
Mēdz teik, ka rudens ir ražas laiks un tas 

jūtams arī Vidusdaugavas reģiona neval-

stiskajās organizācijās – tiek īstenoti daudz un 

dažādi projekti un aktivitātes. Par daudziem 

pasākumiem un iecerēm lasiet šī numura 

slejās. 

Tāpat arī šajā numurā, kā allaž stāstām par 

NVO aktualitātēm, pasākumiem, projektiem, 

paveiktajiem un vēl darāmajiem darbiem, 

iepazīstinām ar nevalstisko organizāciju 

cilvēkiem un iespējām iesaistīties dažādos 

projektos, forumos, kā arī piedāvājam 

novembra pasākumu plānu, ko vērts iezīmēt 

savā kalendārā.  

Turpinam stāstīt par brīvprātīgo darbu 

Jēkabpilī un patvēruma meklētājiem, kā arī 

piedāvājam ieklausīties pašvaldību vadītāju 

viedokļos par sadarbību ar Vidusdaugavas 

NVO. 

Arī turpmāk gaidām jūsu atsauksmes, 

ieteikumus, komentārus un informāciju par 

norisēm biedrībās. 

Sandra Mikanovska, 

“Vidusdaugavas NVO e-avīzes” redaktore  

2015. gada oktobris 
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VIDUSDAUGAVAS NVO E-AVĪZE 

Oktobra numurā: 

Kāds ieguvums  

ir no SLO? 

"Aicināts dzīvē" uzsāk  

rudens sezonu. 

Pašvaldība un NVO:  

viedokļi. 

Notiks IV  

NVO forums! 

Peldbaseins arī senioriem?! 

Piedalies aptaujā! 
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JŪSU VĒRTĒJUMAM - 
“VIDUSDAUGAVAS E-
AVĪZES” OKTOBRA 
NUMURS 

Biedrībā “Jēkabpils NVO resursu 

centrs” no oktobra vesela gada garumā 

strādās divas jaunietes – brīvprātīgā 

darba veicējas no Armēnijas un Ru-

mānijas. 

Liānai Hovsepjanai no Armēnijas klimatiskās 

joslas maiņa, ierodoties Latvijā, izraisīja 

nelielas veselības problēmas, kādēļ dažas 

dienas nācās pavadīt iekštelpās. Tāpēc šajā 

publikācijā vairāk par brīvprātīgo no Ru-

mānijas – Aleksandru Medrea. 

Iepazīstoties, Aleksandra pastāstīja, ka viņas 

dzimtajā pilsētā Alba-Iulia, kas atrodas 

Transilvānijā, Rumānijas vidusdaļā laika 

apstākļi neko daudz neatšķiras no Latvijas. 

Kā brīvprātīgā jau ir strādājusi Starptautiskā 

Sarkanā Krusta Rumānijas organizācijā. 

Aleksandra studē inženierzinātnes medicīnas 

jomā un sevi nākotnē redz kā minētās 

nozares zinātniskās pētniecības speciālisti. 

Vaļasprieks  ir sportiskas aktivitātes — patīk 

skriet, peldēt, doties garos pārgājienos ar 

kāpšanu kalnos, mīl dzīvniekus —mājās ir 

gan kaķis, gan suns.  

Jēkabpilī ar abām brīvprātīgajām strādā 

NVO resursu centra brīvprātīgā darba 

organizatore Lāsma Zēberga un katrai 

jaunietei ir arī savs mentors (cilvēks, kurš 

atbalsta, dalās savās zināšanās, pieredzē un 

gudrībā, izskaidro un palīdz iejusties) – 

Liānai no Armēnijas tā ir Lilija Ražinska, 

Aleksandrai no Rumānijas – Aija Bračka-

Pinne. 

Abas brīvprātīgās kopā ar NVO resursu 

centra darbiniekiem jau ir pabijušas divu 

dienu pieredzes apmaiņas braucienā uz Lie-

pāju, kur iepazinās ar vēju pilsētas NVO. 

Brīvprātīgā darba koordinatore L.Zēberga 

pastāstīja, ka pārsteigums meitenēm bijis 

Liepājas neredzīgo biedrības darbības vēr-

iens un arī prasme, ar kādu tiekot darināti 

pinumi un citi amatniecības izstrādājumi, 

paļaujoties vienīgi uz roku un pirkstu 

veiklību. 

JĒKABPILS NVO RESURSU CENTRS 

UZŅEM BRĪVPRĀTĪGĀS NO 

ARMĒNIJAS UN RUMĀNIJAS 

5. 
lpp. 

NOTIKS IV VIDUSDAUGAVAS REĢIONA 

NVO FORUMS 

13.novembrī plkst.13:00  

Krustpils pils Marmora zālē (Rīgas ielā 216B, Jēkabpilī) 

notiks biedrības “Jēkabpils NVO resursu centrs” rīkotais 

IV Vidusdaugavas reģiona NVO forums. Tā tēma  

“Jaunieši – NVO jaunā asinsrite...“ 

No kreisās - Lāsma Zēberga, Aleksandra 

Medrea, Aija Bračka-Pinne. 
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NOTIEK PIRMĀ PAŠVALDĪBAS MĒROGA DISKUSIJA LATVIJĀ 

PAR BĒGĻU/ PATVĒRUMA MEKLĒTĀJU JAUTĀJUMU 

30. septembrī notika Jēkabpils NVO re-

sursu centra rīkotā apaļā galda diskusija 

„Bēgļi/patvēruma meklētāji Jēkabpilī. 

Cik gatavi/negatavi esam? Iecietība un 

spēja sadarboties.” Šobrīd trūkst skaid-

rības kā un cik lielā mērā bēgļu – patvē-

ruma meklētāju izmitināšanas problēma 

skars Latvijas pamatiedzīvotājus. Re-

sursu centra diskusija bija Latvijā pir-

mais mēģinājums pašvaldības mērogā 

skaidrot cik gatavi dienesti un institū-

cijas patvēruma meklētāju uzņemšanai 

un kādi viedokļi šajā kontekstā valda 

sabiedrībā. 

Diskusijā piedalījās Jēkabpils pilsētas pašvaldības priekšsēdētāja 

vietnieks sociālajos jautājumos Jānis Raščevskis, Izglītības nodaļas 

vadītāja Līga Kļaviņa, Sociālā dienesta vadītājs Juris Tužikovs, 

Bāriņtiesas pārstāve Dzidra Baranovska, 

Valsts policijas Zemgales reģiona pārval-

des Jēkabpils iecirkņa priekšnieks 

Zigmunds Januševskis, SIA “Jēkabpils 

siltums” valdes priekšsēdētājs Alek-

sandrs Karpenko, SIA „Jēkabpils reģio-

nālā slimnīca” direktors Ivars Zvīdris, 

mediju un NVO pārstāvji – kopumā 22 

dalībnieki.  

NVA, reliģisko organizāciju un citus klāt 

neesošus sabiedrības grupu pārstāvjus 

diskusijas vadītāja bija aptaujājusi 

iepriekš – viņu teikto varēja izlasīt uz 

sienām izvietotām palielināta formāta 

planšetēm. 

Diskusiju vadīja Jēkabpils NVO resursu centra valdes priekšsēdētāja 

AGITA PLEIKO. Viņas sagatavoto kopsavilkumu lasiet turpinājumā. 

APAĻĀ GALDA DISKUSIJAS KOPSAVILKUMS 

Agita Pleiko 

Apaļā galda diskusijas laikā tika formulēts 

kopējs diskusijas dalībnieku viedoklis. Viens 

no diksusijas rezultātiem ir tās KOPSA-

VILKUMA iesniegšana pašvaldībā ko-

pēja viedokļa bēgļu/patvēruma meklē-

tāju jautājumā formulēšanai.  

Kopumā diskusijas dalībnieki izprot un 

vairums atzīst, ka Latvijai kā Eiropas 

Savienības dalībvalstij ir pienākums pie-

dalīties kopīgo problēmu risināšanā, par kādu 

šobrīd ir uzskatāma bēgļu krīze un masveida 

pārvietošanās uz Itāliju un Grieķiju.  

Jēkabpils iedzīvotāji, kas apvienojušies neval-

stiskajās organizācijās, sadarbojoties kopā ar 

pašvaldību, ir gatavi risināt izaicinājumus, kas 

varētu rasties, ja bēgļi tiks pārvietoti uz reģio-

niem un tieši uz Jēkabpils pilsētu.  

Tomēr vienlaikus iedzīvotāji vēlas norādīt uz 

vairākiem nezināmajiem un bažām, par ko 

būtu saņemama papildus informācija, pašlaik 

– no ministriju vai valsts iestāžu puses. Tāpat 

iedzīvotāji pauž satraukumu par atsevišķiem 

apstākļiem, kas varētu būt draudi vai par 

tādiem kļūt Latvijas valsts drošībai un 

pastāvēšnai ilgtermiņā. 

Diskusijas dalībnieki, kas pārstāvēja dažādas 

pašvaldības iestādes atzīst, ka statistiski vēr-

tējot, Jēkabpils ir gatava uzņemt nelielu dau-

dzumu bēgļus/patvēruma meklētājus – ir at-

bilstoša infrastruktūra, izglītības iestādes sko-

las un pirmsskolas vecuma bērniem ir ar atzīs-

tamu kapacitāti, pašvaldībā ir neliels remon-

tējamu brīvo dzīvojamo telpu fonds, aktīvas 

nevalstiskās organizācijas u.tml.  

Papildus informēšana, jo īpaši reģionos, ne-

pieciešama par šādiem bēgļu uzņemšanas 

aspektiem: 

1. Kādā veidā bēgļi/patvēruma meklētāji 

pēc statusa saņemšanas nonāks paš-

valdībās – kāds būs mehānisms? 

2. Kā bēgļus/patvēruma meklētājus nodro-

šinās ar dzīvojamo fondu? Kas finansēs? 

3. 8-9 mēneši, kamēr bēgļi/patvēruma 

meklētāji pavada „Muceniekos”, ir ļoti 

ilgs laiks – tas nozīmē, ka pašvaldībās 

nonāks ļoti neapmierināti cilvēki. Vai 

nav jādomā – kā šo laiku padarīt aizpil-

dītu, kā nodarbināt, izstrādāt kādu bo-

nusu sistēmu tiem, kas strādā u.tml.? 

4. Kur pašvaldības pārstāvjiem (vadībai) 

interesēties, lai piesaistītu tieši tos bēg-

ļus/patvēruma meklētājus, kas mums 

būtu nepieciešami (vajadzīgi)?  

5. Publiskajā vidē būtu nepieciešama infor-

mācija bez panikas par Latvijā un tās 

pašvaldībās dzīvojošiem musulmaņiem, 

kas ir veiksmīgi integrējušies Latvijas 

sabiedrībā. Tikai viena piemēra daudzi-

nāšana nenesīs gaidītos rezultātus. 

Lielākās bažas, kas saistās ar bēgļu/patvēru-

ma meklētāju pieplūdumu Latvijai: 

 Vai bēgļi/patvēruma meklētāji būs gatavi 

pieņemt mūsējās vērtības?  

 Vai spēsim nošķirt tieši kara bēgļus no 

ekonomiskā labuma meklētājiem?  

 Vai nepieaugs terorisma draudi? 

 Vai spēsim nodrošināt mūsu likumu 

ievērošanu, bet gadījumos, kad tos neie-

vēro, atgriezt bēgļus atpakaļ viņu valstīs?  

 Vai neiesāksies bēgļu/patvēruma mek-

lētāju plūsmas lavīnveida process?  

 Pārāk lielas ir kultūras atšķirības, lai spē-

tu iedomāties, ka bēgļu/patvēruma mek-

lētāju integrācija varētu noritēt sekmīgi; 

 Vai valsts piešķirs finansējumu ar 

bēgļiem saistītu jautājumu risināšanai 

reģionos tajās pilsētās/novados, kur viņi 

nonāks (deklarēsies)? Vai tas būs 

pietiekams? Ja piešķirs – vai visām 

vajadzībām, jo īpaši svarīgi – dzīvojamā 

fonda  atjaunošanai? 

Diskusijas dalībnieku viedokļi par problē-

mām, kas tiks saasinātas visā sabiedrībā:  

 Noziedzības pieaugums gan no mūsu 

iedzīvotājiem, gan no bēgļiem/patvēru-

ma meklētājiem; 

 Sociālā netaisnīguma eskalācija: jau paš-

laik nespējam parūpēties par saviem cil-

vēkiem tā, lai viņi nekļūtu par patvēruma 

meklētājiem vai ekonomiskajiem bēg-

ļiem citās valstīs; vai bēgļu atbalsts ne-

būs finansiāli lielāks kā mūsu valsts 

sociālo riska grupu pārstāvjiem (invalīdi, 

pensionāri, daudzbērnu ģimenes u.tml.); 

 Darba vietu trūkums reģionos pašu 

valsts iedzīvotājiem; 

 Var palielināties sociālo pabalstu/pakal-

pojumu nepieciešamība, ko finansē no 

pašvaldības budžeta, kas būs papildu 

slogs.  

Iespējas, ko jēkabpilieši saskata kā resursus 

vietējā kopienā:  

 Iesaistot visdažādāko sabiedrības daļu 

pārstāvjus, jo īpaši nevalstiskās organi-

zācijas, bēgļiem/patvēruma meklētājiem 

varam piedāvāt mentora pakalpojumus – 

šai darbībai nepieciešams valsts finan-

siāls atbalsts; 

 Varam piedāvāt latviešu valodas apmācī-

bas, t.s.nevalstiskajās organizācijās – ne-

pieciešams valsts vai ES fondu finan-

sējums; 

 Varam piedāvāt attīstītu saturīgu brīvā 

laika pavadīšanas sistēmu bērnu un 

jauniešu mērķa auditorijai, t.sk.spor-

tiskām aktivitātēm; Lasīt tālāk 

http://jekabpilsnvo.lv/?p=5762
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Biedrība “Jēkabpils NVO resursu centrs” pateicas visiem Labdarības akcijas 

“Pasniedz roku atbalstam! Kopā izveidosim Jēkabpils slimnīcas kapelu un 

kapelāna praksi!” atbalstītājiem un sadarbības partneriem, jo īpaši: 

 Jēkabpils reģionālās slimnīcas direktoram Ivaram Zvīdrim un galvenajai māsai 

Mārai Skroderei; 

 arhitektei Dacei Lukševicai; 

 SIA „MARGRET”, personīgi Gatim Teicānam; 

 SIA "DRUKO BALTIJA", personīgi Naurim Vaideram; 

 SIA "SENCIS"”, personīgi Ērikam Salcevičam. 

PALDIES! 

SABIEDRISKĀ LABUMA ORGANIZĀCIJAS STATUSS – IEGUVUMS BIEDRĪBAI 

Sabiedrībā bieži tiek uzdots jautājums par 

sabiedriskā labuma organizācijas statusa esa-

mību nevalstiskajai organizācijai un ir neiz-

pratne gan no pašu NVO puses, gan no de-

putātiem, gan ziedotājiem un vienkārši iedzī-

votājiem – ko dod un kam domāts SLO? Kā-

pēc ir vērts pacensties to iegūt? Un kas jā-

dara? Kādas organizācijas kvalitātes šāda 

statusa esamība apliecina? Sniedzam atbildes 

uz šiem jautājumiem. 

Sabiedriskā labuma organizāciju likuma 2. pants: 

Sabiedriskā labuma darbība ir tāda darbība, kas 

sniedz nozīmīgu labumu sabiedrībai vai kādai tās 

daļai, it sevišķi, ja tā vērsta uz labdarību, cilvēktie-

sību un indivīda tiesību aizsardzību, pilsoniskas 

sabiedrības attīstību, izglītības, zinātnes, kultūras un 

veselības veicināšanu un slimību profilaksi, sporta 

atbalstīšanu, vides aizsardzību, palīdzības sniegšanu 

katastrofu gadījumos un ārkārtas situācijās, sabied-

rības, it īpaši trūcīgo un sociāli mazaizsargāto perso-

nu grupu sociālās labklājības celšanu. 

Sabiedriskā labuma statusa ieguvumi 

SLO statuss dod potenciālajam ziedotājam skaidru 

ziņu, ka organizācija darbojas sabiedrības interesēs 

un likuma ietvaros, kā arī to, ka organizācijas dar-

bība tiek kontrolēta. 

Sabiedriskā labuma organizācijai ir tiesības saņemt 

likumos noteiktos nodokļu atvieglojumus; iespēja 

saņemt nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi un ko-

munālo maksājumu atlaidi savā pašvaldībā; tā ir 

“kvalitātes zīme” arī citās valstīs. 

Sabiedriskā labuma organizācijai ir vieglāk uzrunāt 

komercsektora pārstāvjus un iedzīvotājus ziedojumu 

veikšanai. Ziedojot SLO, ziedotājs iegūst nodokļu 

atlaides. Ja uzņēmējs ziedo biedrībai ar SLO statusu, 

tad UIN nodoklis tiek samazināts par 85% no 

ziedotās summas. 

Sabiedriskā labuma organizācijas statusa 

iegūšana 

Biedrības un nodibinājumi vai citas organizācijas, 

kas vēlas iegūt sabiedriskā labuma organizācijas sta-

tusu, ja ir reģistrētas Uzņēmuma reģistrā, iesniedz 

Valsts ieņēmumu dienestam atbilstoši veidlapai, 

kuru apstiprina ministru kabinets šādus doku-

mentus: 

- iesniegumu par sabiedriskā labuma organizācijas 

statusa piešķiršanu; 

- iepriekšējā gada darbības pārskatu; 

- turpmākās darbības plānu. 

Veidlapas pieejamas VID mājaslapā. 

Kad veidlapas ir iesniegtas Valsts ieņēmumu die-

nesta Nodokļu pārvaldes Klientu apkalpošanas 

centrā, mēneša laikā no iesniegšanas notiek vērtē-

šanas posms un lēmuma pieņemšana par statusa 

piešķiršanu. 

Valsts ieņēmumu dienests apkopo iesniegto infor-

māciju; izpēta vai nav nodokļu parādu, nekustamā 

īpašuma nodokļa parādu; izvērtē organizācijas 

statūtus. 

Apkopotos rezultātus VID nodod komisijai (6 cilvēki 

no nevalstiskā sektora un 6 cilvēki no valsts sektora), 

kas izvērtē vai organizācijas darbība atbilst sabied-

riskā labuma organizācijas statusam. Izvērtēšana 

notiek Rīgā, kurā vēlams piedalīties arī kādam no 

izvērtējamās NVO valdes pārstāvjiem, kam dota 

iespēja izteikties un sniegt pamatojošu atbildi uz 

komisijas uzdotajiem jautājumiem. 

Lai varētu pieņemt lēmumu par sabiedriskā labuma 

organizācijas statusa piešķiršanu, tiek izvērtēti šādi 

dokumenti un ziņas: 

- Uzņēmumu reģistra lēmums par ierakstīšanu 

attiecīgajā reģistrā un tajā iekļautās ziņas; 

- lēmums par biedrības vai nodibinājuma dibinā-

šanu; 

- statūti, satversme vai nolikums; 

- gada pārskats; 

- nekustamā īpašuma nodokļa administrācijas izzi-

ņa par nodokļa samaksu; 

- Sabiedriskā labuma komisijas atzinums (tiek sa-

gatavots pēc Sabiedriskā labuma komisijas sēdes). 

Sabiedriskā labuma organizācijas statusa 

saglabāšana 

Sabiedriskā labuma komisija ir tiesīga piešķirt un 

atņemt sabiedriskā labuma statusu. Reizi gadā komi-

sija pārbauda NVO un iesniedz Valsts ieņēmumu 

dienestam atzinumu par sabiedriskā labuma statusa 

darbības atbilstību un vai izdevumi ir atbilstoši. 

Organizācijām, kurām piešķirts sabiedriskā labuma 

statuss, katru gadu līdz pārskata gadam sekojošā 

gada 31.martam obligāti jāiesniedz Valsts ieņēmumu 

dienestam izskatīšanai šādus dokumentus: 

- gada pārskatu; 

- administratīvo izdevumu pārskatu; 

- ja organizācija izlietojusi ziedojumus/dāvinā-

jumus: detalizētu informāciju par ziedojumu 

izlietojumu (VID ieteicamā forma: "Detalizēts 

izlietoto ziedojumu un dāvinājumu pārskats”) 

- veidlapa "Iepriekšējā gada darbības pārskats un 

turpmākās darbības plāns") 

(veidlapas pieejamas VID mājas lapā) 

Gada pārskata 4. pielikumu par naudas izlietojumu 

jāaizpilda obligāti visām NVO organizācijām neat-

karīgi ir vai nav sabiedriskā labuma statuss. 

Ja biedrībai ir saimnieciskie ieņēmumi, tad no kop-

summas 75% no izlietotajiem ziedojumiem jāiz-

manto sabiedriskā labuma statusa darbībai. 

Izskata arī Valsts ieņēmumu dienesta informāciju 

par nodokļu samaksu un pašvaldības izziņu par 

nekustamā īpašuma nodokļa samaksu, izvērtē 

sabiedriskā labuma organizācijas darbības atbilstību 

sabiedriskā labuma darbības būtībai. 

 

* Sīkāka informācija VID mājaslapā vai zvanot 

“Jēkabpils NVO resursu centrs” lietvedei T 29811673 

Ziedot Labdarības akcijai var jebkurš līdz 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 SIA "Sencis" un SIA "Margret" veikalā - 

kafejnīcā "Gaļas nams" iegādājoties noteikta sortimenta produktus vai SIA "Druko 

Baltija" pasūtot krekliņu ar apdruku. 

Labdarības akcija norisinās projekta "VIDUSDAUGAVAS REĢIONA NVO DARBĪBAS ATBALSTS" 

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

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

https://www.vid.gov.lv/default.aspx?tabid=11&id=4678&hl=1
https://www.vid.gov.lv/default.aspx?tabid=11&id=4679&hl=1
https://www.vid.gov.lv/default.aspx?tabid=11&id=4678&hl=1
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AIZVADĪTS PIEREDZES APMAIŅAS BRAUCIENS UZ 

LIEPĀJU 8. UN 9. OKTOBRĪ  

Sintija Klūga,  

projekta “Aicināts dzīvē!” sabiedrisko attiecību 

speciāliste 

Biedrība „Jēkabpils NVO resursu 

centrs”, īstenojot projektu „Aicināts dzī-

vē!”, pieredzes apmaiņas brauciena 

laikā apmeklēja populārākās un 

atpazīstamākās biedrības Liepājā – 

„Liepājas Neredzīgo biedrība”, „Ābo-

līt`s”, „Liepājas Jaunie Vanagi” un „Radi 

Vidi Pats”, kā arī pašvaldības izglītības 

iestādes „Liepājas Bērnu un jaunatnes 

centrs” struktūrvienību „Jauniešu 

māja”. Tikšanās laikā ar biedrību „Liepājas 

Jaunie Vanagi” uzstājās Liepājas domes Vides, 

veselības un sabiedrības līdzdalības daļas 

sabiedrības pārvaldes speciāliste Brigita Dreiže. 

Pieredzes apmaiņas brauciena dalībnieki bija 

biedrības „Jēkabpils NVO resursu centrs” 

darbinieki, brīvprātīgie jaunieši un program-

mas „Erasmus+” projekta „Volunteers change 

Jēkabpils” dalībnieces no Rumānijas un Armēnijas.  

Pieredzes apmaiņas brauciena pirmā diena (08.10.2015.)  

Jēkabpils delegāciju Liepājā sagaidīja biedrība „Liepājas Jaunie 

Vanagi”. Ierodoties biedrības birojā, valdīja rosība, atraktivitāte un 

piedzīvojuma gars. Liepājnieki sniedza ieskatu dažādu projektu 

realizētajās aktivitātēs un vasaras nometņu rīkošanas aizkulisēs. 

Iepazīstināja ar puisi, kurš ir ieradies no Peru, jauniešu apmaiņas 

programmas EBD (Eiropas Brīvprātīgais Darbs) ietvaros.  

Par Liepājas domes prioritātēm saistībā ar nevalstisko sektoru 

iepazīstināja Brigita Dreiže, atklājot brīvprātīgo jauniešu ieguldījumu 

pilsētas organizētos pasākumos, kā arī kādas iniciatīvas uzņemas 

jaunie liepājnieki, un kādas iespējas tiek sniegtas aktīvākajiem 

brīvprātīgajiem jauniešiem pilsētā. Savukārt par veselīgu uzturu, 

dzīvesprieku un enerģiju lekciju vadīja biedrības „Ābolīt`s” pārstāvji. 

Jēkabpilieši tika iepazīstināti ar „Ābolīt`s” telpām un izdotajiem 

bukletiem.  

Pēcpusdienā liepājnieks Žigimants Krēsliņš, biedrības „Liepājas Jau-

nie Vanagi” ārējo sakaru sekretārs, pildīja gida uzdevumu un jēkab-

piliešiem izrādīja Liepājas populārākos apskates objektus – „Spoka 

koks”, koncertzāli „Dzintari”, „Dzintara pulkstenis” un nedaudz 

izklāstīja arhitektūras īpatnības. Tika aplūkota arī viena no Liepājas 

skaistākajām pludmalēm.  

Savukārt vakars tika pavadīts biedrības „Liepājas Jaunie Vanagi” 

organizētajā pasākumā, klausoties stāstos un skatoties bildes no 

jauniešu pieredzes apmaiņas un apmācību braucieniem ārpus 

Latvijas. 

Pieredzes apmaiņas brauciena otrā diena (09.10.2015.)  

Iespaidiem un emocijām visbagātākā biedrība pieredzes apmaiņas 

brauciena dalībniekiem šķita „Liepājas Neredzīgo biedrība”. Biedrība 

ir izmitinājusies divstāvu ēkā, aizņemot katru kabinetu. Katra telpa ir 

pielāgota neredzīgo vai vājredzīgo vajadzībām. Izveidotas dažādas 

aktivitātes, kuras veicina citu maņu attīstību, piemēram, pinēju pul-

ciņš, audēju, ādas apstrādes un šuvēju nodarbības, vingrošanas zāle, 

frizētava, floristikas nodarbības, mūzikas terapija, bibliotēka utt. Bied-

rībai pieder sociālās rehabilitācijas centrs „Dvēseles veldzes dārzs”. 

Vārdos gūti aprakstīt to skaistumu, kuru ir izveidojuši redzes invalīdi. 

Dārzā atrodami gan zemeņu stādi, gan ābeles, dažādi kultūraugi, 

skaistumkrūmi un garšaugi. „Dvēseles veldzes dārzs” tiek kopts, patei-

coties brīvprātīgo darbam, Pāvilostas novada domes atbalstam, kā arī 

cilvēku ziedotajiem līdzekļiem. Nākotnes plāni ir grandiozi, kā atklāj 

biedrības valdes priekšsēdētājs Māris Ceirulis: tiks izveidota strūklaka, 

tējas namiņš (pamati jau likti), pirts un dīķis.  

Cilvēku uzņēmībai un gribasspēkam nav robežu, to secina biedrības 

„Jēkabpils NVO resursu centrs” pārstāvji, apmeklējot gan „Liepājas 

Neredzīgo biedrības” telpas, gan „Dvēseles veldzes dārzu”.  

„Liepājas Neredzīgo biedrība” ir panākusi, ka Liepājas dome pilsēt-

vides attīstības infrastruktūrā vienmēr iekļauj invalīdiem svarīgas un 

būtiskas lietas, kuras palīdz orientēties telpā, vidē un brīvi 

pārvietoties.  

Jēkabpils biedrības pārstāvji devās aplūkot arī Liepājas pašvaldības 

iestādi „Jauniešu māju”. Tā ir pašvaldības izglītības iestādes „Liepājas 

Bērnu un jaunatnes centrs” struktūrvienība. Jauniešu mājā darbojas 

Jaunatnes lietu komisija, Skolēnu dome, Jauniešu mājas padome un 

citas jauniešu organizācijas. Liepājniekiem sniedz iespēju pilnvei-

doties dažādās neformālās mūzikas, valodu, teātra, video un citās no-

darbībās. Moderni iekārtotajā telpā, kamēr viesojās jēkabpilieši, ik pa 

laikam „Jauniešu mājā” iegāja kāds aktīvists vai interesents. Tas liek 

domāt, ka jaunieši ir tiešām aktīvi, izmanto pilsētas sniegtās iespējas, 

un, baudot neformālo vidi, iegūst jaunas zināšanās.  

Tika apskatīta arī biedrība „Radi Vidi Pats”.  Šeit ikvienam Liepājas 

jaunietim ir iespēja apmeklēt darbnīcu un izveidot savu velosipēdu vai 

salabot to. Biedrība īsteno arī projektu, kur palīdz jauniešiem iegūt 

pirmo darba pieredzi  “Citāda Virtuve tavam CV”. Mūsdienīga, 

atraktīva un enerģijas pilna ir šī Liepājas biedrība “Radi Vidi Pats”.  

Pieredzes apmaiņas brauciens tika īstenots sociālā projekta „Aicināts 

dzīvē!” ietvaros un brauciena mērķis bija: iepazīties ar projekta 

partnera pieredzi nevalstisko organizāciju darbā, citām Liepājas NVO, 

kā arī vērot un domāt – kā mazināt jauniešu potenciālo vardarbību, 

kas varētu tikt aizstāta ar citādu laika pavadīšanu. 

Apmaiņas brauciens Jēkabpils jauniešiem un biedrības darbiniekiem 

sniedza ieskatu pasaulē, kurā nebaidās riskēt, nebaidās nosodījuma un 

negatīvu komentāru. Galvenā darbības panākumu atslēga – uzņēmība 

un uzdrīkstēšanās.  

Biedrība „Jēkabpils NVO resursu centrs” pieredzes apmaiņas 

brauciena dalībnieki ieguva pozitīvas emocijas, atpakaļceļā prātojot 

par jaunām idejām, sadarbības iespējām un domu brīvību.  

Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija. 
Programmu finansē EEZ finanšu instruments un Latvijas valsts. 

Līdzfinansē Jēkabpils pilsētas pašvaldība. 
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ROSINA NESASTEIGT JĒKABPILS KAPSĒTAS 

INVENTARIZĀCIJAS PROCESU 
Lai gan dibināta tikai šī gada martā, 

biedrība “Jēkabpils mantojums” ir sa-

ņēmusi Jēkabpils pilsētas pašvaldības  

atbalstu projektam „Foto – projekts 

„Laikgrieži Jēkabpils sejā”, kā arī aktu-

alizējusi jautājumus par ēkām Jēkab-

pilī, Brīvības ielā 106 un 110, kas  atro-

das pilsētas vēsturiskajā centrā un ir 

pilsētbūvniecības valsts nozīmes piemi-

nekļa sastāvdaļa, (šobrīd ir SIA „Maxi-

ma Latvija” īpašums) un Jēkabpils kap-

sētā esošo kultūrvēsturiskas nozīmes 

pieminekļu saglabāšanu. 

Biedrība “Jēkabpils mantojums” oktobra 

sākumā aicināja uz otro diskusiju saistībā ar 

bažām par iespējamo zaudējumu gan kul-

tūras, gan vēstures aspektā, gadījumā, ja 

inventarizācija Jēkabpils kapsētā noritēs, 

vizuāli novērtējot ar “sen nekopts” un prin-

cipiāli sekojot “likuma burtam” – proti Jēkab-

pils pilsētas pašvaldības Saistošo  noteikumu 

Nr.3 “Jēkabpils pilsētas kapsētas uzturēšanas 

un darbības saistošie noteikumi” VI nodaļas 

26. punktā teiktajam, ka “Virsapbedījumus 

kapa vietās var izdarīt 25 gadus pēc pēdējā 

apbedījuma”, pie kam “Atsevišķos gadījumos, 

saskaņojot ar Valsts aģentūru „Sabiedrības 

veselības aģentūra”, šo termiņu var samazināt 

līdz 20 gadiem”.  

Viedokļus šajā jautājumā 

klāstīja gan biedrību, gan ga-

rīdzniecības un kultūras jomu 

pārstāvji. Zināmu skaidrību 

ieviesa Jēkabpils pilsētas do-

mes priekšsēdētāja Leonīda 

Salceviča solījums, ka līdz brī-

dim, kad sapratīs, kas kapsētā 

ir saglabājams, kapavietu iezī-

mēšana, brīdinot par iespēja-

mo pakļaušanu virsapbedīša-

nai, tiks pārtraukta. “Skats no 

malas ir ļoti vērtīgs. Malači 

biedrība, ka uzsākuši šo dar-

bu,“ biedrības “Jēkabpils 

mantojums” iniciatīvas pozi-

tīvo devumu uzsvēra L. Sal-

cevičs. 

Jautāta, kādas būs biedrības 

“Jēkabpils mantojums” turp-

mākās aktivitātes, valdes lo-

cekle Renāte Lenša stāsta, ka 

Jēkabpils kapsētas kultūrvēs-

turiskā mantojuma saglabāša-

nas jomā jau esošā datu bāze ar saglabājamo 

pieminekļu un kapavietu fotoattēliem tiks 

papildināta  ar informāciju no biedrībām un 

draudzēm. Jāpiebilst, ka oktobrī tiek gaidīta 

Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības 

inspekcijas kustamā mantojuma un 

restaurācijas metodikas daļas ekspertu vizīte 

Jēkabpilī, lai izvērtētu, kuri no biedrības datu 

bāzē iekļautajiem objektiem varētu tikt virzīti 

iekļaušanai Pieminekļu sarakstā.  

PROJEKTS “AICINĀTS DZĪVĒ” UZSĀK OTRĀ RUDENS 

SEZONU 
Sintija Klūga,  

projekta “Aicināts dzīvē!” 

sabiedrisko attiecību speciāliste 

Biedrība Jēkabpils NVO re-

sursu centrs, īstenojot pro-

jektu “Aicināts dzīvē!”, 

aktīvi pavadījusi vasaras pe-

riodu un nu rudens sezonā 

atsāks “Aicināts dzīvē!” pēc-

pusdienas pašattīstības 

skoliņu nodarbības Jēkab-

pils, Krustpils, Salas no-

vados un Jēkabpils pilsētā.  

Nodarbības mākslā, mūsdienu 

dejā, peldēšanā un radošās infor-

māciju tehnoloģijās, kā arī ikdie-

nas prasmju apgūšanā atsāksies jau novembrī. 

Šobrīd ir apkopots vasarā paveiktais un at-

skaites veidā iesniegts projektu administrējo-

šajā iestādē – Sabiedrības integrācijas fondā. 

Atskaite apstiprināta bez aizrādījumiem. 

Vasaras projekta pasākumi veicinājuši jau-

niešu informētību par arodskolās iegūstamo 

izglītību – izbraukuma praktikumos, savukārt 

ģimeņu saliedētību veicinājušas vasaras ģime-

ņu nometnes daudzbērnu un viena vecāka 

ģimenēm. Sadarbībā ar vienu no projekta 

partneriem – nodibinājumu „Valdardze” –  

izveidots arī metodiskais materiāls sociālajiem 

darbiniekiem, kas izglīto par nevalstisko sek-

toru kā sociālā darba resursu pašvaldībās un 

veicina preventīvus pasākumus vardarbīgas 

bērnu audzināšanas atpazīšanai un mazi-

nāšanai ģimenēs.  

Izbraukuma praktikumi. Tika noorganizēti 

divi izbraukumi. Pirmajā praktikumā jaunieši 

iepazinās ar Aizkraukles un Ērgļu profesionā-

lajām vidusskolām, kā arī Ogres meža tehni-

kumu. Savukārt otrais praktikums jauniešiem 

sniedza ieskatu Valsts robežsardzes koledžā 

(Rēzekne), Rīgas Tūrisma un radošās in-

dustrijas tehnikuma struktūrvienība 

(Preiļi). Izbraukuma praktikuma 

jaunieši iepazinās arī ar Višķu 

profesionālo vidusskolu un Daugav-

pils tehnikumu.  

Vasaras nometnes ģimenēm ar 

bērniem “Aicināts dzīvē!”. Šovasar 

ģimenes baudīja brīvdienas no ik-

dienas rutīnas, mācījās labāk sa-

prast sevi un attiecības ģimenē, 

apguva jaunas prasmes un ieguva 

jaunus draugus, esot kopā divās 

nometnēs – pie Jēkabpils, Ābeļu 

pagastā  un pie Liepājas, Nīcas 

novadā. Katru no nometnēm Jēkab-

pils NVO resursu centrs veidoja 

kopā ar vienu no projekta partneriem – 

Jēkabpils sociālā dienesta Ģimenes atbalsta 

centru un biedrību „Liepājas Jaunie Vanagi”.  

Pēcpusdienu pašattīstības skoliņas, tāpat kā 

pērn, atsāks savu darbību novembrī un  

norisināsies piecu mēnešu garumā. Lai gan 

dažas lietas šogad mainīsies, nodarbību veidi 

paliks līdzšinējie – sports, dejošana, māksla, 

ikdienas prasmju attīstīšana un radošo IT 

prasmju pilnveidošana. Bet līdz rudens – 

ziemas sezonas darbiem biedrības pārstāvji 

vēl dosies otrajā pieredzes apmaiņas brau-

cienā, šoreiz uz Liepāju.  
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ATKLĀJ PIEMIŅAS PLĀKSNI ITAI KOZAKEVIČAI 

Jēkabpils poļu biedrība “Rodacy”, īste-

nojot Jēkabpils pilsētas pašvaldības 

finansēto projektu „Ita – Atmoda katra 

sirdī”, septembra beigās Jēkabpils Tau-

tas namā rīkoja piemiņas pasākumu, 

veltītu minoritāšu tiesību aizstāves, 

Latvijas patriotes un polietes pēc tau-

tības - Itas Kozakevičas piemiņai.  

Sarīkojuma ietvaros tika svinīgi atklāta pie-

miņas plāksne I. Kozakevičai. To, klātesot I. 

Kozakevičas Atmodas laika kolēģiem un 

draugiem – jēkabpiliešiem Aigaram Godiņam, 

Vladimiram Ždanokam, Mārai Grīnbergai, 

Ainai Laiviniecei, Jānim Raščevskim, Jānim 

Lācim, kā arī Jēkabpils pilsētas domes 

deputātam Andrim Rutko un biedrības 

“Rodacy” pārstāvjiem, iesvētīja Jēkabpils 

Svētās Jaunavas Marijas dzimšanas Romas 

katoļu baznīcas priesteris Viktors Siļčonoks.  

Pasākuma dalībnieki atcerējās laiku, kad Lat-

vijā, tai skaitā arī Jēkabpilī, norisinājās 

vēsturiskie Atmodas notikumi, kuros aktīvi 

piedalījās arī Ita Kozakeviča. Viņas ciešo sais-

tību ar Jēkabpili savos atmiņu stāstos piemin 

itin visi runātāji. Kā atceras V. Ždanoks, arī 

Itas pēdējais vakars Latvijā, ar poļu biedrības 

nodibināšanas pasākumu ticis pavadīts Jē-

kabpilī – nākamajā dienā I. Kozakeviča devās 

liktenīgajā braucienā uz Itāliju. 

Apsveikumu sakarā ar piemiņas plāksnes 

atklāšanu I. Kozakevičai  bija atsūtījis arī 

kādreizējais Polijas vēstnieks Latvijā (2001. - 

2005.) Tadeušs Fišbahs: “... visus apsveicu ar 

šo nozīmīgo brīdi – piemiņas plāksnes atklā-

šanu, kas veltīta Itai Kozakevičai, sievietei, 

kura ir divu nāciju – Polijas un Latvijas 

vēsturiska personība, sievietei, kura bija kā 

tilts starp divām tautām - poļiem un 

latviešiem.” Jāpiebilst, ka tieši pēc T. 

Fišbaha ieteikuma Polijas prezidents 

Aleksandrs Kvasņevskis I. Kozakevičai pēc 

nāves piešķīris Komandiera Krustu ar 

Polijas nopelnu ordeņa zvaigzni. 

Par I. Kozakevičas dzīvi un veikumu 

biedrība “Rodacy” ir izveidojusi ceļojošo 

izstādi, kas arī bija skatāma Jēkabpils 

Tautas namā. 

Kā apsveicamu iniciatīvu poļu biedrības 

projektu „Ita – Atmoda katra sirdī” 

novērtēja Jēkabpils pilsētas pašvaldības 

priekšsēdētāja vietnieks sociālajos 

jautājumos Jānis Raščevskis. Savā uzrunā 

klātesošajiem viņš pateicās visiem, kuri 

strādāja pie projekta sagatavošanas un 

uzsvēra šī fakta nozīmīgumu jaunās 

paaudzes vēstures izpratnē par 

Neatkarības atgūšanas laiku.  

„RAINIS IENĀK RAIŅA IELĀ” 
Ar pasākumu „Rainis 

ienāk Raiņa ielā” Jēkab-

pils pensionāru apvie-

nība 25. septembrī no-

slēdza Jēkabpils pilsētas 

pašvaldības finansētā 

tāda paša nosaukuma 

projekta īstenošanu.  

Projekta noslēguma pasāku-

mā Rainis vistiešākajā veidā 

iznāca uz Raiņa ielas – se-

nioru aicināti, uz asfalta se-

guma sev tīkamākās Raiņa 

dzejas rindas un pat veselus 

dzejoļus rakstīja gan Raiņa 

iedzīvotāji, gan Jēkabpils 

Valsts ģimnāzijas audzēkņi.   

“Kā var neatbalstīt, ja esam 

Raiņa ielas iedzīvotāji,” – uz 

jautājumu par motivāciju 

piedalīties atbild Žanna Jūra – viņa kopā ar 

dzīvesbiedru Kasparu Raiņa dzeju rokrakstā 

iedzīvina uz savas mājas piebraucamā celiņa. 

Arī dzejolis piemeklēts atbilstošs uzvārdam – 

“Jūra”. Savukārt dzejoļu krājumam “Rainis 

jaunatnei”, no kurienes dzejolis ņemts, ir sava 

vēsture – grāmata izdota 1965. gadā, un to 

piemiņai par Jēkabpils 3. vidusskolas 8. klases 

beigšanu kā dāvinājumu saņēmusi Žannas 

mamma.  

Viens no projekta „Rainis ienāk Raiņa ielā” 

mērķiem ir sekmēt 

paaudžu sadarbību un, 

vērojot, ka jaunieši kuplā 

pulkā atsaukušies pen-

sionāru apvienības aici-

nājumam jaunieši, var 

izdarīt secinājumu par 

pozitīvu minētā mērķa 

piepildīšanu. Jēkabpils 

Valsts ģimnāzijas latviešu 

valodas un literatūras 

skolotāja Silvija Tuma-

nova, kura ir kopā ar 

skolniekiem Raiņa ielā, 

piebilst, ka projektā, tā 

vadītājas Velgas Novikas 

uzrunāti, iesaistījušies 

11c klases audzēkņi un 

jauniešiem īstenībā patīk 

būt kopā ar vecākās 

paaudzes cilvēkiem.  

Pasākums “Rainis ienāk Raiņa ielā” noslēdzās 

Krustpils pilī – ar sarunām par dzeju un 

Raini, kā arī skolnieku muzikāliem 

priekšnesumiem. 

Izziņai: 

Latvijas Tautas frontes (LTF) otrajā kongresā I.Kozakeviča tika ievēlēta par LTF Domes 

valdes locekli (1989.g.). Pēc ievēlēšanas AP (1990.g.) I.Kozakeviča kļuva par Cilvēka tiesību 

un nacionālo jautājumu komisijas priekšsēdētāju, vadījusi amnestijas lietu izskatīšanu, 

bijusi AP Prezidija locekle. Kā deputāte piedalījusies arī poļu skolu organizēšanā -  

1990.gada jūnijā Cēsis tika atzīta par gada "Sievieti Latviju" un joprojām ir vienīgā šī 

titula īpašniece. I Kozakeviča  gāja bojā 1990.gada 28.oktobrī Itālijā, Vispasaules ārzemju 

poļu biedrību konferences laikā. Ja ne traģiskā pelde Tirēnu jūrā, I. Kozakevičai šogad 

būtu apritējuši 60 gadi.  
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Par pašvaldības sadarbību 

ar NVO sektoru viedokli 

izsaka salas novada domes 

priekšsēdētāja Irēna Spro-

ģe. 

“Salas novadā ir reģistrētas 17 

nevalstiskās organizācijas. Vis-

vairāk sabiedriskās organizā-

cijas ir izveidojuši mednieki. 

Viņi ir apvienojušies 5 bied-

rībās. Novada pašvaldība 

atbalsta NVO darbību, nodro-

šinot līdzfinansējumu projek-

tiem, kuros iegūto rezultātu 

var izmantot pēc iespējas vai-

rāk novada iedzīvotāju. Pašval-

dība neatbalsta privātpersonu 

biznesa projektus, kuri dažkārt 

tiek paslēpti zem biedrību izkārtnes. 

Ļoti ilgus gadus Salas novada Brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība 

piedalās civilās aizsardzības pasākumu nodrošināšanā, kas ir viena no 

pašvaldības funkcijām. Viņi organizē ugunsdrošības profilakses 

pasākumus, apmāca savus biedrus un dzēš ugunsgrēkus. Biedrībai ir 

sabiedriskā labuma organizācijas statuss.  

Mednieku biedrības slēdz līgumus ar novada zemju īpašniekam par 

lauksaimniecības kultūru aizsardzību no meža 

dzīvniekiem un arī putnu postījumiem. Sevišķi svarīga 

šī sadarbība ir zemniekiem. Arvien lielāku vērtību 

iedzīvotāji pievērš savai veselībai, ne vien ar individu-

ālam aktivitātēm, bet arī apvienojas biedrībās kā, 

piemēram, Orientēšanās sporta klubs “Sēlijas mežs”, kas ir aktīvi 

sacensību organizētāji, piesaistot arī skolu jauniešus. Pirms dažiem 

gadiem ir izveidojusies biedrība “Holista”, kuras galvenā rūpe ir 

cilvēku veselība. Biedrībā aktīvi darbojas nūjotāji un pulcina daudz 

interesentu uz vingrošanas nodarbībām, kā arī aktīvai atpūtai 

paredzēto teritoriju sakopšanas talkām.  

Savukārt jaunieši ir izveidojuši Jauniešu domi, kuras darbu koordinē 

pašvaldības algots cilvēks. Jauniešu aktivitātes ir atraktīvas un intere-

santas. Šogad pirmo gadu Viesītes novadā  Sēlijas novadu apvienības 

septiņi novadi organizēja Jauniešu dienu. Novada jauniešu domes 

pārstāvji organizē jauniešu iesaistīšanos brīvprātīgajā darbā. Jaunieši 

savas intereses realizē biedrībā “Aktīvs Salā”. Piemēram, skeitparka 

izbūve notika ar uzņēmēja atbalstu, kurš ir novada domes deputāts.  

Pēdējos gados apsīkusi ir biedrības “Esparsete” darbība, kura  realizēja 

novada sabiedrībai nozīmīgus projektus vides sakārtošanas jomā, 

veica biedrības darbībai nepieciešamo telpu remontu, aprīkojuma 

iegādi un organizēja  bērnu nometnes u.c. Ļoti ceru, ka biedrība atgūs 

savu iepriekšējo darba  sparu.  

Veidot NVO ir pašu cilvēku iniciatīva un tāpēc no pašvaldības 

vadītajas skatu punkta to darbība Salas novadā vērtējama pozitīvi. 

Cilvēki vēlas uzlabot veselību, aktīvi atpūsties, sakārtot vidi, uzlabot 

infrastruktūru,  organizēt sacensības, talkas, nometnes utt. Mūsu 

novadā biedrības darbojas dažādās iedzīvotājus interesējošās jomās.  

Ceru, ka biedrību darbība nākotnē vēl pilnveidosies.” 

Viedokli izsaka Jēkabpils 

novada pašvaldības vadī-

tājs Edvīns Meņķis. 

“Ļoti patīkami, ka mūsu paš-

valdībā ir nevalstiskās organi-

zācijas (NVO), kā, piemēram, 

„Ūdenszīmes” un „Sēļu pūrs”, 

kas nodrošina iedzīvotāju 

mūžizglītošanu, jo pašvaldība 

ikdienā šādus pakalpojumus 

neveic. Līdzīgi aktivitātes tiek piedāvātas arī citās novada NVO. Šī 

izglītība ir ļoti dažāda. Cilvēkam ir iespēja izvēlēties, kas viņam patīk, 

kas nepatīk, un līdz ar to pieaug arī cilvēku aktivitāte.  

Jēkabpils novadā NVO visaktīvākās ir tieši mūžizglītībā un vēsturisko 

vērtību saglabāšanā, dažādu rokdarbu, amatniecības prasmju 

izkopšanā un saglabāšanā. 

Mazāk aktīvi NVO darbojas tieši sociālo pakalpojumu sniegšanā cil-

vēkiem. Bet tā ir smaga joma, un tajā nepieciešams pakāpeniski uzkrāt 

pieredzi. Jāizprot, kā sniegt šādus pakalpojumus, un kur rast finan-

sējumu. 

Neesmu novērojis, ka ir kādas būtiskas, vai ļoti pamanāmas problē-

mas, bet ņemot vērā lielo NVO skaitu novadā, ir svarīgi, lai šīs 

organizācijas draudzīgi sadzīvotu savā starpā, un draudzīgi sadzīvotu 

arī ar pašvaldību. Ne vienmēr visas NVO idejas pašvaldība var atbal-

stīt, jo tam ir vajadzīgs finansējums, bet cik spējam, tik atbalstam. 

Vajadzīga arī savstarpējā sapratne, jo mēs vienlaicīgi nevaram 100% 

atbalstīt visas NVO kādā konkrētā jomā, bet pamīšus, stiprinot arī 

citus sektorus. Bet nu patlaban viss ir kārtībā. Lai tik biedrības 

darbojas. 

Ik gadu mēs rīkojam NVO projektu konkursu, kā arī cenšamies 

atbalstīt biedrības ar līdzfinansējumu dažādos partnerību projektos. Ir 

arī atvieglojumi telpu nomā un izmantošanā. Gan apkure, gan 

komunālie pakalpojumi NVO ir pieejami lētāk. Nedaudz mazāks 

atbalsts veidojas tām organizācijām, kuras izmanto atsevišķas ēkas, jo 

tur gan apkure, gan pārējā palīdzība ir nepieciešama daudz lielākā 

apjomā. Tur pašvaldība pilnīgi visus izdevumus nespēj segt. Bet liels 

prieks par pašu organizāciju dalībnieku izrādīto iniciatīvu. 

Paldies mūsu novada nevalstiskajām organizācijām jāsaka par to, ka 

viņas savā vidū spēj ‘’izvilkt’’ cilvēkus, kuri iepriekš varbūt nemaz nav 

iesaistījušies sabiedriskajās aktivitātēs. Tomēr darbs biedrībā nav tik 

ierobežojošs, un līdz ar to daudzi cilvēki izvēlas iziet sabiedrībā un 

realizēt kādu skaistu, noderīgu projektu. Un ieguvēji ir visi – ne tikai 

organizācijas dalībnieki, bet arī pārējie iedzīvotāji. 

Diezgan svētīgi būtu, ja šāda neliela NVO būtu katrā apdzīvotā 

ciematā, ne tikai pagastu centros. Varbūt ir cilvēki, kas grib darboties, 

bet viņus baida birokrātiskās prasības, papīru kārtošana, reģistrācijas 

utt., tādēļ viņi izvēlas darboties tā nogaidoši, kā interešu grupiņas. Bet, 

ja šie cilvēki būtu oficiāli reģistrējušies, tad viņi arī daudz ko vairāk 

varētu panākt, īstenot daudz grandiozākas idejas, piesaistot 

finansējumu tieši no ārienes, ne tikai no pašvaldības.” 

Veicot lasītāju aptauju par “Vidusdaugavas e-avīzes” saturu, tika izteikts priekšlikums, ka nepie-

ciešams publicēt arī novadu pašvaldību vadības viedokļus par NVO sektoru.  

Edvīns Meņķis:  Lai tik 

biedrības darbojas! 

PAŠVALDĪBA UN NVO: VIEDOKĻI PAR SADARBĪBU 

Irēna Sproģe: Nodrošinam 

līdzfinansējumu projektiem, 

kuros iegūto rezultātu var 

izmantot pēc iespējas vairāk 

iedzīvotāju 
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ARĪ NVO RESURSU CENTRAM SAVI FAVORĪTI 

Aleksandrs Kalniņš,  

Jēkabpils NVO resursu centra valdes loceklis 

Šī gada Zemgales – Latgales reģionālais 

mazpulku projektu forums, kas notika 

Jēkabpilī, pārsteidza ar ideju daudz-

veidību, oriģinalitāti un pielietojamību.  

Ap simts mazpulcēnu no dažādām organizāci-

jas vienībām prezentēja šovasar veikto darbu 

rezultātus, bet daži pētījumi bija ilguši pat trīs 

gadu garumā! Interesanti, ka daudzas projek-

tu prezentācijas jau kļuvušas par pilnvērtī-

giem priekšnesumiem ar dziesmām, dzejas 

lasījumiem un citām atrakcijām, neskaitot 

daudzveidīgo uzskates materiālu pielieto-

jumu.  

Jēkabpils NVO resursu centra pārstāvim bija 

iespēja eksperta lomā pabūt 20 projektu pre-

zentācijās divās grupās, kur dažāda vecuma 

mazpulcēni aizstāvēja savus projektus un 

pētījumus. Žūrija, kurā bija trīs eksperti 

gandrīz visos gadījumos bija diezgan vien-

prātīga un domstarpību par labākajiem pro-

jektiem nebija.  

Papildus foruma organizatoru balvām, kā 

interesantāko projektu autorus ar savām 

balvām iepriecināja arī Jēkabpils NVO resursu 

centrs, piešķirot tās: Skaidrim Skutelim no 

Līvānu mazpulka par pētījumu „Dubnas upes 

tīrība”, Ditai Grundzpeņķei, Sunākstes 

mazpulks, par projektu „Fotogrāfiju apdare”, 

kurā tika nodemonstrēta iespēja, kā pārnest 

fotogrāfiju uz koka dēlīšiem, Lindai Ozoliņai, 

Sūnu mazpulks, par ārstniecības augu 

noderīguma un pielietojuma iespējām iz-

klāstu, Mārai Madarai Imšai, Liezēres 

mazpulks, par projektu „Skrējējpīles”. 

Galveno balvu no resursu centra saņēma 

atraktīvais jaunais lauksaimnieks Gustavs 

Šēnbergs no Viesītes mazpulka par projektu 

„Lopbarības sagatavošana un izpēte”. 6. klases 

audzēkņa zināšanas par projekta tēmu 

pārsteidza visu žūriju. Viņš uzvarēja savā 

grupā kopumā, apsteidzot pārējos sāncenšus. 

Žūrija atzina, ka ar tādiem jauniešiem Latvijas 

lauksaimniecībai ir nākotne! 

Pēc apbalvošanas ceremonijas Latvijas 

mazpulku padomes priekšsēdētāja Randa 

Medne pateicās Jēkabpils NVO resursu centra 

valdei par sadarbību foruma darbā. 

LATVIJAS MAZPULCĒNU IZAUDZĒTIE SARKANIE SĪPOLI 

NOPĒRKAMI „MAXIMA LATVIJA” VEIKALOS VISĀ LATVIJĀ 

No 13. oktobra visos „Maxima Latvija” 

veikalos Latvijā ir iespējams iegādāties 

biedrības „Latvijas Mazpulki” bērnu 

audzētos sarkanos sīpolus.  

Kopumā biedrība „Latvijas Mazpulki” tirdz-

niecībā nodevuši 2,6 tonnas sarkano sīpolu, 

kurus audzējuši čaklie mazpulcēni no Valde-

mārpils, Viesītes, Ilzenes, Bejas, Penkules, 

Džūkstes, Seces, Kursīšiem, Špoģiem, 

Anneniekiem, Mazsalacas, Kārķiem, Vijciema, 

Baltinavas, Limbažiem, Priežmales, Zantes, 

Neretas un Kandavas. Latvijas Mazpulku 

audzētos sīpolus veikalos varēs atpazīt pēc 

īpaša noformējuma.  

„Ar mazpulcēniem sadarbojamies kopš 2009. 

gada. Ļoti novērtējam bērnu ieguldīto darbu 

lielās ražas izaudzēšanā,” stāsta SIA „Maxima 

Latvija” vadītājs Andris Vilcmeiers, norādot, 

ka uzņēmums vienmēr ir ieinteresēts papildi-

nāt veikalu plauktus ar Latvijā audzēto pro-

dukciju. Pēc uzņēmuma analītiķu aplēsēm, 

mazpulcēnu raža varētu tikt iztirgota nedēļas 

laikā, jo šajā laika periodā sortimentā būs 

pieejami tikai mazpulcēnu audzētie sarkanie 

sīpoli.  

Latvijas Republikas Zemkopības ministrs 

Jānis Dūklavs stāsta: „Šī ļoti labā tradīcija 

sākās tālajā 2006. gadā un turpinās vēl 

šodien. Šo gadu laikā audzēti kāposti, burkāni, 

sīpoli, kartupeļi, galda bietes, burkāni, 

pupiņas un cūku pupas. Man ir ļoti liels prieks 

par to, ka „Maxima” veikalu tīkls šo gadu laikā 

bijis aktīvs jauno lauksaimnieku atbalstītājs. 

Gribu novēlēt, lai mazpulcēniem šī sadarbība 

ar zemnieku saimniecību „Ezerkauliņi" un 

veikalu tīklu „Maxima" turpinātos, un raža 

kļūtu vēl lielāka.”  

Biedrības „Latvijas Mazpulki” padomes 

priekšsēdētāja Randa Medne stāsta, ka šogad 

sarkano sīpolu audzēšanā iesaistījās vairāk 

nekā 30 mazpulku ar 125 mazpulcēniem. Ap-

jomi, ko audzēja viens mazpulcēns, bijuši 

ļoti dažādi – no 2 līdz 50 kg sīksīpoliņu. 

„Audzējot dārzeņus, bērni iemācas bizne-

sam nepieciešamās prasmes – ražas plāno-

šanu, sazināšanos ar dārzeņu uzpircējiem, 

ražas kvalitātes prasību nodrošināšanu, kā 

arī izzina pārdošanas procesu un sastopas 

ar dažādiem riskiem, kas uzņēmējdarbībā 

var rasties,” turpina R.Medne, norādot, ka 

rezultātā bērni iemācās arī to, ka ar savu 

darbu var nopelnīt. 

Biedrības „Latvijas Mazupulki” izaudzētos 

sīpolus iepērk zemnieku saimniecība „Ezer-

kauliņi” – šeit dārzeņi tiek sašķiroti un pēc 

tam nonāk „Maxima Latvija" veikalu plauktos.  

„Latvijas Mazpulki” dibināti jau 1929. gadā, 

kad tie bija ne tikai laukos, bet arī pilsētās. 

1933. gada vasarā darbojās 123 mazpulki ar 

1976 dalībniekiem. Šobrīd „Latvijas Mazpulki” 

apvieno vairāk nekā 2000 čaklo bērnu un 

jauniešu visā Latvijā, kas šogad paspējuši 

izaudzēt dažādus dārzeņus.  

Papildu informācija: Zane Udrase - SIA 

„Maxima Latvija” Komunikācijas speciāliste; 

tālr.: 20384312, e-pasts: 

zane.udrase@maxima.lv; www.maxima.lv. 

Jēkabpils NVO resursu centra valdes galveno balvu saņem Gustavs Šēnbergs no Viesītes 

mazpulka. Spodras Purviņas foto 



Jēkabpils NVO resursu centrs piedāvā  

BEZMAKSAS konsultācijas grāmatvedībā un lietvedībā.  

Bezmaksas konsultācijas būs pieejamas līdz 2015.gada beigām. 
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ROMU ĢIMENĒM PALĪDZ INTEGRĒTIES 

SABIEDRĪBĀ 

Ar kopīgu pasākumu 25. septembrī Rīgā, 

noslēdzās Izglītības iniciatīvu centra 

īstenotais projekts „Integrācijas inkubators 

romu bērnu un jauniešu atbal-

stam” (Nr.2012.EEZ/PP/2/MAC/041/011), 

kura mērķis bija sekmēt romu bērnu un 

jauniešu iekļaušanu izglītības sistēmā un 

darba tirgū, un viņu ģimeņu integrāciju 

sabiedrībā, veicinot sadarbību un starp-

kultūru dialogu sociālo atšķirību sama-

zināšanai 

Projekta galvenie rezultāti: 

 kopš 2014. gada jūlija četros Latvijas re-

ģionos darbojas 5 romu mediatori, kuru 

darbība ir sekmējusi saziņu starp 

romiem un valsts pārvaldes iestādēm, 

palīdzējusi romiem pārvarēt sociālās 

integrācijas barjeras un uzlabojusi 

pieejamību valsts un pašvaldību pakal-

pojumiem; 

 2014.gadā izveidoti un uzsāka darbību 

četri Resursu centri romu bērniem un  

jauniešiem; 

 īstenoti daudzveidīgi starpkultūru komu-

nikācijas pasākumi: 

 12 praktikumi pašvaldību darbiniekiem, 

romu jauniešiem un vecākiem,  kurus 

vadīja izglītoti romu tautības pārstāvji, 

 četras „Brīvdienu akadēmijas” romu bēr-

niem un jauniešiem un viņu vienaudžiem 

savstarpējas kultūru dažādības iepa-

zīšanai un sadarbības veicināšanai, (kopā 

93 dalībnieki) 

 konkurss „Veidosim vienotu sabiedrību 

kopā!” dažādu etnisko grupu kultūras 

elementu iepazīšanai;   

 vairāk nekā 80 pedagogi, sociālie dar-

binieki un citi speciālisti Latvijas reģio-

nos pilnveidojuši zināšanas par iekļau-

jošu un multikulturālu izglītību un prak-

tiski apguvuši metodes, kā kultūru da-

žādību mācību procesā padarīt par 

ieguvumu. 

Vairāk par projektu un romu mediatoru 

darbību: www.iic.lv 

Projekta rezultāti un labās prakses piemēri: 

http://issuu.com/ilonaiic/docs/e-materials 

NOTIKS IV VIDUSDAUGAVAS REĢIONA  

NVO FORUMS 

13.novembrī plkst.13:00 Krustpils pils 

Marmora zālē (Rīgas ielā 216B, 

Jēkabpilī) notiks biedrības “Jēkabpils 

NVO resursu centrs” rīkotais IV 

Vidusdaugavas reģiona NVO forums. Tā 

tēma  “J a unieši  –  N VO ja unā 

asinsrite ... ?” 

IV Vidusdaugavas reģiona NVO forums ir 

iecerēts trijās daļās. Pēc foruma atklāšanas  

biedrības prezentēs labo pieredzi par to, kā 

jaunieši iekļāvušies, ar kādām grūtībām 

saskaras un kādas ir jauniešu priekšrocības, 

darbojoties NVO sektorā, kā arī izteiksies par 

to, kādu redz nākotni “Jaunieši un NVO” 

aspektā. 

Otrā daļa būs veltīta biedrību brīvprātīgā 

darba veicēju godināšanai – nominācijas 

“Vidusdaugavas reģiona GADA BRĪVPRĀTĪ-

GAIS 2015” kategorijās “Labā sirds”, “Gudrā 

galva” un “Čaklās rokas” pasniegšanai. Pa-

pildus minētajām kategorijām, tiks izvirzīts 

viens brīvprātīgais jaunietis/-te (līdz 30 

gadiem) nominācijai “NVO cerība 2015”. 

Brīvprātīgo godināšana Vidusdaugavas 

reģionā pamazām tiek iedibināta kā tradīcija 

– tāda notika arī pagājušajā gadā – III Vidus-

daugavas reģiona foruma laikā ar mērķi, 

tuvojoties Starptautiskajai Brīvprātīgo dienai - 

5.decembrim, atzīmēt brīvprātīgo nozīmīgo 

ieguldījumu nevalstisko organizāciju darbības 

jomā.  

Foruma sākumā un starp daļām paredzēti 

brīži kafijai un fotopauzei. Forumu noslē-

dzošajā – trešajā daļā notiks radošā darbnīca 

“NVO ziepes svaigām idejām", kur mākslā – 

veidot ziepes ar pašu izvēlētu aromātu un 

sastāvdaļām, ievadīs biedrības “Abra” valdes 

locekle, un ziepju gatavošanas meistare Kris-

tīne Rubina. 

Ierobežotā vietu skaita dēļ, lūgums savu 

dalību pieteikt iepriekš: zvanot, tālr.: 

26334547 (Ritma) vai rakstot uz E-adresi: 

ritma1909@inbox.lv līdz 10. novembrim. 

Precizēta darba kārtība būs skatāma 

www.jekabpilsnvo.lv tuvāk norises datumam 

http://www.iic.lv
http://issuu.com/ilonaiic/docs/e-materials
mailto:ritma1909@inbox.lv
http://www.jekabpilsnvo.lv
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NORISINĀS BALTKRIEVU KULTŪRAS DIENA 
Atgādinot par sevi kā par neatņemamu 

Latvijas kultūras telpas sastāvdaļu, 

baltkrievu kopiena šogad pilsētās, 

kurās darbojas baltkrievu biedrības, 

rīko kultūras dienas. Jēkabpilī 

notiekošais pasākums, uz kuru 

baltkrievu biedrība „Spatkanne” 

aicināja septembra nogalē, bija jau 

septītais pēc kārtas.  

Baltkrievu kultūras diena Jēkabpilī bija veltīta 

izcilā baltkrievu apgaismotāja un pirmā 

grāmatu iespiedēja Franciska Skorinas 

(1490.g. – 1552.g.) 525  gadu jubilejai. 

Pateicoties viņam, 1512. gadā tika izdota 

pirmā drukātā grāmata austrumslāvu tautu 

vidū – Bībeles tulkojums vecbaltkrievu 

valodā. Apskatei bija pieejama viņa grāmatu 

izstāde, kā tika nolasīti vēsturei zināmie 

biogrāfijas fakti gan latviešu, gan baltkrievu 

valodās. 

Pasākuma norises vietā – Jēkabpils Tautas 

namā. varēja aplūkot baltkrievu nacionālos 

rakstus, izšūtus dvieļos, nobaudīt 

tradicionālos baltkrievu ēdienus, kā arī 

noskatīties koncertu, kurā bez baltkrievu 

biedrības “Spatkanne” vokālā ansambļa 

uzstājās arī citu Jēkabpils nacionālo biedrību 

un viesu amatierkolektīvi. 

Biedrības “Spatkanne” rīkotajā kultūras 

dienas sarīkojumā kā Goda viesis bija ielūgts 

Balt-krievijas Republikas ģenerālkonsuls 

Latvijā Vladimirs Kļi¬movs, kurš pateicās 

biedrībai “Spatkanne” par devumu baltkrievu 

kultūras saglabāšanā un kā  dāvanu pasniedza 

piecus Baltkrievijas Enciklopēdijas sējumus. 

Biedrības devumu, bagātinot kultūras dzīvi 

Jēkabpilī, uzsvēra arī kā Goda viesi uzaicinātie 

Jēkab¬pils domes priekšsēdētāja vietnieks 

Aivars Kraps,  

Latvijas Baltkrievu savienības valdes 

priekšsēdētāja Valentīna Piskunova un valdes 

locekle Jeļena Lazareva, Jelgavas baltkrievu 

biedrības „Zlata” valdes locekle, 12. Saeimas 

deputāte Zenta Tretjaka un Jēkabpils pilsētas 

domes deputāts, Afganistānas kara veterānu 

kluba valdes loceklis Andris Rutko. 

Baltkrievu kultūras dienu maratons Latvijā 

noslēgsies ar pasākumu 31. oktobrī Rīgā, 

Nacionālajā bibliotēkā. 

Jēkabpils ukraiņu kultūrizglītojošās 

biedrības „Javir” projekts "Dvēseles 

pūra lāde" jeb "Duhovna skarbnica" ir 

viens no sešiem 2015. gada Zemgales 

NVO projektu programmas Starpkultū-

ru dialoga projektu grupā atbalstī-

tajiem. Vienas no projekta aktivitātēm 

– Santas Aļeiņikovas foto izstādes 

“Ukraiņu tautastērpu šodienas elpa” 

atklāšana notika Jēkabpils Galvenajā 

bibliotēkā 8.oktobrī. 

Izstādē skatāmas 12 S. Aļeiņikovas lielformāta 

fotogrāfijas, kurās iedzīvināti Jēkabpils 

ukraiņu kultūrizglītojošās biedrības „Javir”  

dalībnieki ukraiņu tautastērpos. 

Nav nejaušība, ka projektā “Dvēseles pūra 

lāde” ir iekļauta Santas ideja ukraiņu tautas 

mentalitāti atklāt caur cilvēkiem, kuri savas 

tau ta s tra dīci ja s cen šas 

saglabāt, dzīvojot ārpus dzimtās 

zemes. Viņa ir absolvējusi Lat-

vijas Kultūras akadēmijas 

Latvijas Kultūras koledžu 

studiju programmā kultūras 

menedžeris ar specializāciju ra-

došajā fotogrāfijā. Darbojoties 

kā brīvprātīgā, Santa tik 

organiski iekļāvās biedrības 

dzīvē, ka fotogrāfijas atklāj ne 

tikai krāšņos ukraiņu tautas-

tērpu elementus, bet arī fotomodeļu tā brīža 

emocijas. Turklāt, izstādes atklāšanā autore 

arī vārdos īsumā raksturoja katru no 

cilvēkiem, kuri pozēja fotomāksliniecei 

Izstādēs atklāšanā piedalījās arī paši foto-

modeļi, kuriem katram bija savs stāsts  par 

zīmīgām piemiņas lietām, kuras 

liek domās atgriezties pie 

dzimtajām mājām un mīļajiem, 

kas jau viņsaulē, vai arī  tautas 

teika, kuras sižets liek aizdo-

māties par vērtībām – vienlīdz 

aktuālām neatkarīgi ne no na-

cionalitātes, ne vēstures laik-

meta.   

Daudzie apsveicēji pauda atzi-

nību S. Aļeiņikovas paveiktajam 

un vēlēja radošu veiksmi un drosmi turpmāku 

projektu īstenošanā gan foto autorei, gan 

biedrības “Javir” dalībniekiem. 

Foto izstāde “Ukraiņu tautastērpu šodienas 

elpa” Jēkabpils Galvenajā bibliotēkā skatāma 

līdz 30. oktobrim. 

IZSTĀDE “UKRAIŅU TAUTASTĒRPU ŠODIENAS ELPA” ATKLĀJ  

NE TIKAI APĢĒRBA ELEMENTUS 

AR SAVAS TAUTAS KULTŪRAS DIENU  

ATZĪMĒ 25-TO GADSKĀRTU 
Jēkabpils NVO resursu centra valde 

darbinieku un biedrorganizāciju vārdā 

sveic Jēkabpils poļu biedrības “Rodacy” 

dalībniekus ar biedrības 25 gadu 

jubileju un uzņemšanu Jēkabpils NVO 

resursu centra biedru skaitā.  

Reizē ar latviskās pašapziņas Atmodu savas 

nacionālās identitātes atdzimšanu Latvijā 

piedzīvoja arī mazākumtautības, tai skaitā 

poļi. Jēkabpilī poļu biedrība dibināta 1990. 

gada rudenī, kad kopā ar vairākiem citiem 

Atmodas laika aktīvistiem uz šādu soli 

jēkabpiliešus rosināja Latvijas patriote un 

poliete pēc tautības Ita Kozakeviča. Atzīmējot 

nozīmīgo gadskaitli, Jēkabpils poļu biedrība 

“Rodacy” jau septembra beigās Jēkabpils 

Tautas namā atklāja piemiņas plāksni Itai 

Kozakevičai, bet jubilejas pasākumi 

norisinājās 10.oktobrī – vispirms ar 

Dievkalpojumu Jēkabpils Sv. Jaunavas 

Marijas dzimšanas Romas katoļu baznīcā , bet 

pēc tam ar “Poļu kultūras dienu” Jēkabpils 

Tautas namā. 

Jubilejas sarīkojums sākās ar Goda viesu 

uzrunām un apsveikumiem. Jēkabpils poļu 

biedrības vadītājs Aleksandrs Raščevskis un 

biedrības aktīvisti saņēma Polijas Republikas 

ārkārtējās un pilnvarotās vēstnieces Latvijas 

Republikā Evas Dembskas parakstītus 

Diplomus, kurus pasniedza Polijas 

vēstniecības Latvijā pārstāvis.  Pateicības 

rakstus “Rodacy” biedri saņēma arī no 

Latvijas poļu savienības, ko savienības 

priekšsēdētāja Rišarda Stankeviča vārdā 

pasniedza šīs institūcijas pārstāvis. Arī 

Jēkabpils pašvaldības vadītāja Leonīda  

Salceviča parakstītos Pateicības rakstus, darba 

vizītes Briselē dēļ, pasniedza viņa vietnieks 

Aivars Kraps.  

Lasīt tālāk 

http://jekabpilsnvo.lv/?p=5913
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Jēkabpils krievu biedrība “Rodņik”, 

īstenojot Jēkabpils pilsētas pašvaldības 

finansēto projektu „Ar kultūras dialoga 

starpniecību iepazīstam viens otru”, ir 

sagatavojusi krievu tautas dziesmu un 

deju, kā arī  tautas pasakas  teatralizētu  

uzvedumu.   

Ar iestudēto programmu , biedrība viesojās 

Jēkabpils pirmskolas izglītības iestādē 

“Bērziņs”, kur kopā ar bērniem dziedāja, 

dejoja un iejutās krievu tautas pasakas 

„Rācenis” tēlos. 

Pasakas ir tā senču nemateriālā mantojuma 

daļa, ar kuras palīdzību bērni ātrāk ievadāmi 

dzīvē, apgūstot gan uzvedības modeļus, gan 

izprotot vērtību kategorijas. Biedrības 

“Rodņik” vadītāja Natālija Čehova, kura ir arī 

projekta idejas autore,  informē, ka 

bērnudārza “Bēziņš” audzēkņi labprāt 

atsaukušies biedrības aicinājumam 

piedalīties pasakas “Rācenis” iestudējumā.  

“Mazuļi pārģērbās un, iejūtoties tēlos, 

kļuva par īstiem krievu tautas pasakas 

personāžiem, “stāsta N. Čehova.  

“Bez pasakas izspēles, bērnus iesaistījām 

rotaļu dejās.  Tautas dejā “Matrjoška” 

iepazīstinājām ar seno krievu tautas 

rotaļlietu - tādā veidā - ar spēlēm un dejām 

- ir vieglāk iepazīt citu tautu kultūru,” 

papildina projekta autore.  

Projekta vadītāja ir biedrības aktīviste 

Diāna Rodionova, bet realizēšanā aktīvi 

iesaistījušies arī citi biedrības dalībnieki. 

Piemēram, Mihaila Potapiča lomu pasakā 

“Rācenis” ar aizrautību spēlē Sergejs 

Podalko. 

Foto: Natālija Čehova 

Kristīne Liepiņa,  

Izglītības iniciatīvu centra projektu vadītāja 

Šī gada 13.-14. novembrī Ventspilī 

notiks Latvijas mazākumtautību 

forums, kuru organizē Kultūras 

ministrija sadarbībā ar Kurzemes NVO 

atbalsta centru. 

Foruma pirmajā dienā paredzēts darbs 4 

tematiskajās darba grupās par iespējām, kā 

mazākumtautību pārstāvji, to skaitā jaunieši, 

var iesaistīties Latvijas politikā, ekonomikā, 

kultūras un sabiedriskajā dzīvē. Foruma 

otrajā dienā tiks prezentēts Baltijas sociālo 

zinātņu institūta veiktais pētījums par 

mazākumtautību iesaisti un līdzdalību Latvijā, 

kā arī sniegta informācija par Latvijas 

Nacionālā kultūras centra programmām 

kultūru dažādības atbalstam. Ar pieredzi par 

darbu ar mazākumtautībām reģionos dalīsies 

Ventspils un Jelgavas pašvaldību pārstāvji. 

Precīzu darba kārtību varat apskatīt 

pielikumā. 

Lai forumā varētu piedalīties dalībnieki no 

visas Latvijas, katrā reģionā ir foruma 

koordinators, kurš koordinē dalībniekus un 

organizē kopēju transportu un naktsmājas: 

KURZEME, RĪGA: Svetlana Rudzīte, tel. 

26392700 

ZEMGALE: Uldis Dūmiņš, tel. 29802373 

LATGALE: Oskars Zurģickis, tel. 26565858 

VIDZEME: Ansis Bērziņš, tel. 26136756 

Pieteikšanās dalībai forumā līdz 4.novembrim 

elektroniski: 

https://docs.google.com/forms/d/1kz0t_-a5-

whFymP4vs6hHOScF4TOz3RstR1LT6XdOak

/viewform 

Pieteikties var arī pie reģionālajiem 

koordinatoriem personīgi.•  

No organizācijas forumam aicināti pieteikties 

2-3 dalībnieki. Pieteikšanās forumam tiks 

apstiprināta individuāli līdz 6.novembrim. 

Foruma darba kārtība 

NOTIKS LATVIJAS MAZĀKUMTAUTĪBU FORUMS 

TIESĪBSARGS IZSLUDINA KONKURSU "GADA BALVA 

PERSONU AR INVALIDITĀTI ATBALSTAM" 

Tiesībsargs aicina ikvienu Latvijas 

iedzīvotāju pieteikt konkursam neval-

stiskās organizācijas, kas palīdzējušas 

cilvēkiem ar invaliditāti. Konkursu 

organizē tiesībsargs sadarbībā ar 

Latvijas Nacionālo bibliotēku un Inva-

līdu un viņu draugu apvienību "Apei-

rons". Nevalstiskās organizācijas var 

pieteikt ikvienā no 7 nominācijām, no-

sūtot elektronisku pieteikumu uz e-pas-

ta adresi nvobalva@tiesibsargs.lv (link 

sends e-mail) līdz 30. oktobrim. 

Konkursa mērķis ir identificēt labās prakses 

piemērus un sekmēt personu ar invaliditāti 

intereses pārstāvošo nevalstisko organizāciju 

darbību. Konkursam izvēlētas 7 nominācijas, 

kurām iespējams pieteikt atbilstošākās 

nevalstiskās organizācijas ("Skaļākā balss", 

"Nodarbinātības veicinātājs", "Digitālās 

integrācijas veicinātājs", "Pakalpojumu no-

drošinātājs", "Izglītības veicinātājs", "Sociālā 

kampaņa", "Bērnu ar invaliditāti aizstāvis"). 

Ar detalizētu nomināciju aprakstu var iepa-

zīties konkursa nolikumā. Konkursa noli-

kums, kā arī pieteikuma veidlapa atrodama 

Tiesībsarga biroja mājaslapā www.tiesib-

sargs.lv. 

Konkursa pieteikumus vērtēs īpaša žūrijas 

komisija. Žūrijas komisijas sastāvā būs 

vairākas sabiedrībā zināmas personas, kā arī 

tiesībsargs Juris Jansons, Latvijas Nacionālās 

bibliotēkas direktors Andris Vilks un Invalīdu 

un viņu draugu apvienības "Apeirons" vadītājs 

Ivars Balodis. Konkursa noslēguma cerem-

onija un uzvarētāju apbalvošana notiks 3. 

decembrī, no plkst. 18:00 līdz 20:00, Latvijas 

Nacionālajā bibliotēkā.  

Šī gada 3. decembrī, kas ir Starptautiskā cil-

vēku ar invaliditāti diena, tiek rīkoti trīs 

pasākumi, kas veltīti, lai pievērstu sabiedrības 

uzmanību personu ar invaliditāti situācijas 

uzlabošanai un veicinātu šo personu 

iekļaušanu sabiedrībā. Lasīt tālāk. 

https://docs.google.com/forms/d/1kz0t_-a5-whFymP4vs6hHOScF4TOz3RstR1LT6XdOak/viewform
https://docs.google.com/forms/d/1kz0t_-a5-whFymP4vs6hHOScF4TOz3RstR1LT6XdOak/viewform
https://docs.google.com/forms/d/1kz0t_-a5-whFymP4vs6hHOScF4TOz3RstR1LT6XdOak/viewform
http://jekabpilsnvo.lv/wp-content/uploads/2015/10/MT_darbakartiba.docx
http://www.tiesibsargs.lv
http://www.tiesibsargs.lv
http://jekabpilsnvo.lv/?p=5868


„JAUNIEŠU KLUBS „13.PIRMDIENA”” PREZENTĒ 

JĒKABPILI KĀ VELOTŪRISTIEM DRAUDZĪGU 

PILSĒTU 

SAŅEM SABIEDRISKĀ LABUMA ORGANIZĀCIJAS 

STATUSU 

Jēkabpils NVO resursu centra biedror-

ganizācija "Vides un tūrisma attīstības 

Klubs "SĒLIJA"' ir saņēmusi sabied-

riskā labuma organizācijas statusu.  

Ieteikumu Valsts ieņēmumu dienestam ( VID) 

pieņemt lēmumu piešķirt sabiedriskā labuma 

organizācijas statusu sešām nevalstiskajām 

organizācijām, tajā skaitā biedrībai "Vides un 

tūrisma attīstības klubs "SĒLIJA"', Sabied-

riskā labuma komisija pieņēma vienā no 

septembra sēdēm. Biedrības "Vides un tū-

risma attīstības klubs "SĒLIJA"' valdes locekle 

Rasma Draška informē, ka ir VID lēmums ir 

bijis labvēlīgs un biedrība ir pilntiesīga 

sabiedriskā labuma organizācijas statusa 

turētāja.  

Jāpiebilst, ka Sabiedriskā labuma organi-

zācijas (SLO) statuss vienlaikus ir gan 

ieguvums, gan administratīvs slogs: 

+ SLO statuss – dod potenciālajam ziedo-

tājam skaidru ziņu, ka organizācija darbo-

jas sabiedrības interesēs un likuma 

ietvaros, kā arī to, ka organizācijas darbība 

tiek kontrolēta; 

+ ziedojot SLO, ziedotājs iegūst nodokļu 

atlaides; 

+  SLO statuss dažkārt ir nepieciešams, lai 

saņemtu finansējumu no ES fondiem. 

– SLO statuss uzliek administratīvu slogu – 

strikti jāievēro SLO likuma noteikumi, ik 

gadu jāatskaitās par padarīto; 

– SLO administratīvajiem izdevumiem drīkst 

izlietot ne vairāk kā 25 procentus no 

attiecīgajā kalendārajā gadā izlietotajiem 

vispārējiem ziedojumiem; 

– jāievēro strikti nosacījumi attiecībā uz 

finanšu līdzekļu un mantas izlietošanu – 

SLO drīkst bez atlīdzības nodot tai ziedoto 

mantu vai finanšu līdzekļus tikai 

pamatojoties uz rakstveida līguma pamata 

un tikai saskaņā piešķirtajām SLO darbības 

jomām. 

 

Izziņai: 

Saskaņā ar VID, kas ir Sabiedriskā labuma 

organizāciju reģistra turētājs, sniegto 

informāciju par SLO skaitu pēc stāvokļa uz 

2015.gada 1.janvāri, tādas ir 2 294. 

Kā liecina Uzņēmumu reģistrā pieejamā 

informācija, līdz 2015.gada 1.janvārim 

Biedrību un nodibinājumu reģistrā reģistrētas 

(aktīvas) bija 21 126 biedrības un 1 554  

nodibinājumi; Reliģisko organizāciju un to 

iestāžu reģistrā reģistrētas (aktīvas) bija 1 280 

reliģiskās organizācijas un to iestādes. 

Tādējādi secināms, ka no visām biedrībām, 

nodibinājumiem un reliģiskajām organi-

zācijām pēc stāvokļa uz 2015.gada 1.janvāri 

9,6 % organizācijām ir Sabiedriskā labuma 

organizācijas statuss.  

Materiāla sagatavošanā izmantota vietnē  

http://sadarbibasabc.lv/sabiedriska-labuma-

organizacijas-statuss/ publicētā informācija 

Jēkabpils Bērnu un jauniešu centrā par 

divu – biedrības „Jauniešu klubs 

„13.pirmdiena”” iniciatīvas “Jēkabpils 

– lieliska izvēle ģimenes kopīgajam 

pārgājienam” un Jēkabpils Bērnu un 

jauniešu centra projekta “Profesiju 

ekspedīcija X” norisi un rezultātiem 

24.septembrī tika rīkota preses konfe-

rence. 

Biedrības „Jauniešu klubs „13.pirmdiena”” 

projekts viens no Jēkabpils pilsētas pašval-

dības NVO 2015. gadā projektu konkursā 

atbalstītajiem. Projekta “Jēkabpils–lieliska iz-

vēle ģimenes kopīgajam pārgājienam” rezul-

tātā ir izstrādāts maršruts ar 7 apskates, atpū-

tas un dabas objektiem Jēkabpilī un tās tu-

vumā, izveidots oriģināls un ērti pārskatāms 

buklets ar objektu aprakstiem trijās valodās, 

kā arī sagatavota videofilma DVD formātā par 

ģimenes ceļojumu pa Jēkabpili ar pieturām 

apskates vietās. 

Preses konferencē notika filmas “Velotūre Jē-

kabpilī” pirmizrāde. Jāteic, ka videofilma pār-

steidza ar skatījumu uz Jēkabpili – profe-

sionāli savienots ģimenes ceļojums, statiskās 

fotogrāfijas, Jēkabpili skatot no putna lido-

juma, un muzikālais fons – tas jauniešu bied-

rības veikumu padara ne tikai par veloentu-

ziastiem interesantu pilsētu, bet lieliski varētu 

noderēt arī kā tūrisma ceļvedis pastaigai pa 

Jēkabpili. Kā pastāstīja biedrības „Jauniešu 

klubs „13.pirmdiena”” un projekta vadītāja 

Lilija Ražinska, filmas un bukleta eksemplāri 

tikšot dāvināti Jēkabpils skolām un 

bibliotēkām, un, ja pietiks – arī tuvējo novadu 

skolām.  

Noslēdzot iepazīstināšanu ar projektā 

“Jēkabpils – lieliska izvēle ģimenes kopīgajam 

pārgājienam” paveikto, L. Ražinska pateicās 

cilvēkiem, kas palīdzēja tapt videofilmai – 

Gvido Liepiņam, Mārim Andiņam, kā arī 

Mitru ģimenei, kura iejutās velotūristu lomā. 

Jāpiebilst, ka ne tikai filmas, bet arī bukleta 

dizaina ideja radusies biedrības jauniešu vidū. 

L. Ražinska piebilst, ka šīs iniciatīvas rezultāts 

devis ierosmi nākamā gada pašvaldības NVO 

projektu konkursam – ir doma turpināt 

iepazīstināšanu ar Jēkabpili. Kādā jomā – 

pagaidām bez tuvākiem komentāriem. 

12 

http://sadarbibasabc.lv/sabiedriska-labuma-organizacijas-statuss/
http://sadarbibasabc.lv/sabiedriska-labuma-organizacijas-statuss/
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PĒTA KRUSTPILS NOVADA TAUTAS TĒRPU 
Zemgales NVO projektu programmā viens no grupā 

“Mazākumtautību NVO iniciatīvas” četriem atbalstītajiem ir 

Jēkabpils poļu biedrības “Rodacy” projekts “Mantojums”. 

Jēkabpils Galvenajā bibliotēkā ar pirmo radošo darbnīcu 

„Latviešu tautas tērpa izpēte un darināšana” aizsākās projektā 

paredzētās aktivitātes. 

Par projektu “Mantojums” klātesošos īsumā informēja projekta koordinators 

Rihards Barkovskis. Viņš uzsvēra, ka latviešus un poļus saista arī līdzīgais 

etnogrāfiskajos tautas tērpos – tas acīmredzami nāk no teritoriālās piederības 

vienai vai otrai valstij dažādos vēstures periodos, jo kā gan savādāk gandrīz 

identiski raksti būtu satopami Krustpils novada un Viļņas apkaimes Lietuvā 

tautas tērpos. Tāpat arī saimniecības piederumi – dažus no tiem projekta 

koordinators bija paņēmis līdzi un aicināja saglabāt šādus vēstures 

lieciniekus, jo tie, tāpat kā tautastērps, rāda kā dzīvojuši mūsu priekšteči.  

Par Krustpils novada tautas tērpa niansēm – krāsām, to salikumiem, rakstiem 

un to simbolisko nozīmi stāstīja un rādīja Tautas daiļamata meistare Aina 

Krastiņa. Meistare demonstrēja pašas izšūto Krustpils novada tautas tērpa 

villaini, kura darināta, kad autorei bijuši 24 gadi. Interesenti varēja izmēģināt 

prievīšu, jostu un pērlīšu aušanas tehnikas uz mazajām stellēm.   

Meistardarbnīcā piedalījās ne tikai Jēkabpils poļu biedrības “Rodacy” 

dalībnieki, bet arī citi interesenti, un, kā izteicās viena no dalībniecēm – ir 

interese par sava novada tautas tērpa izgatavošanu – lai tas kā īpašos svētkos 

velkamas goda drānas būtu pašas īpašumā. 

Projektā “Mantojums” biedrības “Rodacy” sadarbības partneris ir Jēkabpils 

latviešu biedrība.  

BIEDRĪBA “JK JAUNIEŠU KLUBS” ATKLĀJ TELPAS 

JAUNAJĀ MĀJVIETĀ 
Turpmāk biedrība “JK jauniešu klubs” 

savus apmeklētājus sagaidīs jaunajā 

mājvietā – Jaunā ielā 39i. Ēkā, kurā 

agrāk atradās bērnudārzs, jau darbojas 

četras biedrības – Daugavas Vanagu 

Latvijas apvienības Jēkabpils nodaļa, 

Jēkabpils senioru apvienība “Sasaiste”, 

Jēkabpils invalīdu biedrība un 

baltkrievu biedrība “Spatkanne”. 

Biedrība “JK jauniešu klubs” reizē ar jauno 

telpu atvēršanu informēja arī par daudz-

funkcionālā atbalsta centra “Pūce” darbības 

uzsākšanu. Biedrības vadītāja Žanna Ivanova 

pastāstīja, ka īpašajā sensoru istabā pare-

dzētas nodarbības bērniem un jauniešiem ar 

cerebrālās triekas un Dauna slimības diagno-

zēm, ar uzmanības deficīta un hiperaktivitātes 

sindromu, kā arī ar cita veida attīstības trau-

cējumiem. Ir uzstādīta speciāla aparatūra 

maņu orgānu treniņam, kas bērnam pasauli 

ļauj iepazīt ar sensorās uztveres palīdzību – ar 

tausti, ožu, redzi. Tādiem klientiem jāiziet 

vesels nodarbību kurss, cik garš, atkarīgs no 

slimības un tās smaguma pakāpes. Atbalsta 

centrā “Pūce” būs pieejama arī bērnu apmā-

cība pēc Montesori metodes. 

Veiksmīgu darbību jaunajā mājvietā “JK jau-

niešu klubam” vēlēja Jēkabpils pilsētas paš-

valdības un biedrību pārstāvji, tai skaitā arī 

Jēkabpils NVO resursu centra valdes priekšsē-

dētāja Agita Pleiko. 

Foto: Sandra Mikanovska 

http://failiem.lv/u/tippsxm 

http://failiem.lv/u/tippsxm
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LABĀK IEPAZĪSIM VIENS OTRU 

O.Rožko,  

slāvu kultūras biedrības “Rodņik” valdes 

priekšsēdētāja, projekta vadītāja  

No 7. septembra  līdz 27. septembrim 

Jelgavas novada Šķibes pamatskolas  5.

-7. klašu skolēniem bija iespēja 

piedalīties Latvijas valsts budžeta fi-

nansētās programmas «Mazākumtau-

tību NVO projektspējas veicināšana» 

projekta «Zemgales mazākumtautību 

NVO projektspējas veicināšana «Starp-

kultūru dialogs – slāvu un latviešu 

tradicionālās kultūras mantojuma 

izzināšana un jauniešu saliedēšana» , 

līguma numurs 2/2015/MT, kuru 

realizēja slāvu kultūras biedrība 

“Rodņik”. 

Projektā tika īstenotas 3 aktivitātes: 

Pirmā nodarbība „ Latviešu tautas rudens 

perioda tradīcijas: spēles, ticejumi” tika 

organizēta Jelgavas novadā Glūdas 

pagastā,11.septembrī.  Šo nodarbību ( lekciju 

un radošo darbību) vadīja folkloras kopas 

„Dzīpariņi” vadītāja Velta Leja. Aktivitātē 

piedalījās 39 mērķa grupas dalībnieki, kuru 

vidū darbojās gan 

folkloras kopu „Dzī-

parini” un biedrības 

„Rodņik” dalībnieki, 

gan slāvu tautību 

parstāvji. 

Lekcijas laikā dalīb-

nieki tika iepazīstināti 

ar latviešu tautas 

ticējumiem, rotaļām, 

mīklam. Radošās 

darbnīcas laikā tika 

organizētas dažādas 

latviešu rotaļas. 

Otra nodarbība „ Slāvu  tautu rudens perioda 

tradīcijas: spēles, ticejumi” tika organizēta 

Jelgavas novadā Glūdas pagastā, 18.sep-

tembrī. Šo nodarbību (lekciju un radošo 

darbību) vadīja biedrības „Rodņik” valdes 

priekšsēdētājas vietniece Elvīra Spička. Akti-

vitāte piedalījas 35 merķa grupas dalībnieki, 

kuru vidū darbojās gan folkloras kopu 

„Dzīparini” un biedrības „Rodņik” dalībnieki, 

gan slāvu tautību parstāvji.  

Lasīt tālāk 

SAŅEM PATEICĪBU PAR VIESMĪLĪBU UN 

IEPAZĪSTINĀŠANU AR SĒLIJU 

Biedrība "Vides un tūrisma attīstības 

Klubs "SĒLIJA"' ir saņēmusi pateicību 

no Balvu pensionāru organizācijas, 

kuras aktīvāko dalībnieku grupa 50 

cilvēku sastāvā 3. oktobrī apmeklēja 

Sēliju – Jēkabpils pilsētu, Jēkabpils, 

Viesītes, Aknīstes un Salas novadus – 

informē biedrības "Vides un tūrisma 

attīstības Klubs "SĒLIJA" valdes 

locekle Rasma Draška.  

Kā Sēlijas novada ļaudīm raksturīga pozitīva 

īpašība esot uzsvērta viesmīlība. “Rādījām Jē-

kabpils Vecpilsētu, Paula Stradiņa skolu, Alī-

das kafejas ražotni, Atmiņu istabu un Eglīša 

gleznu kolekciju Elkšņos, Gārsenes pili un 

baznīcu, Sēļu sētu "Gulbji", Kaldabruņas sko-

lu, Aleksandra Grīna piemiņas istabu Kalna 

pagasta doktorāta mājā,” stāsta R. Draška. 

Klubam "SĒLIJA" esot lūgts uzrakstīt arī par 

Jēkabpils pilsētas interesantākajiem objek-

tiem, jo balvēnieši drīzumā plāno vēlreiz ap-

meklēt Sēliju, vairāk pievēršoties Jēkabpils 

apskatei. Biedrības vārdā R. Draška saka lielu 

“PALDIES” visiem tiem Sēlijas ļaudīm, kuri 

senā Sēļu novada vārdam ļauj izskanēt tālāk 

Latvijā un ārpus tās: Ilmai Svilānei, Rudītei 

Urbacānei, Aigaram Pērkonam un Ritai 

Skrējānei. 

SEZONU SĀK AR VIEŠŅAS UZŅEMŠANU 

Latvijas kaulu locītavu un saistaudu 

slimnieku biedrības Jēkabpils nodaļas 

pirmajā jaunās sezonas nodarbībā 

dalībnieces ne tikai atrādīja vasarā 

pagatavotos rokdarbus, bet uzņēma arī 

viešņu – Jēkabpils NVO resursu centra 

brīvprātīgo jaunieti no Rumānijas – 

Aleksandru Medreu. 

Aleksandra ieinteresējās par aušanu, ko arī 

var apgūt biedrībā. Rumānijā arī aušanas 

tehnikā tiekot darināti dažādi tekstilizstrā-

dājumi, vienīgi atšķiroties stelles. Jauniete 

pieļāva, ka tad, kad būs pamatīgāk iedzīvo-

jusies Jēkabpils vidē, iespējams, izmantos 

piedāvājumu apgūt aušanu Latvijas Kaulu, 

locītavu un saistaudu slimnieku biedrības 

Jēkabpils nodaļā. Biedrībā šogad tiks apgūts 

jauns, bet kā izsakās biedrības vadītāja 

Valentīna Cīrule – jaunais ir labi aizmirsts 

vecais – tomēr pagātnē iepazīts rokdarbu 

veids – trezevū tehnika. Tā, vienlaicīgi būs 

gan radoša, gan veselību saglabājoša nodar-

bošanās, jo regulāri roku muskulatūru noslo-

gojoši vingrinājumi palīdz atvairīt dažādo 

kaulu locītavu un saistaudu saslimšanu 

saasinājumus. 

http://jekabpilsnvo.lv/?p=5946
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LATVIJA PATVĒRUMA MEKLĒTĀJUS INTEGRĒS,  

BALSTOTIES UZ ĀRVALSTU PIEREDZI 

Latvija patvēruma meklētāji tiks 

integrēti, balstoties uz ārvalstu 

pieredzi un sadarbojoties ar neval-

stiskajām organizācijām (NVO). 

"Arī ārvalstu kolēģi un eksperti ir uz-

svēruši, ka patvēruma meklētāju integ-

rācija ir jābalsta valodas mācīšanā, dar-

bā un kultūras apguvē. Ir gandarījums, 

ka Latvija ies tieši šādu ceļu un gatavību 

iesaistīties paudušas mūsu valsts NVO,"  

informē Saeimas Preses dienests. 

Deputāti diskutēja par indikatīvo rīcības 

plānu personu, kurām nepieciešama 

starptautiskā aizsardzība, pārvietošanai un 

uzņemšanai Latvijā.  

Īpašu uzmanību deputāti komisijas sēdē 

pievērsa patvēruma meklētāju integrācijai. 

Latvija patvēruma meklētāju uzņemšanai 

izmantos pašreizējo iestāžu kapacitāti un 

neveidos jaunas, deputātiem sacīja Iekšlietu 

ministrijas (IeM) pārstāvis, informējot par 

rīcības plānā paredzēto. Tāpat viņš informēja, 

ka integrācijā tiks iesaistīti mentori, kuri 

patvēruma meklētājiem palīdzēs dažādos 

jautājumos, tostarp posmā pēc statusa 

piešķiršanas, piemēram, Nodarbinātības 

valsts aģentūrā meklējot darba iespējas. 

Sēdē Finanšu ministrijas pārstāvis informēja 

komisiju par paredzamajām izmaksām 

patvēruma meklētāju uzņemšanai. Patlaban 

plānots, ka 2016.gadā tās sasniegs 9,7 

miljonus eiro, tostarp četrus miljonus eiro 

plānots finansēt no Eiropas Savienības 

(ES) fondiem, 2,6 miljonus eiro – no 

ministriju pamatbudžeta, bet pārējo – 

no līdzekļiem neparedzētiem gadīju-

miem. Savukārt 2017.gadā izmaksas 

patvēruma meklētāju uzņemšanai 

sasniegs 6,3 miljonus eiro, no kuriem 

2,6 miljoni tiks finansēti no ES 

līdzekļiem, trīs miljoni eiro – no minis-

triju pamatbudžeta un pārējais – no 

līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem. 

Komisijas sēdē piedalījās arī citu par 

integrāciju atbildīgo nozaru ministriju –

Labklājības ministrijas un Kultūras 

ministrijas – pārstāvji, kā arī pārstāvji no 

NVO. Latvijas Pilsoniskās alianses pārstāve 

sēdē pauda NVO pārstāvju gatavību 

iesaistīties patvēruma meklētāju uzņemšanā 

Latvijā un aicināja valsts iestādes iesaistīt 

NVO šajā procesā. 

Materiāls tapis sadarbībā ar LETA 

"PATVĒRUMS "DROŠĀ MĀJA"" PAR 8584 EIRO 

ĪSTENOS TREŠO VALSTU PILSOŅU INTEGRĀCIJAS 

ATBALSTA PASĀKUMUS 
Starp nevalstisko organizāciju (NVO) 

"Patvērums "Drošā māja"'' un Kultūras 

ministriju noslēgtais līdzdarbības 

līgumus paredz, ka NVO par 8584 eiro 

līdz nākamā gada 14.februārim īstenos 

trešo valstu pilsoņu integrācijas 

atbalsta pasākumus. 

Noslēgtais līgums paredz, ka NVO būs 

jānodrošina trešo valstu pilsoņu integrācijas 

atbalsta pasākumi, sniedzot informāciju un 

regulāras konsultācijas, tostarp nodrošinot 

sociālā darbinieka un jurista konsultācijas, 

trešo valstu pilsoņiem un viņu ģimenes 

locekļiem par aktuāliem integrācijas 

jautājumiem - izglītību, nodarbinātību, veselī-

bas aprūpi u.c. 

Tāpat "Patvēruma "Drošā māja" uzdevums 

būs veikt trešo valstu pilsoņu vajadzību 

izzināšanu integrācijas procesa uzlabošanai. 

Atbilstoši noslēgtajam līgumam "Patvērums 

"Drošā māja"" nodrošinās regulāru aktuālās 

informācijas izplatīšanu potenciālajiem klien-

tiem un sabiedrībai, ne retāk kā reizi mēnesī 

sniegs informāciju medijiem par sniegtajiem 

integrācijas pasākumiem, kā arī izvietos 

informāciju atbildīgo institūciju mājaslapā. 

Pēc noslēgtā līguma paredzēts, ka "Patvērums 

"Drošā māja"" mēnesī sniegs ne mazāk kā 70 

konsultācijas, tajā skaitā elektroniski ar e-

pasta starpniecību un pa telefonu, trešo valstu 

pilsoņiem un viņu ģimenes locekļiem par 

aktuāliem integrācijas jautājumiem. 

No piešķirtā finansējuma 2374 eiro paredzēti 

kā darba alga klientu konsultantam, 1500 eiro 

plānoti autoratlīdzības līgumam par Gala 

ziņojuma sagatavošanu, 1400 eiro tiks izlietoti 

telpu nomai informācijas un konsultāciju 

sniegšanai, bet 1136 eiro būs darba alga 

projekta vadītājai. 

Jau ziņots, ka konsultācijas tiks nodrošinātas 

pa tālruni 25565098. Tāpat iespējams rakstīt 

uz e-pastu "konsultacijas@patverums-dm.lv", 

kā arī palīdzību saņemt klātienē, "Patvēruma 

"Drošā māja"" telpās Lāčplēša ielā 75-1, Rīgā. 

Trešo valstu pilsoņi ir ikviena persona, kas 

nav Eiropas Savienības dalībvalstu, Eiropas 

Ekonomiskās zonas valstu vai Šveices 

Konfederācijas pilsonis. 

Materiāls tapis sadarbībā ar LETA 



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 

PIEKTDIEN, 30.OKTOBRĪ  

BIEDRĪBAS “ŪDENSZĪMES” MĀJVIETĀ 

KALDABRUŅAS SKOLĀ: 

pl. 10 00 – Siena skulptūru 

sadedzināšanas talka; 

pl. 13 00 – Stāstnieku pēcpusdiena kopā 

ar folkloristu Gunti Pakalnu. 

 

Uz šo notikumu aicinām gan lielus, gan mazus 

uguns, dūmu un stāstu mīļotājus. Bērniem, 

visticamāk, vairāk interesēs pasākuma aktīvā 

daļa un cienasts, taču – arī stāstu stāstīšanā 

gaidām visus! Par kopīgu cienastu un labu 

atmosfēru gādās pasākuma organizatori. 

Šīgada stāstu tēma – “Veiksme, laime un 

necerētas likteņa dāvanas”. Gatavojam savu 

stāstu – ierakstīsim to rudens miglā, lai 

veiksme nobriest līdz pavasarim un laime mūs 

sadzird! 

Iezīmē savā kalendārā! Iezīmē savā kalendārā! 

Līdz 30. oktobrim 

Jēkabpils Galvenajā bibliotēkā 

Foto izstāde “Ukraiņu tautastērpu šodienas elpa” 

Rīko Jēkabpils ukraiņu kultūrizglītojošā biedrība 

“Javir” 

 

13. novembrī 

Krustpils pils Marmora zālē 

pulksten 13.00  

Vidusdaugavas reģiona NVO forums 

“JAUNIEŠI - NVO JAUNĀ ASINSRITE ...?” 

pulksten 14.30 NVO Brīvprātīgo godināšana  

Rīko Jēkabpils NVO resursu centrs 

 

13. un 14. novembrī 

Ventspilī Latvijas mazākumtautību  forums 

Rīko Kultūras ministrija sadarbībā ar Kurzemes 

NVO atbalsta centru 

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 

 

Visa gada garumā 

Jēkabpils NVO resursu centrs, Brīvības ielā 45 

piedāvā: 

konsultācijas biedrībām 

 GRĀMATVEDĪBAS un LIETVEDĪBAS  

JAUTĀJUMOS 

Bez maksas, Tālr.: 26326653 (Santa); 29811673 

(Monta)  

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 

NUMURA CITĀTS 

Neviens meistars  
no debesīm nav nokritis. 

/Latviešu tautas  
sakamvārds/ 

APTAUJA  

Vai Jūs atbalstāt  

pašvaldības apmaksātu 

peldbaseina 

apmeklējuma ieviešanu 

pensijas un pirmspensijas 

vecuma cilvēkiem:  

1 stunda 2x nedēļā? 

 

 Esmu šajā vecumā, 

piedāvājumu noteikti 

izmantošu 

 Pats/i nepeldēšu, bet 

pazīstu cilvēkus, kas 

noteikti piedalīsies 

 Ja es būtu attiecīgajā 

vecumā, noteikti šādu 

iespēju izmantotu 

 Šādu apmaksātu peldlaiku 

ieviešanu pensionāriem 

neatbalstu! 

 

Lai atbildētu uz aptaujas 

jautājumiem aicinām zvanīt 

uz Jēkabpils NVO resursu 

centru pa tālruņiem - 652 

20097 vai 29449622. 
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