
Klāt Ziemassvētki un pie sliekšņa jau stāv jaunais 

2016.gads. Noslēdzies arī Jekabpils NVO resursu 

centra Projekts "VIDUSDAUGAVAS REĢIONA 

NVO DARBĪBAS ATBALSTS" (Nr.2012.EEZ/

DAP/MAC/159/1/Z/024/2015) . Projektu 

finansiāli atbalstīja Islande, Lihtenšteina un 

Norvēģija. Šajā projektā tika izdota arī 

“Vidusdaugavas e-avīze”. Vēl janvārī redakcijas 

komanda turpinās darbu līdzšinējā sastāvā. 

Realizējot projektu, ir izdarīts viss, lai 28.decem-

brī durvis vērtu kapela Jēkabpils reģionālajā 

slimnīcā un darbu sāktu kapelāns. Šajā gadā 

Jēkabpils NVO resursu centram īpaši panākumi 

sasniegti Eiropas brīvprātīgo darbā. 

Šī gada divpadsmitajā jeb pēdējā numurā kā allaž 

stāstām par NVO aktualitātēm, pasākumiem, 

paveiktajiem darbiem un projektu iespējām 

nākamajā gadā, kā arī iepazīstinām ar nevalstisko 

organizāciju cilvēkiem. 

 Šis gads ir noslēdzies un vēl atlikušajās dienās 

līdz jaunajam gadam varam izvērtēt paveikto un 

izvirzīt mērķus nākamajam gadam. “Vidus-

daugavas e-avīzes” vārdā visiem vēlu ģimeniskus, 

gaišus un priecīgus Ziemassvētkus un radošām 

idejām un panākumiem bagātu jauno 2016.gadu! 

Sandra Mikanovska, 

“Vidusdaugavas NVO e-avīzes” redaktore  

2015. gada decembris 

Projekts "VIDUSDAUGAVAS REĢIONA NVO DARBĪBAS ATBALSTS"   Nr.2012.EEZ/DAP/MAC/159/1/Z/024/2015 

Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija, līdzfinansē Jēkabpils pilsētas pašvaldība 

VIDUSDAUGAVAS NVO E-AVĪZE 

Decembra numurā: 

Par tēmu kapela un kapelāns 

 

Tapusi filma par Mežaparku 

 

Saņem LJP pateicību 

 

"Cerību salai"  

Tiesībsarga balva 

Valsts finansēs  

NVO fonda izveidi 
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PRIECĪGUS 
ZIEMASSVĒTKUS UN 
LAIMĪGU JAUNO GADU! 

5. decembrī, ko visā pasaulē atzīmē kā 

Starptautisko brīvprātīgo dienu, 

Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) 

kopā ar sadarbības partneriem rīkoja 

titula “Gada brīvprātīgais 2015” 

ieguvēju godināšanas ceremoniju. Tajā  

IZM sadarbības partnera - Jaunatnes 

starptautisko programmu aģentūras 

(JSPA) Speciālbalvu saņēma arī 

biedrība “Jēkabpils NVO resursu 

centrs”.  

Speciālbalvas saņemšanai uz Rīgu bija 

devušies Jēkabpils NVO resursu centra 

pārstāvji - Eiropas brīvprātīgā darba (EBD) 

projekta „Volunteers change Jēkabpils” 

koordinatore Lāsma Zēberga un brīvprātīgā 

darba veicēji Leonīds Aniščenko, Artūrs 

Ščedrovs un Aleksis Mežsēts. Lasīt tālāk 

JĒKABPILS NVO RESURSU 

CENTRS SAŅEM BALVU 

NOMINĀCIJĀ „GADA DEBIJA JEB 

UZLECOŠĀ ZVAIGZNE 2015” 

6. 
lpp. 

Lāsma Zēberga ar saņemto Goda rakstu 

BRĪVPRĀTĪGAIS DARBS 

http://jekabpilsnvo.lv/2015/12/sanem-balvu-nominacija-gada-debija-jeb-uzlecosa-zvaigzne-2015/


BRĪVPRĀTĪGAIS DARBS 

Aleksandra Medrea, projekta „Volunteers change 

Jēkabpils” dalībniece ; 

Tulkojums no angļu valodas: Lāsma Zēberga projekta 

„Volunteers change Jēkabpils” koordinatore. 

Aleksandra Medrea, Eiropas brīvprātīgā no 

Rumānijas, turpina piedāvāt sportiskās 

aktivitātes Jēkabpilī. Projektu „Volunteers 

change Jēkabpils” koordinē biedrība “Jē-

kabpils NVO resursu centrs” Eiropas Komi-

sijas atbalstītās projektu programmas 

“Erasmus+: Jaunatne darbībā” ietvaros. 

Pastaigas svaigā gaisā – The benefits of 

walking. 

Thirty minutes walk every day helps to prevent and control the high 

blood pressure that causes strokes.  

Jūsu veselība būtiski uzlabosies, ja dienā pastaigai 

veltīsies kaut vai tikai 30 minūtes – tas ne tikai pa-

līdzēs novērst asinsspiediena svārstības, kas ir in-

sulta riska faktors, bet veicinās ziemas mēnešos tik 

nepieciešamā D vitamīna rašanos organismā. Sa-

vukārt D vitamīna pieaugums paaugstina enerģijas 

pieplūdumu, kā rezultātā tiek nodrošināta tā sau-

camā “laimes hormona” serotonīna ģenerācija. Tā-

pēc – izmēģiniet, un redzēsiet – sajutīsieties laimī-

gāki.  30 minūšu lēna pastaiga = 75 sadedzinātas 

kalorijas 

Jaunākajām sporta aktivitātēm sekojiet: 

  Sports Activities In Jēkabpils 

KUSTIES VESELS JĒKABPILĪ! 
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PAR POZITĪVO VILKMI 2015./2016. 
Agita Pleiko,  

Jēkabpils NVO resursu centrs valdes priekšsēdētāja 

Pirms iekāpt 2016.gada kurpēs, būtu 

vērts saprast – par ko paldies mums 

jāsaka 2015-ajam?  

Biedrībai Jēkabpils NVO resursu centrs šis ir 

bijis izaugsmes un sevis stiprināšanas, 

pašapziņas audzēšanas gads. Pirmkārt jau 

teiktais ir attiecināms uz centra darbiniekiem 

un cilvēkiem, kas iesaistās mūsu darbībā. 

Otrkārt – tā ir labā vilkme, ko biedrībai 

izdevies radīt savā virzienā gan ļaužu, gan 

domu, gan pasākumu, gan finanšu un cita 

atbalsta ziņā. Treškārt, tas bija savas vērtības 

apzināšanās gads, kas dod pārliecību, ka 

iespējams mainīties līdzi laikam, atrodot 

centra pastāvēšanas būtību jaunos konkrētos 

veidos, bagātinot bijušo darbību un sekmīgi 

pārvarot grūtības.  

Pirms Ziemassvētkiem mums bija vakarēšana 

pašlaik vērienīgākā biedrības projekta 

darbinieku lokā. Projekts noslēdzas pēc 

gandrīz trīs gadu skrupuloza un atbildīga 

darba. Vienīgais jautājums, kas visa vakara 

garumā nemainījās, bija – kā iesāktās lietas 

iespējams turpināt? Vēl mums bija mazliet 

brīnums pašiem par sevi, jo, katram darot 

savu darbiņu ikdienā, ne vienmēr atceramies 

un saprotam, ka tie ir daļas, kam jāsummējas, 

ka mazie veikumi savienojas, lai pāraugtu 

procesā.  

Kopā ar labiem vārdiem ikvienam, kas atnesa 

savu mazo prieka, pacietības, darba, laba 

vēlējuma vai ziedojuma drusku, Jēkabpils 

NVO resursu centra vārdā vēlos pateikties 

visiem par kopā būšanu 2015.gadā! Mūsu 

atbalstītāji, lielāka vai mazāka finansējuma 

piešķīrēji šoreiz lai paliek nenosaukti vārdā 

divu iemeslu dēļ – viņu ir daudz (!) un par 

viņiem visa gada garumā esat lasījuši mūsu 

NVO e-avīzē (arī šajā!). Viņu domas arī 

bijušas labas, un apburošas ir viņu spējas tās 

pārtulkot visiem saprotamās finanšu vienībās, 

tāpēc šoreiz vienkārši – lai viņiem it visiem 

laba veselība un tikpat labas atbalstošas 

domas arī turpmāk! 

Es kā biedrības valdes priekšsēdētāja no 

2015.gada paņemšu līdz sajūtu par biedrības 

darbību kā dziesmu, kurā kopā savijas vairāku 

projektu un veikumu melodijas, līdz tā beidzot 

sāk skanēt. Un mācību, ka mēs Jēkabpilī un 

valstī būsim stipri tik, cik liela mūsu griba – 

kopā būt, kopā spēt un cienīt katra paveikto. 

Rainiskās vērtības šodien skan jaunās skaņās, 

lai tās spēj mudināt mūs arī 2016-ajā!  

Klusus un mierīgus Ziemassvētkus 

un laimi Jaunajā gadā! 

KRUSTPILS NOVADA MEDŅOS UZSTĀDĪTA ĀRA LĀPA 
Gada nogalē biedrība “Ungurmuiža”  

realizēja projektus “Āra lāpa - pievilcīgs 

vides elements” 1. daļa un “Āra lāpa - 

pievilcīgs vides elements” 2. daļa, 

uzstādot āra lāpu Krustpils novada 

Medņos. 

Izveidotā āra lāpa ikdienā kalpos kā pievilcīgs 

vides elements, bet svētku laikā tā tiks izman-

tota kā patriotisma veicinošs elements. Pie-

mēram, 11. novembrī āra lāpu varēs tikt  

iesaistīta kā simbolisks elements lāpu gājiena 

ietvaros, 18. novembrī pie lāpas varēs orga-

nizēt iedzīvotāju kopā sanākšanu. Degoša lāpa 

svētkos radīs svinīgu noskaņu. Arī biedrība 

“Ungurmuiža”, organizējot pasākumus, varēs 

izmantot āra lāpu kā elementu pasākuma 

paspilgtināšanai. Āra lāpa varēs kalpot arī kā 

pamats jaunu tradīciju veicināšanai. 

Kā stāsta biedrības “Ungurmuiža” valdes 

priekšsēdētāja Aija Prokofjeva, jau tagad vie-

tējie iedzīvotāji ir pamanījuši jauno vides 

elementu un brīvprātīgi pieteikušies tajā uz-

turēt uguni Ziemassvētku laikā. “Es domāju, 

ka šis vides elements priecēs ne tikai vietējos 

iedzīvotājus, bet arī garāmbraucējus, dažādās 

aktivitātēs sniegs simboliski emocionālu 

pienesumu,” uzsver A. Prokofjeva. 

Atbilstoši projekta idejai lāpas izveidi īstenoja   

SIA „KANO mežs”, savukārt finansiāli projek-

ta abas daļas atbalstīja Krustpils novada 

pašvaldība. 

Biedrība “Ungurmuiža” dibināta 2007 gadā. 

Kopš 2007. gada biedrība īstenojusi daudzas 

aktivitātes sabiedrības aktivizēšanai un 

iesaistei sabiedriskajā dzīvē Krustpils novadā. 

Biedrība “Ungurmuiža” 
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PRESES KONFERENCĒ VIENOJAS  

PAR TURPMĀKU SADARBĪBU 

Ar mērķi informēt par divu ar pusi 

gadu garumā paveikto biedrības “Jē-

kabpils NVO resursu centrs” īstenotajā 

projektā “VIDUSDAUGAVAS REĢIONA 

NVO DARBĪBAS ATBALSTS” 15. 

decembrī tika organizēta projekta 

noslēguma preses konference. 

EEZ/Norvēģijas FI, Latvijas valsts un 

Jēkabpils pilsētas pašvaldības finansētais 

projekts tika uzsākts 2013.gada vidū un 

noslēdzas 31.12.2015. 

Ievadot preses konferenci, biedrības “Jē-

kabpils NVO resursu centrs” valdes 

priekšsēdētāja Agita Pleiko pateicās projekta 

darbiniekiem un, uzsverot pašvaldības kā laba 

sadarbības partnera nozīmīgumu, arī 

klātesošajiem pašvaldības pārstāvjiem – 

Jēkabpils pilsētas domes priekšsēdētāja 

vietniekam sociālos jautājumos Jānim 

Raščevskim un Sabiedrisko attiecību nodaļas 

vadītājai Margitai Liepiņai. 

Par projekta “Vidusdaugavas reģiona NVO 

darbības atbalsts” realizācijas gaitā iegūto, 

sasniegumiem un rezultātiem informēja tā 

vadītāja Daiga Zaķe. Viņas sagatavotā  

prezentācija ar bagātīgu faktu un skaitļu 

materiālu klāstu apliecināja, ka projektā 

paredzētais ir īstenots pilnā apmērā. Ieskatam 

daži no tiem: 

 Vidusdaugavas reģiona attīstībai 

piesaistīti finanšu līdzekļi  66 400,69 

EUR apmērā; 

 nodrošinātas darba  vietas: 2013.g.– 9, 

2014.g. – 12 un 2015.g. – arī 12 

personām; 

 nodokļos no darbinieku algām samaksāti 

7 395,52 EUR; 

 vietējiem uzņēmējiem par sniegtajiem 

pakalpojumiem samaksāti 41 628,95 

EUR, u.c.; 

 ieviesti un par tradicionāliem kļuvuši 

NVO pasākumi: ikgadējais NVO forums, 

labdarī bas akcijas,  brīvprātīgo 

godināšana, konsultācijas biedrību 

dibināšanas, grāmatvedības, lietvedības 

u.c. jomās; 

 izveidota Vidusdaugavas reģiona NVO 

koalīcija, vairots kvalitatīvas sadarbības 

nozīmīgums un veicināts radošums NVO 

darbībā; 

 reizi mēnesī izdota elektroniskā NVO 

avīze u.c.  

Kā būtisku projekta panākumu D. Zaķe 

pieminēja to, ka Jēkabpils NVO resursu centra 

iniciatīva veicinājusi uzticēšanos gan starp 

biedrībām, gan starp NVO un pašvaldību. 

Par projektu tā pēctecības aspektā stāstīja 

biedrības brīvprātīgā darba koordinatore 

Lāsma Zēberga, kura ir arī Eiropas 

Brīvprātīgā darba (EBD) projekta “Volunteers 

change Jēkabpils” koordinatore. Jēkabpils 

NVO resursu centrs ir attīstījis un koordinē 

brīvprātīgo darbu ne tikai vietējā mērogā, bet 

ir akreditēts gan kā nosūtošā, gan kā 

uzņemošā, gan kā koordinējošā EBD 

organizācija. L.Zēberga īsumā informēja, ka 

šobrīd Jēkabpilī uzturas divas brīvprātīgās no 

Armēnijas un Rumānijas – jaunietes Jēkabpilī 

dzīvo jau no oktobra un līdz nākamā gada 

septembra beigām jēkabpiliešiem būs iespēja 

viņu vadībā papildināt angļu valodas 

zināšanas un, iespējams, gūt ierosmi pašiem 

kā brīvprātīgajiem doties uz kādu no Eiropas 

valstīm.  

Līdz ar projekta “Vidusdaugavas reģiona NVO 

darbības atbalsts” realizācijas beigu termiņa 

pietuvošanos, noslēgumam tuvojas arī tā 

ietvaros notiekošā labdarības akcija “Pasniedz 

roku atbalstam! Kopā izveidosim Jēkabpils 

slimnīcas kapelu un kapelāna praksi!”. Par 

akcijas norisi informēja tās organizatore Ligita 

Upīte. Kopējā ziedojumos saņemtā summa 

precīzi taps zināma pēc visu ziedojumu kas-

tīšu atvēršanas – šobrīd zināmā naudas 

ziedojumu summa ir aptuveni trīs tūkstoši 

eiro, bet ir arī ziedojumi no uzņēmumiem, kas 

izpaužas kā telpas vizuālā iekārtojuma pro-

jekta, remonta, elektroinstalācijas ierīkošanas, 

materiālu sagādes, mēbeļu izgatavošanas un 

citu kapelas izveidei  nepieciešamo 

pakalpojumu nodrošinājums. Aktīva darba 

rezultāts vainagojies ar visa gada noslēgumam 

īpaši piemērotu notikumu – L.Upīte 

klātesošos ielūdza uz kapelas atvēršanas 

pasākumu 28.decembrī plkst.13.30.  

Preses konferences dalībniekiem ar projekta 

darbinieku sagatavotās fotokolāžas palīdzību 

bija iespēja ieskatīties projekta dažādajās 

aktivitātēs divu ar pusi gadu garumā. Pēc 

oficiāli sniegtās informācijas preses kon-

ferencē turpinājās sarunas ar vērtējumiem par 

paveikto, kā arī ieteikumiem tālākai 

pašvaldības un NVO sektora sadarbībai.  

Projekts ir noslēdzies, bet tā rezultātu precīzi 

raksturo Jēkabpils NVO resursu centra valdes 

priekšsēdētājas Agitas Pleiko teiktais, ka tas 

biedrībai ir devis pašapziņu un motivāciju 

turpināt iesākto EBD jomā, turpinot izdot E– 

avīzi, stiprinot Vidusdaugavas reģiona NVO 

koalīciju, kā arī sadarbību ar pašvaldībām, 

valsts iestādēm un citu reģionu NVO.  

 

"VIDUSDAUGAVAS REĢIONA NVO DARBĪBAS ATBALSTS"  

Nr.2012.EEZ/DAP/MAC/159/1/Z/024/2015 

Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija, 

līdzfinansē Jēkabpils pilsētas pašvaldība 
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PIECI JAUTĀJUMI UN ATBILDES  

PAR TĒMU “KAPELA” UN “KAPELĀNS” 

Ligita Upīte,  

Labdarības akcijas "Pasniedz roku atbalstam! Kopā izveidosim Jēkabpils slimnīcas kapelu un kapelāna praksi” organizatore 

Labdarības akcijas ‘’Pasniedz roku atbalstam! Kopā izveidosim Jēkabpils slimnīcas kapelu un kapelāna praksi!” organizatore Ligita Upīte lūdza 

atbildēt uz pieciem jautājumiem par tēmu “kapela” un “kapelāns” Jēkabpils pilsētas pašvaldības deputātam Andrim Rutko, Arvīda  Žilinska 

Jēkabpils Mūzikas skolas direktorei Smaidai Ščerbickai un Lauku partnerības  „Sēlija” valdes priekšsēdētājai Skaidrītei Medveckai. 

PALDIES par sarunām atvēlēto laiku! 

Uz jautājumiem atbild Lauku 

partnerības „Sēlija” valdes 

priekšsēdētāja  

Skaidrīte Medvecka 

1. Kapela. Kad  pirmo reizi dzīvē šis 

vārds tika dzirdēts?  

Dzirdēju saistībā ar kapelas pieejamību 

ārzemēs plaši apmeklētās sabiedriskās 

vietās, piemēram, lidostās un slimnīcās. 

2. Ko šis vārds Jums izsaka šobrīd, 

kad dzīvē ir daudz kas izdzīvots un 

piedzīvots? 

Tā ir sagadījies, ka pagaidām kapelā neesmu 

bijusi 

3.Kāpēc kapela vajadzīga slimnīcā? 

Tā ir viena no vietām, kur cilvēks ir nonācis ārpus savas ierastās 

dzīves vides un tuviem cilvēkiem, izejot nopietnu pārbaudījumu 

sev un ģimenei. Domāju, ka saslimstot, mēs vēl neprotam pareizi 

izmantot mūsu iekšējā spēka vairošanas iespējas, paļaujoties 

galvenokārt tikai uz medicīnas palīdzību, kas, protams, ir 

būtiska, bet ne visu varoša. Kapela būtu vieta, kur ārstē pašu 

cilvēku, ne tikai viņa slimību. 

4.Kapelāns. Kādam cilvēkam jābūt, lai ar viņu izrunātos? 

Ar visām mācītājam būtiskajām īpašībām un profesionālajām 

prasmēm – cilvēcību, psiholoģijas zināšanām, prasmi uzklausīt 

un iedrošināt. 

5. Kapela un ............ turpiniet šo  teikumu! 

Kapela un cilvēks viņam svarīgos dzīves brīžos ārpus ierastās 

vides, tuvajiem cilvēkiem un savas draudzes. 

Uz jautājumiem atbild  

Arvīda Žilinska Jēkabpils 

Mūzikas skolas direktore 

Smaida Ščerbicka 

1. Kapela. Kad pirmo reizi dzīvē šis 

vārds tika dzirdēts?  

Studējot J.Vītola Latvijas Mūzikas akadē-

mijā, līdzās mūzikas vēstures lekcijām, tika 

dota iespēja klausīties arī kultūrvēstures 

kursu, kurā docētāji pieskārās reliģijas 

vēsturei. Caur to arī iepazinu vārdus - kapela un kapelāns. 

2. Ko šis vārds Jums izsaka šobrīd, kad dzīvē ir daudz kas 

izdzīvots un piedzīvots? 

Mūsdienu sabiedrībā jēdzieniem līdzjūtība, labestība, cilvēk-

mīlestība tiek piešķirta aizvien lielāka nozīme. Neskatoties uz 

ārkārtīgi straujo dzīves tempu, laiku, kad materiālās vērtības 

pārņēmušas cilvēka prātu, liela sabiedrības daļa spēj dziļi domāt, 

līdzi just un nesavtīgi palīdzēt. Ko šis vārds izsaka man? Tas ir 

zināms nodrošinājums cilvēka dvēselei, ja to piemeklējušas sāpes 

vai fiziskas ciešanas.  

3.Kāpēc kapela vajadzīga slimnīcā? 

Tā bija vajadzīga jau sen. Sirsnīgs paldies cilvēkiem, kuri ar savu 

darbu izglīto sabiedrību un samērā īsā laikā ir panākuši vēlamo 

rezultātu, no kura ieguvēji būs visi – gan pacienti, gan viņu 

tuvinieki, gan arī slimnīcas personāls.  

4.Kapelāns. Kādam cilvēkam jābūt, lai ar viņu izrunātos? 

Cilvēkam, kurš grūtā brīdī prot atrast īstos, pareizos vārdus, lai 

izkliedētu cilvēka izmisumu, atbalstīt, iemācīt lūgt Dievam 

palīdzību, ja līdz šim cilvēks to nav mācējis.  

5. Kapela un mūzika. Ar ko asociējas šis vārdu salikums. 

Mūzika ir visur. Dabā, cilvēkā, baznīcā, kapelā. Arī klusums ir 

mūzika. 

Uz jautājumiem atbild 

Jēkabpils pilsētas pašvaldības 

deputāts Andris Rutko: 

1. Kapela. Kad  pirmo reizi dzīvē šis 

vārds tika dzirdēts?  

Vārds kapelāns pirmo reizi dzirdēts 

deviņdesmito gadu vidū, bet vārds kapela 

apmēram 2008.gadā. 

2. Ko šis vārds Jums izsaka šobrīd, 

kad dzīvē ir daudz kas izdzīvots un 

piedzīvots? 

Tā ir vieta, kur vienkāršā un ikvienam saprotamā veidā palīdz 

cilvēkiem saprast un pārdzīvot dažādas dzīves krīzes, kas saistītas 

ar saslimšanu, ciešanām, tuva cilvēka zaudēšanu, ticības pārbau-

dījumiem. Tā ir vieta, kur cilvēks var saņemt  padomu vai 

iedrošinājumu. 

3.Kāpēc kapela vajadzīga slimnīcā? 

Kad cilvēku piemeklē smaga slimība vai tuvojas nāves slieksnis, 

aktuāli kļūst arī garīgie jautājumi, tad neaizstājams ir priesteris. 

bet regulāru garīgu un psiholoģisku atbalstu slimnīcā slimnieks, 

viņa tuvinieki un personāls var saņemt no kapelāna. Tieši 

kapelāns var iedrošināt slimnieku, kas atrodas uz mūžības 

sliekšņa, pirmo reizi tikties ar priesteri. Tas ir ļoti vajadzīgs un 

pozitīvs solis Latvijas veselības aprūpes sistēmā.  

4.Kapelāns. Kādam cilvēkam jābūt, lai ar viņu izrunātos? 

Viņam jāapzinās sava atbildība pret sabiedrību, būt ar empātijas 

spējām un vēlmi mācīties. Jāprot saprast gan sevi, gan citus ar 

iejūtību un spēju klausīties.  

5. Kapela un kapelāns, tā ir vieta un tas ir cilvēks, kas ikvienu var 

izraut no ikdienas skrējiena, lai pavadītu laiku klusumā un lasot 

Bībeli. Kur cilvēks var pabūt ar savām domām vai lūgšanās  tā 

sakārtojot un atrodot atbildes uz garīgajiem un laicīgajiem dzīves 

jautājumiem, atrast kontaktus un aprunāties ar kapelānu par 

šiem jautājumiem. 



Biedrība “Jēkabpils NVO resursu centrs” pateicas visiem 

Labdarības akcijas “Pasniedz roku atbalstam! Kopā izveidosim 

Jēkabpils slimnīcas kapelu un kapelāna praksi!”  

sadarbības partneriem un ziedotājiem  

- uzņēmumiem, iestādēm un privātpersonām - gan par atbalstu ar finanšu līdzekļiem,  

gan par atbalstu ar darbu un materiāliem. 

Īpašs “PALDIES!” Jēkabpils pilsētas domes priekšsēdētāja vietniekam sociālajos jautājumos Jānim Raščevskim, Jēkabpils 

reģionālās slimnīcas direktoram Ivaram Zvīdrim un galvenajai māsai Mārai Skroderei, kā arī arhitektei Dacei Lukševicai. 

Uz šo brīdi kopējā ziedojumu summa naudā ir sasniegusi gandrīz četrus tūkstošus EUR, bet 

ziedot Labdarības akcijas mērķim 

var ikviens līdz pat gada beigām - 31.12.2015. 

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”, 

tiešā veidā ziedojumu kastītēs, 

kā arī ziedot noteiktu naudas summu, iegādājoties īpašo akcijas produkciju SIA "Sencis" mēbeļu veikalā, SIA "Margret"  

veikalā - kafejnīcā "Gaļas nams", un SIA "Druko Baltija" pasūtot krekliņu ar apdruku. 

 

Ziedojumi Labdarības akcijas mērķim joprojām ienāk gan Jēkabpils NVO resursu centra kontā, gan ziedojumu kastītēs atsevišķās vietās, 

tāpēc ziedojumu kopējā summa un akcijas mērķim izlietoto līdzekļu apkopojums tiks publicēts 2016.gada sākumā.  

NOTIEK BIEDRĪBAS “JĒKABPILS NVO RESURSU 

CENTRS” GADA KOPSAPULCE 

Ar mērķi atskatīties uz 

aizvadīto 2015.gadu, apsvērt 

nākamajā plānoto, kā arī 

lemt par vairāku orga-

nizatorisku jautājumu “būt” 

vai “nebūt”, biedrības “Jē-

kabpils NVO resursu centrs” 

valde decembra sākumā uz 

gada kopsapulci aicināja 

biedrorganizāciju pārstāvjus.  

Pēc biedrību pārstāvju piere-

ģistrēšanās, katra no biedrībām īsi 

raksturoja svarīgāko, kas paveikts 

2015. gadā. Kopumā izkristalizējās 

divi virzieni: biedrības veiksmīgi 

realizējušas gan vietēja (Jēkabpils 

pilsētas pašvaldības), gan reģionāla (Zemgales 

reģiona), gan plašāka (Eiropas Savienības) 

mēroga projektus, un otrais - īstenojot savas 

iniciatīvas, sadarbojušās ar citām organi-

zācijām, kā arī guvušas pieredzi kā partner-

organizācijas citu NVO projektos.  

Turpinot “Jēkabpils NVO resursu centra” 

biedrorganizāciju iesākto informatīvo atskaišu 

daļu, valdes priekšsēdētāja Agita Pleiko rak-

sturoja zīmīgākos resursu centra 2015. gada 

ieguvumus – iegūta pārliecība par spēju vie-

noties un strādāt komandā kopīga mērķa labā, 

apziņa, ka ir labi darbinieki ar vēlmi sadar-

boties un kopā strādāt gan labās, gan ne tik 

labās dienās. A. Pleiko pauda gandarījumu par 

labo, kas izdevies: – E- avīzes izdošana, iecere 

par kapelas un kapelāna prakses izveidi 

Jēkabpils reģionālajā slimnīcā, sadarbība ar 

pašvaldībām, apaļā galda diskusijas par 

sabiedrībā aktuālām tēmām.  

Šajā biedrības “Jēkabpils NVO resursu centrs” 

kopsapulcē aizsākās jauna tradīcija –biedror-

ganizāciju, kuru darbība mērojama apaļos un 

pusapaļos gadskaitļos, īpaša atzīmēšana. Tā-

das šogad bija piecas — sporta deju klubs 

“Alianse”, biedrības “Zemgales mūžizglītības 

centrs” un “SKN sports”, Jēkabpils krievu 

biedrība “Rodņik” un Jēkabpils pensionāru 

apvienība “Sasaiste”. Ar statusa “biedrības 

“Jēkabpils NVO centrs” biedrorganizācija” 

iegūšanu tika sveikta Jēkabpils poļu biedrība 

“Rodacy”. 

Pārskatu par Jēkabpils NVO 

resur su cen tra ī s teno tā 

(2013.gada jūlijs - 2015.gada 

decembris) projekta “Vidus-

daugavas reģiona NVO darbības 

atbalsts” laikā paveikto prezen-

tācijas veidā sniedza projekta 

vadītāja Daiga Zaķe. Par 

resursu centrā saņemtajiem un 

izlietotajiem finanšu līdzekļiem 

2015. gadā informēja grāmat-

vede Santa Paleja.  Bet par 

Eiropas brīvprātīgā darba 

(EBD) iespējām ne tikai uz-

ņemot brīvprātīgos biedrībās, 

bet arī dodoties darbā uz kādu 

no ārvalstīm, stāstīja Lāsma Zēberga - EBD 

projekta “Volunteers change Jēkabpils” 

koordinatore. 

Gada kopsapulci noslēdzošajā daļā notika 

biedrību pārstāvju balsojums par izmaiņām 

biedrības “Jēkabpils NVO resursu centrs” 

Statūtos, ar kuriem tika: - konkretizētas divas 

darbības mērķgrupas - jaunieši pēc izglītības 

iegūšanas līdz 30 gadu vecumam un cilvēki ar 

īpašām vajadzībām, valdē iekļauts sestais - 

jauniešu auditorijas pārstāvis, kā arī 

paredzēta iespēja atsevišķos gadījumos balsot 

elektroniski. Izmaiņas Statūtos tika pieņemtas 

ar visu klātesošo biedrību pārstāvju 

balsojumu “par”. 
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BIEDRĪBA „VIDES INICIATĪVU CENTRS” PRESES 

KONFERENCĒ PIRMIZRĀDĒ DEMONSTRĒ 

DOKUMENTĀLO FILMU „JĒKABPILS MEŽS. CILVĒKAM. 

PILSĒTAI. IEDVESMAI.” 

Agita Pleiko, projekta vadītāja; 

Sintija Klūga-Grode,  

projekta darbības koordinatore 

Divarpus gadu garumā biedrība „Vides 

iniciatīvu centrs” realizējusi EEZ/

Norvēģijas finanšu instrumenta, 

Lavijas valsts un Jēkabpils pilsētas 

pašvaldības finansētu projektu bied-

rības darbības atbalstam. Ceturtdien, 

10.decembrī, notika projekta noslē-

dzošais pasākums – preses konference, 

kuras laikā projekta koordinatore 

Sintija Klūga-Grode informēja par 

paveikto, kā arī klātesošie varēja vērot 

projekta laikā uzņemtās dokumentālās 

filmas „Jēkabpils mežs. Cilvēkam. 

Pilsētai. Iedvesmai.” pirmizrādi.  

Filmas veidotājs Mārcis Birste klātesošos 

iepazīstināja ar tapšana procesu, izjūtām 

filmējot un intervējot cilvēkus. Filma ietver 

gan māksliniecisko brīvību, gan izzinošu 

informāciju, gan informē par projekta 

aktivitātēm un iedzīvotājus aicina līdzie-

saistīties dažādās Mežaparka aktivitātēs. 

„Jēkabpils mežs. Cilvēkam. Pilsētai. 

Iedvesmai.” būs aplūkojama janvāra mēnesī 

Jēkabpils Kino mītnē un Jēkabpils Sporta 

centra organizētajos pasākumos. Plašāka 

informācija par filmas seansiem tiks precizēta 

ar afišu un masu mediju starpniecību.  

Projekta ietvaros biedrība „Vides iniciatīvu 

centrs” vairākkārt ir organizējusi Mežaparka 

uzkopšanas talkas, labiekārtojusi nūjotāju 

taku, organizējusi veloorientēšanās pasā-

kumu, uzstādījusi norādes zīmes pie Meža-

parka vides objektiem, kā arī atjaunojusi āra 

trenažierus. Padarīto darbu saraksts ir plašs. 

Projekta darbības laikā ir slēgti vairāk nekā 

divdesmit brīvprātīgā darba līgumi. Biedrība 

ir veiksmīgi noslēgusi visas projekta 

aktivitātes un sasniegusi izvirzīto projekta 

mērķi – sadarbības un brīvprātīgā darba veidā 

veicinājusi dažādu Jēkabpils sabiedrības 

grupu saliedēšanos, kopīgi sakopjot vidi, 

uzlabojot trenažierus fiziskajām aktivitātēm 

svaigā gaisā, veicinot cilvēkos izpratni par 

vides saudzēšanu.  

„Vides iniciatīvu centrs” vēlas pateikties 

visiem projektā iesaistītajiem brīvprātīgajiem 

un iedzīvotājiem, kas atsaucās projekta 

aktivitātēm, kā arī projekta partnerim 

biedrībai „SKN sports”, Jēkabpils pilsētas 

pašvaldībai un tās darbiniekiem, kas piekrita 

konsultēt un atbalstīt ar padomu, 

reģionālajiem uzņēmējiem, kas atbildīgi veica 

projektā paredzētos darbus, dokumentālās 

filmas veidotājam un viņa brīvprātīgajiem 

palīgiem, visiem projekta darbiniekiem, kas 

neatlaidīgi realizēja projekta gaitu dzīvē! 

Paldies! 

Projektu „Jēkabpils un apkārtējo novadu sabiedrības 

saliedēšana un iesaistīšana brīvprātīgo darbā, 

sakopjot apkārtējo vidi, veidojot tās ilgtspēju un 

pielāgojot to sabiedrības vajadzībām” 

 (2012.EEZ/DAP/MIC/157)  

administrē Sabiedrības integrācijas fonds. 

BIEDRĪBA „VIDES INICIATĪVU CENTRS”  

NOSLĒDZ PROJEKTU „DABAS IEDVESMOTI” 

Sintija Klūga-Grode,  

Projekta darbības koordinatore 

Biedrība „Vides iniciatīvu centrs” veiksmīgi noslēdz 

Jēkabpils pilsētas pašvaldības finansēto projektu „Dabas 

iedvesmoti”. 

Projekta mērķis bija nodrošināt bērniem vasaras periodā radošas, 

veselīgas un izklaidējošas vizuālās mākslas nodarbības dabā.  

Divu mēnešu garumā, bērni vecuma grupā no 4 – 10 gadiem pavadīja 

mācoties zīmēt, attīstot savus talantus un iegūstot jaunus draugus. 

Bērni tika dalīti divās vecuma grupās, katru nedēļu, apmeklējot divas 

nodarbības nedēļā, kopskaitā tika noorganizētas 26 nodarbības.   

2015.gada 5.septembrī tika organizēta bērnu zīmējumu brīvdabas 

izstāde. Vecāki varēja aplūkot savu atvašu sniegumu, kā arī citu 

nodarbību dalībnieku veikumu. Šobrīd bērnu zīmējumu izstāde vēl ir 

aplūkojama Brīvības ielā 45, 2. stāvā.  

Nodarbību laikā bērniem no projekta finansējuma tika nodrošināti 

mācību materiāli. Savukārt brīvdabas izstādes laikā tika apbalvoti visi 

projektā iesaistītie bērni ar vērtīgām balvām.  

Projekta „Dabas iedvesmoti” laikā no 2015.gada 29.jūlija līdz 

2015.gada 20.novembrim tika veikta arī Jēkabpils iedzīvotāju aptauja 

par pilsētvides zaļās teritorijas problēmām un iedzīvotāju vēlmēm 

attiecībā uz zaļo zonu izmantošanu. Apkopotie dati norāda uz cilvēku 

gatavību iesaistīties pilsētvides uzlabošanas darbos. No anketu 

rezultātiem tika iegūta vērtīga informācija par tālākās darbības 

virzieniem.  

Biedrība “Vides iniciatīvu centrs” vēlas pateikties par sadarbību un 

atbalstu Jēkabpils pensionāru apvienībai “Sasaiste” un Jēkabpils 

invalīdu biedrībai.  

Projektu finansē  

Jēkabpils pilsētas pašvaldība 



TU  UN  NVO 
Jēkabpils NVO resursu centrs turpina 

iepazīstināt ar nevalstisko organizāciju 

cilvēkiem. Šoreiz uz sarunu aicinājām 

biedrības “Holista” valdes locekli, 

biedrības “Jēkabpils NVO resursu 

centrs” labdarības akcijas “Pasniedz 

roku! Kopā izveidosim kapelu un 

kapelāna prakses vietu Jēkabpils 

slimnīcā!” organizatori Ligitu UPĪTI. 

Jautājumi: 

1. Kā sākāt darbu NVO sektorā? 

2. Kas motivē turpināt darbu NVO? 

1. Doma par sportiskas aktivitātes 

popularizējošas sabiedriskas organizācijas 

dibināšanu radās aptuveni pirms desmit 

gadiem. Tās autore bija fizioterapeite Olga 

Kuņankina, jo tieši ap viņu koncentrējās 

cilvēku loks, kam fiziski vingrinājumi, tai skaitā 

arī nūjošana, interesēja gan veselības 

atgūšanas, gan saglabāšanas aspektā. Domu realitātē - biedrības 

izveidē - pārvērtām trijatā - jau pieminētā Olga, Inga Āriņa no Salas 

un es pati. Tā radās “Holista” (no sengrieķu 

val. „holos” - vesels, veselīgs), kurā apvienoju-

šies veselīga un sportiska dzīvesveida 

piekritēji.  

2. Mums kā biedrībai un “Jēkabpils NVO re-

sursu centra biedrorganizācijai” pavērās dažā-

das iespējas - projektu rakstīšanas apmācības, 

pieredzes apmaiņas braucieni u.c. citas. Kopā 

esot,  nebaidījos brīvi izteikt savu viedokli un 

domas. Kad kādā no anketēšanām bija jāatbild 

uz jautājumu par vēlmi piedalīties resursu 

centra aktivitātēs, atbildēju, ka vēlos. Acīmre-

dzot tas izveidoja par mani konkrētu priekš-

statu, jo tiku uzrunāta ar piedāvājumu vadīt 

Jēkabpils NVO resursu centra labdarības 

akciju “Pasniedz roku! Kopā izveidosim kapelu 

un kapelāna prakses vietu Jēkabpils slimnīcā!” 

Biju ko līdzīgu darījusi agrāk un piekritu. 

Paldies Agitai un Daigai, ka manī saredzēja 

spējas veikt šo darbu! Gribu piebilst, ka šādas 

iniciatīvas izdodas tad, kad kopā strādā komanda. Jābūt labai 

komandai, jo cilvēks viens pats “izdeg”.  
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E-AVĪZE UZSĀK CETURTO DARBĪBAS GADU 
Biedrības “Jēkabpils NVO resursu 

centrs” izdotā E - avīze šī gada decem-

brī svin 37. numura iznākšanu, kas 

nozīmē, ka tiek uzsākts ceturtais 

darbības gads. 

Pirmais E - avīzes numurs par NVO aktua-

litātēm Jēkabpilī lasītājus informēja 2012. 

gada decembrī, un tā iznākšanas finansiālais 

nodrošinājums bija Jēkabpils NVO resursu 

centra projekts, kuru atbalstīja Jēkabpils 

pilsētas pašvaldība. Ar NVO resursu centra 

Eiropas Ekonomiskās zonas finanšu instru-

menta atbalstītā projekta "Vidusdaugavas re-

ģiona NVO darbības atbalsts" īstenošanas 

uzsākšanu 2013. gada jūlijā, jaunu elpu ieguva 

ne tikai pati biedrība, bet arī tās elektroniskais 

medijs. 

Elektroniskā laikraksta izdošana bija viena no 

tām aktivitātēm, kas turpinājās visu projekta 

realizācijas laiku un, aptverot Vidusdaugavas 

reģionu – Jēkabpils pilsētu, Jēkabpils, Krust-

pils, Pļaviņu un Salas novadus, apkopoja 

informāciju par NVO jomā notiekošo, ko reizi 

mēnesī izsūtīja sabiedriskajām organizācijām, 

pašvaldībām un individuāliem interesentiem. 

Adresātu skaits, kuri saņem Jēkabpils NVO 

resursu centra E- avīzi, ik mēnesi turpina 

pieaugt, un šobrīd tuvojas četriem simtiem. 

Nenoliedzami tas ir panākums, ko apliecina 

arī Zemgales NVO centra valdes priekšsē-

dētāja Ulda Dūmiņa teiktais: “Un jā – jūsu 

NVO avīze ir labākā, ko esmu redzējis pēdējos 

10 gados. Ar to ir jālepojas. Latvijā citas tādas 

nav.” 

Neraugoties uz to, ka projekts "Vidusdaugavas 

reģiona NVO darbības atbalsts" noslēdzas 

reizē ar aizejošo 2015. gadu, biedrības “Jēkab-

pils NVO resursu centrs” valdes priekšs-

ēdētāja Agita Pleiko pauž pārliecību, ka labās 

lietas, ka sāktas projekta laikā, tajā skaitā arī 

E-avīzes izdošana, izdosies turpināt arī 

nākamgad un tālākā nākotnē. 

BIEDRĪBA JĒKABPILS NVO RESURSU CENTRS SADARBĪBĀ  

AR ZIEDOT.LV DĀVINA ZIEMASSVĒTKU DĀVANAS 

Labdarības organizācija Ziedot.lv 

sadarbībā ar veikalu tīklu „Maxima 

Latvija” labdarības programmas 

„Palīdzi trūcīgiem mazuļiem!” 

ietvaros ir sagadājuši ģimenēm 

Ziemassvētku dāvanas.  

„Lai arī esam palīdzējuši mazuļiem un viņu vecākiem katru 

mēnesi, Ziemassvētku laikā vēlējāmies sagādāt īpašu gardu prieku 

programmā iesaistītajām ģimenēm – kopā ar sadarbības 

partneriem esam sarūpējuši dāvanu maisus ar gardumiem, ko 

katra ģimene varēs celt Ziemassvētku galdā,” par īpaši 

sagatavotām Ziemassvētku dāvanām ģimenēm stāsta „Maxima 

Latvija” Komunikācijas daļas vadītājs. 

Ziemassvētku dāvanas ģimenēm palīdzēs nogādāt un izdalīt fonda 

Ziedot.lv reģionālais sadarbības partneris biedrība Jēkabpils NVO 

resursu centrs. 
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LIELBRITĀNIJAS LABDARĪBAS ORGANIZĀCIJA 

ATBALSTA SPORTA INVENTĀRA IEGĀDI BIEDRĪBĀ 
Biedrība “Jēkabpils NVO resursu 

centrs” ir saņēmusi atbalstu no Lielbri-

tānijā reģistrētās organizācijas “Giving 

for Latvia” sporta inventāra iegādei 

1500 EUR apmērā, informē biedrības 

valdes priekšsēdētāja Agita Pleiko. 

Kā skaidro Daniela Utāne - viena no "Giving 

for Latvia" dibinātājām un valdes loceklēm, 

tad Lielbritānijā reģistrētās labdarības orga-

nizācijas un biedrības „Jēkabpils NVO resursu 

centrs” mērķi lielā mērā pārklājās gan ar 

rūpēm par mazaizsargātām Latvijas iedzīvo-

tāju grupām, gan brīvprātīgā darba sek-

mēšanu.  

„Šis ir pirmais gads, kad "Giving for Latvia" ar 

grantu atbalstījusi biedrību ar sabiedriskā 

labuma statusu no Jēkabpils. Pateicoties An-

glijas diasporas latviešu ziedojumiem un veik-

smīgi aizvadītai labdarības izsolei un ballei 

Londonā, "Giving for Latvia" šogad bija iespē-

ja dubultot to Latvijas pilsētu skaitu, kurās ar 

dāvanām varējām iepriecināt bērnu un jauno 

māmiņu krīzes centrus un biedrības ar 

sabiedriskā labuma statusu – 20 centri no 18 

pilsētām saņēma grantus €200-1,500 apmērā 

katrs," stāsta D.Utāne.  

“Esam iecerējuši iegādāties sporta inventāru. 

Daļu saņēmām jau 10.decembrī - tie ir divi, 

ļoti labi un jauni galda tenisa komplekti ar 

pilnu aprīkojumu – viens āra apstākļiem 

(galds), otrs – telpām. Abi galdi pagaidām tiks 

nodoti projekta “Aicināts dzīvē!” rīcībā - pēc-

pusdienu pašattīstības skoliņu vajadzībām – 

pieejamo sporta aktivitāšu klāsta bagātinā-

šanai. Batutu, kas ietilpst projektā iegādājamā 

inventārā sarakstā, mums piegādās nākamā 

gada pavasarī,” stāsta A. Pleiko. 

Jāpiebilst, ka “Giving for Latvia” ir Liel-

britānijā reģistrēta labdarības organizācija. To 

2009. gadā dibinājusi Latvijas profesionāļu 

grupa, kuri strādā Londonā. Organizācijas 

mērķis ir atbalstīt tos bērnus un vecākus 

Latvijā, kuri cietuši no emocionālas un 

fiziskas vardarbības, kā arī tos, kuri nonākuši 

grūtībās vecuma, invaliditātes, finanšu prob-

lēmu un citu grūtību dēļ. Kopš dibināšanas 

Latvijas krīzes centru vajadzībām novirzīta 

summa 17 645 £ apmērā un četras tonnas 

mantisko ziedojumu. 

SAŅEM LATVIJAS JAUNATNES PADOMES  PATEICĪBU 
Biedrība “Jēkabpils NVO resursu 

centrs” kopā ar Jēkabpils pilsētas domi 

ir saņēmuši Latvijas Jaunatnes pa-

domes PATEICĪBU par aktīvu līdz-

dalību un atbalstu Strukturētā dialoga 

pasākumu organizēšanu Latvijā 2015. 

gadā. 

No 29. līdz 31.oktobrim, Rīgā Latvijas Jau-

natnes padome organizēja Strukturētā dialoga 

IV cikla noslēguma konferenci, kurā piedalījās 

jaunieši, jaunatnes darbinieki, nevalstisko 

organizāciju pārstāvji, pašvaldību lēmumu 

pieņēmēji, Saeimas deputāti, ministriju un 

plānošanas reģionu pārstāvji, jaunatnes darba 

pētnieki un citi interesenti. 

Konferencē tika izstrādāti rīcību priekšlikumi 

Eiropas Savienības jaunatnes konferences 

rekomendāciju ieviešanai Latvijā jauniešu 

politiskās līdzdalības veicināšanai. Konferencē 

izstrādātos materiālus var izlasīt: http://

ljp.lv/atskats-uz-struktureta-dialoga-iv-cikla-

nosleguma-konferenci/. 

Īsi Strukturēto dialogu var definēt kā procesu, 

kas sniedz iespēju jauniešiem iesaistīties 

politikas veidošanā par jautājumiem, kas 

ietekmē pašus jauniešus. 

SAŅEM APAVU ZIEDOJUMU BĒRNIEM 

Biedrība “Jēkabpils NVO resursu 

centrs” ir saņēmusi ziedojumu no SIA 

“RIGA  REAL ESTATE” – 45 pārus 

ražotāja “Asics” bērnu apavu par 

kopējo summu  1080,00 EUR. 

Kā pastāstīja Jēkabpils NVO resursu centra 

valdes priekšsēdētāja Agita Pleiko, ziedojums 

mērķauditorijai – bērniem no krīzes situācijās 

nonākušām ģimenēm, tiek nodots ar Jēkab-

pils Sociālā dienesta Ģimenes atbalsta centra 

palīdzību. 

Ziemassvētku gaidīšanas laiks ierasti tiek sais-

tīts ar dāvināšanu un ziedojumiem. Jautāts, 

vai tieši tas pamudinājis ziedot, uzņēmuma 

“RIGA REAL ESTATE” direktors Aivars 

Andersons atbild, ka palīdzība bērniem neesot 

vienreizēja labdarības akcija, ziedošanai labs 

esot jebkurš laiks. Tas, ka lietderīgi ziedot tieši 

apavus, “nostrādājis” arī citviet. “Kad tuvojas 

1.septembris, bērniem tiek dāvinātas somas, 

grāmatas, burtnīcas. Bet par apaviem 

aizdomājas reti. Bet labi apavi un labi sporta 

apavi bērniem vajadzīgi visu gadu,” saka A. 

Andersons.  

SIA “RIGA REAL ESTATE” direktors piebilst, 

ka Zemgales austrumu pusē nācies pameklēt 

organizāciju, ar kuru varētu sadarboties 

labdarības aspektā, un, labu ideju realizācija 

kopīgiem spēkiem, iespējams, varētu notikt 

arī turpmāk.  

http://ljp.lv/atskats-uz-struktureta-dialoga-iv-cikla-nosleguma-konferenci/
http://ljp.lv/atskats-uz-struktureta-dialoga-iv-cikla-nosleguma-konferenci/
http://ljp.lv/atskats-uz-struktureta-dialoga-iv-cikla-nosleguma-konferenci/
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JĒKABPILS PILSĒTAS PAŠVALDĪBA – NOZĪMĪGS 

IZGLĪTĪBAS INICIATĪVU CENTRA PROJEKTU 

PARTNERIS 
Daiga Zaķe,  

IIC direktore 

2015. gads biedrībai „Izglītības iniciatīvu centrs”  

biji ļoti ražīgs – īstenoti vairāk kā 10 projekti. 

Ar Jēkabpils pilsētas atbalstu un ciešu sadarbību ar Izglītības 

nodaļu, īstenoti trīs lieli projekti.  

Projekta „Vecāku skola” laikā pirmsskolas vecuma bērnu 

vecākiem tika radīta izpratne par bērnudārza nozīmi bērna attīstībā 

un ģimenes  sadarbības ar pedagogiem būtību. Īpašus sertifikātus 

saņēma 50 vecāki – 2. Jēkabpils vecākus skolas absolventi. 

Projekta „Sociālās integrācijas mehānismi bērniem un jauniešiem ar 

speciālām vajadzībām” galvenais rezultāts  - Jēkabpilī izveidota 

Atbalsta grupa, kas sagatavota darbam ar bērniem un jauniešiem ar 

speciālām vajadzībām, viņu problēmu apzināšanai un aktualizēšanai 

un kopīgu risinājumu meklēšanai šo bērnu sociālās integrācijas un 

kvalitatīvas iekļaušanas izglītībā veicināšanai.  

Savukārt, projekta „Izglītība līdzdalības demokrātijai un 

ilgspējīgām izmaiņām” laikā tika paveikts ļoti daudz , bet 

lielākais notikums bija  Koalīcijas mazākumtautību NVO 

līdzdalībai 3. Forums.  Šī koalīcija ir brīvprātības pamatiem 

veidota koleģiāla grupa, kuru 2013. gada pavasarī izveidoja 

10 mazākumtautību un starpetniskās organizācijas no 

dažādiem Latvijas reģioniem, to vidū arī vairākas Jēkabpils 

NVO.  

Sakām paldies visiem projekta dalībniekiem, bet īpaši sadarbības 

partnerim Jēkabpils domei un idejiskajiem atbalstītājiem - Jānim 

Raščevskim, Līgai Kļaviņai, Sarmītei Safronovai, Allai Karakucai.  

Tuvojoties gadu mijai, IIC visiem novēl: Noticiet, ka viss, 

kas vajadzīgs, ir ceļā un turpiniet iet! 

Ražīgas sadarbības un atklājumiem pilnu 

mums visiem 2016. gada ceļu. 

LOK UN COCA-COLA ATKLĀJ PROGRAMMU  

"PAR AKTĪVU DZĪVESVEIDU" 

LOK sadarbībā ar “Coca-Cola” atklāj 

projektu atbalsta programmu “Par 

aktīvu dzīvesveidu”, kuras pieejamais 

finansējums ir 50 000 eiro. 

Grantu programmai  “Par aktīvu dzīvesveidu” 

pieteikties tiek aicinātas visas Latvijas novadu 

pašvaldību un pilsētu izglītības iestādes, 

sporta organizācijas un klubi, kas organizē 

sporta pasākumus. “Šī ir unikāla iespēja 

organizācijām un klubiem saņemt finansiālu 

atbalstu līdz pat 5 000 eiro sava sporta 

pasākuma īstenošanai vai paplašināšanai. Mēs 

pateicamies Starptautiskās Olimpiskās 

komitejas ilggadējiem partneriem “Coca-Cola 

Foundation” par sabiedrības aktīva un ve-

selīga dzīvesveida veicināšanu. Ceru, ka šogad 

tiks aizsākta jauna tradīcija un programmu 

varēsim turpināt arī nākamajos gados,” atzī-

mē Latvijas Olimpiskās komitejas prezidents 

Aldons Vrubļevskis. 

Programmas galvenais mērķis ir veicināt un 

pilnveidot aktīva un veselīga dzīvesveida po-

pularitāti Latvijas iedzīvotāju vidū, atbalstot 

gan jaunus, gan jau tradicionālos sporta pasā-

kumus, kurus plānots paplašināt aktivitāšu 

loka vai mēroga ziņā.Kopumā projektu atbal-

sta programmas “Par aktīvu dzīvesveidu” 

ietvaros tiks piešķirti 11 granti dažāda veida 

un mēroga sportisku aktivitāšu organizēšanai. 

“Coca-Cola Foundation kopš 1984. gada ir 

novirzījusi vairāk nekā 650 miljonus eiro 

lokālo sporta pasākumu atbalstam, gādājot 

par aktīva un veselīga dzīvesveida popularizē-

šanu visos uzņēmuma darbības tirgos. Pro-

jektu atbalsta programmai “Par aktīvu dzīves-

veidu” kopumā visās Baltijas valstīs – Latvijā, 

Lietuvā un Igaunijā esam piešķīruši 153 000 

eiro, ar mērķi iesaistīt vismaz 45 tūkstošus 

iedzīvotāju fiziski aktīvos pasākumos,” stāsta 

“Coca-Cola HBC” Baltijas sabiedrisko attie-

cību vadītāja Nele Normaka. 

Lai uzzinātu vairāk par pieteikšanos gnantu 

programmai un veiksmīga sporta projekta 

neatņemamām sastāvdaļām, Latvijas Olimpis-

kā komiteja aicina visus interesentus pieda-

līties informatīvajā seminārā, kas norisināsies 

2016.gada 7. janvārī, plkst. 12:00, “Olimpis-

kajā Sporta centrā” Rīgā, Grostonas ielā 6b. 

Pieteikties semināram var rakstot parakti-

vudzivesveidu@olimpiade.lv vai zvanot pa 

tālr. +371 26423519. 

Plašāka informācija par projektu atbalsta 

programmu “Par aktīvu dzīvesveidu” ir 

pieejama Latvijas Olimpiskās komitejas 

mājaslapas projekta sadaļā. 

NEVALSTISKĀS ORGANIZĀCIJAS DISKUTĒ PAR SADARBĪBU 

Šī gada 4. decembrī pašvaldībā pulcējās 

nevalstisko organizāciju, draudžu un 

vietējo iniciatīvas grupu pārstāvji, lai 

kopā ar pašvaldības speciālistiem 

apspriestu sadarbības iespējas gan 

finanšu līdzekļu piesaistē, gan arī 

veicot ikdienas aktivitātes.  

Tikšanos atklāja izpilddirektors Alfons Žuks, 

kurš uzteica jau izveidojušos sadarbību, 

klātesošajiem apgūstot pašvaldības piešķirtos 

finanšu līdzekļus līdzšinējos divos konkursos. 

Tikšanās dalībnieki izteica pateicību 

pašvaldībai par līdzšinējo konkursu rīkošanu 

un visi bija vienisprātis, ka iesāktais darbs ir 

jāturpina, jo tas palīdz aktivizēt vietējo dzīvi 

un kaut nedaudz uzlabot infrastruktūru. 

Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja 

Inese Vītola aicināja, domājot par sadarbību, 

izmantot arī drīzumā pieejamos finanšu 

instrumentus – LEADER un Latvijas – 

Lietuvas pārrobežu sadarbības programmu. 

Dalībnieki arī apsprieda piedāvātos piecus 

pasākumus, kuriem tad arī pašvaldība plāno 

sniegt finansējumu 2016. gadā, izsludinot 

projektu konkursu līdz nākošā gada 1. 

martam. 

Viesītes novada domes Attīstības un 

plānošanas nodaļa 

Foto: Laura Liepiņa 

mailto:parakti%1fvudzivesveidu@olimpiade.lv
mailto:parakti%1fvudzivesveidu@olimpiade.lv


JAUNIEŠUS KONSULTĒ PAR TO,  

“KĀ BŪT PILSONISKI AKTĪVAM?” 
Uz konsultāciju “Kā būt pilsoniski 

aktīvam?” novembra pēdējā nedēļā 

pulcējās biedrībā “Jēkabpils NVO re-

sursu centrs” un tās biedrorganizācijās 

strādājošie brīvprātīgie jaunieši. 

Uzrunājot jauniešus, biedrības “Jēkabpils 

NVO resursu centrs” valdes priekšsēdētāja 

Agita Pleiko uzsvēra, ka nevalstiskās orga-

nizācijas ir joma, kurā savu pilsonisko akti-

vitāti var paust dažāda vecuma un interešu 

grupas. Un jaunieši ir tā sabiedrības daļa, 

kuru iekļaušanās NVO sektora darbā tiek 

gaidīta gan kā jaunu interešu grupu rašanos, 

gan kā jau darbojošos biedrību papildi-

nājumu. A. Pleiko informēja, ka šobrīd jaunu 

spēku pieplūdumu gaida biedrība “Vecāki 

izglītības atbalstam” un aicināja jauniešus, 

kuri audzina bērnus, domāt par viņu nākotni 

izglītības aspektā, jau tagad iesaistoties 

pieredzes bagātas biedrības darbībā.  

Konsultācijas tālāko norisi vadīja biedrības 

“Izglītības iniciatīvu centrs” direktore Daiga 

Zaķe, kura jauniešiem ne tikai stāstīja par to, 

kā cilvēks var ietekmēt valsts institūciju 

darbu, kādas priekšrocības jauniešiem sniedz 

darbs NVO un kā to “pasniegt” darba inter-

vijā, bet iesaistīja kopīgā diskusijā, liekot 

meklēt atbildes uz jautājumiem: kādās jomās 

darbojas NVO, kur vērsties ar savu projektu, 

kur meklēt projekta finansētāju u.c. 

Sarunās pirms konsultācijas izskanēja jau-

niešu viedoklis, ka pēc profesionālās izglītības 

diploma saņemšanas tu nonāc “apburtajā 

lokā” – darba devējs prasa ne tikai izglītību, 

bet arī darba pieredzi, bet kur lai to gūst, ja 

darbā neņem. Jāteic, ka konsultācijā par pil-

soniskajām aktivitātēm tika atklāts arī veids, 

kā izkļūt no “apburtā loka” situācijas – iesais-

tīšanās NVO darbībā ir arī lielisks veids, kā 

iegūt pirmo darba pieredzi. 

IESPĒJU DISKUSIJA „KAS IR UNIVERSĀLAIS DIZAINS?” 
Ritma Komarova,  

projekta vadītāja 

Jēkabpils Invalīdu biedrībā, 

īstenojot projektu „Aktīvi 

iedzīvotāji – pilsoniskas sa-

biedrības pamats”, notika 

iespēju diskusija „Kas ir 

universālais dizains?” 

Diskusijas sākumā dalībniekiem 

diskusijas vadītāja uzdeva jau-

tājumu: „Vai Jūs ziniet kas ir uni-

versālais dizains un kur to pie-

lieto?” Jāatklāj, ka no vairāk kā 20 

dalībniekiem par šo jēdzienu nebija dzir-

dējuši, kaut gan ANO konvencija par personu 

ar invaliditāti tiesībām stājās spēkā 

2010.gadā. Pieminētajā konvencijas 2.pantā ir 

teikts – "universālais dizains" nozīmē tādu 

produktu, vides, programmu un pakalpojumu 

dizainu, kurus, cik vien iespējams, visi cilvēki 

var izmantot bez pielāgošanas vai īpaša di-

zaina nepieciešamības. "Universālais dizains" 

ietver arī noteiktām personu ar invaliditāti 

grupām paredzētas atbalsta ierīces, ja tās ir 

nepieciešamas.  

Diskusijas vadītāja stāstīja par universālā di-

zaina septiņiem pamatprincipiem un uz ek-

rāna rādīja foto ar piemēriem, tā uzskatāmāk 

izskaidrojot, kas tas ir un aicināja pēc katra 

pamatprincipa dalībniekiem dalīties pieredzē, 

kur to ir redzējuši, saskārušies un kur, 

iespējams, par to nemaz nav padomāts.  

Universālā dizaina spilgtākie piemēri ir 

televizora pults, kas sākotnēji tika pielāgots 

guļošajiem slimniekiem, bet to lieto visi, 

piespiežamie elektriskie slēdži, las tika 

pielāgoti kaulu slimnieku ērtībai, elektronis-

kie tablo sabiedriskajā transportā nedzirdī-

gajiem, zemās grīdas sabiedriskajā transportā, 

ilustrētās shēmas, piemēram, produkta 

pagatavošanai, mēbeļu salikšanai, u.c., kas 

saprotamas jebkuras valodas un tautības 

pārstāvim, un daudzi, daudzi citi piemēri.  

Dalībnieki diskusijas laikā apstiprināja to, ka 

ikdienā ir saskārušies ar daudziem šiem prin-

cipiem, bet nekad nebija aizdomājušies, kāpēc 

tas ir radies. Visi viennozīmīgi piekrita, ka 

universālais dizains atvieglo ikdienas dzīvi, 

bet pie daudz kā vēl jāstrādā. Tika 

secināts, ka Jēkabpilī daudzviet 

ANO konvencija netiek ņemta vērā 

– ne visās publiskās iestādēs – 

poliklīnikā, pastā, kultūras namos, 

bibliotēkās, u.c. nav automātiskās 

durvis, zīmju stabi uzstādīti ielas 

vidū un nav marķēti ar atstaro-

jošām lentām, pilsētas autobusos 

un pieturās nav ne tikai elektronis-

ko tablo, bet arī nenosauc pieturas. 

Šoferi bieži vien pamanās autobusu 

pieturā tā piestāt, ka starp slieksni 

un platformu veidojas grāvis, kas 

apgrūtina gan iekāpšanu, gan izkāpšanu no 

autobusa, it īpaši cilvēkiem ar kustību 

traucējumiem, u.c.secinājumi. 

Diskusijas noslēgumā dalībnieki dalījās piere-

dzē, kur ar universālā dizaina elementiem ir 

saskārušies ārzemēs, ceļojumos, un secināja, 

ka ārzemēs personu ar invaliditāti vajadzības 

tiek ņemtas vērā lielākā mērā nekā Latvijā. 

Mums pie tā vēl daudz jāstrāda. 

Projektu finansiāli atbalsta Zemgales NVO 

centrs un Kultūras ministrija 
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SAŅEM “GADA BALVU PERSONU 

AR INVALIDITĀTI ATBALSTAM”  

3. decembrī - Starptautiskajā cilvēku ar 

invaliditāti dienā, Latvijas Nacionālajā 

bibliotēkā notika Latvijas Republikas 

Tiesībsarga izsludinātā konkursa “Gada 

balva personu ar invaliditāti atbalstam” 

noslēguma ceremonija un uzvarētāju 

apbalvošana. 

Konkursa nominācijā „Bērnu ar invaliditāti 

aizstāvis” Gada balvu saņēma Jēkabpils bērnu 

un jauniešu ar īpašām vajadzībām biedrība 

“Cerību sala”.  

Jāpiebilst, ka šis gads biedrībai “Cerību sala” 

ir īpašs ar to, ka ieguldījums bērnu un 

jauniešu ar invaliditāti dzīves kvalitātes 

uzlabošanā ir vainagojies arī ar Goda no-

saukuma “Vidusdaugavas reģiona brīv-

prātīgais 2015” nominācijas “Labā sirds” 

piešķiršanu biedrības vadītājai Aijai Kvēpiņai.  

Lai gan šis gads nesis ne mazums 

sarūgtinājumu, A. Kvēpiņa allaž pieturas pie 

sava dzīves moto: “Ēdis vai neēdis - bet galvu 

augšā!”. Joprojām tiek apgūtas jaunas gan 

fiziskās spējas, gan emociju izpausmes 

koriģējošās un attīstošās aktivitātes. “Nekas 

nenotiek ātri, jebkurš darbiņš prasa milzīgu 

pacietību un laiku,” rādot nupat biedrībā 

tapušos rokdarbus, stāsta A. Kvēpiņa. Liels 

atvieglojums ikdienas darbā esot ar sponsoru 

atbalsta palīdzību iegādātais multisensorās 

relaksācijas komplekts "Vecta Basic". 

Vienlaicīgi sniedzot krāsu,  redzes centru 

piesaistes un aromterepijas efektu, 

klātesošajam tiek stimulēta patīkamu sajūtu 

un prieka rašanās, stresa, nemiera un sāpju 

mazināšanās, kas ir aktuāli pirms 

nodarbībām, kurās nepieciešama uzmanības 

koncentrēšana, piemēram, apmācībām pēc 

Montesori metodes. Tāpat nomierinošs efekts 

tiekot panākts pacientiem ar autisma vai citu 

psihisku saslimšanu izraisītām izaicinošas 

uzvedības izpausmēm, palīdzot to mainīt. Lai 

novērstu sakrājušos stresu, kas ir neizbēgama 

parādība, ja ģimenē aug bērns ar īpašām 

vajadzībām, arī vecākiem ir nepieciešama 

šāda veida relaksācija. 

“Mūsu biedrības sniegtos pakalpojumus 

izmanto arī cilvēki, kas neietilpst kategorijā 

“ģimenes ar bērniem un jauniešiem ar īpašām 

vajadzībām”. Mums ir nepieciešamā 

aparatūra dažādu masāžu veikšanai un arī 

cilvēki ar speciālām zināšanām, kā to darīt. 

Dažkārt pat masieri, kam tas ir maizes darbs, 

mēdz ieteikt pēc palīdzības vērsties “Cerību 

salā””, papildina biedrības vadītāja. Vienīgā 

problēma esot ierobežojums telpu ziņā. Arī 

projektu jomā šobrīd tiek ieturēta pauze - lai 

gan esot ieceres, jaunām aktivitātēm vai 

aprīkojuma izvietošanai vienkārši neesot 

vietas. Tomēr esot cerība, ka telpas būs - 

saraksts ar to, cik lielas, un kādām aktivitātēm 

tās paredzētas, ir sagatavots iesniegšanai 

Jēkabpils pilsētas domē. 

JĒKABPILS KAPSĒTAS KULTŪRVĒSTURISKĀ 

MANTOJUMA SAGLABĀŠANAI IZSTRĀDĀS  

SAISTOŠOS NOTEIKUMUS 

Biedrība “Jēkabpils mantojums” 10. de-

cembrī aicināja uz diskusiju “Saglabāt 

nākotnei! Kultūrvēsturiskie pieminekļi 

Jēkabpils pilsētas kapos”. 

Diskusijā piedalījās nevalstisko organizāciju, 

garīdzniecības, kā arī Jēkabpils pašvaldības 

un tās iestāžu pārstāvji. Tā bija jau trešā dis-

kusija par minēto tēmu un tās tika aizsāktas, 

kad tika konstatēts fakts par kapu apsaimnie-

kotāja ieceri veikt virsapbedījumus kapa vie-

tās, kurās apbedītas Jēkabpils vēsturē nozīmī-

gas personas, kā arī kapa vietās, kuru piemi-

nekļi varētu pretendēt uz kultūrvēstures pie-

minekļa statusu gan Jēkabpils, gan Valsts 

mērogā.  

Biedrības “Jēkabpils mantojums” valdes 

priekšsēdētājs Jānis Zeps prezentācijā “Jēkab-

pils pilsētas kapsēta. Kompleksa kultūras pie-

minekļa attīstības vīzijas un problēmas” 

izvirzīja aspektus, pēc kuriem vadoties varētu 

veikt kapsētas izpēti, jo tāda faktiski nekad 

nav notikusi. Uz kā atzina vēl vairāki disku-

sijas dalībnieki – nav arī kapsētas plāna, kurš 

palīdzētu orientēties, meklējot konkrēta cil-

vēka kapavietu. J. Zeps izteica domu, ka 

“Jēkabpils mantojums” kā biedrība centīsies 

veikt kapsētas izpēti un tās rezultātā izveidot 

shematisku plānu ar takām un iezīmētām 

apbedījumu vietām atbilstoši vērtību grupām 

– arhitektoniskās, vēsturiskās un citas. Bied-

rības vadītājs kā prioritāti izvirzīja saglabāt to, 

kas vēl palicis no tā, ko varētu iekļaut kaut vai 

vietēja mēroga saglabājamo objektu skaitā.  

Diskusijā Jēkabpils pilsētas pašvaldību 

pārstāvošais tās izpildirektors Guntars 

Gogulis, atzīstot, ka biedrība “Jēkabpils 

mantojums” ir uzņēmusies veikt labu darbu, 

izteica solījumu, ka tiks izstrādāts pašvaldības 

saistošo noteikumu projekts ar mērķi sakārtot 

jautājumus, kurus aktualizējusi biedrība.  
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NOTIEK „KOALĪCIJAS MAZĀKUMTAUTĪBU NVO 

POLITISKAJAI LĪDZDALĪBAI” 3. FORUMS 
Kristīne Liepiņa,  

Biedrības “Izglītības iniciatīvu centrs” projektu 

vadītāja 

Latvija vienmēr ir bijusi bagāta ar 

dažādu tautību iedzīvotājiem, šobrīd 

mūsu valstī dzivo vairāk kā 150 

nacionalitāšu pārstāvji. Lai saglabātu 

savas kultūras tradīcijas un vērtības, 

daudzi no viņiem ir apvienojušies 

mazākumtautību nevalstiskajās orga-

nizācijās.  

Uzņēmumu reģistrā pieejamā informācija 

liecina, ka šobrīd Latvijā ir reģistrētas 306 

biedrības un nodibinājumi, kuras var uzskatīt 

par mazākumtautību organizācijām, bet ne 

visas no tām aktīvi darbojas.  

Tomēr arvien aktuālāks kļūst sabiedrības 

saliedētības jautājums. Sabiedrība, kura 

aizstāv vienotas vērtības, ir spēks, kas strauji 

mainīgajā drošības situācijā Eiropā ir ļoti 

nepieciešams. Tāpēc savu ieguldījumu 

mazākumtautību pilsoniskās līdzdalības un  

starpkultūru dialoga veicināšanā sniedz arī 

mazākumtautību NVO. 

2015. gada  27. novembrī, Rīgā, Izglītības ini-

ciatīvu centrs organizēja „Koalīcijas 

mazākumtautību NVO politiskajai līdzdalībai” 

3. forumu.  „Koalīcija mazākumtautību NVO 

politiskajai līdzdalībai” ir uz brīvprātības 

pamatiem veidota koleģiāla institūcija, kuru 

2013. gada pavasarī izveidoja 10 mazākum-

tautību un starpetniskās organizācijas no 

dažādiem Latvijas reģioniem, to vidū arī 

vairākas Jēkabpils NVO.  Koalīcijas mērķis ir 

veicināt  mazākumtautību un citu sadarbības 

NVO aktīvu  un kvalitatīvu etnisko minoritāšu 

tiesību un sabiedrības interešu aizstāvību 

politikas veidošanas un lēmumu pieņemšanas 

procesos. Koalīcija stiprina mazākumtautību 

biedrības un citas NVO sadarbībai demokrā-

tiskas un pilsoniskas sabiedrības veidošanai, 

rosina regulāru informācijas un pieredzes 

apmaiņu dalīborganizāciju starpā, maksimāli 

cenšoties izmantot katras NVO pieredzi, kā arī 

veicina mazākumtautību NVO sadarbību 

kopīgu mērķu sasniegšanai. Koalīcijas darbība 

ir balstīta tādās pamatvērtībās kā vienlīdzība, 

tiesiskums un cilvēktiesības.  

Katru gadu Koalīcija organizē forumu, kas ir 

Koalīcijas dalīborganizāciju ikgadējā tikšanās, 

kurā piedalās reģionālo mazākumtautību un 

starpetnisko NVO pārstāvji – Koalīcijas 

biedri, draugi un viesi no visas Latvijas. Šī 

gada Forumā četru LR ministriju pārstāvji 

iepazīstināja mazākumtautību NVO 

pārstāvjus  ar NVO iesaistes iespējām dažādās 

ES programmās finansējuma piesaistei, kas ir 

ļoti nozīmīgs jautājums jebkuras NVO 

izaugsmei.  Tāpat, Forumā bija iespēja uzzināt 

par  pasākumiem mazākumtautību NVO 

atbalstam un iepazīt pašu NVO  labās prakses 

piemērus- realizētos projektus, no kuriem 

smelties iedvesmu. Forums bija ne tikai 

iespēja būt kopā, apmainīties ar pieredzi un 

idejām, bet arī veidot kopīgas sadarbības 

ieceres.  

Koalīcija ir atvērta jauniem biedriem un 

šobrīd tās sastāvā jau ir 18 organizācijas – kā 

pēdējās Foruma laikā Koalīcijai pievienojās 

vēl divas biedrības no Zemgales: Slāvu 

kultūras biedrība “Rodņik” un Dobeles Vācu 

kultūras biedrība. Aicinām pievienoties arī 

citas mazākumtautību un starpetniskās NVO, 

lai  stiprinātu ikviena Latvijas iedzīvotāja 

piederības izjūtu mūsu valstij un atbildību par 

tās turpmāko veidošanu. Vairāk informācijas 

par forumu lasiet šeit: „Koalīcijas 

mazākumtautību NVO politiskajai līdzdalībai” 

3. forums. 

Izglītības iniciatīvu centra projekts „Izglītība līdzdalības 

demokrātijai un ilgtspējīgām izmaiņām” 

Nr.2012.EEZ/DAP/MAC/136/1/NAC/009/2015 

Projektu finansiāli atbalsta:  

Islande, Lihtenšteina un Norvēģija 

Programmu finansē: EEZ finanšu instruments un Latvijas 

valsts. 

Projektu līdzfinansē: Jēkabpils pilsētas pašvaldība 

PROJEKTA IETVAROS SNIEDZ ZIEMASSVĒTKU 

KONCERTU PANSIONĀTĀ “JAUNĀMUIŽA” 
"... mazs brīdis pirms 

gaismas" – tā ar dzies-

mas vārdiem Jēkabpils 

poļu biedrības “Roda-

cy” un Variešu pagasta 

sieviešu vokālā ansam-

bļa “Malduguns” kopē-

jo labdarības koncertu 

Krustp i ls  nov a da 

pašvaldības aģentūrā - 

pansionātā “Jaunā-

muiža” raksturo “Ro-

dacy” dalībnieks Ri-

hards Barkovskis. 

“Sadarbība starp poļu 

biedrības un Variešu pa-

gasta dziedošajiem amatierkolektīviem izvei-

dojusies, pateicoties tam, ka abus vokālos an-

sambļus vada Iveta Bērziņa. Un koncerta 

repertuārā iekļaujot dziesmas gan latviešu, 

gan poļu valodā, tas nenoliedzami kļūst 

interesentāks skatītājiem”, stāsta R. Bar-

kovskis.  

Pansionātā dzīvojošajiem sniegtajā koncertā 

skanēja ne tikai Ziemassvētku un tautas-

dziesmas, bet arī dziesmas, kas tematiskā ziņā 

sasaucas ar tuvojošamies svētkiem. Tāda 

bijusi arī Raimonda Paula komponētā "Māte 

Marija" no kinofilmas “Likteņdzirnas”. 

Koncertu papildināja biedrības deju kolektīva 

sniegums, skatītājus iepazīstinot ar poļu 

dejām un autordeju latgaļu tautasdziesmas 

"Auga, auga rūžeņa" pavadījumā.  

“Noslēgumā klātesošie pansionāta iemītnieki 

tika pacienāti ar saldu-

miem. Aizkustinoši bija 

vērot, ka beidzoties kon-

certam, cilvēki nesteidzās 

pamest savas vietas. 

Varbūt ar muzikāliem 

sveicieniem pansionātā 

būtu jāpaviesojas biežāk,” 

p ā r d o mā s d a lā s  R. 

Barkovskis.  

Koncerts bija viena no 

Zemgales NVO projektu 

programmā atbalstītās 

poļu biedrības iniciatīvas 

“Mantojums” aktivitātēm. 

Foto no biedrības 

“Rodacy” arhīva 
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ĻAUJ SALĪDZINĀT LATVIEŠU UN BALTKRIEVU 

SENĀS TRADĪCIJAS 
Jēkabpils baltkrievu biedrība «Spat-

kanne», īstenojot Zemgales NVO centra 

un Kultūras ministrijas izsludinātajā 

Zemgales NVO projektu programmā 

atbalstīto iniciatīvu "Kopīgais vieno, 

atšķirīgais bagātina" 5. decembrī  aici-

nāja uz pasākumu “Vjačorki”, kurā, 

klātesot Jēkabpils pensionāru apvie-

nības “Sasaiste”, Latvijas kaulu locītavu 

un saistaudu slimnieku biedrības 

Jēkabpils nodaļas un Jēkabpils ukraiņu 

kultūrizglītojošās biedrības “Javir” 

pārstāvjiem, tika izspēlēta vakarēšanas 

norise baltkrievu seno tradīciju garā. 

“Vjačorki” baltkrieviem, tāpat kā latviešiem 

vakarēšana, bijis tumšo pirmssaulgriežu 

vakaru pavadīšanas veids. Ļaudīm, sanākot 

kopā no vairākām sētām, tika vērpti diegi un 

gatavota dzija vēlākam aušanas procesam, 

stāstītas pasakas, dziedātas dziesmas, notikusi 

pat dancošana un rotaļās iešana. Biedrības 

“Spatkanne” vadītāja Valentīna Doraščenoka 

vakarēšanas dalībniekiem stāstīja un 

biedrības aktīvisti arī parādīja, kādi darbi 

darīti, kā sagaidīti vakarētāji, un kādas 

izdarības notikušas vakarēšanas gaitā. Viens 

no baltkrievu “vjačorku” tradīcijas mērķiem 

bijusi arī sievas nolūkošana – vakarēšanas 

sākumā kopā savus darbus strādājušas vien 

sievas un meitas,  īstā jautrība sākusies vēlāk 

– kad ieradušies puiši. 

Noticēt, ka notiek īsta vakarēšana, lika tas, 

baltkrievu biedrības dalībnieki bija ģērbušies 

tradicionālajos tautas tērpos, vērpa un tina 

dziju, kā arī cienāja ar zirņiem, ceptiem sīpo-

liem un tēju, kā arī kopīgā dziedāšanā un dan-

cošanā iesaistīja visus vakarēšanas dalīb-

niekus.  

Gribētos piebilst, ka projekta "Kopīgais vieno, 

atšķirīgais bagātina" mērķis – veicināt kultū-

ras dialogu starp baltkrievu, krievu un latviešu 

tautību iedzīvotājiem Jēkabpils pilsētā un tu-

vākajos novados, savstarpēji iepazīstot kopīgo 

un atšķirīgo, tā sasniegšanai izvēloties pasā-

kumu ar gadalaikam atbilstošas tradīcijas iz-

spēli, ir sasniegts. Parādot, ka latviešiem un 

baltkrieviem kā kaimiņu tautām ir daudz ko-

pīga senajās tradīcijās, ir interesanti skatīt arī 

atšķirīgo. Kā paralēli līdzībai starp kaimiņu 

tautu cilvēkiem, viņu tradīcijām un uzskatiem, 

var piemērot gan līdzības latviskajā 

vakarēšanā un baltkrievu “vjačorkos”, gan 

līdzību senajos darbarīkos, piemēram – 

vērpjamā ratiņa izskatā.  

Vakarēšana 

Vakarēšana, ko citviet saukuši par vakarošanu, bija cilvēku kopā 

sanākšana, īpaši rudens pusē, ziemā, kad lielie saimniecības darbi 

padarīti un vakari brīvāki, ko iespējams pavadīt, piemēram, ar 

kaimiņiem, paziņām, draugiem. 

Vietu, kur notiks vakarēšana, izraudzījās jau iepriekš, visbiežāk, 

šādām sanākšanas vietām kalpojusi rija vai pirts. Šādiem 

pasākumiem bijis dažāds raksturs – nopietna strādāšana, klusas 

sanākšanas reizes ar stāstījumiem, apcerējumiem un dziesmām, kā 

arī jautra laika pavadīšana ar dziesmām, dejām un rotaļām. Šādās 

sanākšanās piedalījušies cilvēki no aptuveni piecām, lielākais, desmit 

saimēm. 

Tā, piemēram, vakarēšanā, kas bija veltīta darbam, nereti 

piedalījušās vien sievietes, lai netraucētu varētu locīt pūru vai 

paveikt citus sīkos ikdienas darbiņus – šuva, adīja, vērpa, vīrieši 

savukārt vairāk dziedāja un muzicēja. Vakarēšana bija kā īpašs 

pasākums, kas motivēja strādāt, iemācīties kaut ko jaunu, gūt 

padomu no citiem, parādīt pārējiem paša paveikto, kaut arī liela 

loma tajā bija arī jaunāko notikumu apspriešanai, sarunām. 

Veļu laikā vakarēšanā tika minētas mīklas, stāstītas pasakas un 

teikas, kā arī dažādi nostāsti. Vakarēšanas uzdevums ir ne vien 

izklaidēt, bet arī pamācīt, dot padomu, izglītot gan dažādās ar 

saimniecību saistītās lietās, gan sievietēm mājturībā un citās jomās.  
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VALDĪBA ATBALSTA VALSTS FINANSĒTA 

NEVALSTISKO ORGANIZĀCIJU FONDA VEIDOŠANU  
Ministru kabineta 2015.gada 1.decem-

bra sēdē tika izskatīts un atbalstīts 

konceptuālais ziņojums „Par valsts fi-

nansēta nevalstisko organizāciju fonda 

izveidi". Valdība akceptēja Kultūras 

ministrijas (KM) rosināto variantu, 

kurš paredz noteikt Sabiedrības 

integrācijas fondu par jaunveidojamā 

NVO fonda, kas būtu kā atsevišķa valsts 

budžeta programma, administrētāju. 

Valsts finansēta nevalstisko organizāciju 

fonda veidošana ir svarīga, lai veicinātu 

pilsoniskās sabiedrības ilgtspējīgu attīstību, 

ļaujot biedrībām un nodibinājumiem virzīt un 

pilnveidot demokrātijas procesus visos 

publiskās pārvaldes līmeņos, sniegt 

pakalpojumus ar mērķi uzlabot sabiedrības 

dzīves kvalitāti, organizēt pasākumus, kas 

informētu un izglītotu sabiedrību par valstī 

notiekošajiem procesiem, tādējādi ļaujot 

sabiedrībai jau laikus līdzdarboties un 

iesaistīties tai aktuālajos jautājumos. 

Konceptuālajā ziņojumā bija sniegta 

informācija par fonda izveides optimālajiem 

finansēšanas kārtības modeļiem, tiesiskā 

regulējuma un atbalsta jautājumiem, lai 

sekmētu valsts budžeta finanšu līdzekļu 

piešķiršanas caurspīdīgumu un vienlīdzīgas 

iespējas finansējuma saņemšanai dažādu 

nozaru NVO darbības stiprināšanai. 

Konceptuālajā ziņojumā tika piedāvāti šādi 

fonda izveides finansēšanas kārtības modeļi: 

 jauns, neatkarīgs fonds (iespējams 

nodibinājums), kurā tiktu konsolidēts 

visu ministriju NVO atbalstam 

paredzētais finansējums (izņemot 

finansējumu, kas ir paredzēts ministriju 

(t.sk., tās padotības iestāžu) tiešo 

funkciju izpildei;  

 nozares fonds, kur finansējuma 

piešķiršanas tiesiskajam regulējumam 

NVO darbības atbalstam jānodrošina 

iespējas katrai ministrijai atsevišķi sniegt 

valsts budžeta finansiālo atbalstu savas 

nozares NVO darbībai;  

 NVO darbības atbalstam izveidota 

atsevišķa valsts budžeta programma, 

nosakot darbības jomas, kādās 

atbalstāma NVO darbība.  

Kultūras ministrija atbalstīja 3.variantu, 

rosinot noteikt Sabiedrības integrācijas fondu 

(SIF) par administrētāju. Lai īstenotu šādu 

programmu, nav nepieciešami grozījumi 

tiesību aktos, jo SIF tiesiskais regulējums ļauj 

īstenot fonda programmu un piesaistīt 

finansējumu no citiem avotiem NVO darbības 

nodrošināšanai. 

2016.gadā KM piešķirts finansējums 400 000 

eiro apmērā nevalstisko organizāciju projektu 

līdzfinansējumam KM valsts budžeta 

programmā „Nevalstisko organizāciju atbalsts 

un sabiedrības integrācijas politikas 

īstenošana". 

2015.gada 21.oktobrī Kultūras ministrija, 

publicējot konceptuālā ziņojuma projektu 

Kultūras ministrijas mājas lapā, aicināja NVO 

piedalīties sabiedriskajā apspriešanā par 

fonda izveides optimālajiem finansēšanas 

kārtības modeļiem, tiesiskā regulējuma un 

atbalsta jautājumiem. Lai paustu savus 

viedokļus un priekšlikumus, dalību 

konceptuālā ziņojuma sabiedriskajā 

apspriešanā pieteica divdesmit divas 

nevalstiskās organizācijas.  Vairākas 

organizācijas izteica atbalstu konceptuālajā 

ziņojumā ietvertajam 3.variantam, uzsverot 

nepieciešamību atbalstīt valsts budžeta 

finansējuma piešķiršanu konceptuālā 

ziņojuma 3.variantā ietverto pasākumu 

īstenošanai likumprojektā „Par valsts budžetu 

2016.gadam" un likumprojektā „Par vidēja 

termiņa budžeta ietvaru 2016., 2017. un 

2018.gadam". 

Konceptuālais ziņojums ir izstrādāts saskaņā 

ar Valdības rīcības plānu, Latvijas Nacionālo 

attīstības plānu un „Nacionālās identitātes, 

pilsoniskās sabiedrības un integrācijas 

pamatnostādnēm 2012.-2018. gadam".  

Informāciju sagatavoja: Iveta Bērziņa-Bebriša,  

Kultūras ministrijas sabiedrisko attiecību 

speciāliste, 

Informācijas avots:  

http://www.km.gov.lv/lv/jaunumi/?

news_id=7091 

INFORMATĪVAJĀ DIENĀ IEPAZĪST UN IZMANTO SKYPE 

SNIEGTĀS IESPĒJAS 

Jēkabpils NVO resursu 

centra biedrorganizāciju 

Jēkabpils invalīdu biedrības 

un Jēkabpils pensionāru ap-

vienības “Sasaiste” pārstāvji 

16. decembrī piedalījās Infor-

matīv a jā dienā, kurā, 

videokonferencē tiekoties ar 

Aizkraukles novada pensio-

nāru biedrību, iepazina 

telesakaru lietojumprogram-

mas SKYPE sniegtās iespējas. 

Biedrības viena otru īsumā 

informēja par svarīgākajiem 

paveiktajiem darbiem, ikdienas 

norisēm, sniegtajiem pakalpo-

jumiem, sadarbību ar pašvaldību 

u.c. Izmantojot iespēju, “Sasaistes” vadītāja 

Biruta Jemeļjanova uzaicināja Aizkraukles 

novada pensionārus uz Jēkabpils senioru 

tikšanos ar sadarbības partneriem no 

Lietuvas, kura notiks 9. janvārī Jēkabpilī. 

Lielākajai daļai no klātesošajiem sazināšanās 

šādā veidā bija jaunums. “Aizbraukt vienam 

pie otra ciemos – tas prasa līdzekļus. Bet sazi-

ņa skaipā – tik vien, cik interneta pieslēgums. 

Loti laba iespēja!” šādi videokonferenci vērtē 

Invalīdu biedrības dalībnieks Pēteris Dzērve. 

Arī invalīdu biedrības valdes priekšsēdētāja 

Olga Bivka atzina, ka saziņa vienlaikus gan 

redzot, gan dzirdot sarunas biedru, ir lieliska: 

“Agrāk tādu iespēju nebija, ir baigi forši! 

Vienīgi pastāv risks, ka paliksim slinki un 

negribēsim vairs nekur braukt.” Arī 

aizkraukliešu vērtējums skanēja 

līdzīgi. “Re kā! Nekur nebija jā-

brauc! Parunājāmies, katram savās 

mājās esot,” noslēdzot konferenci, 

bilda Aizkraukles reģionālās 

tautskolas vadītāja Anita Ostrovska.  

Vide okonf erenc e,  izmantojot 

SKYPE, notika Zemgales NVO 

Centra partnerībā ar biedrībām 

“Jēkabpils NVO resursu centrs” un 

"Aizkraukles reģionālā Tautskola" 

realizētā projekta “Kompleksi 

pasākumi Zemgales NVO sektora 

stiprināšanai” ietvaros. 

Biedrība Zemgales nevalstisko 

organizāciju centrs 

Projekts „Kompleksi pasākumi Zemgales NVO 

sektora stiprināšanai” 

Nr.2012.EEZ/DAP/MAC/047 

Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un 

Norvēģija 

http://www.km.gov.lv/lv/jaunumi/?news_id=7091
http://www.km.gov.lv/lv/jaunumi/?news_id=7091
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FINANSĒJUMA IESPĒJAS PROJEKTIEM 2016.GADĀ 
Zemgales NVO centrs ir apkopojis informāciju par 

iespējām piesaistīt finansējumu NVO 2016.gada 

iecerēm.  

Visticamāk, 2016.gadā samazināsies kopējais finansējums 

NVO sektoram, ņemot vērā to, ka EEZ/Norvēģijas finanšu 

instrumenta NVO Fonda līdzekļi ir izlietoti un nākamā 

plānošanas perioda programmas (t.sk. nosacījumi) vēl nav 

saskaņotas. Tomēr nevarētu teikt, ka NVO sektors palicis gluži 

bešā – zemāk uzskaitītajā piedāvājumā noteikti atradīsiet sev 

piemērotāko. 

 ERASMUS+ programmas finansējums izglītībai, 

jaunatnei un sportam: Latvijā programmu administrē 2 

aģentūras - Valsts izglītības attīstības aģentūra 

(www.viaa.gov.lv) un Jaunatnes starptautisko programmu 

aģentūra (www.jaunatne.gov.lv). 2016.gadā plānoti 3 

iesniegšanas termiņi - februārī, aprīlī un oktobrī. 

 Valsts Kultūrkapitāla fonds (www.kkf.lv) - 3 ikgadējie 

konkursi visās kultūras nozarēs (centralizēti) un papildus 

konkurss mazajiem projektiem Zemgalē (pieejams arī 

citos plānošanas reģionos) - Zemgales plānošanas reģionā 

(www.zemgale.lv) 

 Pašvaldību finansējums: 

Aktuāli - vairākās Zemgales pašvaldībās ir pieejami 

konkursi gan mazajiem grantiem, gan arī 2 ļoti būtiskām 

programmām - līdzfinansējuma un arī projektu 

priekšfinansējuma nodrošināšanai. Skatīt vairāk savas 

pašvaldības interneta vietnēs. 

 Korporatīvie fondi / atbalsta programmas: Borisa un 

Ināras Teterevu fonds (www.teterevufonds.lv), Microsoft 

Latvija - bezmaksas datorprogrammas sabiedriskā 

labuma NVO (https://www.microsoft.com/lv-lv/about/

emea/microsoft-programmaturas-davinajumi-nvo.aspx), 

Labiedarbi.lv, Rietumu labdarības fonds (www.rblf.lv), 

Ziedot.lv, iniciativa.lv u.c. 

 Nodarbinātības valsts aģentūras un Eiropas Sociālā 

fonda subsidētās darba vietas / brīvprātīgais darbs 

(www.nva.gov.lv) 

 Kultūras ministrijas un reģionālo NVO centru mazo 

projektu programmas (skatīt atbalstītos projektus 

www.zemgalei.lv/pp) 

 ES Fondu iespējas 2015 - 2020: skatīt nozaru ministriju 

mājas lapās (NVO var pieteikt projektus lielākajā daļā 

jomu) 

 

SVARĪGI: ar 2016.gada valsts budžeta apstiprināšanu ir 

īstenojusies Latvijas NVO vēlme, kura tika iniciēta pirms 

vairāk kā 10 gadiem - apstiprināts finansējums Latvijas NVO 

Fondam, kam piešķirti līdzekļi no valsts budžeta. Kopā tie 

būs vairāk nekā 500 000 EUR 2016.gada laikā! Pēdējo 

mēnešu darbs Latvijas Pilsoniskajā aliansē (eLPA - 

www.nvo.lv) ir bijis saistīts ar iespēju meklēšanu, lai fonda 

ideju īstenotu. Jāatzīst, ka tas nav bijis viegli, jo vairākkārt 

likās, ka šī ideja netiks atbalstīta un virzīta tālāk. Paldies eLPA 

un Kultūras ministrijai! 

Lai uzzinātu vairāk informācijas par projektu iespējām, 

aicinām sazināties ar tuvāko NVO konsultantu Zemgalē: 

http://zemgalei.lv/view_56690.html 

IESPĒJA PIETEIKTIES FINANSĒJUMAM ZINĀŠANU 

APMAIŅAI AR ASV  

Ilze Bembere,  

BAFF programmu koordinatore Latvijā 

Līdz 2016. gada 1. februārim nevalstiskās 

organizācijas un biedrības, kā arī jomu eksperti 

aicināti pieteikties Baltijas-Amerikas Brīvības 

Fonda (BAFF) stipendijai un atbalsta programmai 

Baltijas-Amerikas Dialogs, kas veicina zināšanu 

apmaiņu starp Baltijas valstīm un ASV. 

Baltijas-Amerikas Dialogs ir divpusēja programma, kuras 

ietvaros: 

 dažādu jomu nevalstiskās organizācijas un biedrības var 

piesaistīt finansējumu ASV speciālista vai vieslektora vizītes 

organizēšanai un uzturēšanās izdevumu segšanai. Pieejamais 

finansējums projektam ir līdz 10 000 ASV dolāru; 

 jomu profesionāļi no Latvijas var piesaistīt finansējumu ceļa un 

uzturēšanās izdevumu segšanai, ja saņemts ielūgums kā 

nozīmīgam ekspertam piedalīties konferencē vai kongresā ASV. 

Pieejamais finansējums ir līdz 5 000 ASV dolāru.   

Uz programmas Baltijas-Amerikas Dialogs stipendijām var pretendēt 

jebkuras jomas nevalstiskās organizācijas, biedrības, 

izglītības iestādes un profesionāļi, kas izveidojuši vai vēlas 

izveidot sadarbību ar Amerikas Savienotajām Valstīm. 

Programmas galvenais mērķis ir lietderīgu zināšanu ieguve 

no ASV, kuras būtu pielietojamas Latvijas biznesa vides 

sakārtošanai, kultūras, tūrisma, izglītības u.c. jomu 

attīstībai. Dalība Baltijas-Amerikas Brīvības Fonda 

stipendiju programmās ir bezmaksas, stipendiātus 

izvēloties konkursa kārtībā. 

Baltijas-Amerikas Brīvības Fonds darbojas Baltijas valstīs 

kopš 2010. gada rudens. Fonda misija ir stiprināt saikni starp ASV un 

Igauniju, Latviju un Lietuvu, īstenojot izglītības un apmaiņas 

programmas, kas vērstas uz ekonomisko izaugsmi un demokrātisko 

procesu attīstību.  

Plašāka informācija par realizētajiem projektiem, stipendiju konkursa 

nosacījumiem un pieteikšanās kārtību pieejama organizācijas 

mājaslapā: http://www.BalticAmericanFreedomFoundation.org . 

Papildu informācija: Ilze Bembere, BAFF programmu koordinatore 

Latvijā, ibembere@ciee.org.  

http://zemgalei.lv/view_56690.html
http://www.BalticAmericanFreedomFoundation.org
mailto:ibembere@ciee.org


Foto:Angelīna Smirnova, 

Krustpils novada speciāliste 

jaunatnes, tūrisma un 

uzņēmējdarbības jomā 
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BIEDRĪBA “VĪPES STILS” RĪKO PATEICĪBAS DIENU 

Novembra pēdējā sestdienā Vīpes 

pagastā norisinājās biedrības “Vīpes 

stils” rīkotais pasākums “Pateicības 

diena”.  

Tas notika pateicoties biedrības projektam 

“Pateicības laiks”, kurš saņēma finansiālu 

atbalstu Krustpils novada pašvaldības NVO 

projektu konkursa otrajā kārtā. 

Kā informē Krustpils novada speciāliste 

jaunatnes, tūrisma un uzņēmējdarbības jomā 

Angelīna Smirnova, kura piedalījās 

“Pateicības dienā”, pasākums noticis pirmās 

Adventes noskaņās un nominēti pateicību no 

līdzcilvēkiem saņemšanai tikuši kopumā 40 

iedzīvotāji no Kūku, Variešu, Atašienes, 

Krustpils, Turku un Vīpes pagastiem un 

Jēkabpils pilsētas, kā arī divu pašvaldības 

iestāžu darbinieku kolektīvi. 

Biedrības “Vīpes stils” vadītāja Inese Bramane 

stāsta, ka doma par projektu ar mērķi rīkot 

“Pateicības dienu” pamatojusies uz 

novērojumu, ka 18. novembra 

svētkos, kad tiek pasniegti oficiālie 

apbalvojumi, ārpus atzinības paliek 

daudzi mazāka mēroga un vairāk 

sadzīviskās jomās veiktie labie 

darbi. Bet tieši no šīm nelielajām 

palīdzēšanām un atbalsta sastāvot 

tas, ko sauc par dzīves kvalitāti. I. 

Bramane piebilst, ka “Pateicības 

diena” bijusi domāta kā īpašs 

pasākums, kurā balvas saņem gan 

tie, kuri tika ieteikti pateicību 

saņemšanai, gan tie, kuri ieteica. 

Profesionālu mūziķu – Barona ielas 

saksofonistu kvarteta koncerts 

bijusi dāvana visiem. 

ZIEMASSVĒTKU LAIKĀ ATBALSTI LAUKU  DZĪVOTSPĒJU! 
Ieva Jātniece,  

biedrības “Ūdenszīmes” vadītāja 

Pļavas muzeja zāle Jēkabpils no-

vada Rubenes pagasta Kaldabruņā 

kopš 2. decembra ir piepildījusies 

ar zeltainas gaismas pilnu Ziemas-

svētu atmosfēru – par spīti pelē-

kajam laikam un sniega trūkumam. 

Savus izstrādājumus šeit izstāda 

gan Jēkabpils, gan apkārtējo no-

vadu biedrības, darbīgie un radošie 

cilvēki. Dažāda vecuma, ar dažādu 

izglītību un dzīves pieredzi. Tomēr 

mūs visus vieno spējas un vēlēšanās 

darīt šo dienu, vietu un dzīvi 

piepildītāku. Mēs esam tā  cilvēku daļa, 

kas uztur lauku vidi garīgi dzīvu.  

Šai laikā teju katrs iegādāsies dāvanas sev un 

saviem tuvajiem. Tad – kādēļ neapdāvināt vēl 

kādu cilvēku, iegādājoties viņa darbu? Dāvana 

būs dubulta, nevis tikai atdota nauda 

anonīmai tirdzniecības kompānijai. Jo katrs 

cents, kas tiks iegūts šai tirdziņā, veidos 

ziedojumu kādai lauku biedrībai.  

Pie tam – tas nebūt nav aicinājums uz labda-

rību! Tirdziņa piedāvājums ir krāšņs un plašs 

– var iegādāties adījumus un linu salvetes, 

zīda šalles, lupatu deķus, ziepes, rotaslietas, 

koka svečturus un citus darinājumus, oriģi-

nālas stikla rotas, traukus un vitrāžas, greznus 

piezīmju blokus, kārbiņas un paliktņus, kā arī 

– gluži dīvainas, smieklīgas un mīlīgas lietas, 

kam pat īsti nav nosaukuma...  

Ziemassvētku tirdziņš Jēkabpils novada 

Kaldabruņas skolā darbojas līdz pašam 

svētku priekšvakaram, darba dienās no 

9.00 – 15.00. Katram apmeklētājam 

varam apsolīt arī lielisku iespēju 

iepazīties ar Pļavas muzeju un citām 

biedrības “Ūdenszīmes” aktivitātēm, kā 

arī – lielu krūzi karstā cidoniju dzēriena!  

Ja vēlaties to apmeklēt citā laikā, lūdzam 

zvanīt: Indrai – 26223948, Ievai – 

29548967, Ingrīdai – 26991295; 

Edgaram – 29705818. 

Tāpat – ir papildus versija. Ja nu tālais 

ceļš tomēr neietpilst jūsu svētku laika 

plānos, varam vēlamās lietas izsūtīt arī pa 

pastu.  

Vairāk par mums un tirdziņu – 

www.facebook.com/Udenszimes  

P.s. Liela daļa šīs bagātības būs apskatāma un 

iegādājama  arī  Jē kabpils no vada 

Ziemassvētku tirdziņā Zasā 15. decembrī.  



Aicinājums Latvijas romu sievietēm – esiet sabiedriski aktīvākas,  

piedalieties Eiropas Romu sieviešu tīkla aktivitātēs un iniciatīvās! 
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SVEICIENI LATVIJAS ROMU SIEVIETĒM  

NO MAĶEDONIJAS ROMIEM 

Andris Tertats, 

Latvijas romu (čigānu) pētnieks, psihologs 

un čigāns 

Latvijā romu aktivitātēs biežāk piedalās 

sievietes un bērni. Ar romu vīriešiem 

un jaunekļiem ir jāmeklē īpašs ko-

munikācijas veids, lai viņus ieinteresētu 

un aktualizētu romiem būtiskus un 

svarīgus jautājumus. Sievietes izrāda 

lielāku iniciatīvu dažādu ar romu 

problēmām saistītu projektu veidošanā 

un īstenošanā. Romu sievietēm ir liela 

ietekme viņu pašu ģimeņu veidošanā 

un jaunās paaudzes attīstībā. 

Arī ES gaiteņos, aktualizējot tiesiskos 

regulējumus, pedējā laikā par to 

aizdomājas arvien biežāk, īpašu lomu 

ierādot tieši romu sievietēm. Patriar-

hālo attiecību dēļ daudzām romu 

sievietēm nav izvēles brīvības jautā-

jumos, kas skar svarīgākos lēmumus 

viņu dzīvē; tādējādi tiek ierobežotas 

viņu iespējas izmantot savas cilvēka 

pamattiesības. 

2010.gada sākas jauns pavērsiens visu 

Eiropas valstu romiem (ciganiem): 

Eiropas Padomes ģenerālsekretāra Mr. 

Thorbjørn Jagland ierosinājuma tika 

publiski aktualizētas visas Eiropas 

romu jauāajumi ar valstu un pašu romu 

līdzdalību, lai uzsāktu meklēt  mino-

ritāšu politikas risinājumus vietējo valsts un 

Eiropas – Augstākā līmenī. 

Latvijā tieši romu sievietes tiek vairāk diskri-

minētas salīdzinājumā ar vīriešiem. No romu 

tautības bezdarbniekiem (2011.g.dati) sieviešu 

īpatsvars veido 58%, kamēr vīriešu – 42%. 

Taču mēs ikviens zinām, ka tieši SIEVIETE IR 

PIRMAIS UN SVARĪGĀKAIS CILVĒKS pa-

saulē. Viņas veselība, labsajūta un labklājība ir 

priekšnoteikums jaunās paaudzes veiksmīgai 

attīstībai. 

Īpaši vēlos uzrunāt Latvijas romu sievietes, 

kuru kultūras un identitātes saites ir tik tuvas 

citu Eiropas valstu romu sabiedrībai, kuru 

ģimenes, personības ierobežojumi un saistības 

ir līdzīgas kā viņu tautietēm citās Eiropas 

valstīs. 

2010. gadā sākās jauns pavērsiens visu Eiro-

pas romu (čigānu) dzīvēs: Eiropas Padomes 

ģenerālsekretārs nāca klajā ar ierosinājumu 

aktualizēt visas Eiropas romu jautājumu, ar 

katras valsts vietējās varas un pašu romu 

līdzdalību uzsākt veidot minoritāšu politikas 

risinājumus augstākājā līmenī. 

ADVANCING DESPITE EVERYTHING! – 

ATTTĪSTĪBA PAR SPĪTI VISAM! –ar šādu 

devīzi 2015.gada 8.-7.oktbrī Skopjes pilsētā ar 

bijušās Dienvidslāvijas republikas Maķe-

donijas valdības atbalstu norisinājās Eiropas 

Padomes organizēta 5. Starptautiskā romu 

sieviešu konference. Šis ir unikāls Eiropas 

mēroga pasākums, kas norisinās jau piekto 

reizi un ir vērsts tieši uz Eiropas romu sieviešu 

jautājumu aplūkošanu un risinājumu mek-

lēšanu. Es šajā konferencē biju vienīgais, kas 

pārstāvēja Latvijas romu (čigānu) kultūru, 

atklājot sev jaunas aktualitātes specifiskā – 

Eiropas romu sieviešu platformas – kontek-

stā, saistot to ar informāciju par Latvijas romu 

sievietēm. Tas atšķīra jaunu lapu Latvijas 

romu sieviešu dzīves problemātikā – jautāju-

mos par politiku, cilvēktiesībām, romu 

tradicionālās kultūras saglabāšanu, ģimenes 

attiecību  modeļu veidošanu, dzimumu lomu, 

sociālo nostādņu prognozēšanā, palie-

linot tās nozīmību Latvijas multikul-

turālas sabiedrības veidošanā un 

izkopšanā.  

Man gadījās sastapt romu sieviešu 

tiesību aizstāvjus no visdažādākajām 

profesijām. Tie bija gan sabiedriski 

aktīvisti, gan psihologi, antropologi, 

sociālie darbinieki, juristi, gan politiķi, 

nacionālo valstu parlamentu pārstāvji, 

kā arī nevalstisko organizāciju dalīb-

nieki. 98% konferences delegātu pār-

stāvēja romu kopienas no Vācijas, Fran-

cijas, Lietuvas, Igaunijas, Spānijas, 

Anglijas, Īrijas, Albānijas, Maķedonijas, 

Nīderlandes, Somijas, Norvēģijas, 

Moldovas, Ukrainas, Grieķijas, Monte-

negro, Slovēnijas, Bosnijas, Hercego-

vinas, Rumānijas, Itālijas, Bulgārijas, 

Turcijas, kā arī Eiropas padomes 

pārstāvji – romu tiesību aktīvisti. Manā 

personā tika pārstāvēta Latvija. Aptu-

veni 200 dalībnieku vidū vīriešu dzi-

muma pārstāvju bija tikai 10, ieskaitot 

televīzijas operatorus, tulkotājus, pēt-

niekus un uzaicinātos ES pārstāvjus. 

Konferences darba valodas – romu, 

angļu un maķedoniešu. 

Pirmā vispārīgā romu sieviešu konfe-

rence ar ES atbalstu norisinājās Seviļā, 

Spānijā. Tas bija pirmais šāda mēroga 

pasākums, kura mērķis bija aicināt visas 

Eiropas sabiedrību uzklausīt romu sievietes. 

Romu Sieviešu Iniciatīvu tīkla darbības 

mērķis ir plašā sabiedrībā kliedēt stereotipus 

par romu kultūru un sadzīvi grupas iekšienē – 

par vīra un sievas un ģimenes attiecību 

tradicionālo izpratni, par vīra un sievas daža-

dājām lomām dzimumu atšķirību skatījumā. 

Tradicionālās īpatnības paaudžu attiecībās 

romu tautības ģimenēs vājina ģimenes vērtību 

stiprumu, piemēram, izdodot pie vīra nepiln-

gadīgas meitenes, tādējādi neļaujot tām 

psihoemocionāli un fiziski nobriest. No viens 

puses, šāda vecāku rīcība uzskatāma par romu 

etniskās tradīcijas turpinājumu, bet no otras 

puses tā pārkāpj nacionālo valstu laulības 

institūcijas tiesiskos regulējumus, kas, 

piemēram, Latvijā ļauj laulāties vai reģistrēt 

attiecības no 18 gadu vecuma. 

Lasīt tālāk 

 

 

“Vidusdaugavas e-avīzes” redakcija saņēma čigānu jeb romu 

psihologa un Latvijas  un pasaules romu pētnieka Andra Tertata 

rakstu. Patlaban viņš dzīvo ārzemēs un iepazīst pasaules čigānu 

vēsturi, kā arī seko līdzi visām aktualitātēm Latvijā. Andris Tertats ir 

biežs viesi Latvijā un piedalās visos Latvijas romu dzīves nozīmīgos 

pasākumos, cīnās par romu tiesībām un integrāciju sabiedrībā. 

Andris Tertats vairākkārt ir bijis Jēkabpilī un ticies ar Jēkabpils 

romiem, kā arī rakstījis par tiem. Šoreiz piedāvājam viņa 

apcerējumu par romu sievietēm. 

Foto no Makedonijas konferences 

https://www.dropbox.com/s/kiycgdvzpz3t68a/andra_tertata_raksts.doc?dl=0


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 Sandra Mikanovska, vidusdaugavas.nvo.avize@gmail.com, t: 28878081 

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

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

Jēkabpils NVO resusu centrs 

 

Adrese: Brīvības iela 45,  

Jēkabpils, LV-5201 

Tālrunis: 65220097 

E-pasts: nvoresursi@inbox.lv 

www.jekabpilsnvo.lv 

           @jekabpilsNVO 

Jēkabpils NVO resursu centrs 

Jēkabpils NVO resursu centrs 

Dokuments var būt orģināla, noraksta 

kopijas, izraksta un dublikāta veidā, kur 

Orģināls – dokuments ar orģinālu 

parakstītāja parakstu, kā arī zīmoga 

nospiedumu, ja nepieciešams; 

Noraksts – dokumenta teksts un rekvizīti 

atveidoti, pilnībā tos pārrakstot; 

Kopija – dokumenta teksts un rekvizīti 

atveidoti faksimilā (fotokopijas utml.);  

Izraksts – dokumenta teksta daļa un 

dokumenta rekvizīti; 

Dublikāts – atkārtoti izdots orģināls. 

Sa vu kār t p ārva ldes  dokum enti 

nepieciešami, lai organizācija varētu īstenot tās 

darbību un vadību – organizatoriskie 

dokumenti; rīkojuma dokumenti; izziņu un 

pārskatu dokumenti; sarakstes dokumenti 

(korespondence); personāla dokumenti. 

Dokumenta sastāvdaļas – veidlapas 

rekvizīti, pirmsteksta zona, teksta zona, 

paraksta zona. Rekvizīti, kas norādāmi 

pirmsteksta zonā ir dokumenta nosaukums, 

izdošanas vieta, datums, numurs, adresāts, 

norāde par dokumenta lietošanas 

ierobežojumu, dokumenta apstiprinājuma 

uzraksts utml. 

Dokumenti ir jāreģistrē, lai būtu 

apliecinājums par to izsūtīšanu vai 

saņemšanu, tādējādi piešķirot juridisko 

spēku, kā arī norāda dokumenta izpildes 

termiņu. Dokumentus var reģistrēt žurnālos, 

kartītēs vai datorā. 

Lai nodrošinātu 

d o k u m e n t u 

s a g l a b ā š a n u , 

katrai organizācijai ir jāizstrādā lietu 

nomenklatūra. Lietu nomenklatūra ir 

sistematizēts lietvedībā kārtojamo lietu 

virsrakstu saraksts ar to glabāšanas termiņu 

norādi. Lietu nomenklatūru izmanto 

izpildīto dokumentu grupēšanas lietās. Tā ir 

dokumentu indeksēšanas un lietu 

glabāšanas termiņu rādītājs, pastāvīgi un 

ilgtermiņa (ilgāk par 10 gadiem) glabājamo 

lietu aprakstu sastādīšanai, un uzskaites 

dokuments īslaicīgi (līdz 10 gadiem 

ieskaitot) glabājamām lietām. Lietu 

nomenklatūru sastāda, pamatojoties uz 

organizācijas dokumentu sastāva un satura 

izpēti, statūtiem, nolikumiem, reglamentiem 

u.cc, tās struktūrvienību nolikumiem, 

speciālistu amatu aprakstiem. 

Lietu nomenklatūrai veido tabulu uzrādot – 

lietu indeksāciju (piešķirtais skaitliskais 

apzīmējums un lietas kārtas numurs); lietas 

virsraksts (dokumenta veida nosaukums, 

satura atklāsts u.c.); glabāšanas termiņš; 

piezīmes. 

Lietu nomenklatūru paraksta tās sastādītājs 

un apstiprina juridiskās personas vadītājs. 

* Sīkāka informācija NVO Institūta 

grāmatu sērija „NVO rokasgrāmata” 

„Juridiskie aspekti, grāmatvedība un 

lietvedība nevalstiskajās organizācijās” vai 

zvanot “Jēkabpils NVO resursu centrs” 

lietvedei T 29811673 

DOKUMENTI, TO REĢISTRĀCIJA, 

LIETU NOMENKLATŪRAS 

SASTĀDĪŠANA 

Jēkabpils NVO resursu centrs piedāvā  

BEZMAKSAS konsultācijas  

grāmatvedībā un lietvedībā.  

Bezmaksas konsultācijas  

būs pieejamas līdz 2015.gada beigām. 

Jēkabpils NVO resursu 

centra biedrorganizācija 

„Biedrības kristīgai pa-

audžu kopībai „Tilts”” 

Zemgales NVO 2015.ga-

da projektu programmas ietvaros 

realizētās iniciatīvas “Iesildi sirdi” 

ietvaros ir izstrādājusi ANKETU sa-

biedrības viedokļa izzināšanai par LR 

Labklājības ministrijas ieceres – pa-

sākuma "Deinstitucionalizācija" 

īstenošanas noteikumu projektu. 

Biedrība kristīgai paaudžu kopībai „TILTS”, 

pētot iedzīvotāju motivāciju un informētību 

par audžuģimenes, viesģimenes, aizbildņa, 

adoptētāja, ģimenes atbalsta personas 

pienākumiem un plānoto deinstituciona-

lizācijas procesu, vēlas uzzināt Jūsu vie-

dokli par ģimeniskai videi pietuvinātu ap-

rūpi bērniem un LŪDZ AIZPILDĪT 

ANKETU TIEŠSAISTĒ:  

http://goo.gl/forms/0H2teWbFxo 

Anketa elektroniskā veidā pieejama arī 

biedrības KPK “Tilts” mājas lapā 

www.tilts.te.lv.  

Anketa nesatur personas datus identifi-

cējošus jautājumus – tā ir anonīma.  

Doto atbilžu varianti ar vietām savam vie-

doklim atbilstošā iezīmēšanai no Jūsu laika 

aizņems vien dažas minūtes, bet spe-

ciālistiem ļaus izdarīt būtiskus secinājumus 

par to, cik informēta ir sabiedrība par bez 

vecāku gādības palikušo bērnu stāvokli 

Latvijā, kā arī veidot rekomendācijas par 

ģimeniskai videi pietuvinātu aprūpi 

bērniem.  

AIZPILDI ANKETU 

PAR ĢIMENISKAI 

VIDEI PIETUVINĀTU 

APRŪPI BĒRNIEM! 

mailto:vidusdaugavas.nvo.avize@gmail.com
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
jekabpilsnvo.lv
https://twitter.com/JekabpilsNVO
https://www.draugiem.lv/group/18645137/jekabpils-nvo-resursu-centrs/
https://www.facebook.com/J%C4%93kabpils-NVO-resursu-centrs-1073271192718117/
http://goo.gl/forms/0H2teWbFxo
http://www.tilts.te.lv

