
Novembris ir gada pelēkākais mēnesis dabā, 

kad koki jau pliki, bet zeme vēl nav apsegusies, 

taču novembris Latvijai ir arī gada svinīgākais 

un patriotiskākais mēnesis. Novembrī atzīmē-

jam gan Latvijas Republikas proklamēšanas 

dienu, gan Lāčplēša dienu. Tieši tāpēc 

novembrī jo īpaši tiek akcentētas patriotiskās 

vērtības, vēsturiskie notikumi, kā arī cieņa un 

mīlestība pret savu valsti.  

“Vidusdaugavas e-avīzes” kolektīvs sveic visus 

lasītājus Latvijas valsts svētkos, ko svinējām 

18.novembrī un Lāčplēša dienā, ko atzīmējām 

11.novembrī! 

Šajā numurā, kā allaž stāstām par NVO ak-

tualitātēm, pasākumiem, projektiem, paveik-

tajiem un vēl darāmajiem darbiem, iepazīs-

tinām ar nevalstisko organizāciju cilvēkiem un 

iespējām iesaistīties dažādos projektos, kā arī 

piedāvājam decembra pasākumu plānu, ko 

vērts iezīmēt savā kalendārā.  

Aizvadot valsts svētkus domās jau ejam pretī 

Ziemassvētkiem. Šajā svētdienā, 29.novembrī 

Adventes vainagos iedegsim pirmo sveci. Lai 

jums ir pārdomām svētīgs un labiem darbiem 

piepildīts Ziemassvētku gaidīšanas laiks! 

Sandra Mikanovska, 

“Vidusdaugavas NVO e-avīzes” redaktore  
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SVEICINĀTI GADA 
PATRIOTISKĀKAJĀ 
MĒNESĪ – NOVEMBRĪ! 

Krustpils pilī 13.novembrī norisinājās 

biedrības “Jēkabpils NVO resursu 

centrs” rīkotais IV Vidusdaugavas re-

ģiona NVO forums. Tā tēma šogad bija 

“Jaunieši – NVO jaunā asinsrite”. 

Jau foruma sākums lika noprast, kāda būs tā 

galvenā tēma. Ar muzikālu priekšnesumu 

dalībniekus sveica Jēkabpils Valsts ģim-

nāzijas audzēkņi. Arī foruma norises vadīja 

jaunietes no biedrības “Jauniešu klubs 

“13.pirmdiena”” – Darja Semjonova un Svet-

lana Ļešķeviča. Atklājot forumu, biedrības 

“Jēkabpils NVO resursu centrs” valdes 

priekšsēdētāja Agita Pleiko foruma dalīb-

niekiem vēlēja saklausīt kaut vienu lietu, ko 

varētu paņemt kā noderīgu un pielietojamu 

sevis pārstāvētās organizācijas darbā. Ar 

uzrunu klātesošos sveica Jēkabpils pilsētas 

pašvaldības priekšsēdētāja vietnieks sociāla-

jos jautājumos Jānis Raščevskis. Uzsverot 

NVO lomu jaunatnes iesaistīšanā aktivitātēs, 

kuras palīdz Jēkabpils pilsētu darīt skaistāku, 

J. Raščevskis piebilda, ka svarīga ir pašval-

dības un nevalstisko organizāciju sadarbība – 

ja dažus gadus iepriekš deputāti uz NVO 

lūkojušies ar skepsi, tad tagad situācija esot 

mainījusies.  

Tas, ka svarīga ir prasme sadarboties, izska-

nēja runātāju teiktajā arī nākamajā foruma 

sadaļā. Par saikni starp paaudzēm, prezentē-

jot Jēkabpils pensionāru apvienības “Sasais-

te” projektā “Paaudžu sadraudzībai” paveik-

to, stāstīja apvienības vadītāja Biruta Jemeļ-

janova. “Nelaime ir tā, ka pārmaiņas sabied-

rībā ir radījušas situāciju, ka paaudzes vairs 

nedzīvo kopā. Jaunieši nesaprot, kas ir ve-

cums,” saka B. Jemeļjanova. Tāpēc tapis pro-

jekts, kura aktivitātes veicinājušas bērnu 

interesi par vecvecākiem un viņu dzīvi. Savu-

kārt “Jauniešu kluba “13.pirmdiena”” jau-

nieši pastāstīja par viesošanos pie “Sasaistes” 

ļaudīm Starptautiskajai senioru dienai veltītā 

sarīkojumā. 

Foruma sadaļā, kas bija veltīta brīvprātīga-

jam darbam, par “Jēkabpils NVO resursu 

centra” darbu brīvprātīgo iesaistīšanā NVO 

sektorā informēja Eiropas brīvprātīgā darba 

(EBD) koordinatore Lāsma Zēberga.  

Lasīt tālāk 

NORISINĀS IV VIDUSDAUGAVAS 

REĢIONA NVO FORUMS UN GADA 

BRĪVPRĀTĪGO GODINĀŠANA 
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SVARĪGĀKIE LĒMUMI, KAS OKTOBRĪ UN NOVEMBRĪ TIKA 

PIEŅEMTI JĒKABPILS PAŠVALDĪBĀ UN KAS VARĒTU 

INTERESĒT NVO 

- Piešķirtas 75 pašvaldības stipendijas 40 

EUR apmērā jēkabpiliešiem, kas studē LV 

akreditētās augstskolās un izstrādāta jauna 

redakcija un pieņemti jauni saistošie 

noteikumi Nr.31 (19.11.2015.) „Par 

pašvaldības stipendiju un mācību maksas 

piešķiršanu”.  

- Likvidēta Pašvaldības iepirkumu komisija 

iepirkumiem virs 711 000 eur, izveidojot 

vienu Pašvaldības iepirkumu komisiju, tās 

sastāvā I.Elksne nomainīta ar R.Skrējānu, 

kā arī veikti dažādi grozījumi citās 

pašvaldības izveidotajās komisijās.  

- Piešķirti 289,00 EUR poļu biedrībai 

“Rodacy” 25.gadu pasākuma organizēšanai.  

- Piešķirti 300,00 EUR eksotisko deju 

studijas „Inda” austrumu deju festivāla - 

koncerta organizēšanai 2015.gada 

21.novembrī, Jēkabpils tautas namā. 

- Piešķirti 2000,00 EUR K.Zāles Rīgas Brāļu 

kapu ansambļa restaurācijai. 

- Noteiktas braukšanas izmaksas un atlaides 

2016.gadam Jēkabpils pilsētas robežās 

kursējošiem autobusiem. 

- Apstiprināts Vidusdaugavas reģionālo 

atkritumu apsaimniekošanas plāns 2015.-

2021.gadam attiecībā uz pašvaldības 

teritoriju. 

- Apstiprināts konkursa nolikums „Kultūr-

vēsturisko objektu saglabāšana”, pie-

teikumu iesniegšanas termiņš 10.11.2015. 

- Biedrībai Jēkabpils austrumu cīņu klubs 

“TAN-GUN” izsniegta licence līdz 

2016.gada 31.oktobrim, darbības vieta 

Jēkabpils pamatskola. 

- Biedrības „Sky Amazons” rīkotā pasākuma 

– ziemas gaisa balonu festivāla “Love Cup 

2016”, kas notiks no 10.02.2016.-

14.02.2016., organizēšanai piešķirti 

14520,00 euro (četrpadsmit tūkstoši pieci 

simti divdesmit eiro un 00 centi). 

- ”Zemgales plānošanas reģionam” nodota 

patapinājumā nedzīvojamā telpa ar kopējo 

platību 12,6 kvadrātmetri ēkā Jaunā ielā 

31C, Jēkabpilī. 

- Bioloģisko atkritumu izvešanai uz poligonu 

“Dziļā vāda” piešķirts finansējums 3555,00 

euro.  

- Piešķirts nosaukums jaunizveidotai ielai – 

Lielā Kapu iela, kas nodrošinās piekļuvi 

paplašinātajai Jēkabpils kapu teritorijai. 

- Sociālo, izglītības, kultūras, sporta un 

veselības aizsardzības jautājumu komitejas 

19.11.2015.sēdē skatīts jautājums par 

biedrības „Jēkabpils NVO resursu centrs” 

iniciēto jautājumu par kapelāna Jēkabpils 

reģionālajā slimnīcā darba apmaksu. 

Atgādinu, ka joprojām ikvienai biedrībai, 

kura 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! 

Ja Jūsu nevalstiskajai organizācijai ir 

ierosinājumi, kā pilnveidot NVO un 

pašvaldības sadarbību, lūdzu, sazinieties ar 

biedrību Jēkabpils NVO resursu centrs, 

rakstot e-pastu uz nvoresursi@inbox.lv ar 

norādi „koordinatoram”.  
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NEVALSTISKĀS ORGANIZĀCIJAS  

KĀ KATALIZATORS UN CEMENTS 

Agita Pleiko,  

NVO eksperts, projekta koordinators sadarbībai ar 

Jēkabpils pašvaldību 

Gads strauji tuvojas noslēgumam, un 

arī biedrības Jēkabpils NVO resursu 

centrs projekts „Vidusdaugavas reģiona 

NVO darbības atbalsts”, kura ietvaros 

iznāk šī e-avīze.  

Lai nodrošinātu projekta mērķu ilgtermiņu, 

Vidusdaugavas reģiona nevalstiskajām orga-

nizācijām tiek piedāvāta arī turpmāka sadar-

bība divos virzienos: līdzšinējās informatīvās 

aprites (turpinot e-avīzes tradīciju) un Eiropas 

Brīvprātīgā darba projektu ietvaros. Lai 

apstiprinātu savu sadarbību koalīcijas rāmjos, 

IR TIKAI JĀNOSŪTA SAVAS BIEDRĪBAS 

LOGO VAI NOSAUKUMS (ja logo nav) UZ 

ELEKTRONISKO ADRESI nvoresur-

si@inbox.lv . 

Kāpēc mums tas ir vajadzīgs? Mums kā 

sabiedrībai un nevalstiskajām organi-

zācijām?  

Pirmkārt, informēta sabiedrība ir stiprāka un 

vienotāka, spējīga stāvēt pret prognozējamiem 

un negaidītiem izaicinājumiem. Otrkārt, 

aktīva sabiedrība ir rīcības spējīgāka jebkuros 

no apstākļiem. Treškārt, saliedēta jeb par 

sadarbības principiem vienojusies sabiedrība 

labāk izprot notikumus un pieņem vai 

nepieņem scenārijus, ko tai piedāvā kā 

risinājumus.  

Sarakstu iespējams turpināt, izvēršot arvien 

konkrētākus iemeslus, kurus diktē šībrīža 

situācija pasaulē un valstī, Jēkabpilī un katrā 

no mūsu mājām. Katram no mums šie iemesli 

var atšķirties, bet pirmie trīs ir vissvarīgākie.  

Nevalstiskās organizācijas, apvienojot aktīvā-

kos sabiedrības pārstāvjus, jūtīgāk un savlai-

cīgāk reaģē uz notikumiem, vismaz Latvijas 

reģionos – noteikti, tādējādi preventīvi sa-

asinot uzmanību uz atsevišķiem jautājumiem, 

izglītojoties pašas un aicinot būt zinošākiem 

un aktīvākiem arī citus. Tās ierosinās jaunas 

idejas, piedāvā NE-ierastus risinājumus, 

stāsta – kā problēmas risina citur. Uzdrošinās. 

Protams, arī kļūdās, bet kļūdas atzīst un 

risina. NVO sadarbojas savstarpēji un aicina 

spēt sadarboties sabiedrību kopumā. NVO 

cementē iedzīvotājus kā vienotu sabiedrību uz 

to principu pamata, par kuriem esam spējuši 

kopā vienoties. Bet tās neaizmirst savu 

aktivizējošo lomu, jo cementēt var tikai to 

sabiedrības daļu, kas nav vienaldzīga. 

Nevalstiskās organizācijas ir mums visapkārt, 

tās dzīvo mūsu sabiedrībā kā iespēja, kā 

risinājums. Tās ir kā valsts otrais „es”, tādas – 

kādi esam mēs paši. Jo informētākas, jo 

stiprākas, jo aktīvākas un daudzskaitlīgākas, 

jo rīkoties spējīgākas.  

Tāpēc mēs piedāvājam koalīcijas rāmjos 

uzlabot informētību un sadarboties arī 

turpmāk!  

Ja esat tam gatavi – PIEVIENOJIETIES!  

nvoresursi@inbox.lv  

NVO strādā, lai sabiedrību aktivizētu un vienotu 

mailto:nvoresursi@inbox.lv
mailto:nvoresursi@inbox.lv
mailto:nvoresursi@inbox.lv
mailto:nvoresursi@inbox.lv
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DOMĀ GLOBĀLI, RĪKOJIES LOKĀLI!  

Daiga Zaķe,  

IIC direktore 

Globālās izglītības nedēļas pasākumu 

ietvaros Izglītības iniciatīvu centrs (IIC) 

kopā ar Eiropas gada attīstībai vēstnieku 

Hosamu Abu Meri apbalvoja konkursa 

“Latgale par ilgtspējīgu izglītību un 

globālo attīstību” uzvarētājus, kuri 

prezentēja savu redzējumu par to, cik 

ilgtspējīgi dzīvot spējīga sabiedrība mēs 

esam.  

Viņi apliecināja ar savu personīgo un līdzcilvēku 

dzīves un darbu piemēriem, ka cilvēki reģionos 

ir gatavi globalizācijas izaicinājumiem, 

piemēram, Latgales reģionā ir visvairāk 

bioloģisko saimniecību. Balvas saņēma arī Lat-

gales skolotāji – labo pārmaiņu aģenti -, kas jau 

šodien diskutē ar saviem skolēniem par globālās 

izglītības tēmām un par to, ka pat viens cilvēks 

spēj ietekmēt notikumu gaitu savā novadā, 

pilsētā, valstī un pat visā pasaulē.  

Viena no konkursa uzvarētājām Dagneja savā 

esejā par to, cik globāla ir Latgale, raksta tā: 

„Ilgtspējība ir termins, kur jālec, nevis jādomā 

un jārunā. Katram ir jāuzņemas atbildība par 

savu dzīvi, domām, attieksmi, izvēlēm un tikai 

tad, kad ir izveidota sava ilgtspējības stratēģija, 

var mācīt ko citiem. Vienmēr ir jāsāk ar sevi. Ir 

jālec un citi tev sekos! Cilvēki bieži sūdzas par 

valdību un sabiedrību - ja vien... būtu vairāk 

draugu, ja vien būtu vairāk naudas, ja vien tā 

valdība... Es saku: „Stop!”. Lec! Lūk, kur ir vaja-

dzīga šī ilgtspējība - darbā ar sevi, atbildības un 

gribasspēka trenēšanā. Vispirms iemācīsimies 

neizšķērdēt savu dzīvi, un tikai tad mēs varam 

runāt par dabas un citu resursu saudzēšanu.” 

PIEVIENOJIES  

VIDUSDAUGAVAS NVO KOALĪCIJAI! 

Koalīcija: 

 nodrošina pastāvīgu informācijas 

apriti par NVO aktuāliem jautāju-

miem 

 veicina un koordinē Eiropas 

brīvprātīgā darba praksi Vidus-

daugavas reģionā 

 stiprina NVO lomu, veidojot lab-

vēlīgu vidi biedrību un nodi-

binājumu darbībai Vidusdaugavas 

reģionā 

 

Vidusdaugavas koalīcijā var darboties 

ikviena Vidusdaugavas reģionā 

reģistrēta biedrība un nodibinājums.  

V a i r ā k  p a r  k oa l ī c i j u  l a s i e t 

www.jekabpilsnvo.lv  sadaļā NVO 

koalīcija.  

Pievienoties Vidusdaugavas NVO 

koalīcijas kopienai ir vienkārši - nosūtiet 

savas NVO logo vai nosaukumu uz 

nvoresusrsi@inbox.lv, un tas tiks 

ievietots Jēkabpils NVO resursu centra 

mājas lapā NVO koalīcijas sadaļā.  

Aplieciniet savu vēlmi apvienot Vidusdaugavas nevalstisko organizāciju  

spēkus, centienus un resursus kopīgu mērķu sasniegšanai  

iedzīvotāju labklājības celšanai.  

http://www.jekabpilsnvo.lv
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ŠOGAD VALSTS SVĒTKOS JĒKABPILS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS 

APBALVOJUMUS SAŅĒMUŠO VIDŪ IR ARĪ NVO SEKTORA 

PĀRSTĀVES 

Ar Goda rakstu apbalvota Jēkabpils pensionāru apvienības 

“Sasaiste” valdes priekšsēdētāja Biruta Jemeļjanova – par 

sabiedrisko aktivitāti veco ļaužu dzīves kvalitātes un 

līdzdalības veicināšanā. Viņu apbalvošanai izvirzīja 

Jēkabpils NVO Resursu centrs. Atzinības rakstus saņēma 

Jēkabpils poļu biedrības “Rodacy” vokālā ansambļa vadītāja 

Iveta Bērziņa – par radošo ieguldījumu vokālā ansambļa 

“Rodacy” mākslinieciskās darbības pilnveidošanā un 

biedrības “Par ķepām” valdes priekšsēdētāja Dace Plaude – 

par sabiedrisko aktivitāti klaiņojošo dzīvnieku problēmas 

risināšanā Jēkabpilī. 

Par to, kādas domas un sajūtas raisījis šis gads un sava darba 

novērtējums, saņemot pašvaldības apbalvojumus, stāsta katra no 

viņām. 

Biruta Jemeļjanova: 

“Valsts svētki vienmēr ir 

liels notikums. Diemžēl, 

ne vienmēr seniori var 

apmeklēt svētku pasā-

kumus, un labi, ka ir 

televīzija. Manu gadu 

ļaudis ir kara laika bērni 

– nāk prātā atmiņas no 

tiem laikiem, kad 

sarkanbaltsarkano karo-

gu mājās nācās slēpt 

zem gultas, bet ir prieks, 

ka esam piedzīvojuši 

pirmo Latvijas brīvvalsts laiku. Atceros – man bija četri vai pieci gadi, 

kad Neretā gaidījām Ulmaņa atbraukšanu. Tomēr arī padomju laikā 

pratām atrast veidus, kā priecāties.  

Esmu no tiem, kam būšana kopā ir svarīga mundruma uzturēšanai – 

ja tu neej sabiedrībā, ir grūti pārvarēt likteņa sūtītos pārbaudījumus. 

Sagaidot Valsts svētkus, priecājos, ka būs filma par Daini Īvānu”. 

Iveta Bērziņa: “Patiesībā biju pārsteigta, ka esmu apbalvoto vidū. 

Lai gan, bez šaubām, patīkami. Darbība poļu biedrībā – tā ir mana 

atgriešanās pie dzimtas 

saknēm, jo mana mamma 

pēc tautības bija poliete, 

vienīgi pasē tas nav 

ierakstīts. Savulaik, kad 

mani no poļu biedrības 

uzrunāja, aicinot pievie-

noties kā ansambļa 

vadītāju, sevī sajutu 

nostalģiju pēc bērnības, 

jo ar mammu runājām 

poliski. Tāpat sajūtos 

lielajos Latvijas svētkos, 

uzstājoties kopā ar “Ro-

dacy” ansambli – gan 

Dziesmu un Deju svētkos, 

gan festivālā “Baltica”. Es 

redzu un jūtu, cik daudz 

tas nozīmē cilvēkiem, tai 

skaitā arī man, ka ir dota 

iespēja izpausties savā dzimtajā vai senču mentalitātē, valodā un 

kultūrā. Par to “paldies” Latvijai”.  

Dace Plaude: “Priecē, ka 

cilvēkiem ir audzis apziņas 

līmenis attieksmē pret dzīv-

niekiem tajā nozīmē, ka redzama 

iecietīgāka izturēšanās. Tātad 

pamazām tuvojamies līmenim, 

kādam tam būtu jābūt kulturālā 

un ētiskas vērtības cienošā 

sabiedrībā. Neraugoties uz to, ka 

līdz pilnībai vēl garš ceļš veicams, 

gandarījumu rada tas, ka aizvien 

vairāk ir cilvēku, kam rūp ne tikai 

sava labklājība, bet arī tie, kurus mēdzam dēvēt par mūsu 

“mazākajiem brāļiem””. 

LABKLĀJĪBAS MINISTRS ULDIS AUGULIS APMEKLĒ  

JĒKABPILS NVO RESURSU CENTRU 

20.novembrī Jēkabpili darba vi-

zītē apmeklēja Labklājības 

ministrs Uldis Augulis. Ar mi-

nistru un viņu pavadošo 

komandu Jēkabpils Sociālajā 

dienestā tikās arī biedrības 

“Jēkabpils NVO resursu centrs” 

valdes priekšsēdētāja Agita 

Pleiko.  

U. Augulis apmeklēja arī NVO 

resursu centra biroju, kur A.Pleiko 

viņu iepazīstināja ar jauniešiem – 

brīvprātīgā darba veicējiem biedrībā, 

uzsverot, ka brīvprātīgo jauniešu 

ieguldījums ir nozīmīgs NVO sektora 

darbības nodrošinājuma un attīs-

tības faktors.  

Brīvprātīgo darba aktualitāti apstiprināja arī 

tas, ka tā bija viena no tēmām, kam tika 

pievērsta uzmanība tikšanās laikā – kā 

informēja vizītes dalībniece Nodarbinātības 

Valsts Aģentūras (NVA) direktore Inese 

Kalvāne, NVA šobrīd veido platformu 

sabiedrības izglītošanai par brīv-

prātīgo darbu. 

Tikšanās Sociālajā dienestā noslē-

dzās ar Jēkabpils masu mediju pār-

stāvju jautājumiem Labklājības 

ministram. Žurnālistus interesēja 

ģimenes valsts pabalsta lielums, 

deinstitucionalizācija un tās sekas, 

Sociālās uzņēmējdarbības likuma 

pieņemšanas termiņi, kā arī jau-

tājumi, saistībā ar bēgļu un patvē-

ruma meklētāju uzņemšanu Latvijā. 

No Labklājības ministra tika sa-

ņemti vairāki solījumi – ģimenes 

valsts pabalsts esošajā līmenī ir 

ieplānots budžetā un tāds sagla-

bāsies arī nākamos gadus, kā arī tas, ka 

Sociālās uzņēmējdarbības likums tikšot 

pieņemts jau šogad.  

Pirmā no kreisās – Biruta Jemeļjanova 

(foto Aloizs Savickis) 

Dace Plaude (foto no personīgā 

arhīva) 

Priekšplānā  -Iveta Bērziņa (foto Anita 

Sproģe); 



BRĪVPRĀTĪGAIS DARBS 

PROJEKTA „VOLUNTEERS CHANGE JĒKABPILS” 

DALĪBNIECES TIEKAS AR JĒKABPILS JAUNIEŠIEM 

Biedrības “Jēkabpils NVO resursu 

centrs” realizētā “Erasmus +” prog-

rammas Eiropas brīvprātīgā darba 

(EBD) projektā „Volunteers change 

Jēkabpils” darbojošās jaunietes – 

armēniete Liāna Hovsepjana un 

rumāniete Aleksandra Medrea – 

novembra pirmajā nedēļā Jēkabpils 

Bērnu un Jauniešu centrā tikās ar 

jauniešiem no Jēkabpils izglītības 

iestādēm, kā arī biedrībām “Jau-

niešu klubs 13.pirmdiena” un „The 

key”.  

Meitenes no Armēnijas un Rumānijas pa-

rādīja savas valstis prezentējošus videoklipus, 

īsumā pastāstīja par sevi un atbildēja uz jau-

niešus interesējošiem jautājumiem. Sarunas 

norisēja angļu valodā, un, uz vaicāto – kādās 

valodās vēl varētu sarunāties, Liāna atbildēja 

– krievu un armēņu, bet Aleksandra – franču, 

spāņu un rumāņu. Turklāt, meitenes 

nodemonstrēja to, ko ir apguvušas latviešu va-

lodas apmācības stundās, par ko klātesošie 

pauda patiesu un jauniešiem raksturīgi ska-

nīgu sajūsmu. 

Jēkabpils jaunieši interesējās par abu brīv-

prātīgo iepriekšējo pieredzi šajā jomā, kā arī 

par to, kādās aktivitātēs meitenes vislabprātāk 

piedalītos šeit, Latvijā. Tika uzdoti jautājumi 

gan par to, kādas ir sajūtas, atrodoties tālu 

prom no mājām, gan par to, kā visvairāk 

pietrūkst, gan par to, vai zina, kādi ir Latviešu 

nacionālie ēdieni, kā arī – ko tradicionāli liek 

galdā Ziemassvētkos Armēnijā un Rumānijā 

un citi. 

Sarunās izkristalizējās sadarbības virzieni, 

kādos Aleksandra un Liāna varētu strādāt 

kopā ar Jēkabpils jauniešiem.  

 

Savu skatījumu par tikšanos piedāvā 

arī Līga Galdiņa no biedrības “Jauniešu 

klubs “13.pirmdiena””  

Šī gada 5.novembrī Jēkabpils Bērnu un 

jauniešu centrā viesojās brīvprātīgās 

Aleksandra (Rumānija) un Liāna (Armēnija). 

Uz tikšanos pulcējās – jauniešu kluba 

„13.pirmdiena” jaunieši, JVĢ, Jēkabpils 

2.vsk., Jēkabpils pamatskolas skolēni, kā 

arī pārstāvji no biedrības „The key” un 

Jēkabpils NVO resursu centra. Tikšanās 

laikā dalībniekiem bija iespēja uzzināt 

par meiteņu dzimteni un uzzināt vairāk 

par brīvprātīgo darbu ārpus savas valsts.  

Aleksandra Medrea pastāstīja, ka dzīvo 

pilsētā Aliba – Iulia, kas atrodas 

Transilānijā, Rumānijas vidusdaļā, kur 

laika apstākļi neko daudz neatšķiras no 

Latvijas. Aleksanda kā brīvprātīgā ir 

strādājusi Starptautiskā Sarkanā Krusta 

Rumānijas organizācijā. Meitene studē 

inženierzinātnes medicīnas jomā un vēlas kļūt 

par speciālisti šajā nozarē. Aleksandrai ļoti 

patīk aktīvs dzīves veids, tāpēc Jēkabpilī viņa 

centīsies attīstīt neordināru sporta dzīvi. 

Brīvprātīgā piedāvās dažādus vingrinājumus, 

fiksējot tos video un foto, piedāvās arī citiem 

piedalīties un dalīties ar saviem veikumie 

fotomirkļos. Informācija tiks publicēta 

biedrības mājaslapā www.jekabpilsnvo.lv vai 

facebook lapā – “Sports Activities In 

Jekabpils.” 

Liāna Hovsepjana ir Armēnijas iedzīvotāja. 

Neskatoties uz to, ka abas meitenes komunicē 

tikai angļu valodā, Liāna runā arī krievu 

valodā, kas palīdz vieglāk iekļauties mūsu 

sabiedrībā. Lasīt tālāk 

5 

KUSTIES VESELS JĒKABPILĪ! 
Lāsma Zēberga, 

Jēkabpils NVO centra brīvprātīgā darba koordinatore 

Kā jau ir ziņots, Eiropas brīvprātīgās - Aleksandra no Rumā-

nijas un Liāna no Armēnijas Jēkabpilī dzīvo jau no oktobra 

un Latvijā brīvprātīgo pienākumus veiks gada garumā.  

Meiteņu aktivitātes projektā „Volunteers change Jēkabpils” koordinē 

biedrība “Jēkabpils NVO resursu centrs” Eiropas Komisijas atbalstītās 

projektu programmas “Erasmus+: Jaunatne darbībā” ietvaros.  

Šajā publikācijā vairāk par Aleksandras darbību. Aleksandra Jēkabpils 

pilsētvidē meklē bezmaksas sporta aktivitāšu iespējas, izmantojot 

infrastruktūras elementus. Viena no tādām ir velobraukšana, jo: 

 uzlabo Tavu fizisko izturību, ir jautra un spēj padarīt Tevi 

laimīgāku; 

 velosipēds ir viens no efektīvākajiem transporta pārvietošanās 

līdzekļiem - gan domājot par vidi, gan cilvēku fizisko formu; 

 1 stunda, braucot ar velosipēdu = 650 kalorijas. 

Kā savu iniciatīvu Aleksandra Jēkabpils iedzīvotājiem piedāvā 

pārvarēt barjeru runāt angļu valodā jeb sarunu vakari angļu 

sarunvalodas atjaunošanai (pieteikšanās, rakstot e-pastā 

nvoresursi@inbox.lv; tel.: 652 20097). 

Jaunākajām brīvprātīgo aktivitātēm sekojiet:   

Sports Activities In Jēkabpils un  @ JekabpilsNVO. 
Uz Daugavas kreisā krasta dambja 

http://jekabpilsnvo.lv/?p=6076
mailto:nvoresursi@inbox.lv
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TU  UN  NVO 
Jēkabpils NVO resursu centrs turpina iepazīstināt ar 

nevalstisko organizāciju cilvēkiem. Šoreiz uz sarunu 

aicinājām Jēkabpils ukraiņu kultūrizglītojošās biedrības 

“Javir” valdes locekli Valentīnu ZARŅICKU. 

Jautājumi: 

1. Kā sākāt darbu NVO sektorā? 

2. Kas motivē turpināt darbu NVO? 

1. Pirmā iepazīšanās ar NVO notika 2004.gadā, kad uzsākām veidot 

biedrību. Nāca piedāvājums piedalīties projektu rakstīšanas 

apmācībās. Piedalījos un saņēmu apliecību, pēc gada turpināju 

apmācības un pēc šī mācību kursa beigšanas saņēmu prasmi 

apliecinošu sertifikātu. Tolaik pastāvošās Bērnu, ģimenes un 

sabiedrības integrācijas lietu ministrijas izsludinātajā projektu 

konkursā ieguvām atbalstu biedrības prezentācijas projektam, kas bija 

liels sasniegums. Tāds bija sākums - tagad esam NVO resursu centra 

biedrorganizācija, varam lepoties, ka “Javir” ir biedrība ar sabiedriskā 

labuma statusu, un  jau ceturto gadu strādājam ar brīvprātīgajiem 

jauniešiem 

2. Turpināt darbu NVO liek gandarījuma sajūta, kas nāk pēc katra 

padarītā darba un tas, ka padarīts ir daudz, neļauj tā vienkārši visu 

pamest. Ir izveidots vokālais ansamblis un duets, darbojas atsevišķa 

jauniešu grupa “Javirci”, ir izveidojusies ļoti laba sadarbība ar citām - 

ne tikai Jēkabpils, bet arī citu Latvijas pilsētu mazākumtautību 

organizācijām. Bet īpaši vēlos uzsvērt lielisko sadarbību ar Jēkabpils 

Galveno bibliotēku un teikt “paldies” darbiniecēm par atsaucību un 

palīdzību pasākumu rīkošanā. Par atbalstu vēlos arī pateikties 

personīgi NVO resursu centra vadītājai Agitai Pleiko, kā arī Ritmai 

Komarovai. 

VIESOJAS PIE RADNIECĪGAS ORGANIZĀCIJAS LIETUVĀ 

Novembra pirmās nedēļas 

nogalē Jēkabpils pensio-

nāru apvienības “Sasaiste” 

pārstāvji kopā ar Jēkabpils 

Tautas nama Eiropas deju 

grupu “Daugavietes” (vadī-

tāja Maija Vilka) viesojās 

pie kolēģiem – Lietuvas se-

nioriem, to apvienības 

“Bočiai” Roķišķu nodaļā. 

Sarīkojumā, kurš norisinājās 

Roķišķu kultūras centrā, pieda-

lījušies arī citu Lietuvas pilsētu 

senioru amatierkolektīvi – 

informē “Sasaistes” vadītāja Biruta Jemeļjanova. “Uzņēma mūs ļoti 

sirsnīgi un šajā sakarā gribu pieminēt situāciju, kāda izvērtās sarunā 

starp senioriem un viņu pašvaldības deputātu. Kad aicināju uz atbildes 

vizīti Jēkabpilī, lietuviešu seniori sūrojās, ka ceļš ir samērā tāls un 

finansiālās izmaksas neesot pa 

kabatai. Te sarunā iesaistījās 

viens no deputātiem ar jau-

tājumu “Cik Jums vajag?”. Tūlīt 

arī izņēma maku, ieskatījās tajā 

un turpināja: “Piecdesmit? Sim-

tu?”. Izņemtās divas piecdesmit 

eiro banknotes turpat uz vietas 

tika arī iedotas “Bočiai” Roķišķu 

nodaļa vadītājai. Tātad, atliek 

vien izlemt kad, un aicināsim 

lietuviešus viesos,” stāsta B. Je-

meļjanova.  

Jēkabpils pensionāru apvienības 

vadītāja izsaka pateicību Jēkabpils pilsētas pašvaldībai par finansiālo 

nodrošinājumu braucienam pie radniecīgas organizācijas tuvākajās 

ārzemēs – Lietuvā, Roķišķos.  

Foto: Aloizs Savickis 

NOTIKS SEMINĀRI PAR PROGRAMMU "EIROPA PILSOŅIEM" 

Kultūras ministrijas ES programmas "Eiropa pilsoņiem" 

informācijas punkts aicina piedalīties informatīvajos 

bezmaksas semināros par programmu "Eiropa pilsoņiem".  

Semināri notiks Bauskā un Preiļos, kā arī Madonā un Talsos, kur bez 

iepriekšminētās atbalsta programmas tiks stāstīts par ES programmu 

''Radošā Eiropa''.  

Uz semināru aicināti pašvaldību darbinieki, NVO pārstāvji un citi 

interesenti, kuriem interesē starptautiska sadarbība dažādu tematiku 

jomā. 

Bezmaksas semināri notiks šī gada: 

 25.novembrī Bauskā (Bauskas novada dome, Bauska, Uzvaras 

iela 1, 2.stāva konferenču zāle);  

 1.decembrī Preiļos (Preiļu novada kultūras centrs, Raiņa 

bulvāris 28, Preiļi);  

 2.decembrī Madonā (Madonas novada dome, Madona, Saieta 

laukums 1, 3. stāva konferenču zāle); 

 9.decembrī Talsos (Talsu novada muzejs, Talsi, K.Mīlenbaha 

iela 19).  

Pieteikšanās termiņš semināriem ir divas darba dienas pirms 

pasākuma norises datuma. Pieteikšanās elektroniskā formā – skatīt 

http://www.zemgalei.lv. 

http://www.zemgalei.lv
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UKRAINAS DELEGĀCIJAS PĀRSTĀVJI INTERESĒJAS 

PAR PAŠVALDĪBAS UN NVO SADARBĪBU  
Aiga Sleže,  

Jēkabpils pilsētas pašvaldības 

Sabiedrisko attiecību speciāliste 

Svētku nedēļā īsā vizītē Jēkabpils 

pilsētas pašvaldībā viesojās Neat-

karīgās vadības konsultāciju firmas 

“Civitta” pārstāvji Antons Šiļuks un 

Deniss Čerņikovs no Čerņogovas 

apgabala Ukrainā.  

Viesi tikās ar Jēkabpils pilsētas domes 

priekšsēdētāja vietnieku sociālos jautājumos 

Jāni Raščevski un pašvaldības speciālistiem. 

Ukraiņu delegācijas pārstāvji īsteno projektu 

par NVO iesaisti pašvaldību darbā, komu-

nikācijas pilnveidošanu starp valsts struk-

tūrām un sabiedrību. Tiekoties ar Jēkabpils 

pašvaldības pārstāvjiem, Ukrainas delegācijas 

pārstāvji interesējās par pašvaldības sadar-

bību ar nevalstiskajām organizācijām, paš-

valdības un sabiedrības komunikāciju, sabied-

rības iesaisti būtisku jautājumu apspriešanā, 

sabiedrības viedokļa izzināšanu un citiem. 

Vairāki jautājumi bija par pašvaldības budžeta 

plānošanu un veidošanu, izglītības iestāžu un 

interešu izglītības finansējumu, par iecerēm 

uzņēmējdarbības attīstīšanā pilsētā. Firma 

“Civitta” ir vadošā neatkarīgā vadības konsul-

tāciju firma Centrālajā un Austrumeiropā ar 

ofisiem Igaunijā, Latvijā, Lietuvā, Balt-

krievijā, Ukrainā un Moldovā. 

„Civitta” piedāvā pilnu konsultāciju pakal-

pojumu spektru sākot ar problēmu atpazī-

šanu, iespēju apzināšanu un darbības plāno-

šanu, līdz finanšu risinājumu identificēšanai 

un atbalstu lēmumu īstenošanai. Firma „ 

Civitta” saņēmusi grantu no Latvijas Ārlietu 

ministrijas, lai īstenotu projektu ar mērķi 

palielināt NVO iesaisti pašvaldības procesos 

Ukrainā, Čerņigovas apgabalā. Tika organizēti 

vairāki semināri Ukrainā, kurā iesaistītas 

vairākas NVO, pašvaldību pārstāvji, kā arī 

Gulbenes pašvaldības pārstāvji. Novembrī 

Ukrainas delegācijas pārstāvji viesojās Latvijā, 

apmeklējot vairākas valsts institūcijas, kā arī 

Jēkabpili un Gulbeni, pētot šo pašvaldību 

pieredzes. 

Foto: jekabpils.lv 

PIEDALĀS LATVIJAS MAZĀKUMTAUTĪBU FORUMĀ 

Latvijas Mazākumtautību forumā, kurš 

norisinājās 13. un 14.novembrī Vents-

pilī no Jēkabpils piedalījās trīs ukraiņu 

kultūrizglītojošās biedrības “Javir” pār-

stāves – informē biedrības valdes lo-

cekle Valentīna Zarņicka. 

Forumā piedalījās vokālais duets “Čar-

Žiļļa” (tulkojumā uz latviešu valodu – brīnum-

zālīte) un biedrības valdes locekle Valentīna 

Zarņicka. Dueta dalībnieces Vera Anuškeviča 

un Ņina Pomjalova, kuru uzstāšanās bija 

iekļauta Starptautiskā nacionālo kultūru fes-

tivāla “Ventspils Vainags” programmā Vents-

pils teātra namā “Jūras vārti”, iesaistījās arī 

foruma I darba grupā “Iniciatīvas starpkultū-

ru dialoga veicināšanai”. Savukārt V. Zarņicka 

piedalījās IV darba grupas „Mazākumtautību 

jauniešu līdzdalība” darbā, un tajā nodibināto 

kontaktu rezultātā iesaistīsies atbalsta 

pasākumos ukraiņu bēgļu no Krimas 

rehabilitācijai.  

Forumu kopumā V. Zarņicka vērtē kā inte-

resantu un ļoti labi noorganizētu un papil-

dina, ka I darba grupas vadītājs – Dien-

vidlatgales NVO atbalsta centra koordinators 

Oskars Zuģickis informējis par nākamā gada 

foruma norises vietu – tas notikšot Daugavpilī 

no 01. – 03.jūlijam. 

http://www.ventspils.lv 

Foto: Juris Presņikovs 

No labās pirmā Valentīna Zarņicka, no kreisās: dueta “Čar-Ziļļa” dalībnieces: Ņina 

Pomjalova un Vera Anuškeviča.  

PASNIEGS BALVAS KONKURSA “GADA BALVA PERSONU 

AR INVALIDITĀTI ATBALSTAM” UZVARĒTĀJIEM 

3. decembrī, kas ir Starptautiskā 

cilvēku ar invaliditāti diena, Latvijas 

Nacionālajā bibliotēkā notiks Latvijas 

Republikas Tiesībsarga izsludinātā 

konkursa “Gada balva personu ar 

invaliditāti atbalstam” noslēguma 

ceremonija un uzvarētāju apbalvo-

šana. 

Konkursa nominācijai „Bērnu ar invaliditāti 

aizstāvis” tika izvirzīta arī Jēkabpils bērnu 

un jauniešu ar īpašām vajadzībām biedrība 

“Cerību sala”. 

Vairāk lasiet: www.jekabpilsnvo.lv 

jekabpils.lv
http://www.ventspils.lv
http://www.jekabpilsnvo.lv


8 

LATVIJAS POLITISKI REPRESĒTO APVIENĪBA 

SAŅEM MINISTRU KABINETA BALVU 
16.novembrī Vidzemes koncertzālē 

“Cēsis” notika Ministru kabineta balvas 

pasniegšanas svinīgā ceremonija un 

viens no sešiem šīgada balvas 

saņēmējiem ir biedrība “Latvijas 

Politiski represēto apvienība”(LPRA) – 

informē LPRA Jēkabpils nodaļas 

vadītāja Maruta Līce. 

Balva tiek pasniegta par nozīmīgu ieguldījumu 

latviešu tautas vēsturiskās atmiņas 

saglabāšanā un nacionālo vērtību stiprināšanā 

un M. Līce ar lepnumu piebilst, ka tas ir visu 

represēto, tajā skaitā arī Jēkabpils nodaļas 

biedru nopelns. Balvu LPRA vardā saņēma tās     

priekšsēdētājs Gunāra Resnais. 

Ministru kabineta balva ir Latvijas Republikas 

valdības augstākais apbalvojums un šogad to 

pasniedza 20.reizi. Ministru kabineta balvas 

laureāti saņēma Ministru kabineta Goda 

diplomu, Ministru kabineta balvas krūšu 

nozīmīti un naudas balvu 7115 eiro apmērā. 

SAKOPJ LĀČPLĒŠA KARA ORDEŅA KAVALIERU KAPAVIETAS 

Biedrība “Daugavas pārupieši” 8. 

novembrī rīkoja Lāčplēša Kara 

ordeņa kavalieru kapavietu sa-

kopšanas talku.   

Rīkot Lāčplēša Kara ordeņa kavalieru 

kapavietu sakopšanas talkas, tādejādi 

godinot Latvijas aizstāvjus, biedrība 

“Daugavas pārupieši” jau ir iedibinājusi 

kā tradīciju. Šīs talkas ierasti notiek 

laikā pirms 11. novembra – Lāčplēša 

dienas. 

Šogad kapavietas tika koptas piecos 

kapos ar Piemiņas brīdi katrā no tiem. 

Biedrība “Daugavas pārupieši” par savu 

pienākumu uzskata ne tikai esošo kapavietu 

sakopšanu, bet arī Lāčplēša Kara ordeņa ka-

valieru atdusas vietu apzināšanu un, uzliekot 

piemiņas plāksnes, saglabāt Latvijas brīvības 

cīņu dalībnieku vārdus kā daļu no vēstures. 

Atašienes kapos šogad tika uzliktas trīs tādas 

piemiņas plāksnes. Talkas dalībnieki pie-

dalījās dievkalpojumā Atašienes Sāpju Diev-

mātes Romas katoļu baznīcā.  

Foto no biedrības “Daugavas pārupieši” 

arhīva 

Izziņai: 

Pēc Latvijas neatkarības atgūšanas 

Ministru kabineta balvu iedibināja 

1995.gadā, simboliski atjaunojot Tēvzemes 

balvu. Tēvzemes balvu pirmās Latvijas 

brīvvalsts laikā 1937.gadā dibināja 

prezidents Kārlis Ulmanis. 
Foto: Toms Norde, Valsts kanceleja 

Izziņai: 

Latvijas valsts apbalvojums – Lāčplēša 

Kara ordenis ar devīzi „Par Latviju” dibi-

nāts 1919. gada 11.novembrī. Lāčplēša ka-

ra ordeni piešķīra Latvijas armijas kara-

vīriem, bijušo latviešu strēlnieku pulku ka-

ravīriem, kā arī ārzemniekiem, kuri pie-

dalījās Latvijas Brīvības cīņās vai sniedza 

ieguldījumu un sekmēja Latvijas valsts 

nodibināšanu. Tikai šajā datumā ordenis 

ir aplūkojams publiski, Latvijas Nacionā-

lajā vēstures muzejā. 

Lāčplēša dienas nosaukumu 11. novembris 

ieguvis par godu latviešu tautas 

mitoloģiskajam varonim Lāčplēsim – ar 

lāča ausīm un lāča spēku apveltītais 

stiprinieks kļuvis par simbolu varonībai 

un valsts mīlestībai. (Avots: https://

www.liveriga.com) 

“LĀČPLĒŠA SKRĒJIENS” PULCĒ 70 DALĪBNIEKUS 

15. novembrī pie Kūku pagasta vecās 

Sūnu pamatskolas skriešanas entu-

ziastus uz “Lāčplēša skrējienu” aici-

nāja biedrība “Daugavas pārupieši”. 

Kā informē biedrības vadītājs Normunds 

Pastars, “Lāčplēša skrējiens” nav tikai 

aktīvu dzīvesveidu popularizējošs pasā-

kums, tā ir patriotiski sportiska akcija, jo 

vienlaikus ļaus pieminēt cilvēkus, kuri krita 

cīņās par Latvijas brīvību. Tieši tāpēc ik 

gadus skrējienam tiek izvēlēta brīvdiena 

starp 11. novembri – Lāčplēša dienu, vēs-

turiski dokumentētu kā Latvijas valsts armijas 

uzvaru pār tā saukto Bermonta karaspēku 

1919. gada 11. novembrī un 18. novembri – 

Latvijas Republikas proklamēšanas dienu. 

Šogad Lāčplēša skrējienā piedalījās 70 

dalībnieki, no Jēkabpils pilsētas, Krustpils, 

Jēkabpils, Līvānu un Salas novadiem, 

Varakļāniem, Rīgas, Kuldīgas un Ādažiem. Kā 

liecina, dalībnieku pieteikumi, skrējienam nav 

vecuma ierobežojumu – jaunākais dalībnieks 

bija 5 gadus, bet vecākais – 60 gadus vecs. 

Trīs labākie katrā no grupām saņēma 

apbalvojumus, bet veicināšanas balva – 

“Daugavas pārupiešu” kauss tika pasniegts 

Jānim Bisniekam,  Tabitai Tīnai Lūkai, kā arī 

sacensību jaunākajam dalībniekam – piecus 

gadus vecajam Vestardam Kalvem. 

N. Pastars piebilst, ka sacensības 

noritējušas bez traumām un, ja kāds arī 

sajutis rudens vēja vēsumu, to ātri 

aizgaiņājusi turpat uz ugunskuru gatavotā 

zupa un tēja, bet par mundruma 

uzturēšanu arī pēc finiša gādājis Krustpils 

pagasta vokālais ansamblis “Krustpilieši”. 

Jāpiebilst, ka dažiem “Lāčplēša skrējiena” 

dalībniekiem 15. novembris bija jau otrā 

pamatīgas fiziskās slodzes diena. 

“Daugavas pārupiešu” vadītājs pastāstīja, 

ka 14. novembrī divas biedrības komandas 

– piedalījušās “Piedzīvojumu sacensībās 

REMOSS 2015” Ozolnieku novadā, kur 

jauniešu komanda, kas startēja B grupā 

(jaunieši, dzimuši 2000.gadā un jaunāki), 

veicot 20 km trasi sešās stundās un 52 

minūtēs, ierindojusies 3.vietā.  

Foto no biedrības arhīva 

https://www.liveriga.com
https://www.liveriga.com
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IZRĀDA TAUTAS MĀKSLAS KULTŪRVĒSTURISKĀ 

MANTOJUMA SASTĀVDAĻU – IZŠŪTUS DVIEĻUS 
J ēka bp i ls  m a zā kum -

tautību biedrības – 

b a l t k r i e v u  b i e d r ī b a 

„Spatkanne”, ukraiņu 

kultūrizglītojošā biedrība 

„Javir”, poļu biedrību 

"Rodacy", piesaistot Tau-

tas mākslas studiju “Saul-

grieži” Jēkabpils Gal-

venajā bibliotēkā aicināja 

uz pasākumu. 

Pasākumā prezentēja tautas 

mākslas kultūrvēsturiskā 

mantojuma nozīmīgu daļu – 

tradicionālajiem rakstiem 

izšūtus dvieļus, kā arī iepazīs-

tināja ar to pielietojumu da-

žādos ģimeņu godos – kris-

tībās, kāzās, bērēs, gada gaitas 

svētkos – Rudenājos, Lieldie-

nās u.c. 

Kā pastāstīja baltkrievu bied-

rības vadītāja Valentīna Doroš-

čenoka, daudzās slāvu tautās 

dvieļi agrāk saukti par “ruš-

ņikiem”. Nosaukums radies no 

tā, ka senāk šķēres bija retums 

un pašaustos linu audumus 

attiecīgajā garumā nācies sa-

dalīt plēšot – no vārda “rušic” 

tad arī radies “rušņik”. Katrā 

baltkrievu sētā bija noteikti 

jābūt izšūtiem dvieļiem – ne 

velti teica “Hata bez rušņika – 

pustaja hata” – maizi nelika uz galda, pirms 

neuzklāja dvieli un svētbildei apkārt lika iz-

šūtu dvieli. Parādot, kāda loma ir tradicionā-

lajam “rušņikam” Baltkrievu biedrības dalīb-

nieki izspēlēja saderināšanās un kāzu rituālu 

tā, kā tas noticis Baltkrievijā agrākos laikos. 

Iepazīstinot ar Ukrainas tradicionālo izšūto 

dvieli, biedrības “Javir” pārstāve Valentīna 

Zarņicka vērsa klātesošo uzmanību uz 

izšuvumu krāsām – sarkano un melno. 

Neiztrūkstoši ukraiņu mātes devušas saviem 

dēliem izšūtus dvieļus, dodoties tālākos ceļos 

prom no mājām.  

Interesantus faktus par poļu 

tradīcijām dvieļu izmantošanā 

pastāstīja “Rodacy” aktīviste 

Sofija Podžuka. Līgavai pirms 

kāzām bijis jāizšuj 12 dvieļus, 

tie tikuši numurēti un obligāti 

ar iniciāļiem – kā piederības 

pierādījumu. Kāzās, pirms 

līgava atstāja tēva mājas, uz 

galda lika dvieli, uz tā – 

krustiņu, kuru atvadoties, 

līgavai bija jānoskūpsta. 

Poļiem dvieļiem galos bijis 

raksturīgs mežģīņu rotājums. 

Poļu biedrība izrādīja arī 

Krakovas novada tautas tērpu, 

kā arī sadarbībā ar Jēkabpils 

vēstures muzeju tapušo, 

galvenās krājumu glabātājas 

Ilutas Bērziņas veidoto 

prezentāciju “Poļu pēdas 

Jēkabpilī”. 

Savukārt to, kā latvieši rotājuši 

un pielietojuši pašaustos 

dvieļus, kā arī to, kādi tagad 

tiek austi dvieļi, rādīja un 

stāstīja Tautas mākslas studijas 

“Saulgrieži” vadītāja Sandra 

Jakuboviča. 

Noslēdzot pasākumu, Jēkab-

pils Galvenās bibliotēkas 

vadītāja Zinaīda Rabša bied-

rībām dāvināja grāmatu “Rokdarbi brīvajiem 

brīžiem” – zināšanu un prasmju papildi-

nāšanai gan par izšuvumiem, tamborējumiem 

un citiem rokas un prātu nodarbinošiem, 

patīkamiem laika pavadīšanas veidiem. 

IZSLUDINA KONKURSU PROJEKTIEM DIASPORAS 

NVO DARBĪBAS ATBALSTAM 
Sabiedrības integrācijas fonds (SIF) 

izsludinājis atklātu projektu konkursu 

2016.gadā īstenojamiem projektiem, 

kas saistīti ar diasporas nevalstisko 

organizāciju (NVO) darbības atbalstu. 

Kā liecina SIF mājaslapā publicētā 

informācija, programma tiek finansēta no SIF 

piešķirtajiem valsts budžeta dotācijas 

līdzekļiem. 

Programmas mērķis ir saglabāt no Latvijas 

emigrējušo iedzīvotāju - diasporas - saikni ar 

Latviju, stiprināt viņu nacionālo identitāti, 

veicināt diasporas pašorganizēšanos, kā arī 

veicināt diasporas pilsonisko līdzdalību 

Latvijas sabiedriski politiskajā dzīvē. 

Programmas mērķa grupa ir latviešu diaspora 

un diasporas organizācijas ārvalstīs. 

Programmas laikā tiks atbalstīti diasporas 

organizāciju darbības spēju stiprināšanas 

pasākumi, kā arī aktivitātes, kas vērstas uz 

jaunu biedru piesaisti un to iesaisti 

organizācijas darbā. Īpaši atbalstāmi 

pasākumi diasporas jauniešu organizāciju 

izveidei un darbības stiprināšanai, pasākumi, 

kas veicina diasporas kopienu savstarpējo 

sadarbību un stiprina diasporas saikni ar 

Latviju, valsts svētku svinēšanas pasākumi, 

informatīvi un izglītojoši pasākumi par 

diasporai svarīgiem jautājumiem, diasporas 

mediju atbalsta pasākumi un citi pasākumi, 

kas veicina diasporas kopienu savstarpējo 

sadarbību un stiprina diasporas saikni ar 

Latviju. 

Kopējais 2016.gada konkursā jauniem 

projektiem pieejamais programmas 

finansējums ir 126 065 eiro. 

Projekta iesniegumu var iesniegt Latvijā 

reģistrēta biedrība vai nodibinājums, kas 

pārstāv Latvijas diasporas ārvalstīs intereses, 

vai ārvalstī reģistrēta sabiedriskā organizācija, 

kas pārstāv Latvijas diasporu ārvalstīs. 

Diasporas interešu pārstāvība ir primārais 

organizācijas darbības mērķis. 

Projektu iesniegumu iesniegšanas termiņš ir 

2016.gada 12.janvāris. 

Raksta sagatavošanai izmantota SIF 

mājaslapā pulicētā informācija 



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 

Dokumenta atvasinājums ir doku-

ments, kas pilnībā vai daļēji atveido 

dokumenta oriģinālu.  

Dokumenta atvasinājumu izstrādā noraksta, 

izraksta vai kopijas veidā. 

 Dokumenta norakstu izstrādā pilnībā 

pārrakstot oriģināla informāciju. 

 Dokumenta izrakstu izstrādā, pārrak-

stot dokumenta oriģināla teksta daļu, 

kas satur nepieciešamo informāciju  

 Dokumenta kopiju iz-

strādā, nokopējot vai ci-

tādā veidā iegūstot oriģināla faksi-

milattēlu. 

* Sīkāka informācija mājaslapā: http://

www.koledza.lv/best/download/biblioteka/

Dokumentu_parvaldiba.pdf  (mācību 

līdzeklis “Dokumentu pārvaldība”, S.V.) 

vai zvanot “Jēkabpils NVO resursu centrs” 

lietvedei T 29811673 

DOKUMENTA ATVASINĀJUMS 

Jēkabpils NVO resursu centrs piedāvā  

BEZMAKSAS konsultācijas grāmatvedībā un lietvedībā.  

Bezmaksas konsultācijas būs pieejamas līdz 2015.gada beigām. 

Iezīmē savā kalendārā! Iezīmē savā kalendārā! 

8. decembrī 

Biedrības “Jēkabpils NVO resursu centrs” 

telpās (Brīvības ielā 45) 

 pulksten 16.00 

Biedrības “Jēkabpils NVO resursu centrs” 

biedru GADA KOPSAPULCE 

Rīko Jēkabpils NVO resursu centrs 

 

15. decembrī 

Jēkabpils pilsētas domes sēžu zālē 

pulksten 14.00  

Projekta “VIDUSDAUGAVAS REĢIONA  

NVO DARBĪBAS ATBALSTS”  

noslēguma preses konference 

Rīko Jēkabpils NVO resursu centrs 

 

28. decembrī 

Jēkabpils reģionālajā slimnīcā (A.Pormaļa 

ielā 125) 

pulksten 13.30  

Jēkabpils reģionālās slimnīcas  

KAPELAS ATVĒRŠANAS sarīkojums 

Rīko Jēkabpils NVO resursu centrs sadarbībā ar 

Jēkabpils reģionālo slimnīcu 

 

Katra mēneša pēdējā otrdienā 

no  pulksten 10.00 līdz 14.00 

Jēkabpils pensionāru apvienības telpās - 

 Brīvības ielā 45, 2. stāvā  

Pensionārus rindas kārtībā pieņem 

daktere MIRDZA BRIKMANE  

Rīko Jēkabpils  pensionāru apvienība 

(JEB GADSKĀRTĒJĀ JĒKABPILS NOVADA 

BIEDRĪBU UN AKTĪVO CILVĒKU 

TIKŠANĀS). 

Šīgada programma atšķiras no iepriekšējiem 

forumiem – gan saturā, gan formā. Šogad 

pasākuma tēma ir LAIKS. Laiks, kad domājam 

par šodienu un nākotni. Laiks, kad to plā-

nojam un īstenojam. Arī decembra pirmajā 

trešdienā varēsim vērot nākotnes iezīmes 

mūsu biedrību darbā, uzzināt par to, ar kā-

diem līdzekļiem tās būs īstenojamas, vienoties 

jau par konkrētiem sadarbības modeļiem. 

Gaisā – Villija Branta spožais citāts: 

"Vislabākais veids, kā pareģot nākotni, ir 

būvēt to pašiem!"  

Tātad, pasākuma programmā: 

Pl. 12 00 – Červonkas luterāņu baznīcā Elīnas 

Līces koncerts “Adventes laika balss” ( stabule, 

balss); 

Pl. 13 00 – Kaldabruņas skolā: 

- Biedrību darbu Ziemassvētku izstādes – 

pārdošanas atvēršana un apbrīnošana; 

- Nodibinājuma “Mārtiņa fonds” vadītājas un 

psiholoģes Elitas Keišas uzruna  mūsu 

lepnumam un pašapziņai; 

- Informācija par LEADER projektu iespējām 

2016.gadā; 

- Pārrunas par sasniegto un nākotnes plāniem 

pie piparkūkām un kafijas.  Lasīt tālāk 

TREŠDIEN,  

2. DECEMBRĪ , PL. 12 00 

– AUGŠZEMES LAUKU 

NVO APVIENĪBAS 

GADA FORUMS! 

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://www.koledza.lv/best/download/biblioteka/Dokumentu_parvaldiba.pdf
http://www.koledza.lv/best/download/biblioteka/Dokumentu_parvaldiba.pdf
http://www.koledza.lv/best/download/biblioteka/Dokumentu_parvaldiba.pdf
http://jekabpilsnvo.lv/?p=6149

