
KLĀT GADSKĀRTĒJAIS  

NVO FORUMS 

Rudens ir strauji pietuvojies un gada nogales 

tradicionālais pasākums ir NVO forums. Arī 

šogad tas, kā ierasts, notiks novembrī un 

tematiski būs veltīts brīvprātīgajam darbam.  

Pirmo reizi tiks godināti arī brīvprātīgie, kas 

nenoliedzami būtu ļoti jauka tradīcija. Mūsu 

steidzīgajā ikdienā, kad dzīves labklājība un 

nereti arī apkārtējo vērtējums ir atkarīgs no 

nopelnītā, spēt veikt brīvprātīgo darbu, 

negaidot neko pretī, ir godināma iniciatīva. 

Tiesa, vien tad, ja šāds darbs tiešām tiek darīt 

no sirds, nevis tāpēc, ka labi izskatās no malas 

un ir noderīgs reputācijai. 

E-Avīzē variet lasīt atspoguļojumu diskusijai 

par Jēkabpils bagātības – Daugavas izman-

totajām un neizmantotajām iespējām kā 

pilsētai pie upes. Ļoti vērtīgi, ka šo jautājumu 

skar NVO sektors, vienlaicīgi apņemoties 

strādāt pie projektiem, saistītiem ar Daugavas 

attīstību. Iespējams, šī būtu tēma un iespēja 

NVO sektoram pierādīt, ka pašvaldība var 

uzticēt kādu jautājumu virzīt un attīstīt NVO 

sektoram un biedrībām.  

Aicinām joprojām atbalstīt aktuālo “Jēkabpils 

NVO resursu centra” labdarības akciju, kuras 

mērķis ir kapelas izbūve Jēkabpils reģionālajā 

slimnīcā. Dalieties ar šo ideju, atbalstiet un 

tiekamies NVO forumā 29. novembrī! 

Liāna Pudule – Indāne 

E-Avīzes redaktore  

2014. gada oktobris 

 

Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija 

VIDUSDAUGAVAS NVO E-AVĪZE 

IR SĀKUSIES PIETEIKŠANĀS DALĪBAI III VIDUSDAUGAVAS REĢIONA NVO FORUMĀ! 

29. novembrī pulksten 10.30  

koncertbārā „Kontrabass” – Jēkabpilī, Pils rajonā 44  

notiks 

III VIDUSDAUGAVAS REĢIONA NVO FORUMS 

– veltīts brīvprātīgo darbam 

Programmā: 

prezentācija par brīvprātīgo darbu Latvijā,  

darbs grupās, 

brīvprātīgo godināšana. 

Uz forumu aicināti NVO, pašvaldību un valsts institūciju pārstāvji, 

kā arī jebkurš interesents. 

Pieteikšanās: rakstot uz nvoresursi@inbox.lv vai zvanot: 

29449622 – Agitai. 

Jēkabpils Latviešu biedrība 1. novem-

brī pulksten 11.00 Jēkabpils Tautas 

namā aicina uz konferenci „DAUGA-

VAS ZĪMES”.  

Kā atzīmē Jēkabpils Latviešu biedrības 

vadītāja Māra Grīnberga – konference 

„Daugavas zīmes” ir tradicionāls notikums 

Jēkabpilī – ar Daugavu vienmēr saistīti gan 

cilvēku likteņi, gan Latvijas dabas bagātības, 

gan kultūrvēsturiskās vērtības.  

„Šoreiz konferencē piedalīsies un par Daugavas ekosistēmu, kā arī riskiem tās eksistencei, 

stāstīs Latvijas Universitātes Bioloģijas institūta jūras ekoloģijas laboratorijas vadītāja, 

bioloģijas zinātņu doktore Elmīra Boikova. Par Daugavas dabas bagātībām un 

daudzveidību referēs Daugavpils Universitātes rektors, bioloģijas zinātņu doktors Arvīds 

Barševskis. Savukārt par arheoloģiskajām vērtībām, ko slēpuši un slēpj Daugavas upes 

baseina pilskalni informēs arheologs un kultūrvēsturnieks Juris Urtāns. Konferenci 

noslēgs publicista Daiņa Īvāna uzstāšanās ar Daugavas dažādos vēstures posmos uzņemtu 

fotomateriālu izrādīšanu un stāstījumu par tiem,” papildina M. Grīnberga. 

Uz konferenci tiek gaidīts ikviens interesents! 

Anita Sproģe, Jēkabpils NVO resursu centra projekta 

 „Vidusdaugavas reģiona NVO darbības atbalsts” korespondente  

AICINA UZ KONFERENCI „DAUGAVAS ZĪMES” 

Finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija 

4.novembrī 

Latvijas Nacionālajā bibliotēkā 

forums 

"DAUDZBALSĪBA, 

IEKLAUSĪŠANĀS UN KOPRADE: 

MAZĀKUMTAUTĪBAS LATVIJĀ" 

Sīkāk: http://www.iniciativa.lv/

jaunumi/ 

6. novembrī 

un turpmāk katru ceturtdienu līdz  

20. novembrim 

pulksten 18.00 

Jēkabpils Sociālā dienesta telpās Brīvības 

ielā 45, 4.stāvā – sēžu zālē  

ATBALSTA GRUPAS NODARBĪBAS 

CILVĒKIEM PĒC 

ONKOLOĢISKAJĀM SLIMĪBĀM 

mailto:nvoresursi@inbox.lv
http://www.iniciativa.lv/jaunumi/
http://www.iniciativa.lv/jaunumi/
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OKTOBRĪ Jēkabpils pilsētas pašvaldība turpināja darbu pie 2015.gada 

budžeta izstrādes. Arī Jēkabpils nevalstiskajām organizācijām dažādu 

projekta aktivitāšu rezultātā ir tapuši ierosinājumi, kas jau ir iesniegti 

vai tiks iesniegti pašvaldībai, un skatāmi saistībā ar nākamā gada 

budžetu. Sadarbības padomes sēdē, kas notika 22.oktobrī, šie 

ierosinājumi tika pārrunāti un par dažiem panākta vienošanās ar 

domes priekšsēdētāja vietnieku sociālajos jautājumos Jāni Raščevski, 

ka tie tiks virzīti izskatīšanai budžeta komisijā.  

Apstiprināta ceļa un ielu fonda programma 2014.-2016.gadiem. 

Pavisam kopā programmas finansējums 2014.gadā būs 467 921.00 

EUR, 2015.gadā – 484 500.00, 2016.gadā – 469 500.00 EUR.  

Piešķirtas stipendijas ne tikai studentiem – jēkabpiliešiem, bet arī 

jaunajiem ārstniecības speciālistiem, kas uzsāks darbu Jēkabpils 

reģionālajā slimnīcā. J.Raščevskis, vērtējot stipendiju programmas 

uzsākšanu jauno ārstu piesaistei, teica, ka uzskata to par izdevušos, jo 

mērķis ir sasniegts.  

Turpinās darbs pie Salas peldbaseina nodošanas Salas novadam un 

SIA „Reāls” peldbaseina darbības uzsākšanas, tai skaitā – treneru 

darba attiecību sakārtošanas. Jaunajā peldbaseinā jau novembrī 

peldēšanas nodarbības uzsāks arī biedrības Jēkabpils NVO 

resursu centrs realizētā projekta „Aicināts dzīvē!” pēcpusdienas 

pašattīstības skoliņu pirmie audzēkņi. Projektu Jēkabpils pilsētas 

pašvaldība oktobrī atbalstīja ar lēmumu par līdzfinansējuma 

piešķiršanu 2500EUR apmērā.  

Mainīti Jēkabpils sabiedriskā transporta lietošanas noteikumi, kas 

stāsies spēkā jau novembrī – biļetes būs nevis jākompostrē, bet jāpērk 

pie šofera. Deputāts Andris Rutko (Saskaņa) interesējās, kā biļetes 

šādā kārtībā varēs nopirkt cilvēki ratiņkrēslos un to pavadoņi, un 

saņēma atbildi, ka tikai šādiem klientiem būs iespēja iekāpt pa 

vidējām durvīm, kamēr pārējiem būs obligātā iekāpšana pa 

priekšējām durvīm. Oktobrī pašvaldības sēdēs daudz tika diskutēts par 

apgaismojuma problēmām Jēkabpilī, kas visbiežāk tika saistītas ar 

intensīvajiem rakšanas darbiem pilsētas labiekārtošanas projektos.  

Arī novembrī turpināsies darbs pie nākamā gada budžeta 

sagatavošanas. Ja Jūsu nevalstiskajai organizācijai ir apsvērumi par 

to, kādi priekšlikumi iekļaujami tajā, sazinieties ar biedrību 

Jēkabpils NVO resursu centrs, rakstot e-pastu uz 

nvoresursi@inbox.lv ar norādi „koordinatoram”. 

Var pieteikties regulārai domes sēžu dienaskārtības 

saņemšanai 

Visām biedrībām, kuras vēlas sekot Jēkabpils pilsētas pašvaldības 

komitejās un domes sēdēs izskatāmajiem jautājumiem, ir iespējams 

pieteikties regulārai dienaskārtību saņemšanai PIRMS sēdes savā e-

pastā, rakstot nvoresursi@inbox.lv, ar norādi „koordinatoram”. 

Neaizmirstiet norādīt savu e-pastu! 

Agita Pleiko,  

projekta koordinators sadarbībai ar Jēkabpils pašvaldību 

SEPTEMBRĪ JĒKABPILS PILSĒTAS PAŠVALDĪBĀ 

17.oktobrī norisinājās diskusija „Dzīve pie Daugavas – 

Jēkabpils un apkārtējo novadu pašvaldību un iedzīvotāju 

izmantotās un neizmantotās iespējas”.  

Diskusija norisinājās „Jēkabpils NVO resursu centrs” projektā 

„Vidusdaugavas reģiona darbības atbalsts”. Tajā bija aicināti 

piedalīties Jēkabpils domes Tautsaimniecības un attīstības komitejas 

vadītājs, domes deputāts Kaspars Skrūzmans, Jēkabpils 

Pilsētsaimniecības departamenta daiļdārzniece Mārīte Breimane, 

Jēkabpils Pilsētsaimniecības departamenta Būvniecības nodaļas 

pārstāve Māra Kezika, VUGD Jēkabpils brigādes inspektors Andrejs 

Graudiņš, biedrības “Sasaiste” vadītāja Biruta Jemeļjanova, “Jēkabpils 

NVO resursu centrs” vadītāja Agita Pleiko, “Jēkabpils NVO resursu 

centrs’ pārstāve Anita Sproģe, “Vides iniciatīvu centrs’ pārstāve Lāsma 

Zēberga, Krustpils novada Vides un civilās aizsardzības nodaļas 

vadītājs Ilmārs Luksts, kā arī ielu komiteju pārstāves – Dzidra Lapiņa 

un Rasma Vīksna. 

Daugavas krasti pie Jēkabpils ir samērā labiekārtoti, ir aizsargdambis, 

tas ir asfaltēts, uz tā ir gan soliņi, gan dažādi informatīvie stendi, 

šogad pēc domes izpilddirektora Guntara Goguļa iniciatīvas ir izzāģēti 

krūmi Daugavmalā. Taču ierosinājumu, kā vēl labāk apsaimniekot 

Daugavas krastus Jēkabpilī, ir daudz. Viena no idejām, ko iesaka 

iedzīvotāji – viņi vēlētos, lai Daugavmalā būtu vieta, kur aiziet 

svētdienas piknikā – uzcept desiņas, iekurt ugunskuru – šādas 

labiekārtotas vietas Daugavas malā mums nav. Situāciju nedaudz 

sarežģī arī tas, ka mēs atrodamies plūdu zonā, jo līdz aizsargdambim 

pavasaros nereti uzplūst ūdens, un tad ir jādomā, kā šādu vietu 

saglabāt, vai to veidot kā stacionāru vai kā pārvietojamu uz vasaras 

sezonu. Otrs jautājums, par ko daļa jēkabpiliešu sapņo, ir gājēju laipa 

pāri Daugavai vasarā, varbūt kaut kas līdzīgs tam, kādu moduļu laipu 

šovasar izvietoja Pļaviņās.  

Kaspars Skrūzmans: Ir daudz kas paveikts, ir noasfaltēta daļa dambja. 

Pagaidām vēl nav zināms, kā būs ar budžeta un arī Eiropas līdzekļiem, 

bet es uzskatu par lielu panākumu, ka mēs izzāģējām krūmus gan 

vienā, gan otrā dambja pusē, jo uzskatām, ka gan labo, gan kreiso pusi 

vajag attīstīt vienmērīgi.  

Kaspars Skruzmans arī uzsvēra labo sadarbību ar Krustpils novada 

domes vides inspektoru Ilmāru Lukstu un atgādina – laba iniciatīva ir 

sadarbība malu zvejniecības izskaušanā Jēkabpils pilsētas teritorijā – 

Jēkabpils pilsētas pašvaldība ir noslēgusi līgumu ar Ilmāru Lukstu, un 

tas dod iespēju kontrolēt, kas notiek Daugavas krastos Jēkabpilī.  

Uz ierosinājumu ierīkot Daugavas krastos peldvietas, dienestu 

pārstāvji nekavējoties atbildēja noraidoši. Valsts ugunsdzēsības un 

glābšanas dienesta Jēkabpils daļas inspektors Andrejs Graudiņš 

atzina, ka Daugava pie Jēkabpils visā posmā ir bīstama peldēšanai, jo 

ir spēcīga straume un nav piemērotu peldvietu. Cilvēki, protams, 

peldas, tomēr ierosme par peldvietu ierīkošanu Daugavmalā ir 

nereāla.  

Lasīt tālāk 

DISKUSIJA: DZĪVE PIE DAUGAVAS – JĒKABPILS UN APKĀRTĒJO NOVADU PAŠVALDĪBU 

UN IEDZĪVOTĀJU IZMANTOTĀS UN NEIZMANTOTĀS IESPĒJAS 

mailto:nvoresursi@inbox.lv
mailto:nvoresursi@inbox.lv
http://jekabpilsnvo.lv/?p=3791
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Biedrība „Jēkabpils NVO resursu 

centrs” turpina labdarības akciju 

„Pasniedz roku atbalstam! Kopā 

izveidosim Jēkabpils slimnīcas kapelu”. 

Akcijas laikā tiek vākti ziedojumi 

kapelas izveidei Jēkabpils reģionālajā 

slimnīcā. 

Šajā publikācijā – akcijas idejas par kapelas 

izbūvi autores jeb idejas krustmātes – kā viņu 

nosauc labdarības akcijas vadītāja Laimdota 

Kancāne, biedrības kristīgai paaudžu kopībai 

„Tilts” vadītājas, Jēkabpils NVO resursu 

centra valdes locekles Initas Zarkevičas 

viedoklis. 

Biedrības kristīgai paaudžu kopībai „Tilts” 

viens no darbības pamatvirzieniem ir psiholo-

ģiskās palīdzības un atbalsta sniegšana cilvē-

kiem krīzes situācijās. Pie tādām pieder arī 

dziļas bēdas, ar kurām nākas saskarties, kad 

topošie vecāki par vecākiem tā arī nekļūst – 

bērniņš tiek zaudēts grūtniecības laikā, pie-

dzimst bez dzīvības pazīmēm vai skata šo pa-

sauli vien īsu mirkli. Dzīvība ir aizgājusi at-

pakaļ – pie zvaigznēm.  

Doma par palīdzību Zvaigžņu bērnu vecākiem 

biedrībā pastāv jau labu laiku, un ir cieši sais-

tīta ar ideju par telpu slimnīcā, kurā iespējams 

kaut īsu laiku pabūt vienatnē, izsāpēt plosošo 

sāpi un saprast, ka tā jāpieņem, jo mainīt ne-

var neko. „Tā ir arī mana pieredze – esmu 

divu Zvaigžņu dēlu mamma. Tādos brīžos ir 

svarīgi, kad blakus ir kāds, kas nav tieši iesais-

tīts, jo sāp arī tētim, sāp vecvecākiem, sāp, 

protams, arī ārstam. Bet ir kā ir! Un ir labi, ja 

tajā brīdī ir kur meklēt patvērumu – sākot jau 

ar telpu – kaut mazliet attālinātu no palātas ar 

iespēju pabūt tikai ar sevi. Vēl jo vairāk palīdz, 

ja blakus ir kāds, kas saprot un nemēģina šo 

sāpi utilizēt. Ir daudzkārt dzirdēts: „Nevajag 

raudāt, tu vēl jauna!” Ja nevar atrast piemē-

rotus mierinājuma vārdus, tad labāk vispār 

neteikt neko!”, saka I. Zarkeviča. 

„Kapela slimnīcā ir gandrīz tikpat obligāta kā 

rentgens. Slimnīca ir vieta, kurā daudz sāpju. 

Ja tev sāp fiziski – tam var līdzēt un arī tiek 

līdzēts. Bet nevar nelikties ne zinis par dvē-

seles sāpēm – garīgais atbalsts nenoliedzami 

ir būtisks medicīnas palīgs”, uzsver I. 

Zarkeviča 

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.  

Tālruņa numuri uzziņām: 29449622 (Agita) 

un 26410346 (Laimdota). 

Anita Sproģe,  

Jēkabpils NVO resursu centrs,  

projekta „Vidusdaugavas reģiona NVO 

darbības atbalsts” korespondente 

TURPINĀS LABDARĪBAS AKCIJA „PASNIEDZ ROKU 

ATBALSTAM! 

KOPĀ IZVEIDOSIM JĒKABPILS SLIMNĪCAS KAPELU” 

Finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija 



FORUMS „DAUDZBALSĪBA, IEKLAUSĪŠANĀS UN KOPRADE: MAZĀKUMTAUTĪBAS LATVIJĀ” 

2014. gada 14. novembrī Latvijas Kopienu 

iniciatīvu fonds LATVIJAS NACIONĀLAJĀ 

BIBLIOTĒKĀ rīko forumu „DAUDZBAL-

SĪBA, IEKLAUSĪŠANĀS UN KOPRADE: 

MAZĀKUMTAUTĪBAS LATVIJĀ”. 

Kāpēc? Pirmkārt, lauzīsim aizspriedumu, ka 

latvieši un tā dēvētie krievvalodīgie Latvijā 

dzīvo nošķirti. Nav taisnība! Dzīvojam kopā 

(jaukto ģimeņu skaits sasniedz gandrīz 50% 

visu esošo laulību), līdzās (kaimiņos) un 

valsti veidojam visi. 

Otrkārt, priecāsimies par Latvijas daudzva-

lodību, ļaujot tai izpausties pilnā krāšņumā. 

Ļausim skanēt poļu, vācu, ukraiņu, baltkrievu, 

lietuviešu, igauņu, romu, krievu, tatāru valo-

dām. Savukārt saprašanās un savstarpējas 

uzticēšanās valoda būs latviešu valoda. 

Treškārt, ļausim izpaust sevi pilnā mērā 

mazākumtautību jauniešiem un sapra-

tīsim viņu identitāšu daudzveidību – starp 

dzimto – etnisko, latvisko, eiropeisko un glo-

bālo. 

Mazākumtautību LĪDZDALĪBA: intere-

šu aiztāvības prakses un ierobežojumi; 

Dažādu tautību JAUNIEŠU karjeras un 

aktīvisma „noslēpumi” 

Mazākumtautību IZGLĪTĪBAS prog-

rammu kvalitāte, skolu saikne ar 

vecākiem un vēl neizmantotās nefor-

mālās izglītības iespējas 

PLAŠSAZIŅAS LĪDZEKĻI: daile vai ne-

glītums žurnālistu un uztvērēju acīs. 

Ko Tu iegūsi? Kopā izstrādāsim ne vairāk kā 

desmit, bet konkrētus priekšlikumus 

dažādības vadībai valsts un pašvaldību 

mērogos, kā arī piedāvāsim atvērtus radošus 

risinājumus vēl neatrisinātajiem jautājumiem 

integrācijas jomā. 

Darba valoda: latviešu; saziņa – 

daudzvalodīgi. 

Līdzdalību forumā piesakiet, rakstot foruma 

k o o r d i n a t o r e i  E l i t a i  U z u l ē n a i 

elita.uzulena@iniciativa.lv 

REALIZĒTS PROJEKTS  

„ES AR SAVU NĀBURDZIŅU!”  

9. oktobrī, kopīgiem spēkiem 

tika iedzīvināts biedrības „Jē-

kabpils NVO resursu centrs” 

p ro jek ta  „ Vi d us da u ga v a s 

reģiona NVO darbības atbalsts” 

ietvaros rīkotā Iedzīvotāju 

iniciatīvu konkursa „Liec lietā 

savu ideju!” uzvarētājs – 

iniciatīva „Es ar savu nābur-

dziņu!” 

Projekts „Es ar savu nāburdziņu!” ir 

Laimdotas Kancānes un Lailas 

Malcenieces iniciatīva un tās ietvaros 

tika paredzēti Jēkabpils pilsētas Rīgas 

ielas 237. nama 1. stāvā izmitināto 

veco, vientuļo cilvēku, mammu ar bērniem un 

Ģimenes atbalsta centra klientu – nama 2. 

stāva iemītnieku savstarpējās komunicēšanās 

un kopīgas košumdārza izveides pasākumi. 

Tas arī izdevies – bez minētās mērķgrupas 

zemes sagatavošanas, augu un koku stādīša-

nas darbos piedalījās ne tikai ļaudis, kam 

dzīvesvietas adrese šobrīd ir Rīgas iela 237, 

bet arī sadarbības partneri no Jēkabpils 

pilsētas pašvaldības Sociālā dienesta Atbalsta 

nodaļas ģimenes ar bērniem un Dienas aprū-

pes centra, Jēkabpils NVO resursu centra un 

citām biedrībām, kā arī Jēkabpils masu me-

diju pārstāvji. 

Konsultācijas, kādā dziļumā, ēnā vai saulē un, 

kādos attālumos viens no otra stādāmi augi, 

sniedza daiļdārzu speciāliste Aija Kaškure, 

Kalsnavas pagasta zemnieku saimniecības 

„Igaijas” eksperimentālā dendroloģiskā dārza 

īpašniece, kura piegādāja izvēlēto augu sorti-

mentu – tai skaitā arī parastās egles dekoratī-

vo variantu „Luua”. Tā ar nolūku turpmāk būt 

par galveno Ziemassvētku egli Rīgas ielas 237. 

nama iedzīvotājiem, iestādīta ēkas priekšpusē. 

A. Kaškures kā konsultanta izvēle nav bijusi 

nejauša „Man patīk Aijas Kaškures teiktais, ka 

dārzam nav jābūt par apgrūtinājumu un tas, 

ka ikviena koka stādīšanas vieta ir pamatota. 

Parasti cilvēki iedomājas, ka viņu izvēle dārza 

iekārtošanā ir vispareizākā – vajag tieši tādu 

koku vai krūmu, par piemērotību konkrētajai 

vietai nepadomājot,” saka viena no iniciato-

rēm, Jēkabpils pilsētas pašvaldības Sociālā 

dienesta Ģimenes atbalsta centra vadītāja 

Laimdota Kancāne. 

„Idejas realizācijas devums ir ilglaicīgs. Ne 

tikai šī viena diena, kad mēs kopīgi stādam – 

pavasarī kopā gaidīsim salapošanu, kopā 

ravēsim un kopā laistīsim. Jāpiemin tas as-

pekts, ka pašu stādītais dārzs radīs pa-

tīkamāku uzturēšanos tajā – sajūta, ka tas pie-

der man, nāk reizē ar darbu pie tā tapšanas,” 

papildina L. Kancāne.  

„Tas ir labi! Sociālo dzīvokļu iemītniekiem un 

Ģimenes centra klientiem ir iespēja redzēt vie-

niem otrus un iepazīties. Arī vide kļūs sakār-

totāka,” dubulto ieguvumu – gan savstarpējās 

komunicēšanās, gan dārza ainavas estētiskās 

vērtības ziņā uzsver Jēkabpils pašvaldības 

Sociālā dienesta vadītājs Juris Tužikovs.  

Nama Rīgas ielā 237 iemītnieki saņēma arī 

vairākas dāvanas – Jēkabpils pilsētas 

pašvaldības Sociālā dienesta Dienas 

aprūpes centra vadītāja Ilona Rubiķe 

un aprūpētāja Antoņina Liepiņa kopā 

ar aprūpes centra klientiem pasniedza 

audzinātāja Ēvalda Svikšas vadībā pašu 

gatavotu unikāla dizaina putnu 

barotavu. Savukārt gados vecākie 

iemītnieki – Jēkabpils pensionāru 

apvienības „Sasaiste” vadītājas Birutas 

Jemeļjanovas uzaicinājumu viesos pie 

biedrības senioriem. 

Atzinīgu vērtējumu iniciatīvai „Es ar 

savu nāburdziņu!” un tam, ka šāda 

veida projekts saņem atbalstu no NVO 

pauda arī citi pasākuma dalībnieki. 

„Mēs ar Ģimenes atbalsta centru esam 

vistiešākās sadarbības partneri sociālā darba 

jomā. Ir prieks, ja varam piedalīties šādā 

pasākumā un vēl jo vairāk – palīdzēt,” – saka 

Jēkabpils pašvaldības Sociālā dienesta 

Atbalsta nodaļas ģimenēm ar bērniem 

vadītāja Tatjana Grahoļska. 

„Ikdienā esam kolēģi – šeit ir interesanta vieta 

un vide. Tas ir atbalstāmi un pozitīvi! Tas ir 

lielisks piemērs kā neformālā vide veicina 

ideju rašanos un jaunas iepazīšanās,” viedokli 

pauž Jēkabpils pilsētas pašvaldības Sociālā 

dienesta Dienas aprūpes centra vadītāja Ilona 

Rubiķe. 

„Šī ir pirmā Jēkabpils NVO resursu centra 

pieredze iedzīvotāju iniciatīvu konkursa rīko-

šanā. Ir iecere arī nākamajā gadā iedzīvotājus 

aicināt piedalīties līdzīgā ideju konkursā,” 

noslēgumā par NVO resursu centra plāniem 

informēja biedrības „Jēkabpils NVO resursu 

centrs” valdes priekšsēdētāja Agita Pleiko. 

 

Anita Sproģe,  

Jēkabpils NVO resursu centra projekta 

 „Vidusdaugavas reģiona NVO darbības 

atbalsts” korespondente 

Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija 
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JĒKABPILS NVO PĀRSTĀVJI IEPAZĪSTAS AR 

BIEDRĪBU DARBĪBU DOBELĒ 

Biedrības „Jēkabpils NVO re-

sursu centrs” iniciatīvas „Iz-

pratnes par pilsonisko inicia-

tīvu nozīmīgumu attīstīšana 

Jēkabpils un Dobeles pilsētās”, 

kas tiek finansēta LR Kultūras 

ministrijas projektu konkursa 

pilsoniskās sabiedrības attīstī-

bas un starpkultūru dialoga 

jomas “Zemgales NVO projektu 

programmas” ietvaros, 25. un 

26. septembrī pieredzes ap-

maiņā uz Dobeli devās Jēkab-

pils NVO pārstāvji. 

Arī Dobelē pašvaldība rīko NVO 

projektu konkursus 

Pirmā iepazīšanās ar Dobeles NVO ir 

biedrības „Dobeles mācību centrs” 

apmeklējums, kur jēkabpiliešus 

sagaida „Dobeles mācību centra” 

valdes locekles Ginta Vendele – galvenā pieredzes apmaiņas vizītes 

kontaktpersona un gide Dobelē un Venta Narvaiša. Biedrības darbība 

ir cieši saistīta Dobeles Pieaugušo izglītības un uzņēmējdarbības 

atbalsta centru, kas ir bezpeļņas, izglītības atbalsta iestāde, savulaik 

dibināta ar Dobeles rajona pašvaldības atbalstu. Biedrības mājvieta 

atrodas atbalsta centra telpās, un tā darbinieki ir arī aktīvākie 

biedrības „Dobeles mācību centrs” biedri. 

„Sadarbībā rodas jaunas vērtības, jaunas un daudz lielākas 

perspektīvas”, saka G. Vendele. „Kā biedrībai mums ir lielākas iespējas 

iesaistīties projektos, piemēram, Eiropas Savienības mūžizglītības 

programmas Gruntvig ietvaros mūsu pasniedzējiem bija iespēja 

smelties pieredzi citās Eiropas valstīs – uzzināt par apmācību 

metodēm, kas tiek izmantotas citviet Eiropā. Praktizējam apmācības 

projektu sagatavošanā, jo arī pašvaldības stratēģija finansējuma 

piešķiršanā biedrībām balstīta uz to iesniegto projektu izvērtēšanu. 

Projektu konkursi notiek divas reizes gadā, un vienam projektam ir 

iespēja saņemt pašvaldības atbalstu no 400 līdz 600 EUR apmērā. 

Kopumā pašvaldība nevalstisko organizāciju iniciatīvām atvēl 

aptuveni 30 000 EUR,” papildina V. Narvaiša. 

Informācija, ko sniedz G. Vendele un V. Narvaiša ietver arī Dobeles 

Pieaugušo izglītības un uzņēmējdarbības atbalsta centra darbību. 

Nepieciešamība rīkot konkrēta novirziena apmācības tiek plānota 

kopā ar Dobeles novada domi, un viena no mērķauditorijas grupām ir 

pašvaldības, kā arī tās institūciju – bāriņtiesas, sociālā dienesta un 

citu darbinieki. „Ja vajag īpašus kursus vienai vai divām personām, 

tad gan Dobelē uz vietas neorganizējam, bet, ja ir nokomplektēta 

grupa, izdevīgāk ir uzaicināt lektoru un par analogu summu apmācīt 

15 cilvēkus,” stāsta V. Narvaiša. 

Dobelē gaida ķiršu un ceriņu ziedēšanas, kā arī ābolu laikā  

Nākamais pieturas punkts Dobelē ir „Selekcionāra Pētera Upīša 

biedrība”. Tās mājvieta vienlaikus ir arī Petera Upīša piemiņas muzejs. 

„Sākumā bijām draugu loks un kā biedrība reģistrējāmies 2011. gadā. 

Biedrība strādā muzeja paspārnē – esam 12 aktīvākie un krietns 

atbalstītāju pulciņš. Muzejā oficiāli esmu viens darbinieks, bet šeit 

pastāvīgi uzturas arī kāds no biedrības un piepalīdz, īpaši ceriņu 

ziedēšanas laikā,” stāsta muzeja vadītāja Inese Šinta. Izpratnei, kā 

darbojas muzejs, Jēkabpils NVO pārstāvji tiek iesaistīti atraktīvā 

augļkopības jomas mīklu minēšanā, piemēram – kas kopīgs Pētera 

Upīša dārzam ar Japānu, ko saņem rudenī dārzā kā „Suvenīru”. Tā 

tiek noskaidrots, ka ik pavasari tūrisma sezona Dobelē tiek atklāta ar 

saldo ķiršu ziedēšanas svētkiem un „Suvenīrs” ir Dobelē radīta 

Latvijas klimatiskajiem apstākļiem piemērota bumbieru šķirne. 

Zinošākie minētāji tiek apbalvoti, saņemot Latvijas Valsts Augļkopības 

institūta, kas atrodas turpat blakus, projekta "Tehnoloģiju pārneses 

centra izveide augļkopībā" ietvaros izdotu unikālu grāmatu "Ceļvedis 

komercaugļkopībā". Izkustinājuši prāta „muskuļus”, pieredzes 

gūšanas brauciena dalībnieki tiek aicināti nogaršot dažādu šķirņu 

ābolus, kuru garšas īpatnības pastiprina bezgala interesantais I. Šintas 

stāstījums. Šī aktivitāte un informācija, ka pašlaik Latvijas Valsts 

augļkopības institūta dārzos aug aptuveni 600 dažādas ābeļu šķirnes 

un hibrīdi, liek skaidri noprast, kāpēc Dobele tiek dēvēta par Latvijas 

ābolu galvaspilsētu. 

 Ik gadus tiekot izsludināts konkurss, veltīts kādai no kultūrām, pie 

kuru selekcijas strādā selekcionāra Pētera Upīša darba mantinieki 

Latvijas Valsts Augļkopības institūts. Šogad ticis izsludināts fotogrāfiju 

konkurss „Ķirši dažādos gadalaikos” un tā laikā tapušos darbus var arī 

turpat aplūkot.  

Lasīt tālāk 
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Biedrības „Jēkabpils NVO resursu 

centrs” pārstāvji 13. oktobrī tikās ar 

Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas 

fonda un Vecāku mājas pārstāvjiem, kā 

arī Paula Stradiņa Klīniskās universi-

tātes slimnīcas kapelāni.  

Tikšanās norisinājās Jēkabpils reģionālajā 

slimnīcā un bija viena no Bērnu klīniskās uni-

versitātes slimnīcas fonda EEZ finanšu instru-

menta programmas "NVO fonds" projekta 

“Bērniem draudzīga sabiedrība” ietvaros rīko-

tajām aktivitātēm, kuras laikā slimnīcas 

personāls, NVO un masu mediju pārstāvji tika 

iepazīstināti ar diviem jaunizveidotiem 

informatīvajiem materiāliem – „Bērnu zaudē-

jot” un „Ceļā kopā ar bērnu”. 

Jaunizveidotie bukleti domāti gan slimnīcu 

personālam, gan jaundzimušo bērnu vecā-

kiem, gan vecākiem un ģimenēm, kurās 

bērniņš zaudēts.  

Grupas sastāvā Jēkabpili apmeklēja Bērnu klī-

niskās universitātes slimnīcas fonda adminis-

tratore un projekta “Bērniem draudzīga sa-

biedrība” vadītāja Baiba Sprice, Bērnu klī-

niskās universitātes slimnīcas Vecāku mājas 

vadītāja Ilze Jozēna, kapelāns Linards Rozen-

tāls, psiholoģe Inese Lietaviete un sociālā dar-

biniece Silva Poiša, sabiedrības iniciatīvas 

„Zvaigžņu bērni” pārstāve Žanete Drone, kā 

arī Paula Stradiņa Klīniskās universitātes 

slimnīcas kapelāne Lelde Titava. Ņemot vērā, 

ka šobrīd norisinās labdarības akcija „Pa-

sniedz roku atbalstam! Kopā izveidosim Jē-

kabpils slimnīcas kapelu”, NVO pārstāvjus 

interesēja abu slimnīcu speciālistu pieredze 

un viedokļi kapelas nepieciešamības aspektā.  

Paula Stradiņa Klīniskās universitātes slimnī-

cā ir kapela un darbojas Garīgās aprūpes die-

nests. Blakus slimnīcai esošā Romas Katoļu 

Svētā Alberta baznīcas draudze ir devusi māj-

vietu “Dvēseļu dārzam” – slimnīcas Garīgās 

aprūpes dienesta kapelānu izlolotajam projek-

tam, kas veltīts nedzīvi dzimušu vai drīz pēc 

dzemdībām mirušu bērniņu piemiņai. „Dvē-

seļu dārzā” mazā eņģelīša pakājē tiek apbedīti 

pelni un vecākiem ir iespēja domās būt kopā 

ar savu Zvaigžņu bērniņu, un rast mierinā-

jumu. 

„Vecākiem, kā tas ir arī man, bērna zaudēšana 

ir skumjš stāsts un grūti par to runāt. Vārdu 

salikums ”Zvaigžņu bērni”, kas aizgūts no 

Vācijas, ir piemērotāks, un vecāki to arī 

izmanto, sakot „man ir trīs bērni, viens no 

tiem ir Zvaigžņu bērns”. Patiesībā tas nav tikai 

emocionālais aspekts, kam nepieciešams at-

balsts, pastāv arī morāles, juridiskie un 

finansiālie jautājumi, ar kuriem jāsaskaras pēc 

bērna zaudējuma. Bet mēs ticam, ka to var 

sakārtot,” bilst Žanete Drone. Sabiedriskās 

iniciatīvas "Zvaigžņu bērni", kurā apvie-

nojušies mūžībā aizsaukto bērnu vecāki kopā 

ar profesionāļiem, aktivitāšu lokā ir līdzīgu 

„Dvēseļu dārzu” ierīkošana citviet Latvijā kā 

arī iniciēt grozījumus normatīvajos aktos, lai 

visiem vecākiem ir likumīgas tiesības cieņpilni 

atvadīties no sava zaudētā bērna un izmantot 

sociālās garantijas, kā arī, lai slimnīcas ar 

cieņu izturētos pret šo bērnu mirstīgajām 

atliekām. 

Bērnu klīniskās universitātes slimnīcā šobrīd 

norisinās darbs, lai arī tur būtu sava kapela. 

„Stāsts ir par to, ka kapela ietilpst segmentā 

„vecāku psiholoģiskais atbalsts”. Mēs vairs 

nedzīvojam ļoti reliģiozā sabiedrībā. Eiropā 

šīs telpas sauc par klusuma telpām. Tā var būt 

ļoti vienkārša vieta,” viedokli pauž Linards 

Rozentāls. Bērnu klīniskās universitātes slim-

nīcā nesen ir labiekārtota Atvadu istaba – 

sava veida svētnīca – metāla režģu soli pārvil-

kti ar polsterētu linu, izveidots gaiša lina po-

dests šķirstiņam, un īpašu gaisotni rada Māra 

Subača dāvātās gleznu reprodukcijas.  

Jāpiebilst, ka otrā decembra svētdiena, kas 

šogad ir 14. datumā, visā pasaulē jau 16 gadus 

ir mirušo bērnu piemiņas diena un bērnus 

zaudējušo ģimeņu atbalsta organizācija „The 

Compassionate Friends” šajā dienā 

tradicionāli aicina logos iedegt sveces. 

Anita Sproģe,  

Jēkabpils NVO resursu centrs,  

projekta „Vidusdaugavas reģiona NVO 

darbības atbalsts” korespondente 

DOKUMENTA JURIDISKAIS SPĒKS 
Dokuments ir jebkura rakstveida informācija, ko 

rada fiziska vai juridiska persona (organizācija). 

Dokumenta juridiskā spēka likums nosaka 

prasības, kas nepieciešamas, lai dokuments 

iegūtu juridisko spēku, jo tikai tāds dokuments 

nodrošina iespēju izmantot attiecīgo dokumentu 

tiesību īstenošanai vai likumisko interešu 

aizstāvībai. Dokuments, kuram nav juridiska 

spēka, citām organizācijām un fiziskajām 

personām nav saistošs, bet ir saistošs šā 

dokumenta autoram. 

Likums nosaka obligātos rekvizītus, kas doku-

mentam nodrošina juridisko spēku. Tie ir: 

1. dokumenta autora nosaukums;  

2. dokumenta datums;  

3. paraksts.  

Papildus minētajiem rekvizītiem jāiekļauj arī 

dokumenta izdošanas vietas nosaukums, zīmoga 

nospiedums, dokumenta reģistrācijas numurs, 

un ja dokumentā norādāms tā saņēmējs, norāda 

arī adresātu.  

Dokuments ir parakstāms pašrocīgi. Ministru 

kabineta 2010.gada 28.septembra noteikumos 

Nr.916 „Dokumentu izstrādāšanas un nofor-

mēšanas kārtība” ir noteiktas rekvizītu nofor-

mēšanas prasības, kas ietekmē dokumenta ju-

ridisko spēku. Dokumenta rekvizītā „paraksts” 

iekļauj:  

 dokumenta parakstītāja pilnu amata nosau-

kumu, kas ietver organizācijas nosaukumu un 

amata nosaukumu. Ja organizācijas pilns 

nosaukums ir ietverts rekvizītā „dokumenta 

autora nosaukums”, to amata nosaukumā var 

nenorādīt; 

 attiecīgās amatpersonas personisko parakstu; 

 amatpersonas personiskā paraksta atšifrē-

jumu. Organizācijas dokumentu paraksta tā 

persona, kuras amats minēts rekvizītā „pa-

raksts”. 

Fiziskas personas dokumenta rekvizītā „paraksts” 

iekļauj attiecīgās personas personisko parakstu. 

Ja dokumenta autors ir rakstīt nepratējs vai 

fiziski nav spējīgs parakstīt dokumentu un viņa 

vietā dokumentu paraksta cita persona, tad 

papildus dokumentā norāda ziņas, kas ļauj 

nepārprotami identificēt dokumenta faktisko 

parakstītāju.  

Dokumentu nedrīkst rakstīt ar zīmuli vai viegli 

pārveidojamā vai fiziski nenoturīgā veidā, tajā 

nedrīkst būt dzēsumi, svītrojumi, aizkrāsojumi, 

neatrunāti labojumi. Kļūdainos ierakstus 

pārsvītro un labojumus atrunā ar ierakstu 

"Labotam ticēt", apliecinot šo ierakstu ar 

labojumu veikušās personas personisko parakstu, 

kā arī norādot personiskā paraksta atšifrējumu 

(vārda iniciāli un uzvārdu vai vārdu un uzvārdu) 

un labojuma datumu. 

Dokumenta noformēšanā un izstrādāšanā ievēro 

Valsts valodas likuma prasības, valodas 

pareizrakstības normas un terminoloģiju. 

Dokumentam var veidot atvasinājumu (norakstu, 

izrakstu vai kopiju). Par dokumentu 

atvasinājumu noformēšanas kārtību stāstīju 

jūlija e-avīzē, savukārt nākamajā, novembra e-

avīzes numurā lasiet par dokumentu sagla-

bāšanu. Sīkāku informāciju par šiem un citiem ar 

lietvedību 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  

TIEKAS AR PROJEKTĀ “BĒRNIEM DRAUDZĪGA 

SABIEDRĪBA” IESAISTĪTO INSTITŪCIJU PĀRSTĀVJIEM  

KONSULTĒJAM  LIETVEDĪBĀ 
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PULCĒ SENIORUS NO JĒKABPILS PILSĒTAS 

UN KĀDREIZĒJĀ JĒKABPILS RAJONA 

PAŠVALDĪBĀM 

Biedrības „Jēkabpils NVO resursu 

centrs” biedrorganizācija „Jēkabpils 

senioru apvienība „Sasaiste”” ir viena 

no divām senioru biedrībām Jēkabpilī. 

„Sasaistes” pirmsākumi meklējami 

1992. gadā, kad izveidojās Latvijas Pen-

sionāru federācijas (LPF) Jēkabpils 

rajona pensionāru apvienība. Ar nosau-

kumu „Sasaiste” Latvijas Uzņēmumu 

reģistrā oficiāli reģistrēta 2005. g. feb-

ruārī un ikviens seniors ir gaidīts bied-

rības mītnes vietā Jaunā ielā 39. 

„Mūsu pensionāru apvienības viens no 

galvenajiem mērķiem ir veicināt vecākās 

paaudzes iedzīvotāju dzīves kvalitāti, aizstāvēt 

viņu tiesības uz cilvēka cienīgām vecumdie-

nām, piedaloties politikas veidošanas procesā 

visos līmeņos, kā arī veicināt vecākās 

paaudzes iedzīvotāju iesaistīšanos sev un sa-

biedrībai nozīmīgu jautājumu un izaicinājumu 

risināšanā. Aktīvo biedru skaits ir aptuveni 40 

un tie ir ne tikai pilsētnieki, mūsu aktivitātēs 

joprojām iesaistās ilggadējie biedri no kādrei-

zējā Jēkabpils rajona pašvaldībām,” stāsta Jē-

kabpils senioru apvienības „Sasaiste” valdes 

priekšsēdētāja Biruta Jemeļjanova. 

„Pēc LPF nodibināšanas 

tās vadītājs Jānis Porietis, 

tiekoties ar mūsu biedrības 

aktīvistiem – toreizējā 

pensionāru klubiņa „Atva-

sara” dalībniekiem, pie-

dāvāja kļūt par vienu no 

divām pensionāru līderu apmācību vietām 

projekta ODIN VITA Latvija ietvaros. Šajā 

laikā par senioru aktīvistu mājvietu kļuva 

telpas Brīvības ielas 45. namā un projektā 

iesaistītie aptuveni 40 seniori no visas Latvijas 

apguva zināšanas projektu sagatavošanā un 

organizāciju darbībā, kā arī piedalījās 10 

dienu apmācībās Dānijā. Uz Jēkabpilī izvei-

dotās senioru grupas bāzes tika izveidots „Sē-

lijas NVO centrs”. Tā laika lielākais ieguvums 

ir Latvijas Kopienu iniciatīvu fonda atbal-

stītais un mūsu realizētais projekts „Atbalsta 

centrs veselīgām un darbīgām vecumdienām”. 

Projektā iegūto vingrošanas aprīkojumu 

lietojam joprojām un seniori aktīvi izmanto 

mobilo masāžas aparātu,” ieskatu biedrības 

vēsturē sniedz B. Jemeļjanova. 

Pastāvēšanas gados „Jēkabpils senioru ap-

vienībai „Sasaiste” ir izveidojies plašs sadar-

bības partneru un draugu loks ne tikai Latvijā, 

bet arī ārpus tās.  

„Nupat bijām uz Roķišķu pilsētas Lietuvā 

senioru biedrības „Bočiai” 15 gadu jubilejas 

sarīkojumu un šobrīd ir aktuāls jautājums kad 

un kā atbildes vizītē pie sevis uzņemt 

lietuviešus. Pašu mājās ļoti laba sadarbība ir 

izveidojusies ar mazākumtautību biedrībām, 

Daugavas vanagu Latvijas apvienības Jēkab-

pils nodaļu, biedrību „Cerību sala”, Līvānu 

„Balto māju” un citām – arī ar jauniešu orga-

nizācijām, kuru biedriem piedāvājam apmā-

cības rokdarbos, piemēram, aušanā, ko skolā 

nevar apgūt. Jāpiebilst, ka dažādu paaudžu 

savstarpējās saskarsmes veicināšanas jomā 

gaidām atbildi no Latvijas Kopienu iniciatīvu 

fonda par projektu „Paaudžu sadarbībai”.  

 

Lasīt tālāk 

Šīgada 1.oktobris Latvijā bija pēdējais, 

kad tika atzīmēta Starptautiskā veco 

ļaužu diena. Pateicoties 11. Saeimas ru-

dens sesijas 2. oktobra sēdē notikuša-

jam balsojumam par labu grozījumiem 

likumā "Par svētku, atceres un atzīmē-

jamām dienām", kas paredz vārdu sa-

likumu „veco ļaužu” aizstāt ar „senio-

ru”, turpmāk svinēsim Starptautisko 

senioru dienu. 

Priekšlikumu vārdu salikumu „veco ļaužu” 

aizstāt ar vārdu „senioru” 11. Saeimas rudens 

sesijas 2. oktobra sēdē izvirzīja deputātu 

grupa Inga Vanaga, Inga Bite, Inita Bišofa un 

Juris Viļums. Neraugoties uz to, ka Saeimas 

Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijā šis 

priekšlikums netika atbalstīts, deputāti lēma 

par labu grozījumiem likumā "Par svētku, 

atceres un atzīmējamām dienām". Kā lasāms 

2. oktobra 11. Saeimas sēdes stenogrammas 

citātos, tas noticis, pateicoties arī senioru 

neatlaidīgai sava viedokļa paušanai, gan ar 

masu mediju, gan ar interešu pārstāvniecības 

organizāciju starpniecību.  

Kā savā debašu uzrunā informēja deputāte 

Inita Bišofa, jau pagājušā gada rudenī 

Liepājas reģionālā laikraksta "Kursas Laiks" 

žurnāliste Ilze Vainovska sarunā paudusi 

daudzu senioru viedokli, ka viņiem domātās 

atzīmējamās dienas nosaukums rada 

neapmierinātību, jo viņi neuzskata sevi par 

veciem ļaudīm. Arī uzrunātais Latvijas 

Pensionāru federācijas priekšsēdētājs Andris 

Siliņš atbildējis, ka Starptautiskā senioru 

diena precīzāk atbilstu svētku dienas saturam 

un būtībai. Tāpat Rīgas Aktīvo senioru alianse 

vairākkārt savās sanāksmēs ir aicinājusi 

nomainīt esošo nosaukumu, lai turpmāk būtu 

Starptautiskā senioru diena. 

Initas Bišofas teiktajam savu „par” argumentu 

pievienoja deputāts Ivans Klementjevs - „Es 

strādāju par viceprezidentu Latvijas Sporta 

veterānu – senioru savienībā. Mūsu savienībā 

piedalās cilvēki no 35 gadu vecuma līdz pat 91 

gada vecumam. Un tad, kad mēs nosaucam 

viņus par veterāniem, viņi apbižojas: "Kādi 

mēs veterāni?! Mēs 80 gados esam jauni, 

spēcīgi cilvēki!" Un tāpēc mēs pieņēmām 

lēmumu, ka tomēr sauksim viņus, godājamus 

un cienījamus cilvēkus, par senioriem, tāpēc 

ka tie ir cilvēki, kas var izdarīt daudz vairāk 

nekā, piemēram, mēs, visi šeit sēdošie, 50 

gadu vecumā, 30 gadu vecumā. Lūdzu 

atbalstīt šo priekšlikumu, un sauksim 

godājamos cilvēkus par senioriem!” 

Neskatoties uz Saeimas Cilvēktiesību un 

sabiedrisko lietu komisijas deputātes Ineses 

Laizānes iebildi -, ka „ Starptautiskā veco 

ļaužu diena jeb, ja vēlamies, Starptautiskā 

senioru diena bija vakar, 1.oktobrī, tā ka mēs 

jau esam nokavējuši, un tādēļ Saeimas 

deputātiem ir vesels gads, lai uz nākamo šo 

dienu iesniegtu priekšlikumus un izdebatētu, 

un pieņemtu kompetentu lēmumu, bet 

komisijā šis priekšlikums netika atbalstīts”, 

deputāti ar balsu sadalījumu: par – 41, pret – 

4, atturas – 29, priekšlikumu atbalstīja. 

1.oktobris par Starptautisko senioru dienu 

izsludināts ar ANO Ģenerālās asamblejas 

lēmumu 1991. gadā. Latvijā šī diena 

atzīmējamo dienu sarakstā iekļauta 2009. 

gada 10. septembrī, Saeimai pieņemot 

grozījumus likumā „Par svētku, atceres un 

atzīmējamām dienām”. 

Anita Sproģe, Jēkabpils NVO resursu centrs,  

projekta „Vidusdaugavas reģiona NVO 

darbības atbalsts” korespondente  

Raksta sagatavošanā izmantoti https://

www.vestnesis.lv materiāli 

TURPMĀK 1. OKTOBRĪ ATZĪMĒSIM STARPTAUTISKO 

SENIORU DIENU 
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Ar mērķi veicināt skolēnu izpratni par iespēju 

pašapliecināties pozitīvā veidā bez 

apreibinošu, atkarību izraisošu vielu 

lietošanas, kā arī sekmēt skolēnu radošās 

domāšanas attīstību, Valsts policija aicina 

jauniešus izpausties konkursā „Cits 

eksperiments” 

Konkurss tēma izvēlēta saistībā ar skolēnu 

vēlmi sevi un apkārtējo pasauli izzināt ar 

dažāda veida eksperimentu palīdzību. Ne 

vienmēr šo eksperimentu rezultātā tiek gūta 

pozitīva dzīves pieredze, bet gan iestājas 

attiecīgas sekas, jo nereti skolēni 

eksperimentē ar sevi, lietojot apreibinošas, 

atkarību izraisošas vielas.  

Konkursa darbā skolēniem individuāli vai pa 

pāriem divās vecuma grupās (5. – 8. klase un 

9. – 12. klase) jāizstrādā plakāts, kurā radoši 

jāataino iespējas gūt pozitīvas emocijas un 

pozitīvu pieredzi, neizmantojot apreibinošas, 

atkarību izraisošas vielas. Plakātu var 

izstrādāt dažādās tehnikās – zīmējums, 

kolāža vai datorgrafika. Plakāts kopā ar 

darba aprakstu un pieteikuma anketu 

jāiesniedz līdz 2014. gada 20. 

novembrim pa pastu vai tuvākajā 

policijas iecirknī Ja darbs ir datorgrafikā, 

to var sūtīt uz e-pastu pvn@vp.gov.lv. 

Plašāka informācija par konkursa 

nolikumu, kā arī pieteikuma anketa 

pieejama http://www.vp.gov.lv/faili/

sadalas/cits_eksperiments_nolikums.pdf. 

Uzvarētājus sagaida dāvanu kartes aktīvai 

atpūtai un sporta inventārs, galvenā balva 

– iPod Nano mūzikas atskaņotāji. 

Pēc http://www.vp.gov.lv sagatavoja 

Anita Sproģe, Jēkabpils NVO resursu 

centrs, projekta „Vidusdaugavas reģiona 

NVO darbības atbalsts”  korespondente 

VALSTS POLICIJA AICINA JAUNIEŠUS IZPAUSTIES KONKURSĀ „CITS EKSPERIMENTS”  

Īstenojot LR Kultūras ministrijas 

p rojektu konkursa  p i lsoni skā s 

sabiedrības attīstības un starpkultūru 

dialoga jomas Zemgales NVO projektu 

programmu, kā partnerorganizācija 

Jelgavas studentu teātra biedrības 

„Miniatra” iniciatīvai „Dialogi dzīvē un 

uz skatuves” piedalās biedrības 

„Jēkabpils NVO resursu centrs” 

biedrorganizācija – Jēkabpils krievu 

biedrība „Rodņik”. 

Projekta ietvaros 11. oktobrī Jēkabpils krievu 

biedrības „Rodņik” pārstāvji apmeklēja 

Jelgavu, kur pabija Latvijas Lauksaimniecības 

universitātes muzejā Jelgavas pilī, iepazinās 

ar Jelgavas studentu teātra vēsturi 

„Melpomīnes viesistabā”, kā arī sniedza kon-

certu īpašā „Krievu romanču vakarā”. 

To, ka projekta „Dialogi dzīvē un uz skatuves” 

mērķis – īstenot starpkultūru dialogu vei-

cinošus pasākumus Zemgalē, caur krievu 

mentalitātes un kultūras mantojuma iepa-

zīšanu veidot savstarpējo izpratni un mazināt 

pastāvošos stereotipus, ir reāli sasniedzams, 

apstiprina Jelgavas studentu teātra režisores 

Astras Kacenas teiktais: „Diena bija izdevusies 

– gan paši parādījām daudz, gan kopā 

sniedzām skaistu koncertu. Jēkabpilieši bija 

sagatavojuši programmu ar dziesmām gan 

krievu, gan ukraiņu valodās, un parādīja 

patiesi temperamentīgu un kolorītu sniegu-

mu. No mūsu puses muzicēja studentu teātra 

ilggadējais vokālais pedagogs Arnis Miltiņš ar 

dēlu. Viņu izpildījumā skanēja Imanta 

Kalniņa dziesmas un dziesmas no teātra re-

pertuāra. Dziesma vispār ir apvienojoša, plus 

vēl tas, ka kopā dziedājām divās valodās.”  

Jelgavas studentu teātris, dodoties atbildes 

vizītē uz Jēkabpili, sev līdzi vedīs dāvanu 

visiem jēkabpiliešiem – iestudējumu pēc An-

tona Čehova lugas motīviem „Mežainis”. 

„Spēlēsim abās valodās – dramaturģiskais 

materiāls pamatā būs latviešu valodā, bet 

atsevišķi monologi – autora oriģinālvalodā”, 

informē A. Kacena. Izrāde paredzēta novem-

bra beigās. 

Anita Sproģe, Jēkabpils NVO resursu centrs,  

projekta „Vidusdaugavas reģiona NVO 

darbības atbalsts”  korespondente 

Foto: http://www.jst.lv  

Biedrība „Jēkabpils NVO 

resursu centrs” atbalsta 

labdarības organizācijas 

„Ziedot.lv” iniciatīvas un 

aicina atsaukties orga-

nizācijas – gan tās, kas 

var ziedot, gan tās, kam 

nepieciešami ziedojumi. 

Ziedot.lv labdarības projektu vadītāja Līga 

Rube informē, ka pēc iespējas ātrāk būtu 

jāatsaucas organizācijām, kurām nepiecieša-

mas preces no noliktavas – pārtika (saldumi, 

bakaleja, konservi utt.), saimniecības preces, 

jauns un lietots apģērbs, apavi. 

„”Ziedot.lv” nevar garantēt konkrētas preces 

un daudzumus, jo piegādes ir neregulāras un 

viss atkarīgs no saņemtajiem ziedojumiem, 

bet lūgums tām organizācijām, kas jau 

vērsušās „Ziedot.lv” – pēc ziedojumiem at-

braukt pēc iespējas ātrāk,” saka L. Rube. 

Pieteikties rakstot e-pastu liga@ziedot.lv (no-

rādot organizāciju, kontaktus, vajadzību un 

mērķauditoriju). 

„Tāpat gaidām atsaucamies organizācijas, 

kuras var ziedot Ziedot.lv pašdarinātus adī-

jumus (cimdi, zeķes, šalles u.c.), ko par zie-

dojumiem pārdot labdarības tirdziņos, lai 

iegūtos līdzekļus novirzītu smagi slimu 

bērniņu ārstēšanas programmai "Eņģeļi pār 

Latviju"”, papildina L. Rube. 

Pieteikties rakstot e-pastu ilze@ziedot.lv. 

„Ļoti priecāsimies saņemt jūsu atbildes pēc 

iespējas ātrāk!”, piebilst L. Rube. 

Anita Sproģe,  

Jēkabpils NVO resursu centrs,  

projekta „Vidusdaugavas reģiona NVO 

darbības atbalsts” korespondente 

AICINA ATSAUKTIES GAN ZIEDOTĀJUS, GAN TOS, KAM NEPIECIEŠAMA PALĪDZĪBA 

AR TEĀTRI UN DZIESMU VEIDO SAVSTARPĒJO IZPRATNI 

Finansē LR Kultūras ministrija un "Zemgales NVO atbalsta 
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LATVIJAS  PILSONISKĀS  ALIANSES  ZIŅAS  

Uzņēmumu reģistrs informē, ka normatīvie akti neparedz īpašu 

kārtību, kādā piesakāmas izmaiņas valdes sastāvā gadījumos, ja valdes 

loceklis miris. Tāpat īpaša kārtība netiek paredzēta situācijām, ja 

biedrības darbība tiek izbeigta, biedru skaitam samazinoties līdz 

vienam biedram, kāda no biedru nāves rezultātā vai gadījumos, kad 

faktiski nav iespējama saziņa ar pārējiem valdes locekļiem.  

Gadījumos, ja miris kāds no valdes locekļiem pieteikumā izmaiņu 

reģistrēšanai biedrību un nodibinājumu reģistrā aizpildāma 3.4.sadaļa 

„Izmaiņas izpildinstitūcijas sastāvā, informācijā par izpildinstitūcijas 

locekļiem, pārstāvības tiesībās vai informācijā par arodbiedrības 

patstāvīgo vienību pārstāvēt tiesīgo personu/–ām”, norādot attiecīgo 

valdes locekli identificējošo informāciju un atzīmējot, ka viņš amatu 

atstājis.  

Iesniedzot pieteikumu par biedrības darbības izbeigšanu gadījumos, ja 

biedrības darbība izbeidzas biedru skaitam samazinoties līdz vienam 

biedram, kāda no biedru nāves rezultātā vai citos gadījumos, 

pieteikumam ieraksta izdarīšanai biedrību un nodibinājumu reģistrā 

par darbības izbeigšanu, jāpievieno valdes vai vienīgā biedra (ja 

biedrībai biedra nāves gadījumā vairs nav valdes) lēmums par 

darbības izbeigšanu.  

Apliecinājums par nāves gadījumu, ja mirusī fiziskā persona reģistrēta 

Latvijas Republikas Iedzīvotāju reģistrā, Uzņēmumu reģistrā nav 

jāiesniedz. Iesniedzot pieteikumu par biedrības darbības izbeigšanu 

gadījumos, ja biedrības darbība izbeidzas biedru skaitam samazinoties 

līdz vienam biedram, kāda no biedru nāves rezultātā vai citos 

gadījumos, pieteikumam ieraksta izdarīšanai biedrību un 

nodibinājumu reģistrā par darbības izbeigšanu, jāpievieno valdes vai 

vienīgā biedra (ja biedrībai biedra nāves gadījumā vairs nav valdes) 

lēmums par darbības izbeigšanu.  

Apliecinājums par nāves gadījumu, ja mirusī fiziskā persona reģistrēta 

Latvijas Republikas Iedzīvotāju reģistrā, Uzņēmumu reģistrā nav 

jāiesniedz. 

Kad izpildinstitūcijā ir palicis tikai viens cilvēks 

Apkopojot 12.Saeimas vēlēšanu rezultātus, sabiedrība par atklātību – 

Delna un domnīca PROVIDUS secinājusi, ka deputātu pienākumus 

sāks pildīt vairāku nevalstisko organizāciju pārstāvji, bet jaunajā 

Saeimas sasaukumā samazinājies dzimumu līdzsvars. Turklāt vairāk 

nekā pusei ievēlēto deputātu ir reputācijas riski, ko nevar vērtēt 

pozitīvi, īpaši tik nozīmīgā brīdī kā pāris mēnešus pirms Latvijas 

prezidentūras Eiropas Savienības (ES) Padomē, kad mūsu valsts un 

tās politiķi atradīsies ES starmešu gaismā.  

Vēlētāju īsā atmiņa un sabiedrības iecietība ļauj negodprātīgiem 

politiķiem tikt atkal ievēlētiem. Mājas lapas Kandidatiuzdelnas.lv 

apkopotā informācija liecina, ka 54 no Saeimā ievēlētajiem 

deputātiem, kuri bija iekļauti datu bāzes izlasē pirms vēlēšanām, ir 

saskārušies ar dažāda veida reputācijas riskiem. Vairāk informācijas 

var atrast elektroniskajā vietnē http://www.kandidatiuzdelnas.lv . 

Jaunievēlēto Saeimas deputātu reputācija un pārstāvība 

Fonds atvērtai sabiedrībai DOTS (iepriekš zināms kā Sorosa fonds – 

Latvija) ielūdz piedalīties sestajā Sociālās uzņēmējdarbības forumā 

Rīgā, kas šogad notiks no 10. līdz 11. novembrim Latvijas Nacionālajā 

bibliotēkā. Sešu gadu laikā forums ir kļuvis par nozīmīgāko pasākumu 

sociālās uzņēmējdarbības entuziastiem Baltijas valstīs. Foruma tēma 

katru gadu mainās, lai atspoguļotu jautājumus, kas ir aktuāli Baltijas 

reģionā un viņpus tā. 

 Šī gada virstēma ir sociālā ietekme: kā to definēt un mērīt. Foruma 

mērķis ir pulcināt, iedvesmot un izglītot Baltijas valstu sociālos 

uzņēmējus, lēmumu pieņēmējus un atbalstītājus un tos, kas par 

tādiem vēlas kļūt. Foruma programma balstās uz trīs svarīgām 

tēmām: Ietekme, Ietekmes panākšana, Ietekmes mērīšana un tās 

komunicēšana. 

Sociālās uzņēmējdarbības forums Rīgā 2014 

Lai motivētu jauniešus aktīvi līdzdarboties Latvijas un Eiropas 

Savienības politiskajos, ekonomiskajos un sociālajos procesos un 

veicinātu interesi par Latvijas prezidentūru Eiropas Savienības 

Padomē, jaunieši aicināti piedalīties fotogrāfiju konkursā „Jauniešu 

nodarbinātība Eiropas Savienībā”. Konkursam jāiesūta paša uzņemta 

fotogrāfija, kurā attēlots, kā veicināt jauniešu nodarbinātību. Skolēni 

un jaunieši aicināti konkursam iesniegt līdz trim fotogrāfijām, kurām 

jāpievieno arī nosaukums. Ja autors vēlas, var pievienot arī īsu idejas 

aprakstu, kas nepārsniedz 300 rakstu zīmes.  

Konkursa uzvarētājam nākamā gada pavasarī būs iespēja apmeklēt 

Eiropas Savienības institūcijas Briselē. Fotogrāfijas līdz 2014.gada 

1.decembrim jāsūta uz e–pastu info@saeima.lv, norādot autora vārdu, 

uzvārdu, vecumu, mācību iestādi un kontaktinformāciju (e–pasts, 

tālruņa numurs). Vairāk informācijas var iegūt http://saeima.lv/lv/

aktualitates/saeimas–zinas/22598–aicina–piedalities–fotokonkursa–

jauniesu–nodarbinatiba–eiropas–savieniba. 

Fotokonkurss „Jauniešu nodarbinātība Eiropas Savienībā” 

09.10.2014. Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultātē tika 

prezentēts pētījums „Cik demokrātiska ir Latvija? Demokrātijas audits 

2005–2014”. Pirms desmit gadiem Latvijā tika sagatavots pirmais 

pētījums “Cik demokrātiska ir Latvija. Demokrātijas audits”. Tas kļuva 

par pirmo sistēmisko demokrātijas izvērtējumu, kas kopš 80. gadu 

beigām – 90. gadu sākuma fundamentālajām transformācijām ticis 

veikts kādā no postkomunistiskajām vai postpadomju valstīm. Audits 

tika izdots gan latviešu, gan angļu valodā. Jaunais, 2014. gada 

demokrātijas audits novērtē demokrātiju Latvijā desmit gadu posmā, 

kas pagājuši kopš Latvija kļuva par Eiropas Savienības un NATO 

dalībvalsti. 2014.gada novērtējumā tika izmantota papildinātā 

metodika, kas paredzēja atbildes uz 75 jautājumiem par dažādām 

sabiedriskās dzīves jomām. Ar pētījumu var iepazīties http://nvo.lv/

site/attachments/07/10/2014/Demokratijas_audits_2014_kopaa.pdf 

Latvijas demokrātijas audita rezultāti 

9 

http://www.kandidatiuzdelnas.lv
http://saeima.lv/lv/aktualitates/saeimas–zinas/22598–aicina–piedalities–fotokonkursa–jauniesu–nodarbinatiba–eiropas–savieniba
http://saeima.lv/lv/aktualitates/saeimas–zinas/22598–aicina–piedalities–fotokonkursa–jauniesu–nodarbinatiba–eiropas–savieniba
http://saeima.lv/lv/aktualitates/saeimas–zinas/22598–aicina–piedalities–fotokonkursa–jauniesu–nodarbinatiba–eiropas–savieniba
http://nvo.lv/site/attachments/07/10/2014/Demokratijas_audits_2014_kopaa.pdf
http://nvo.lv/site/attachments/07/10/2014/Demokratijas_audits_2014_kopaa.pdf


Organizācija Trust for Sustainable Living 

aicina skolēnus piedalīties starptautiskā eseju 

konkursā, daloties ar savām idejām par 

nākotnes ilgtspējas izglītību, un kā mēs varam 

tās sasniegt. Konkurss mērķis ir pamatskolas 

skolēni (vecumā 7–11) un vidusskolas skolēni 

(vecumā no 11–17). Balvas tiks piešķirtas no 

pirmās līdz piektās vietas ieguvējiem. 

Starptautiska žūrija izvērtēs esejas un 

izvēlēsies uzvarētājus katrā vecuma grupā. 

Skolu reģistrācija ir atvēta no 16. septembra, 

eseju beigu iesnieguma termiņš ir 2015. gada 

23. janvāris. Vairāk informācijas var iegūt 

http://www.livingrainforest.org/explore/

schools–debate/ . 

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 

Jēkabpils NVO resusu centrs 

 

Adrese: Brīvības iela 45,  

Jēkabpils, LV-5201 

Tālrunis: 65220097 

E-pasts: nvoresursi@inbox.lv 

www.jekabpilsnvo.lv 

Lauku atbalsta dienests (LAD) izsludina atklāta 

konkursa projektu iesniegumu pieņemšanu 

Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības 

fonda lauku attīstībai (ELFLA) un Lauku 

attīstības programmas (LAP) pasākumam „Arodapmācības un 

informāciju pasākumi”.  

Konkursa iesniegšanas termiņi no 29.10.2014 līdz 28.11.2014. 

Pasākuma mērķis ir nodrošināt mācības, kas veidotu izpratni par 

lauksaimniecības attīstību, ilgtspējīgu dabas 

resursu apsaimniekošanas metožu lietošanu, kā 

arī zinātnes un jaunas prakses atziņu 

izmantošanu lauksaimniecības, mežsaimniecības 

un pārtikas ražošanas (izņemot zivsaimniecības produktus) nozarēs. 

Vairāk informācijas var atrast http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-

veidi/projekti-un-investicijas/atbalsta-pasakumi/111-arodapmacibas-

un-informacijas-pasakumi-72 

LAD izsludina pieteikšanos projektu konkursam 

Pēc www.nvo.lv sagatavoja Anita Sproģe, Jēkabpils NVO resursu centra projekta  

 „Vidusdaugavas reģiona NVO darbības atbalsts” korespondente  

Jauniešiem, jaunatnes darbiniekiem, jauniešu līderiem, pētniekiem, 

ministriju pārstāvjiem, uzņēmējdarbības jomas pārstāvjiem un 

jaunajiem žurnālistiem ir iespēja pieteikt dalību Austrumu Partnerības 

Jaunatnes forumam. Dalībniekiem jābūt vismaz 18 gadus veciem, ar 

angļu un krievu valodas zināšanām. Pieteikšanās: līdz 31. oktobrim! 

Austrumu Partnerības Jaunatnes forums notiks 2015. gada 9.–11. 

februārī Rīgā. Dalībniekiem forumā būs iespēja paust savu viedokli par 

dažādiem jautājumiem, diskutēt par jaunākajiem pētījumiem, kā arī 

izvirzīt priekšlikumus politikas veidotājiem. Vairāk informācijas var 

atrast http://jaunatne.gov.lv/lv/raksti/. 

Otrais Austrumu Partnerības Jaunatnes 

forums 

Radošās Eiropas birojs izveidojis jaunu 

mājas lapu, kurā tiek ievietota visa 

aktuālā informācija,  saistībā ar 

programmas "Radošā Eiropa" apakš-

programmas "Kultūra" konkursiem. 

Mājas lapā ir atrodams aktuālāko 

notikumu kalendārs, kurā varēs ērti sekot līdzi dažādu konkursu 

iesniegšanas termiņiem, semināriem, kultūras notikumiem. Papildus 

ir pieejama datu bāze, kurā aplūkojami 

visi iepriekšējās ES programmas 

"Kultūra" (2007–2013) atbalstītie 

projekti, kuros ir piedalījušās Latvijas 

kultūras organizācijas, kā arī būs 

aplūkojami jaunās programmas laikā 

atbalstītie projekti. Ar mājaslapu var iepazīties http://www.km.gov.lv/

lv/radosaeiropa/ 

Izveidota jauna mājas lapa par ES programmu "Radošā Eiropa" 

Piedalies starptautiskā skolu eseju konkursā „Par 

ilgtspējīgu izglītību”! 
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