīgo go-

dināšanas norisi šī raksta autore Anita Sproģe. 

Noslēgumā biedrības „Jēkabpils NVO resursu 

centrs” valdes priekšsēdētāja A. Pleiko patei-

cās organizācijas grupas dalībniekiem un 

piebilda, ka darbs Foruma sagatavošanā ir 

devis sekmīgu rezultātu, vienīgi žēl, ka netika 

visi, kas gribēja būt dalībnieku skaitā.  

Anita Sproģe,  

Jēkabpils NVO resursu centra projekta 

„Vidusdaugavas reģiona NVO darbības 

atbalsts” korespondente 

Foto: Ritma Komarova 

Forums norisinājās projekta "VIDUSDAUGAVAS REĢIONA NVO DARBĪBAS ATBALSTS" ietvaros.  
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AKTĪVAIS, PILNVĒRTĪGAIS UN INTERESANTAIS 

2014.GADS BIEDRĪBĀ JĒKABPILS NVO RESURSU 

CENTRS 

Gads, no kura atvadāmies, biedrībai Jēkab-

pils NVO resursu centrs bijis darba pilns, 

radošs un interesants. Ar neizdzēšanu nospie-

dumu tas paliks biedrības vēsturē, jo gada pē-

dējā mēnesī no mums uz mūžu šķīrās biedrī-

bas ilggadējais valdes loceklis kopš tās dibi-

nāšanas brīža – Roberts Aišpurs. Noliecam 

galvas viņa darbīgā dzīves gājuma priekšā. 

Nevalstiskajā sektorā ļoti pietrūks viņa pado-

ma un iedrošinājuma. 

 

2014.gada laikā biedrība turpināja realizēt 

divus lielāka apjoma projektus, kurus finansē 

EEZ/Norvēģijas Finanšu instruments: pro-

jektu „Vidusdaugavas NVO darbības atbalsts”, 

kas paredz realizēt dažādas biedrības ak-

tivitātes, un sociālās jomas projektu „Aicināts 

dzīvē!”, kurā līdzdarbosies trīs partneri – 

biedrība „Liepājas Jaunie Vanagi”, Jēkabpils 

sociālā dienesta Ģimenes atbalsta centrs un 

Valmieras nevalstiskā organizācija „Valdar-

dze”. 

 

2014.gadā biedrība ir realizējusi Kultūras 

ministrijas finansētu un biedrības Zemgales 

NVO atbalsta centrs administrētu projektu 

„Izpratnes par pilsonisko iniciatīvu nozīmī-

gumu attīstīšana Jēkabpils un Dobeles pil-

sētās” sadarbībā ar biedrību „Dobeles mācību 

centrs”.  

 

Jēkabpils NVO resursu centrs, sadarbo-

joties ar vienu no savām biedrorganizācijām – 

jauniešu biedrību „13.pirmdiena” realizēja 

divu saistīto projektu ciklu, ko finansēja 

Jēkabpils pilsētas pašvaldība, biedrības reali-

zētā daļa – „Jēkabpils NVO saliedēšanas pasā-

kumi – 2014”. Projekta laikā notika fokus-

grupas diskusija un biedrības organizāciju 

resursu kartes izveide, kā arī tika veidoti 

bērnu zīmējumi biedrības kalendāra izveidei, 

kas atspoguļos – kādus resursus Jēkabpils 

NVO resursu centrs biedrorganizācijas 

spēj piedāvāt iedzīvotājiem.  

 

2014.gada janvārī biedrība iesaistījās fonda 

„Ziedot” organizētajā akcijā „Uzdāvini vien-

tuļiem sirmgalvjiem Ziemassvētkus”, kuras 

laikā sadarbojoties ar Jēkabpils sociālā die-

nesta mājaprūpes nodaļu izdalīja 69 pārtikas 

paciņas Jēkabpils sirmgalvjiem.  

 

Ikgadēja ir biedrības sadarbība ar tirdz-

niecības centru „Aura” apsaimniekotājiem SIA 

„Brēķu nami”, iesakot sadarbības partnerus 

un nodrošinot mērķa grupas dalībniekus 

uzņēmēju vēlmēm organizēt labdarības 

pasākumus Lieldienās vai Ziemassvētku laikā.  

 

Sadarbojoties ar Jēkabpils Bērnu un jauniešu 

centru, Jēkabpils pašvaldības realizētā 

projektā „Jēkabpils jauniešu ar mazākām 

iespējām profesionālo un individuālo 

kompetenču attīstīšana, pielietojot neformālās 

mācīšanās metodes” biedrība nodrošinājusi 

projekta daļas realizēšanu – divas fokus-

grupas diskusijas un četru radošo darbnīcu 

jauniešiem organizēšanu.  

 

Biedrība 2014.gadā darbojusies kā partneris 

biedrības „Zemgales NVO atbalsta centrs” 

projektā „Kompleksi pasākumi Zemgales NVO 

stiprināšanā”, ko finansē EEZ/Norvēģijas FI. 

Projekta ietvaros tiek nodrošinātas konsul-

tācijas Jēkabpils un apkārtnes NVO, internet-

pieejas datori un bezvadu pieslēgums Jēkab-

pils NVO resursu centra telpās un to tu-

vumā, atvērto durvju dienas un informatīvās 

dienas. Vairāk informācijas http://

zemgalei.lv/view_58502_59086.html . 

 

Biedrība Jēkabpils NVO resursu centrs 

2014.gadā ir paplašinājusi savu darbību, iestā-

joties Latvijas Pilsoniskajā aliansē. Bez valsts 

līmeņa aktivitātēm biedrība veido sadarbību 

ar visām Jēkabpils un tuvējo novadu NVO, 

pēta – kā labāk spēt sadarboties ar valsts un 

pašvaldību iestādēm un struktūrām, attīsta 

šādu sadarbību Jēkabpils pašvaldības ietva-

ros, piedaloties pašvaldības un NVO sadarbī-

bas padomes sastāvā, organizējot iedzīvotāju 

tikšanos ar deputātiem, apaļā galda diskusijas, 

monitorējot pašvaldību sēdes u.tml. 

2014.gadā biedrība turpināja sadarbību ar 

Nodarbinātības Valsts aģentūras Jēkabpils 

filiāli, nodrošinot jauniešiem prakses vietas 

programmā „Darbam nepieciešamo iemaņu 

attīstība nevalstiskajā sektorā” pieciem jau-

niešiem, decembrī cerot saņemt atbalstu vēl 

trijām darbavietām.  

 

Biedrībai Jēkabpils NVO resursu centrs 

2014.gadā pievienojušās trīs jaunas biedrības, 

to lokam ir tendence paplašināties ne tikai 

skaitliskajā, bet arī biedrību darbības virzienā.  

 

Svarīgs virziens biedrības darbībā ir brīvprā-

tīgais darbs un tā tradīciju attīstīšana Jēkab-

pils pilsētā un tuvējos novados. 2014.gada 

laikā biedrība ir apzinājusi un sistematizējusi 

brīvprātīgā darba uzskaiti biedrībā, izstrā-

dājusi brīvprātīgā darba grāmatiņu, nolikumu 

un ierosinājusi pašvaldībai sadarboties brīv-

prātīgā darba popularizēšanas, sistemati-

zēšanas un uzskaites pasākumos, tai skaitā – 

gada nogales brīvprātīgo Godināšanas pasā-

kumā „Gada brīvprātīgais”, kas šogad notika 

pirmoreiz. Tāpat biedrība nu jau trešo gadu tā 

nogalē organizē NVO forumu. Šī gada foruma 

galvenā tēma bija par brīvprātīgo darbu – 

Latvijā, pasaulē un Vidusdaugavas reģionā. 

 

Biedrības valdes vārdā novēlu 2015.gadā 

paspēt lietas, ko tiešām vēlaties paveikt, jo 

visam vienalga nepietiks laika! Lai izdodas!  

 

Agita Pleiko 

Jēkabpils NVO resursu centrs 

Valdes priekšsēdētāja 

http://zemgalei.lv/view_58502_59086.html
http://zemgalei.lv/view_58502_59086.html


JĒKABPILS  PILSĒTAS  PAŠVALDĪBĀ  DECEMBRĪ 

A.Pleiko 

Projekta „Vidusdaugavas reģiona NVO darbības atbalsts”  

koordinators sadarbībai ar Jēkabpils pašvaldību 

 

Pašvaldība reorganizē iestāžu grāmatvedību. Apstiprina budžeta 

grozījumus. Izvirza apbalvošanai labākos sportistus. Turpinās 

2015.gada budžeta veidošana. 

Decembrī Jēkabpils pilsētas pašvaldībā turpinājās aktīva darbība, lai 

sagatavotos 2015.gadā iecerētajai pašvaldības iestāžu grāmatvedību 

reorganizācijai – izdarīti nepieciešamie grozījumi iestāžu nolikumos 

un citos pašvaldības normatīvajos aktos. Darbību būtība ir 

grāmatvedības centralizācija, „izņemot” to no vispārizglītojošām 

skolām, mūzikas, mākslas, sporta skolām, bērnu un jauniešu centra, 

sociālā dienesta.  

Decembris nācis ar dažām labām ziņām Jēkabpils nevalstiskajām 

organizācijām. Pašvaldība ir uzklausījusi un atbalstījusi Sadarbības 

padomes ieteikumu par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi 

sabiedriskā labuma organizācijām 2015.gadā un apstiprinājusi to 

likumā pieļautajā maksimālajā – 90% apmērā.  

Tāpat ir uzklausīts biedrības Jēkabpils NVO resursu centrs 

iniciētās apaļā galda diskusijas dalībnieku (tēma – dzīve pie 

Daugavas) priekšlikums par finansējuma atvēlēšanu Daugavas dambja 

labiekārtošanas darbu turpināšanai, iekļaujot šos priekšlikumus 

nākamā gada budžetā vispārējā papildus pieprasījuma kārtībā. Tas 

gan nedod garantijas, ka šie darbi tiešām tiks pavirzīti, tomēr 

vērtējams kā nopietns signāls pašvaldības vēlmei uzklausīt un 

sadarboties ar pilsētas nevalstisko sektoru.  

18.decembra Finanšu komitejas sēdē deputāti nolēma atbalstīt 

Latvijas politiski represēto apvienības Jēkabpils reģionālās nodaļas 

lūgumu par līdzekļu piešķiršanu 25 gadu dibināšanas un atskaites – 

pārvēlēšanu konferences rīkošanai 2015.gada 19.janvārī. Tāpat tiks 

atbalstīts ikgadējais brauciens uz Rīgu, uz Barikāžu atceres pasākumu 

Rīgā, apmaksājot transporta izdevumus. 

Vairākos lēmumos tika dalīts un pārdalīts finansējums 2015.un 

2016.gadam Mežaparka slēpošanas kalna izveidei. Pēdējie lēmumi par 

finansējuma iekšējo pārdali skar šādus mērķus un summas, kas gan 

vēl jāapstiprina domes sēdē 23.decembrī: „mākslīgās nobraukšanas 

trases ar sintētisko segumu piegādei un uzstādīšanai 47578,00 euro, 

tajā skaitā 2015.gadā 23789,00 euro un 2016. gadā 23789,00 euro 

apmērā. 2015.gadā lentveida pacēlāja piegādei un uzstādīšanai 

50699,00 euro”. 

Kalna mākslīgās trases apsaimniekošanā strādās trīs darbinieki, no 

kuriem vienu Jēkabpils Sporta centrs nodrošinās no saviem iekšējiem 

resursiem. Budžeta grozījumos piešķirti arī līdzekļi kalna 

apsaimniekošanas namiņa būvniecībai – vairāk kā 15 tūkstoši euro.  

Pēdējos budžeta grozījumos pašvaldība atbalstīja līdekļu piešķiršanu 

ielu apgaismojuma remontdarbiem 4200 EUR apmērā un 1400,00 

EUR apmērā – biedrības „Latvijas Ūdens motosporta federācija” 

rīkoto starptautisko sacensību UIM, Jēkabpilī, Daugavas akvatorijā 

licences maksai par 2014.gada sezonu (notika Motorsvētku laikā 

vasarā).  

Decembrī iesākta virzība Salas peldbaseina ēkas atsavināšanai, lai 

būtu iespējams to interesentiem piedāvāt izsolē.  

Interesantākais gada noslēdzošais fakts nevalstiskajam 

sektoram ir ziņa, ka pašvaldība beidzot ir apkopojusi to 

finanšu līdzekļu apjomu, ko tā sniedz Jēkabpils 

nevalstiskajam sektoram. Lai gan summa vismaz pagaidām 

netiek izpausta, pēc 18.decembra Finanšu komitejas sēdē 

minētā, tā esot iespaidīga, un par to 2015.gada janvārī 

priekšā ir diskusijas. Ilgstoši vērojot un arī koordinējot 

Jēkabpils NVO sadarbību ar pašvaldību, mans kā eksperta 

vērtējums ir, ka šim jākļūst par skaidru vēstījumu – 

salīdzinoši cik daudz ar pārējām pilsētas budžeta sadaļām 

pašvaldība ir gatava ieguldīt nevalstiskā sektora aktivitātēs. 

Šādu ciparu esamība ļaus Jēkabpili pārstāvošām NVO 

popularizēt pašvaldības atbalstu ne tikai Latvijā un ne tikai 

NVO vidē. Pēc līdzšinējās pieredzes – itin bieži veidojas 

situācijas, kad tiek jautāts par summām, ar kādām Jēkabpils 

pašvaldība atbalsta savas NVO, bet skaidras atbildes nav, jo 

šīs summas līdz šim tā arī nav bijušas apkopotas. Protams, 

ir diskusija – kas tiek iekļauts šai sarakstā? To ceram risināt 

Jaunajā, 2015.gadā. Uz izdošanos! 
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„PASAULES ZIEDOŠANAS INDEKSS 2014” – LATVIJA IERINDOJAS 89. VIETĀ 
Novembrī labdarības veicināšanas fonds Chari-

ties Aid Foundation publicējis ziņojumu „Pasau-

les ziedošanas indekss 2014”, kas apskata lab-

darību no trīs aspektiem – cilvēki labdarībai zie-

do naudu, savu laiku, un cilvēki sniedz palīdzību 

svešiniekiem. Dati balstās uz vairāk nekā miljons 

intervijām 135 valstīs. 

Ziņojums liecina, ka ASV ar Mjanmu dala pirmo 

– otro vietu, trešajā atstājot Kanādu. Lai gan 

amerikāņi ir līderi palīdzīgas rokas sniegšanās 

(aptuveni 203 milj. iedzīvotāji), Mjanmā dzīvo 

pārsteidzoši daudz cilvēku (91% jeb 36 miljoni 

iedzīvotāju), kuri ziedo naudu labdarībai. To var 

izskaidrot ar spēcīgo budistu kopienu (Mjanmā 

dzīvo aptuveni 500 tūkst. mūku), kurai neatņe-

mama reliģiskā rituāla sastāvdaļa ir nodošanās 

labdarībai. 

Mjanmas gadījums skaidri parāda, cik svarīga ir 

iedzīvotāju kultūra, nevis bagātība vēlmei pieda-

līties labdarības pasākumos. To pierāda arī fakts, 

ka tikai piecas no G20 valstīm iekļuvušas Pasau-

les ziedošanas indeksa Top 20, vēl vairāk – 

vienpadsmit G20 valstis ir ierindojušās ārpus 

Top 50 un trīs ir pat ārpus Top 100. Savukārt 

Malaizija ir pieredzējusi būtisku kāpumu, no 

71.vietas pakāpjoties uz 7. To iespaidojušas dabas 

katastrofas kaimiņvalstīs, kuru seku likvidēšanā 

aktīvi iesaistījās Malaizijas iedzīvotāji, sniedzot 

humāno palīdzību. 

Ja ASV ir līderis palīdzīgas rokas sniegšanā, 

Mjanma – naudas ziedošanā, tad brīvā laika 

sniegšanā līdervalsts ir Turkmenistāna. 

Latvija Pasaules ziedošanas indeksā 2014 ieņem 

89.vietu, kas ir augstākā starp trim Baltijas val-

stīm. Kā liecina pētījuma rezultāti, visaktīvāk lat-

vieši ziedo naudu, tad seko brīvprātīgais darbs un 

tikai tad palīdzības sniegšana nepazīstamām 

personām. 

Vairāk informācijas elektroniskajā vietnē: 

https://www.cafonline.org/pdf/

CAF_WGI2014_Report_1555AWEBFinal.pdf 

Sagatavoja: Anita Sproģe, 

Jēkabpils NVO resursu centrs,  

projekta „Vidusdaugavas reģiona NVO darbības 

atbalsts” korespondente 

5 

LAIKS, NAUDA, PALĪDZĪBA 

SVEŠINIEKIEM – KĀ UN KĀPĒC  

MUMS IR SVARĪGI ZIEDOT 
Ziemassvētku laikam ir kāda raksturīga iezīme – 

kļūstam atvērtāki gan dvēseliski, gan praktiskajā 

nozīmē – ne viens vien pēc svētkiem spiests 

savilkt jostu ciešāk, jo izrādās – svētku sajūtu 

gādājot, tēriņu vēriens mazliet pārsniedzis 

mēneša normu. Bet ne par taupību būs runa – 

šajā rakstā tepat Jēkabpilī uzklausītu gan 

pašmāju, gan viesu viedokļi par labdarību trīs tās 

dimensijās.  

Novembrī labdarības veicināšanas fonds Chari-

ties Aid Foundation publicējis ziņojumu „Pa-

saules ziedošanas indekss 2014”, kas apskata lab-

darību no trīs aspektiem – cilvēki labdarībai 

ziedo savu laiku, naudu, un cilvēki sniedz 

palīdzību svešiniekiem. Par šo pētījumu lasiet šīs 

pašas E-avīzes publikācijā, bet trīs minētos 

aspektus apskatīsim tālāk rakstā.  

Veicot savu aptauju, sastapos ar uzskatu, ka 

veicot Brīvprātīgo darbu, cilvēks vienlaikus savu 

laiku ziedo labdarībai, taču domas atšķiras – lūk 

piemērs ar Zemgales NVO centra valdes 

priekšsēdētāja Ulda Dūmiņa teikto: „Brīvprātī-

gais darbs un labdarība ir divas dažādas lietas. 

Pirmais iekļauj bezatlīdzības darbu sabiedrības 

labā, taču otrais var būt arī profesionāla nodar-

bošanās, kur strādā algoti darbinieki. Labdarība 

nebūt nav bagāto privilēģija. Ar labdarību var 

nodarboties jebkurš un ne vienmēr ir vajadzīgi 

resursi, ja nu vienīgi brīvs laiks, lai to darītu. Es 

ieteiktu iepazīties ar organizāciju darbību un 

saprast – kurai organizācijai es vēlos veltīt savu 

laiku, zināšanas un varbūt arī atbalstu. Organizā-

cijām tas savukārt nozīmē – padarīt savu darbu 

REDZAMU!” Savukārt jēkabpiliete Dagmāra sa-

vas domas pauž šādi: „Tas ir viens un tas pats! Es 

ik pārdienas, bet ziemā, kad snieg, katru dienu 

nodarbojos ar labdarību – savu laiku un enerģiju 

ziedoju sabiedrības labā, tīrot ietvi gar savu 

īpašumu. Gribētu, lai pašvaldība to novērtē, un 

piešķir kaut nelielu atlaidi nekustamā īpašuma 

nodoklim.”  

Kas attiecas uz naudas līdzekļu ziedošanu, tad 

reāli notikumi pierāda sabiedrības spēju mo-

bilizēties – kā tas bija deviņgadīgā Dāvja 

gadījumā. Cilvēki saziedoja vairāk nekā 240 000 

EUR un faktiski ar savu rīcību „piespieda” valsti 

darīt to pašu. „Šādi gadījumi uzrunā un tu 

vienkārši nevari neziedot. Emocijas vienmēr ir 

iekšējs koordinators, ja runa par bērniem. Pēdējā 

laikā novērojams, ka ziedojumu akcijas pārklājas, 

bet, ja jāizvēlas, tad vispirms pēc mērķis, tad – 

kādā veidā to var izdarīt. Šķiet, ka cilvēki šobrīd 

ir noguruši no ziedošanas kontos. Vienkāršs un 

pieejams ziedošanas veids, manuprāt, ir veikalu 

ziedojumu kastītes – mēs vienmēr iemetam kādu 

naudiņu – cik reizes ejam – tik reizes arī zie-

dojam – kaut dažus centus. Jāpiebilst, ka šīgada 

biedrības „Jēkabpils NVO resursu centrs” rīkotās 

labdarības akcijas mērķis – izveidot kapelu un 

kapelāna prakses vietu Jēkabpils reģionālajā 

slimnīcā ir aktuāls un savā būtībā ārkārtīgi cēls – 

garīgā veselība ir ne mazāk svarīga par fizisko,” 

uzskata Jēkabpils NVO resursu centra brīvprā-

tīgā darba koordinatore Arita Melgaile. 

Pie ziedojumu grupas „naudas līdzekļi” var pie-

skaitīt dažādu priekšmetu ziedošanu – gan tādu, 

ka pašu mājās aktualitāti zaudējuši vai ir pārāk 

daudz (rotaļlietas, grāmatas u.c.), gan no jauna 

pirktu – tieši konkrētam ziedojumu mērķim. Šī 

gada pavasarī Jēkabpils NVO resursu centrs 

organizēja grāmatu ziedošanas akciju „Grāmatas 

otrā elpa”, kuras laikā tika saziedots vairāk nekā 

pusotra tūkstoša grāmatu. Viena no ziedotājām – 

Milija Zazerska grāmatas ziedošanai atlasīja ar 

domu, ka grāmatas, par spīti tam, ka tās lasa 

mazāk, tomēr ir vērtība „Uzskatu, ka cilvēkam 

bez grāmatu lasīšanas ir grūti dzīvot. Tagad 

grāmatas ir dārgas un ir ģimenes, kam nav 

iespējams tās nopirkt. Kādreiz stāvējām garās 

rindās vai meklējam iegādi „pa blatu”. Grāmata 

bija vislabākā dāvana visos svētkos, ja izdevās 

nopirkt, tagad arī – ja vien ir par ko nopirkt,” 

saka M. Zazerska.  

Pie mantiskiem ziedojumiem nedrīkst nepiemi-

nēt dažādās akcijas, kurās pirms vai tieši 

Ziemassvētkos pie mazāk turīgajiem dodas rūķi 

un Salavecīši. Vienu no tādām jau tradicionāli 

organizē SIA „Brēķu nami” sadarbībā ar 

Jēkabpils NVO resursu centra biedrorganizāciju 

Jēkabpils pensionāru apvienību „Sasaiste”, 50  

 

Jēkabpils senioriem dāvinot uzņēmēju Ingus 

Lisecka un Daces Kamišovas sarūpētās pārtikas 

pakas, ierodoties pie katra dāvanas saņēmēja 

personīgi. „Manā skatījumā vislabākais ziedoju-

mu došanas veids ir, kad tu redzi un sajūti cilvē-

ku sev pretī. Gandarījuma sajūta – tā ir dāvana, 

ko saņemu es,” piegādes veidu pamato I. Li-

seckis. 

Ziedošanas dimensiju, ko nosaucām par palī-

dzību svešiniekiem vislabāk raksturo asins 

ziedošana, jo donors, pat, ja asinis ziedo konkrēta 

slimnieka veselības atgūšanas nolūkā, tā arī 

neuzzina sava „asinsradinieka” vārdu.  

Zane un Marks nav jēkabpilieši, un tas arī nav 

būtiski. Abu iepazīšanās notikusi Paula Stradiņa 

Klīniskās universitātes slimnīcā, kad Zane 

atsaukusies draudzenes lūgumam ziedot asinis, 

bet Marks – ziedot drauga radiniekam. Kopš tās 

dienas viņi ir pāris, un četrus gadus tieši tai pašā 

datumā abi kopā dodas nodot asinis – joko, ka 

arī kāzas rīkošot atbilstošajā dienā – no baznīcas 

uz asins nodošanu braukšot kopā ar visiem 

viesiem. „Tas ir vis-, vis-, vis- visdiženākais 

ziedojuma mērķis. To nevar salīdzināt ar naudu, 

kaut gan arī tā dažkārt glābj cilvēka dzīvību. 

Negribu, ka mani izkar par afišu aicinājumam 

ziedot asinis, tāpēc parasti atsaku, ja mani grib 

intervēt. Asinsziedošana ir ļoti personisks akts, 

manis rosināti daudzi no draugiem un paziņām ir 

atsaukušies, tomēr zinu cilvēkus, kas nevar 

pārvarēt psiholoģisko barjeru un principā atsakās 

to darīt. Lasīt tālāk 

https://www.cafonline.org/pdf/CAF_WGI2014_Report_1555AWEBFinal.pdf
https://www.cafonline.org/pdf/CAF_WGI2014_Report_1555AWEBFinal.pdf
http://jekabpilsnvo.lv/?p=3983


NORISINĀJĀS NVO KONSULTĀCIJU  

INFORMATĪVĀ DIENA 
10.decembrī biedrības Kristīgai 

paaudžu kopībai "Tilts" telpās uz 

konsultāciju informatīvo dienu gan 

NVO pārstāvjus, gan citus interesentus 

aicināja biedrība "Jēkabpils NVO 

resursu centrs". 

Šī konsultāciju informatīvā diena bija pēdējā 

konsultāciju ciklā, ko 2014. gadā projekta "Vi-

dusdaugavas reģiona NVO darbības atbalsts" 

ietvaros organizēja Jēkabpils NVO resursu 

centrs un tajā izvēlētās tēmas vairāk skāra 

jauniešu un jauno vecāku intereses. 

Par to, ka arī Jēkabpilī vecākiem ir iespēja 

apgūt bērnu audzināšanas „noslēpumus” 

programmā „Bērnu emocionālā audzināšana” 

sertificētas pasniedzējas vadībā un, ka tā ir 

realitāte jau vairākus gadus, pastāstīja bied-

rības kristīgai paaudžu kopībai „Tilts” psi-

holoģe Laila Malceniece. Klātesošie uzzināja 

arī par biedrības „Tilts” šoruden uzsāktā ģi-

meņu kvalitatīvu attiecību veicināšanas 

projekta „Stipra ģimene – veiksmes atslēga 

nākotnei” aktivitātēm un plāniem nākamajā – 

2015. gadā. 

Turpinot sadarbību ar Nodarbinātības valsts 

aģentūras (NVA) Jēkabpils reģionālo filiāli, 

tās pārstāve karjeras konsultante Sandra 

Gulbinska informēja par iespējām iedzīvotāju 

grupai vecumā no15 līdz 29 gadiem, ko 

piedāvā NVA, tai skaitā arī par programmu 

„Darbam nepieciešamo iemaņu attīstība 

nevalstiskajā sektorā”, darbnīcām jauniešiem, 

kas ir jauns pasākums u.c.  

Tēmā „Cilvēktiesības, bērnu tiesības, interešu 

aizstāvība”, īpaši uzsverot bērnu tiesību di-

mensiju, ieskatu sniedza cilvēktiesību eksper-

te, juriste Kristīne Liepiņa. Viņas prezentētie 

interešu aizstāvības noteikumi un seši soļi 

savu interešu sekmīgai aizstāvībai ar komen-

tāriem par to, kā tas izskatās un notiek reālajā 

dzīvē, izraisīja patiesu interesi un pat sajūs-

mināja. Kā piemērs minams viens no savu 

interešu aizstāvības noteikumiem: „Nepie-

ņemt „Nē” kā atbildi. Katrā „Nē” jāsaskata 

„Varbūt”, kas vēlāk jāpārvērš „Jā””. 

Konsultācijas biedrību grāmatvedības kār-

tošanā un par gada pārskata iesniegšanu 

vadīja SIA „Ināras birojs” pārstāve, bet par 

pareizu NVO lietvedības dokumentu sistēmu, 

kā arī par CV; motivācijas vēstules; iesnie-

gumu noformēšanu informēja biedrības „Jē-

kabpils NVO resursu 

centrs lietvede” – 

konsultante Ritma 

Komarova. Jāpiebilst, 

ka tieši šīs konsultā-

ciju informatīvās 

dienas darba kārtībā 

iekļautās sadaļas dēļ ceļu uz Jēkabpili mēroja 

Pļaviņu biedrības „Daugavas rīts” pārstāve. 

„Kļūdaini ir domāt, ka NVO sektorā grā-

matvedība un lietvedība pastāv vienkāršotā lī-

menī, vēl jo vairāk – šajā jomā jābūt ne tikai 

vispārējām, bet arī specifiskām zināšanām,” 

saka Ritma Komarova. 

Anita Sproģe,  

Jēkabpils NVO resursu centra projekta 

„Vidusdaugavas reģiona NVO darbības 

atbalsts” korespondente 
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4. decembrī Jēkabpils NVO re-

sursu centrā viesojās Aizkraukles 

reģiona NVO pārstāvji. Aizkrauk-

lieši iepazinās arī ar Jēkabpils 

bērnu un jauniešu ar īpašām 

vajadzībām biedrības „Cerību sa-

la”, Jēkabpils invalīdu biedrības 

un Jēkabpils senioru apvienības 

„Sasaiste” darbību. 

Aizkraukles reģiona NVO dalībnieku 

brauciens bija iecerēts kā Informatīvā 

diena. „Šādas NVO dalībnieku tikšanās 

var rīkot uz vietas – vieniem stāstot un 

otriem klausoties, bet var arī doties pie 

citu reģionu biedrībām un palūkoties kā NVO 

darbojas citviet. Turklāt, svarīgi, lai dalībai 

šajos pieredzes apmaiņas braucienos, biedrību 

līderu nevaļas gadījumos tiktu deleģēts kāds 

cits no organizācijas biedriem. Cilvēki 

nogurst, izsīkst darbošanās spēks. Ne vienmēr 

un ne visur vadītājam jābūt tam, kas pārstāv 

biedrību,” uzsver Aizkraukles reģionālās Taut-

skolas vadītāja Anita Ostrovska. 

Aizkrauklieši izrādīja interesi par Jēkabpils 

NVO resursu centra kā Jēkabpils NVO sektora 

apvienotājas darbību, jo Aizkrauklē šāda cen-

tra nav. „Aizkrauklē trūkst šādas virsorgani-

zācijas,” – tā jēkabpiliešu priekšrocības gan 

NVO dalībnieku apmācību, gan projektu 

sagatavošanas un realizācijas, gan sabiedrības 

informēšanas, gan sadarbības ar citām NVO, 

kā arī ar pašvaldību jomās, komentēja A. 

Ostrovska. „Nenoliedzami biedrību apvienības 

ir iedarbīgāks instruments savu interešu 

pārstāvniecībai un iedzīvināšanai. Tas ir sen-

senais stāsts par slotu. Katru tās zaru atsevišķi 

var salauzt kā nieku, bet visu kopā – pamēģini 

nu! Jāpiebilst, ka caur resursu centru mūsu 

NVO „atrada” ventspilnieki, kuru atsauksmēs 

par pieredzes apmaiņas braucienu bija 

vārdi, ka Jēkabpils bijusi emocionāli 

vispiesātinātākā vieta no visām, kurās 

pabūts,” piebilst Jēkabpils NVO resursu 

centra valdes priekšsēdētāja Agita Pleiko. 

Viesojoties Jēkabpils bērnu un jauniešu 

ar īpašām vajadzībām biedrībā „Cerību 

sala”, Aizkraukles reģiona NVO dalībnie-

ki sajūsminājās par daudzveidīgo vese-

lību veicinošo aktivitāšu klāstu, kas 

pieejamas biedrības biedriem, kā arī par 

bērnu un jauniešu gatavotajiem rokdar-

biem. Jēkabpils invalīdu biedrības apcie-

mojums aizkraukliešiem paliks atmiņā ar 

improvizētu sniegpārslu gatavošanas meis-

tarklasi un to, kā biedrības paspārnē darbojas 

veļas mazgāšanas pakalpojums. Savukārt 

pensionāru apvienībā „Sasaiste” viesi 

ieinteresējās par iespēju apgūt aušanu 

biedrībā uz vietas, kas nav neiespējami, ja in-

teresenti dzīvo tepat kaimiņos – Jaunjelgavas 

novada Staburagā, kā arī ievadīja sarunas par 

sadarbību aušanas apmācību noorganizēšanā 

Aizkraukles reģionālajā Tautskolā. 

Anita Sproģe, Jēkabpils NVO resursu centra 

projekta „Vidusdaugavas reģiona NVO 

darbības atbalsts” korespondente 

PIEREDZES APMAIŅAS BRAUCIENĀ NODIBINA 

KONTAKTUS UN IEVADA SARUNAS PAR SADARBĪBU 

Konsultāciju informatīvā diena norisinājās  
projekta "Vidusdaugavas reģiona NVO darbības atbalsts" Nr.2012.EEZ/DAP/

MAC/159/1/Z/024/2014 ietvaros 
Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija 

Līdzfinansē Jēkabpils pilsētas pašvaldība 



16. decembrī SIA „Brēķu nami” 

īpašnieki un uzņēmēji Ingus Liseckis 

un Dace Kamišova sadarbībā ar 

Jēkabpils NVO resursu centra biedror-

ganizāciju Jēkabpils pensionāru ap-

vienību „Sasaiste” rīkoja labdarības 

akciju, kuras ietvaros pie mazāk 

nodrošinātajiem Jēkabpils pilsētas 

senioriem – kopskaitā 50, ar dāvanām 

devās Ziemassvētku rūķi. 

„Akciju ar mērķi Ziemassvētku laikā sagādāt 

prieku senioriem, kam pašu finansiālās 

iespējas ir ierobežotas, rīkojam trešo gadu. 

Esam vietējais uzņēmums, šejienes cilvēki 

izmanto mūsu pakalpojumus. Atdarīt ar labu, 

ja pašam klājas labi – tā no iekšējas 

nepieciešamības rodas rīcība. Seniorus esam 

uzsākuši apciemot divreiz gadā – Ziemas-

svētkos un pavasara pusē, ” saka I. Liseckis. 

Idejas par šādu senioru apciemošanu 

Ziemassvētkos autore ir Dace Kamišova un šī 

labdarības iniciatīva ir atšķirīga ar to, ka līdz 

ar rūķu komandu pie senioriem dodas arī paši 

uzņēmēji. Tiešā saskarsmē starp dāvinātāju 

un dāvanas saņēmēju gūtās pozitīvās emocijas 

ir abpusējs ieguvums – ir pārliecināts 

uzņēmējs. „Manā skatījumā vislabākais ziedo-

jumu došanas veids ir, kad tu redzi un sajūti 

cilvēku sev pretī. Doma, ka ar 

sev piederošo jāvar dalīties, 

dzīvo kopā ar mani no bēr-

nības – augot kuplā ģimenē, 

vienmēr bija par ko rūpēties. 

Gandarījuma sajūta – tā ir 

dāvana, ko saņemu es,” 

piebilst I. Liseckis.  

„Mūsu kā sadarbības part-

nera pienākums ir informā-

cijas par senioriem un to dzī-

vesvietām sniegšana. Jāteic, 

ka SIA „Brēķu nami” vienmēr 

atbalsta mūsu lūgumus pēc palīdzības. Ar 

Ingus Lisecka atbalstu mums pāris gadus 

atpakaļ izdevās lieliski Jēkaba ielas svētki – 

visiem bija iespēja pamieloties ar biešu zupu, 

kurai produktus sarūpēja „Brēķu nami”. 

Šogad Starptautiskajā senioru dienā – 

1.oktobrī arī saņēmām dāvanu – „Brēķu nami” 

mūs uzaicināja uz svētku pēcpusdienu 

tirdzniecības centrā „Aura”. Tas ir viens no 

labajiem piemēriem, kā uzņēmēji atbalsta 

gados vecākos Jēkabpils iedzīvotājus, par ko 

viņiem īpašs „PALDIES”,” saka Jēkabpils 

pensionāru apvienības „Sasaiste” valdes 

priekšsēdētāja Biruta Jemeļjanova. 

Akcijas organizatori izsaka pateicību par 

atbalstu Senioru apdāvināšanas akcijai: 

Astrīdai Klidziņai („Merkūrijs”), Ausmai 

Laptevai („Julianna”), Ivanam Gribam 

(„Ardeks”), Norbertam Klaučam (SUPER 

NETTO”), Birutai Gerberai („Zvaigznīte”), 

Eelco Murikam („Super Action”), Dzintaram 

Grišānam (DGR Solution”), Rudītei 

Stalidzānei („Alus Bode”), Laimai Poluškinai 

(z/s „Zilāni”), biškopim Dainim Gedušam, 

Edgaram Romanovskim („Mežvidi”), Edga-

ram Kamišovam un Vilnim Buholcam („Brēķu 

nami”). 

Anita Sproģe,Jēkabpils NVO resursu centrs, 

projekta „Vidusdaugavas reģiona NVO 

darbības atbalsts” korespondente 

JĒKABPILS SENIORUS APMEKLĒ  

ZIEMASSVĒTKU RŪĶI 

8.janvārī Rīgā notiks Eiropas Komisijas 

aizsāktais diskusiju cikls "Dialogi ar 

iedzīvotājiem". 

Pirmais 2015. gada diskusiju cikla pasākums 

ar jauno Eiropas Komisiju tiks atklāts Latvijā 

- Eiropas Savienības prezidējošajā valstī, tieši 

prezidentūras atklāšanas dienā. 

Diskusijā piedalīsies Eiropas Komisijas 

priekšsēdētāja vietnieks Valdis Dombrovskis. 

Pasākums norisināsies 2015. gada 8. janvārī 

no plkst. 15.45 - 17.15, Rīgas Latviešu 

biedrības namā, Merķeļa ielā 13. Sarunā ap-

tvertais jautājumu loks skars nodarbinātību, 

ieguldījumus un izaugsmi Eiropas Savienībā, 

kā arī reģionālajās aktualitātes. 

Lai atvieglotu Jēkabpils reģiona interesentu 

nokļūšanu uz pasākumu, EK pārstāvniecībā 

nodrošinās transportu pasākuma dienā uz 

Rīgu un atpakaļ (mikroautobuss ar 15 

sēdvietām). 

Lūdzu interesentus pieteikties, lai varam 

sagatavot elektroniskus ielūgumus. 

Papildus informācija par pasākumu būs 

pieejama no 08.12. interneta vietnē 

www.eiropasnakotne.lv. Papildus informāciju 

iespējams iegūt arī telefoniski, zvanot pa tālr. 

67350502. 

Agrita Landzāne, 

Europe Direct informācijas centra Jēkabpilī 

vadītāja 

AICINA UZ DISKUSIJU CIKLU 
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4. decembrī Jēkabpils invalīdu 

biedrī bas  dalībnieki  apm eklēja 

Krāslavas novada invalīdu biedrību 

„Stariņš”, kur kopīgi  atzīmēja 

Starptautisko dienu cilvēkiem ar 

invaliditāti. 

„Par cik 3. decembris visā pasaulē tiek 

atzīmēts kā diena cilvēkiem ar invaliditāti, 

krāslavieši kopā sanākšanu rīkoja pietuvināti 

šai dienai. Mūs uzņēma ļoti sirsnīgi – ar 

Latvijas austrumdaļas iedzīvotājiem 

piemītošo viesmīlību. Arī pats pasākums 

norisinājās dvēseliski siltā noskaņā – pie 

galdiem ar skaistu koncertu. Bez mums pie 

krāslaviešiem viesojās arī sadarbības partneri

– invalīdu biedrību pārstāvji no Norvēģijas un 

Dagdas,” stāsta Jēkabpils invalīdu biedrības 

vadītāja Olga Bivka un piebilst, ka ārkārtīgi 

aizkustinājis viena no norvēģu delegācijas 

pārstāvjiem priekšnesums – dziesma no 

sakrālās mūzikas repertuāra.  

„Mūsu vidū arī ir labu balsu īpašnieces – kora 

„Atvasara” dalībnieces, tāpēc pasākums 

izvērtās dziedošs. Kā ciemkukuli aizvedām 

pašu darinātās sniegpārslas. Pa ceļam uz 

Krāslavu mums izdevās arī paslidot – 

piestājāmies pie Velnezera jeb Čertoka ezera, 

kuram  ledus kārta bija tik bieza, ka droši 

varēja kāpt uz tās. Visi biedrības dalībnieki 

bija priecīgi par lielisko braucienu un tāpēc 

gribu arī visu vārdā teikt lielu „PALDIES” 

Jēkabpils pilsētas pašvaldībai par transporta 

nodrošināšanu,” saka O. Bivka. 

„Nākamā gada 14. janvārī esam iecerējuši 

rīkot līdzīgu pasākumu un pie sevis atbildes 

vizītē uzaicināt krāslaviešus,” papildina 

Jēkabpils invalīdu biedrības vadītāja. 

Anita Sproģe,Jēkabpils NVO resursu centrs,  

projekta „Vidusdaugavas reģiona NVO 

darbības atbalsts” korespondente 

ATZĪMĒ STARPTAUTISKO DIENU CILVĒKIEM AR INVALIDITĀTI 



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 

Palika atmiņā dzirdētais stāsts Latvijas radio 

9. decembra raidījumā „Viensētu stāsti”. Tas 

bija stāsts par Vecpiebalgas pagasta „Svikultu” 

saimniekiem. Runājot par saviem radiem, 

saimniece teica: „Mana vīra vecmamma kā 

daudzi latvieši, nāk no Polijas.” Protams, 

daudziem tas jāskaidro, jāprecizē un tomēr – 

cik tad mūsos ir poļu, vācu, krievu, ebreju, lie-

tuviešu, igauņu, zviedru, baltkrievu, ukraiņu 

asinis?  

Statistikai ir savi cipari par tautībām Latvijā: 

krievu – 26 %, latviešu – 61,4 %, poļu – 2,2 %, 

baltkrievu – 3,4 %, ukraiņu – 2,3 %. Skaidrs 

tikai tas: ja cienīsim valsti, kurā dzīvojām, zi-

nāsim tās valodu, būsim iecietīgi pret cittau-

tiešiem, tad neatkārtosies Austrumukrainas 

variants.  

Poļi Latvijā ir vislabāk integrējusies tauta. Pir-

mais ieceļošanas vilnis notika tālajā 16 .gad-

simtā, kad šeit bija Polijas –Lietuvas kopvalsts 

teritorija. Vēlāk uz šejeni tika izsūtīti Polijas 

sacelšanās dalībnieki un, beidzot, laika posmā 

starp diviem pasaules kariem brauca vies-

strādnieki, daudzi no kuriem šeit apprecējās 

un palika. 

Mēs, kas darbojamies Jēkabpils poļu biedrībā 

“Rodacy”, esam ļoti dažādi. No jauktām ģime-

nēm, arī pašiem dzīves biedri bieži nav ar poļu 

saknēm. Kad satiekamies, sarunas valoda bie-

ži mainās: dzirdamas veselas trīs: poļu, 

latviešu un krievu.  

Lai uzlabotu poļu valodas zināšanas, daži iet 

kursos, ko vada skolotājs no Polijas Mečislavs. 

Citiem iespēja runāt dzimtajā valodā ir tikai 

mēģinājumu laikā un dažādos kultūras pasā-

kumos Jēkabpilī, Latvijā un Polijā. Šajos 

gadījumos ir iespēja dalīties pieredzē, apgūt 

jaunas dejas, kā tas bija Polijas pilsētā 

Prszerosl, uz kurieni 2012. gadā braucām uz 

festivālu. 

Nenoliedzami, daudz vairāk iespēju pavēra 

piedalīšanās mācību braucienu Grundtwiq 

projektā „Iegūstām daloties – mācības inte-

grācijai”. Redzam, kā organizē pasākumus, se-

minārus, diskusijas, konferences, festivālus ci-

tus pasākumus. Uzlabojas valodas prasme – 

nevajag tik saspringti ieklausīties sarunbiedra 

teiktajā, lai saprastu. Esam ieguvuši draugus 

Eiropā 8 valstīs, varam ar tiem sazināties. 

Redzot nevalstisko organizāciju svarīgumu sa-

biedriskajā dzīvē, mediji labprāt publicē 

iesniegtos materiālus. Problēmu var radīt pa-

šu slinkums tos sagatavot, prasmes trūkums 

noformulēt mērķus, problēmas, rezultātus.  

Vērtīgs izrādījās Ioannas Kurowskas –Pysz 

seminārs Jablonkovo Čehijā par partnerību 

projektos, kuri saistīti ar kultūru. Labas 

partnerības principus izmantojam, sadarbo-

joties ar baltkrievu un citām biedrībām. 

Piedalīšanas EDI projektā palīdz labāk izprast 

pašiem sevi , biedrības problēmas, mērķus. 

Un, protams, motivē mācīties tam, uz ko 

varbūt, kādreiz, biji atmetis ar roku.  

Rihards,  

biedrība „RODACY” 

GADS AR GRUNDTWIQ 

Kas kopīgs Man un Eiropas Savienībai (ES)? 

Vai "ERASMUS+" var būt arī "Zemgalietis +"? 

To divās dienās mēģināja noskaidrot jaunieši 

"Lediņos", kuras nu bija kļuvušas par māj-

vietu apmācību dalībniekiem no Tērvetes 

novada un Jelgavas, kuri turp bija devušies uz 

neformālās izglītības apmācībām "ES un 

ZEMGALIETIS +". Apmācību, kas norisinājās 

28. un 29. novembrī, mērķis bija iepazīties ar 

Eiropas Savienības programmas "Erasmus +" 

iespējām – Eiropas brīvprātīgo darbu, starp-

tautiskām jauniešu apmaiņām un studiju 

iespējām kā arī veicināt jauniešu centru 

sadarbību - izstrādātu idejas un reālu projekta 

pieteikumu pirmajam iesniegšanas termiņam 

2015. gada pavasarī. 

Pirmā apmācību diena tika veltīta dalībnieku 

kopīgai sadraudzībai. Jaunieši no Jelgavas 

bērnu un jauniešu centra "Junda" Jauniešu 

kluba un Tērvetes Jauniešu iniciatīvu centra 

iepazīstināja ar savu organizāciju, lielākajiem 

pasākumiem, kā arī interaktīvā veidā, mek-

lējot apslēptās atbildes kontrolpunktos "Le-

diņu" teritorijā, uzzināja par Eiropas Savie-

nības programmu "Erasmus +". Vakars pagāja 

brīnišķīgā un jautrā atmosfērā - spēlēs, dažā-

dās neformālās izglītības nodarbībās, kā arī 

LIELĀS picas cepšanā. 

Apmācību "ES un zemgalietis +" noslēgumā, 

jaunieši, apvienojot savas zināšanas par pla-

šajām programmas "Erasmus+" iespējām un 

iepazīstot mākslas dažādās formas, izstrādāja 

savu projektu gala koncepciju un projekta 

pieteikumu, lai jau nākamā gada vasarā savos 

jauniešu centros organizētu gan lokāla, gan 

starptautiska līmeņa jauniešu apmaiņas un 

pasākumus. Jaunieši izstrādāja projektus par 

foto un video montāžu, veselīgu dzīvesveidu 

un kulinārijas/ēdiena gatavošanas mākslu. 

Tas, kā tas būs īstenojies, redzēsim jau 

nākamā semestra noslēgumā. 

Apmācības "ES un ZEMGALIETIS+" orga-

nizēja Jelgavas bērnu un jauniešu centra 

"Junda" Jauniešu klubs un Tērvetes novada 

Jauniešu iniciatīvu centrs sadarbībā ar bied-

rību "Kultūras un mākslas centrs "NāTRE"". 

Vairāk informācijas par jauniešiem 

pieejamajām iespējām var  atrast: 

www.jaunatne.gov.lv un www.viaa.gov.lv. 

Jēkabpils NVO resusu centrs 

 

Adrese: Brīvības iela 45,  

Jēkabpils, LV-5201 

Tālrunis: 65220097 

E-pasts: nvoresursi@inbox.lv 

www.jekabpilsnvo.lv 

Konkursā "Latvijas maksimālisti" var piedalīties 7. līdz 12. klases vai 1. līdz 3. kursa 

profesionālo vidusskolu skolēniem, kuriem ir talants un sasniegumi eksaktajās zinātnēs, 

humanitārajās zinātnēs, mūzikā, mākslā vai sportā un veselībā. Konkursam jāiesniedz video 

pieteikums, bet uzvarētāji balvās saņems finansiālu atbalstu savu talantu turpmākai 

attīstībai. 

Pieteikšanās: līdz 2015.gada 15.janvārim. 

Sīkāka informācija  

NOSLĒGUŠĀS JAUNIEŠU APMĀCĪBAS "ES UN ZEMGALIETIS +" 

KONKURSS SKOLĒNIEM "LATVIJAS MAKSIMĀLISTI" 

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://www.jaunatne.gov.lv
http://www.viaa.gov.lv
jekabpilsnvo.lv
http://www.maksimalisti.lv

