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LAI VEIKSMĪGS 2017. GADS! 
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Jau ierasts, ka sākot jaunu gadu pārskatām paveik-

to vecajā gadā un plānojam darāmos darbus. Dažs 

rakstiski, cits domās apņemas, ka jaunajā gadā 

kaut kādā veidā izmainīs savu dzīvi uz labo pusi.  

Apņemšanās ir dažādas: gan tādas, kuras, sākoties 

ierastajam dienas ritmam, aizmirstam jau pirmajā 

jaungada nedēļā, gan tādas, kuras, par spīti visiem 

apstākļiem, īstenojam. Vidusdaugavas e-avīzes 

lasītājiem vēlu, lai ir vairāk īstenotu apņemšanos. 

Arī 2017.gadā ik mēnesi “Vidusdaugavas e-avīze” 

būs jūsu e-pastos. Turpināsim stāstīt par ne-

valstisko organizāciju aktualitātēm Vidusdaugavas 

reģionā un Latvijā, informēsim par jaunumiem 

brīvprātīgo darbā, kā arī par iespējām iesaistīties 

dažādos projektos. Šogad plašāk iepazīstināsim arī 

ar Vidusdaugavas reģiona nevalstiskajām or-

ganizācijām un cilvēkiem, kas tajās darbojās.  

Lai informatīvais klāsts būtu pēc iespējas bagātāks 

un daudzveidīgāks, “Vidusdaugavas NVO e-avīzes” 

redakcija aicina nevalstiskās organizācijas, iesūtot 

materiālus, aktīvi dalīties ar paveikto un vēl plāno-

to. 

Sandra Mikanovska, 

Vidusdaugavas e-avīzes redaktore 
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Kristīne Zonberga,  

Latvijas Pilsoniskās alianses direktora p.i. 

18.01.2017. biedrības "Latvijas 

Pilsoniskā alianse" (eLPA) pado-

me nosūtīja Valsts ieņēmumu 

dienestam (VID) vēstuli ar aici-

nājumu turpmāk, vērtējot bied-

rību un nodibinājumu saimniecisko 

darbību un ieņēmumu apjomu no 

saimnieciskās darbības attiecībā pret 

citiem ieņēmumu avotiem, ņemt vērā 

Saeimas Juridiskā biroja interpretā-

ciju likuma "Biedrību un nodibināju-

mu likums" 7. panta pirmajai daļai. 

Nevalstiskās organizācijas (NVO) jau kopš 

Biedrību un nodibinājuma likuma stāšanās 

spēkā 2004.gadā, bet it īpaši 2016.gadā, 

saskaras ar nesaprotamu VID likuma nor-

mas interpretāciju attiecība pret NVO tiesī-

bām veikt saimniecisko darbību, nosakot 

iestādes iekšējos metodiskos norādījumos, 

ka NVO ieņēmumi no saimnieciskās darbī-

bas nedrīkst pārsniegt 50% no visiem ieņē-

mumiem, lai gan esošais tiesiskais regulē-

jums nenosaka šādu ierobežojumu. Tādēļ 

eLPA, lai novērstu, iespējams, nepareizu 

likuma normas interpretāciju, kas nostipri-

nāts arī likuma anotācijā un juridiskajā 

literatūrā, lūdza Saeimas Juridiskajam 

birojam skaidrot Biedrību un nodibināju-

mu likuma 7.pantu. 

2016.gada decembrī Saeimas Juridiskais 

birojs sniedza atzinumu par Biedrību un 

nodibinājumu likuma 7.panta interpretāci-

ju, norādot, ka no tradicionāli pieņemtā 

juridiskās tehnikas viedokļa raugoties, 

biedrībām un nodibinājumiem ir tiesības 

veikt saimniecisko darbību, kā papilddarbī-

bu vai pamatdarbību, lai sasniegtu to mēr-

ķus. No kā izriet, ka VID, nosakot iekšējā 

metodikā NVO saimnieciskās darbības 

ierobežojumus, ir pretrunā likuma normai. 

eLPA direktora p.i. Kristīne Zonberga norā-

da: "Ierobežojot nevalstiskā sektora darbī-

bu, vienlaikus nozīmē valsts budžeta ienā-

kumu samazinājumu, kā arī pilsoniskās 

sabiedrības kapacitātes vājināšanu un atse-

višķu mērķa grupu integrācijas sabiedriskās 

aktivitātēs palēlinājumu vai apturēšanu. 

Turklāt šobrīd tiesiskais regulējums 

(Biedrību un nodibinājumu likuma 57.pan-

ta otrā daļa) VID ļauj cīnīties ar ļaunprātī-

gajām organizācijām, ja tiek konstatēts, ka 

ieņēmumi netiek novirzīti mērķa sasniegša-

nai un saimnieciskai darbībai ir komercrak-

sturs." 

Papildus eLPA padomes locekle, biedrības 

"Ascendum" valdes priekšsēdētāja Zaiga 

Pūce aicināja Saeimas Valsts pārvaldes un 

pašvaldības komisiju izskatīt iespēju veikt 

grozījumus Biedrību un nodibinājumu 

likumā, lai novērstu to, ka VID neatbilstoša 

likuma interpretāciju apdraud biedrību un 

nodibinājumu darbību. Rezultātā 11.01. 

2017. sēdes darba kārtībā tika izskatīts 

jautājums par Biedrību un nodibinājumu 

likuma 7.panta pirmās daļas piemērošanas 

praksi. Sēdē deputāti atbalstīja NVO un 

Saeimas Juridiskā biroja nostāju, un lēma, 

ka visticamāk nepieciešams precizēt likuma 

normu, lai novērstu atšķirīgu tās inter-

pretāciju nākotnē. 

Lai gan ir saņemts atbalsts no deputātiem 

un pozitīvs slēdziens no Saeimas Juridiskā 

biroja, NVOaicina ierēdniecību vērtēt bied-

rību un nodibinājumu ieņēmumu izlietoju-

mu un darbības mērķi, nevis ieņēmumu 

apjomu no saimnieciskās darbības. 

eLPA padomi pārstāv biedrības "Ascen-

dum", "Latvijas juristu apvienība", "Zem-

gales NVO atbalsta centrs", "Onkoloģisko 

pacientu atbalsta biedrība "Dzīvības koks"", 

"Latvijas Samariešu apvienība", "Preiļu 

NVO centrs", "Pro Futuro", "Veselības un 

sociālais serviss - Artemīda", resursu centrs 

"MARTA" un "Latvijas Tirgotāju asociāci-

ja". 

NEVALSTISKĀS ORGANIZĀCIJAS AICINA VID  

IEVĒROT SAEIMAS JURIDISKĀ BIROJA SNIEGTO 

LIKUMA INTERPRETĀCIJU 
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AR GANDARĪJUMU PAR PAVEIKTO 

MAZUĻU ATBALSTAM 
Agita Pleiko,  

biedrības “Jēkabpils NVO resursu 

centrs” valdes priekšsēdētāja 

Ģimeņu krīzes situācijā un 

trūcīgu ģimeņu, kurās aug 

mazuļi līdz divu gadu vecu-

mam, atbalstam biedrība 

“Jēkabpils NVO resursu 

centrs” 2015./2016.gadā, sa-

darbojoties ar fondu “Zie-

dot.lv” un Valmieras novada 

fondu, ir palīdzējusi 121 ģi-

menei, kurās aug 139 mazu-

ļi. Kopumā kopš 2015.gada 

jūlija ir izdalīti 1048 iepako-

jumi autiņbiksīšu, kā arī 

1477 iepakojumi piena mai-

sījumu, t. sk., speciāli pielā-

gojot preces alerģiskiem 

bērniņiem. 

Programmas “Palīdzēsim trūcī-

giem mazuļiem!” noslēguma 

pasākumā Rīgā pērnā gada noga-

lē pulcējās Latvijas reģionālie 

pārstāvji, kas reāli nodarbojās ar 

autiņbiksīšu un piena maisījumu 

izdali visā Latvijā, programmas 

lieldraugi – veikalu tīkla “Ma-

xima”, AS “Tukuma piens”, AS 

“Laima” un SIA “Rīgas Piensaim-

nieks” pārstāvji, kā arī idejas 

autori – fonda “Ziedot.lv” pārstāvji. “Latvijā ik 

gadu pasaulē nāk ap 20000 bērnu un aptuve-

ni 2000 no tiem piedzimst ģimenēs, kurām 

nepietiek līdzekļu, lai nodrošinātu savai atva-

sei pamatlietas, kas nepieciešamas bērna 

pilnvērtīgai attīstībai,” pamatojot palīdzības 

nepieciešamību, teica “Ziedot.lv” vadītāja 

Rūta Dimanta.  

Biedrība “Jēkabpils NVO resursu centrs” palī-

dzību sniedza Jēkabpilī, Salas, Krustpils, Kok-

neses, Pļaviņu un Jēkabpils novados, atseviš-

ķām ģimenēm arī Viesītes novadā. Biedrība 

apzināja ģimenes, kurām palīdzība būtu snie-

dzama, gan vēstot par šo iespēju masu medi-

jos, gan sadarbojoties ar sociālo dienestu pār-

stāvjiem.  

Kopš šī gada “Ziedot.lv” iniciatīva turpināsies 

citā veidā – palīdzība ģimenēm ar mazuļiem 

līdz divu gadu vecumam būs pieejama tām 

trūcīgajām ģimenēm, kas saņem Eiropas Sa-

vienības pārtikas pakas vistrūcīgākajām per-

sonām, turklāt preču klāsts tajās būs pat vēl 

plašāks. Tas nozīmē, ka nevalstiskais sektors 

arī šoreiz ir aktualizējis akūtu sabiedrības 

problēmu, ieteicis risinājumu, radījis mehā-

nismu palīdzības saņemšanai un, sadarbojo-

ties ar valsts institūcijām, piedalījies turpmā-

kas palīdzības sistēmas izveidē. Reģionālie 

sadarbības partneri un arī Jēkabpils NVO 

resursu centrs ir snieguši savu ieguldītā darba 

artavu šajā sadarbībā, pierādot valsts un NVO 

sekmīgas sadarbības iespējamību. 

Fonda “Ziedot.lv” palīdzību līdzšinējā apjomā 

varēs saņemt vēl janvārī, biedrībā “Jēkabpils 

NVO resursu centrs” Brīvības ielā 45 visas tās 

ģimenes, kas bija pieteikušās pērn. Vai un kā 

turpmāk darbosies palīdzī-

bas programma, vēl tiek pre-

cizēts fondā “Ziedot.lv”, bet, 

iespējams, palīdzība tiks 

saglabāta tiem trūcīgo ģime-

ņu mazuļiem, kuri alerģijas 

dēļ nevar lietot ES pakās 

pieejamos piena maisījumus 

un autiņbiksītes. Šādi aler-

ģiskie bērni “Ziedot.lv” pro-

grammā tika atbalstīti arī 

līdz šim, ja vien vecāki ie-

sniedza izziņu ar ārsta norā-

dījumiem. Par to, vai arī 

turpmāk Jēkabpilī alerģiskie 

trūcīgu ģimeņu mazuļi varēs 

saņemt šādu palīdzību, ziņo-

sim atsevišķi.   

Ziemassvētkos visām ģime-

nēm bija vēl kāds pārstei-

gums – dāvanas no fonda 

“Ziedot.lv”, bet seši Jēkab-

pils pavisam mazie bērni 

saņēma arī Latvijas kaulu, 

locītavu un saistaudu slim-

nieku biedrības Jēkabpils 

nodaļas dāvanas – skaisti 

iesaiņotus pašu adītus dāva-

nu komplektus.  

Atgādinot, ka palīdzība tika 

sniegta no saziedotajiem Latvijas iedzīvotāju 

un uzņēmumu līdzekļiem, vēlos pateikties 

visiem, kas palīdzēja mums nodrošināt regu-

lāru palīdzības izdali, jo īpaši – Jēkabpils un 

novadu sociālo dienestu darbiniekiem. Paldies 

arī ziedojumu vākšanas iniciatoriem fondam 

“Ziedot.lv”, administrētājiem Valmieras nova-

da fondam un pārējām nevalstiskajām organi-

zācijām, ar kurām iepazināmies un sadarbojā-

mies programmas realizēšanā! Īpašs paldies 

tiem brīvprātīgajiem, kas palīdzēja nest un 

izdalīt daudzās pakas, bet vislielāko atzinību 

pelnījuši ilgtermiņa palīgi – Ritma Komarova, 

Evita Keiša un Margarita Jegorova. 

IZZIŅAI 

Ziedojumus programmas trūcīgu un krīzes situācijas nonākušu ģimeņu mazu-

ļu līdz 2 gadu vecumam atbalstam bija iespējams veikt SIA «Maxima Latvija» 

veikalos visā Latvijā - gan ziedojumu kastītēs, gan izvēloties veikalos produk-

tus ar īpašu akcijas zīmi «Palīdzi trūcīgiem mazuļiem», kas nozīmē, ka ražotājs 

ziedos 1 centu no produkta cenas mazuļu atbalstam. Sniegt atbalstu mazuļiem 

no trūcīgām ģimenēm varēja, arī ziedojot fonda Ziedot.lv mājas lapā un zvanot 

uz ziedojumu tālruni 90067004 (maksa par zvanu 1,42 eiro). 
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Ieva Kasparoviča, 

biedrības “Jēkabpils NVO resursu centrs” projektu 

asistente 

Biedrība “Jēkabpils NVO resursu 

centrs” aicina pieteikties jauniešus no 

17 gadu vecuma Eiropas brīvprātīgā 

darba īstermiņa projektam Rumānijā 

laikā no 26.jūnija līdz 23.augustam. 

Plānots, ka Rumānijas projektā “To Get There 

TOGETHER” satiksies jaunieši no deviņām 

valstīm, tā mērķis ir nodrošināt izglītības 

iespējas dažāda vecuma un sociālā stāvokļa 

bērniem un jauniešiem.  

Potenciālajam brīvprātīgajam jābūt ieinteresē-

tam mācīties un pilnveidot pašam sevi, jābūt 

atvērtam, tolerantam pret citas kultūras pār-

stāvjiem, jo būs jāstrādā multikulturālā vidē, 

jāmīl darbs ar bērniem un jauniešiem. Nav 

nepieciešamas kādas īpašas prasmes, jaunie-

tim jābūt vienkārši atbildīgam, pozitīvam, 

enerģiskam, komunikablam un, protams, 

vēlamas angļu valodas pamatzināšanas, lai 

varētu komunicēt ar pārējiem projekta dalīb-

niekiem un organizatoriem. 

Projekta laikā Eiropas brīv-

prātīgie attīstīs gan sociālās, 

gan arī izglītības prasmes un kompetences. 

Brīvprātīgie mācīsies plānot, īstenot un pielā-

got izglītojošus pasākumus un aktivitātes 

dažāda vecuma bērniem un jauniešiem. Tiks 

veicinātas dažādas prasmes un radošums, 

strādājot arī ar bērniem un jauniešiem, ku-

riem ir ierobežotas iespējas. 

Interesentiem rakstīt uz e-pastu nvoresur-

si@inbox.lv vai zvanīt uz tālruņa numuru 

65220097 vai 26136812. 

MEKLĒJAM BRĪVPRĀTĪGO ĪSTERMIŅA PROJEKTAM  

RUMĀNIJĀ “TO GET THERE TOGETHER” 

FRANČU VALODAS  
apmācības 

ceturtdienās, plkst. 18.00. 

Jēkabpils NVO Resursu centrā,  

Brīvības ielā 45, 4.stāvā 

nodarbības ir  BEZ MAKSAS,  

 vada Eiropas brīvprātīgais no Francijas  

Žiljens Malu. 

 

ŽURNĀLISTIKAS KLUBIŅA  

“MEETING OF MEDIA CLUB” 
nodarbības 

pirmdienās un piektdienās, plkst. 18.00 

 Jēkabpils NVO resursu centrā,  

Brīvības ielā 45 

nodarbības ir  BEZ MAKSAS,  

 vada Eiropas brīvprātīgais no Ukrainas  

Jevgēnijs Udovičenko. 

JĒKABPILS 

NVO  

RESURSU 

CENTRS PIEDĀVĀ: 
A.Pleiko  

programmas vadītāja Jēkabpilī 

Biedrība “Jēkabpils NVO 

resursu centrs” ir stratēģis-

kais partneris Jēkabpils 

pilsētas pašvaldības realizē-

tajā  un Jaunatnes starptau-

tisko programmu aģentūras 

administrētajā projektā 

“Proti un dari!”. 

Projekts ir uzsākts pagājušajā 

gadā, bet aktualitāti nav zaudē-

jis, tāpēc biedrība joprojām aici-

na tos, kas ir paši vai arī pazīst 

jauniešus, kas nestrādā, nemā-

cās, neapgūst arodu pie amata 

meistara un nav reģistrējušies 

Nodarbinātības valsts aģentūras 

uzskaitē kā bezdarbnieks – ie-

saistīties projektā vai ieteikt šādu iespēju 

jauniešiem!  

Biedrība veiksim Tavu profilēšanu (prasmju 

un dzīves pieredzes novērtēšanu), uzzināsim 

– kādas ir Tavas intereses un iegūtā izglītība, 

noteiksim Tavus vēlamos personas attīstības 

virzienus un līdzdarbosimies to 

aktivizēšanā! Katram jaunietim 

projekta laikā tiks nodrošināts 

individuāls mentora atbalsts. 

Ja vēlies iesaistīties, zvani pro-

grammas vadītājai Agitai Pleiko 

65220097 (darba laikā) vai 

29449622 vai raksti nvoresur-

si@inbox.lv ! Vairāk informācijas 

par projektu www.jaunat-

ne.gov.lv , par projekta realizēša-

nu Jēkabpils pilsētas pašvaldībā 

w w w . j e k a b p i l s . l v  u n 

www.jekabpilsnvo.lv , arī Jēkab-

pils pašvaldības sociālā dienesta 

mājaslapā http://soc-die-

nests.jekabpils.lv/ . 

 Varbūt šo iespēju gribi uz-

dāvināt draugam, draudzenei vai pazi-

ņam? Pastāsti viņiem par to – kontakti 

iepriekšējie!  

 Piesakies – mēs tevi gaidīsim!  

Projekta oficiālā informācija pieejama minē-

tajās interneta vietnēs! 

NĀC UN PIESAKIES PROJEKTAM  

“PROTI UN DARI”! 

Nodarbinātības valsts aģentūras 

(NVA) aicina brīvprātīgā darba or-

ganizatorus visā Latvijā pieteikt 

savas darba vietas informācijas 

sistēmā "brivpratigie.lv". 

Informācijas sistēmu un jauno brīvprātīgā 

darba vietni administrē un tās saturu 

veido NVA kopā ar sadarbības partneriem 

reģionos - administratoriem, kas pārstāv 

nevalstiskās organizācijas un pašvaldības. 

Lai organizators pieteiktu brīvprātīgā darba 

piedāvājumus, ir jāveic sākotnējā reģistrācija, 

aizpildot organizatora reģistrācijas formu. 

Brīvprātīgā darba piedāvājumi jāpublicē vis-

maz mēnesi pirms tā norises. Tos publicēt 

iespējams tajos reģionos, kuros mājaslapa tiek 

administrēta. 

Cilvēks, kas vēlas brīvprātīgi strādāt sabiedrī-

bas labā, jaunajā informācijas sistēmā var 

sameklēt interesējošo nozari un pieteikties 

brīvprātīgajam darbam kādā konkrētā 

NVO, pašvaldībā, projektā vai pasākumā. 

Jau tagad tīmekļa vietnē "brivpratigie.lv" 

tiek piedāvātas brīvprātīgā darba iespējas 

veselības un sociālās aprūpes, izglītības 

un zinātnes, valsts pārvaldes, dabas un 

vides, kultūras, sporta un citās jomās. 

Tāpat, lai nodrošinātu pēc iespējas lielā-

ku brīvprātīgā darba kustību Latvijā, 

pārklājot visus reģionus, portāls 

"brivpratigie.lv" aicina biedrības, nevalstiskās 

organizācijas un pašvaldības kļūt par sadarbī-

bas partneriem, uzņemoties sava reģiona 

brīvprātīgā darba koordinatora un mājaslapas 

administratora lomu. 

BRĪVPRĀTĪGĀ DARBA ORGANIZATORUS AICINA PIETEIKT  

SAVAS DARBA VIETAS PLATFORMĀ "BRIVPRATIGIE.LV" 

http://www.jaunatne.gov.lv
http://www.jaunatne.gov.lv
http://www.jekabpils.lv
http://www.jekabpilsnvo.lv
http://soc-dienests.jekabpils.lv/
http://soc-dienests.jekabpils.lv/
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PIEDALIES PROJEKTOS  

EIROPAS SOLIDARITĀTES KORPUSA SASTĀVĀ! 
Eiropas Solidaritātes korpuss ir jauna 

iniciatīva, ko Eiropas Savienība sākusi, 

lai jaunieši varētu veikt brīvprātīgo 

darbu vai piedalīties projektos, kuri 

organizēti pašu valstī vai ārzemēs un 

kuru mērķis ir palīdzēt kopienām un 

iedzīvotājiem Eiropā. Jaunieši var re-

ģistrēties Eiropas Solidaritātes korpu-

sā, sākot no 17 gadiem, bet projektos 

vari sākt piedalīties tikai no 18 gadiem. 

Dalība projektos ir iespējama līdz 30 

gadu vecumam. 

Pēc tam, kad veikta vienkārša reģistrācijas 

procedūra, Eiropas Solidaritātes korpusa 

dalībnieki var tikt atlasīti un uzaicināti pieda-

līties dažādos projektos, kā dabas katastrofu 

un to seku novēršana, palīdzība patvēruma 

meklētājiem vai iedzīvotājiem, kuriem tā ir 

vajadzīga, lai atrisinātu dažādas sociālas prob-

lēmas. Eiropas Solidaritātes korpusa organi-

zēto projektu ilgums ir divi līdz divpadsmit 

mēneši. Visbiežāk tie tiks īstenoti Eiropas 

Savienības dalībvalstīs.  

PROGRAMMA UZŅĒMĪGAJIEM UN ROSĪGAJIEM -  

"PATS SAVAM SAIMES GALDAM" 

Programmas mērķis - dot ie-

spēju grūtībās nonākušiem 

cilvēkiem pašu rokām veikt 

zemkopības darbus pārtikas 

sagādāšanai savas saimes gal-

dam. Šīs programmas ietva-

ros Borisa un Ināras Teterevu 

fonds atbalsta darbīgu bezpeļ-

ņas organizāciju centienus 

iesaistīt grūtībās nonākušus, 

taču uzņēmīgus un rosīgus 

savas apkaimes iedzīvotājus 

darbos, kas uzlabo viņu dzīves 

apstākļus. 

Programmas atbalsts pieejams 2017., 2018. un 

2019. gadā. 

Lai iesniegtu pieteikumu atbalsta saņemšanai, 

organizācijai līdz katra gada 31. janvārim jā-

nosūta īss projekta ieceres apraksts brīvā 

f o r m ā  u z  e - p a s t u :  s a i m e s g a l -

dam@teterevufonds.lv. 

Ja organizācija saņems pozitīvu atbildi par 

turpmāku ieceres virzību, to uzaicinās piedalī-

ties metodiskā sanāksmē, kurā izvēr-

tēs praktiskās darbības ieceres īste-

nošanai un saņems padomus projek-

tu ieviešanas plānošanā un pieteiku-

mu sagatavošanā. 

Ja organizācija nolemj turpināt pro-

jekta pieteikšanas procesu, tā līdz 8. 

martam tiks aicināta iesniegt fondam 

sagatavotu pilnu projekta pieteikumu 

un budžetu. 

Pretendentus finansējuma saņemša-

nai aicinām rūpīgi iepazīties ar pro-

grammas "Pats savam saimes galdam" NOLI-

KUMU:-http://www.teterevufonds. lv/

jaunumi/jauns-atbalsts- laus-klut-par-

saimniekiem-savam-saimes-galdam/  Jautāju-

mus aicinām iesūtīt elektroniski uz saimesgal-

dam@teterevufonds.lv. 

SABIEDRISKĀ LABUMA ORGANIZĀCIJĀM IR IESPĒJA  

SAŅEMT PROGRAMMATŪRAS ZIEDOJUMU 

Biedrība “Latvijas Pilsoniskā alian-

se” (eLPA) vērš uzmanību un atgādina, 

ka sabiedriskā labuma organizācijām ir 

iespēja pieteikties programmatūras 

ziedojumiem Microsoft Philanthropies 

programmas ietvaros.  

Organizācijas var pieteikties dažādu program-

matūras pakalpojumu saņemšanai, tostarp 

Windows 10, Office 365 un citiem, kas sniedz 

iespēju efektīvāk organizēt darbu gan klātienē, 

gan attālināti, jo nodrošina piekļūšanu visai 

nepieciešamajai informācijai tīmeklī un iespē-

ju strādāt ar to ikvienam organizācijas 

biedram neatkarīgi no atrašanās vietas un 

ierīces.  

Īpašs jaunums ir iespēja bez maksas izmantot 

Azure mākoņpakalpojumus 5000 ASV dolāru 

vērtībā ik gadu. Mākoņa platforma Azure ir 

pakalpojumu kopums, kas ietver datu uzgla-

bāšanas, apstrādes un analītikas rīkus, dažā-

das lietojumprogrammas un citus IT rīkus. 

Azure platformā iespējams veidot arī īpašas, 

konkrētai organizācijai nepieciešamas lietot-

nes.  

Arī eLPA vairākkārt ir izmantojusi iespēju 

iegūt bezmaksas lietošanā Microsoft program-

matūru, kas ir bijis lielisks atbalsts ikdienas 

darbu nodrošināšanā. Tāpat Microsoft ziedo-

jumu aptuveni 50 000 EUR apmērā saņēmusi 

biedrība “Liepājas Neredzīgo biedrība”, un tas 

palīdzējis attīstīt biedrības sniegtos sociālos 

pakalpojumus. Arī biedrība “Latvijas Samarie-

šu apvienība” plaši izmanto modernās tehno-

loģijas sociālo pakalpojumu sniegšanā, un 

2015. gadā “samariešiem” tika ziedotas 1500 

Microsoft licences, nodrošinot to, ka organizā-

cija var veikt savu pamatdarbību, aktīvu ko-

munikāciju un ieviest modernāku procesu 

pārvaldību. 

eLPA aicina izmantot šo iespēju pieteikties 

programmatūras ziedojumam. Lai palīdzētu 

NVO pilnveidot tehnoloģiju prasmes, eLPA arī 

2017. gadā organizēs īpašus pasākumus, iepa-

zīstinot NVO pārstāvjus ar dažādiem e-rīkiem, 

lietotnēm un programmām, kuras var atvieg-

lot un daudzveidot NVO darbu — sekojiet 

mūsu paziņojumiem. 

Informācija par Microsoft Philanthropies 

programmu pieejama: www.microsoft.com/

nonprofits un @msphilanthropic Twitter kon-

tā. Organizācijām pieteikšanās procesā rūpīgi 

jāiepazīstas ar programmas nosacījumiem. 

Neskaidrību gadījumā iespējams vērsties ar 

jautājumiem elektroniski (e-pasts: a-

sastro@microsoft.com). 

mailto:saimesgaldam@teterevufonds.lv
mailto:saimesgaldam@teterevufonds.lv
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Jēkabpils poļu biedrība "Rodacy" kā 

viens no sadarbības partneriem ir uzsā-

kusi darbību starptautiskā  četru valstu  

- Latvijas (Jēkabpils poļu biedrība 

“Rodacy”), Lietuvas (Viļņas poļu biedrī-

ba "Trešā gadsimta universitāte"), Poli-

jas (biedrība no Dombrovas Gurņičas 

(Dąbrowa Górnicza) pilsētas) un  Če-

hijas (Češinas (Cieszyn) pilsētas poļu 

kultūrizglītojošā biedrība “PZKO”) or-

ganizāciju kopīgā Erasmus+ stratēģis-

kās partnerības projektā "Wiedza bez 

barier" - "Zināšanas bez barjerām". 

Projekta reģionālais koordinators Rihards 

Barkovskis informē, ka partneru savstarpējā 

saziņa norisinās ar sarunu sesijām reizi nedē-

ļā, izmantojot “Skype” pakalpojumus, bet jau 

februāra sākumā partnerorganizāciju pārstāvji 

tiksies klātienē Polijā - Dombrovas Gurņičas 

pilsētā. Šobrīd notiek mērķauditorijas vēlmju 

un vajadzību apzināšana par jomām, kurās 

būtu nepieciešama apmācības, piemēram, 

valodās, informācijas tehnoloģijās un uzņē-

mējdarbībā. Bet jau pērn biedrības “Rodacy” 

veiktajā aptaujā ir apstiprinājies, ka zināšanas 

poļu valodā vēlas atsvaidzināt un apgūt ne 

tikai citu, bet arī paši poļu tautības jēkabpilie-

ši. Poļu valodas apmācības ir iekļautas projek-

ta aktivitātēs, tās organizē Dombravas Gurni-

čas Biznesa augstskolas Jauno izglītības meto-

žu un tehnoloģiju centrs un lielākoties norisi-

nāsies attālināti - ar “e- learning” (latv.val. -e-

apmācība) metodes palīdzību.  

Apmācības ir bezmaksas, un Jēkabpils 

iedzīvotāji tām jau tiek aicināti - zvanot 

uz tālr. nr.: 26484210 Rihardam.  

Bez jau minētajām projekta "Zināšanas bez 

barjerām" aktivitātēm biedrībā “Rodacy” no-

tiek darbs pie dalīborganizāciju pārstāvju uz-

ņemšanas Jēkabpilī pasākumu plānošanas - tā 

iecerēta jau marta beigās, kā arī divu projekta 

koordinatora asistentu - mentoru piesaistīša-

na darbam projektā ar mērķauditorijām - 

jauniešiem un pirmspensijas un pensijas ve-

cuma (50 gadi un vairāk) iedzīvotājiem. 

STARPTAUTISKA PROJEKTA IETVAROS  

BŪS IESPĒJA APGŪT POĻU VALODU 
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PREZENTĒ KALENDĀRU 2017. GADAM  

“POĻU LAIKI JĒKABPILĪ” 

Jēkabpils poļu biedrība “Rodacy” 13. janvārī plašākai 

sabiedrībai prezentēja Jēkabpils pilsētas pašvaldības 

pērnā gada NVO projektu konkursā atbalstītā projekta 

„Poļu laiki Jēkabpilī” ietvaros izdoto tāda paša nosauku-

ma kalendāru 2017. gadam..  

Prezentāciju uzsākot, projekta vadītājs un biedrības “Rodacy” 

valdes loceklis Rihards Barkovskis īsumā pastāstīja par Jēkabpils 

poļu biedrības darbību. Tam sekoja kalendāra pārlapošana uz 

ekrāna ar projekta vadītāja komentāriem par iniciatīvas “Poļu 

laiku Jēkabpilī” norises laikā savāktajiem materiāliem. R. Barkov-

ska informāciju ar stāstiem par pašu, savu vecāku vai vecvecāku 

pieredzēto papildināja arī vairāki klātesošie “Rodacy”dalībnieki.  

Prezentācijas laikā dzirdētais un redzētais liek secināt, ka 2017. 

gada  kalendārs „Poļu laiki Jēkabpilī” ir ne tikai funkcionāls dienu 

un mēnešu rādītājs, bet satur vērtīgu informāciju par notiku-

miem, kuri izraisījuši poļu tautības cilvēku došanos prom no 

savas dzimtenes Polijas un apmešanos Latvijā, tajā skaitā Jēkab-

pilī. Kalendārā lasāms, kādas liecības par poļiem atrodamas lat-

viešu folklorā, kā arī tas, kādos vēstures līkločos latvieši un poļi 

plecu pie pleca pretstāvējuši Eiropas nežēlīgāko režīmu vēlmei 

pārdalīt zemes un tautas sev vēlamās robežās. Kalendārā publicē-

tas arī vēstures liecinieku atmiņas un skatāmas fotogrāfijas gan 

no Jēkabpils iedzīvotāju privātiem, gan no Jēkabpils Vēstures 

muzeja arhīviem. 

Noslēdzot pasākumu, biedrības “Rodacy” valdes priekšsēdētājs 

Aleksandrs Raščevskis bilda, ka projekta īstenošanas laikā  savāk-

to materiālu apjoms nevarēja satilpt kalendārā, un nebūt ne visi 

informācijas avoti ir šobrīd apzināti - tāpēc darbs pie poļu lomas 

pilsētas attīstībā un kultūrvēsturiskā mantojuma izpētes un tā 

apkopošanas vēl turpināšoties. 

Kalendārs ir īpašs arī ar to, ka tajā iezīmētas gan Latvijā, gan 

Polijā atzīmējamās valsts un tautu tradīciju svētku dienas. Tas 

ikvienam interesentam pieejams Jēkabpils poļu biedrībā 

“Rodacy”, Jēkabpils pilsētas un Jēkabpils galvenajā bibliotēkā.  

Kalendārs tiražēts 80 eksemplāros.  
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Līdz 2017. gada 1. februārim izglītības 

iestādes, nevalstiskās organizācijas un 

biedrības, kā arī jomu eksperti aicināti 

pieteikties Baltijas-Amerikas Brīvības 

Fonda (BAFF) stipendijai un atbalsta 

programmai Baltijas-Amerikas Dialogs, 

kas veicina zināšanu apmaiņu starp 

Baltijas valstīm un ASV. 

Divpusējās programmas ietvaros: 

 izglītības iestādes, dažādu jomu neval-

stiskās organizācijas un biedrības var 

piesaistīt finansējumu ASV speciālista 

vai vieslektora vizītes organizēšanai un 

uzturēšanās izdevumu segšanai. Pieeja-

mais finansējums projektam ir līdz 10 

000 ASV dolāru.  

 jomu profesionāļi no Latvijas var piesais-

tīt finansējumu ceļa un uzturēšanās izde-

vumu segšanai, ja saņemts ielūgums kā 

nozīmīgam ekspertam piedalīties konfe-

rencē vai kongresā ASV. Pieejamais fi-

nansējums ir līdz 5 000 ASV dolāru.   

Pieteikties “Baltijas-Amerikas Dialogs” pro-

grammas stipendijai var līdz 1. februārim, 

nepieciešamos dokumentus iesniedzot elek-

troniski fonda mājaslapā www.Baltic-

AmericanFreedomFoundation.org. Lai pieda-

lītos konkursā, ir jāaizpilda pieteikuma veidla-

pa un jāiesniedz plānotā projekta izvērsts 

izklāsts angļu valodā. Piesakoties līdz 1. febru-

ārim, projekts var tikt realizēts laika posmā no 

2017. gada jūnija līdz decembrim.  

Uz stipendiju var pretendēt jebkuras jomas 

nevalstiskās organizācijas, biedrības, izglītības 

iestādes un profesionāļi, kas izveidojuši vai 

vēlas izveidot sadarbību ar Amerikas Savieno-

tajām Valstīm. Programmas galvenais mērķis 

ir lietderīgu zināšanu ieguve no ASV, kuras 

būtu pielietojamas Latvijas biznesa vides sa-

kārtošanai, kultūras, veselības, izglītības u.c. 

jomu attīstībai. Dalība Baltijas-Amerikas Brī-

vības Fonda stipendiju programmās ir bez-

maksas, stipendiātus izvēloties konkursa kār-

tībā. 

Baltijas-Amerikas Brīvības Fonds darbojas 

Baltijas valstīs kopš 2010. gada rudens. Fonda 

misija ir stiprināt saikni starp ASV un Igauni-

ju, Latviju un Lietuvu, īstenojot izglītības un 

apmaiņas programmas, kas vērstas uz ekono-

misko izaugsmi un demokrātisko procesu 

attīstību.  

Papildu informācija: 

Ilze Bembere 

BAFF programmu vadītāja Latvijā 

INSTITŪCIJAS UN EKSPERTI VAR PIETEIKTIES  

BAFF FINANSĒJUMAM SADARBĪBAI AR ASV 

Biedrība “JK Nams Jauniešu 

klubs” 2017. gadu uzsākusi ar gata-

vošanos vienam no nozīmīgāka-

jiem šīgada notikumiem - 

“Ģimenes svētku” 10 - gadei. 

“Ģimenes svētkus” biedrība tradicionāli 

rīko Kena parkā - Jēkabpilī maijā. Vie-

dokļa, ka ģimene ir viena no garīgi un 

fiziski veselīgas sabiedrības pamatvērtī-

bām, popularizēšana ir viens no “JK 

Nams Jauniešu klubs” prioritārajiem 

darbības virzieniem. “Pērnā gada aprīlī 

rīkojām divu nedēļu nometni 10 ģime-

nēm. Šogad ir doma sarīkot rehabilitāci-

jas nometni ģimenēm, kurās aug bērniņš 

ar invaliditāti. Mūsu aprūpes lokā  ir arī 

bērni, kuru vecāki, materiālu apstākļu 

dēļ ir spiesti strādāt vairākos darbos un 

mājās pārnāk vēlu. Tāpēc biedrības tel-

pās ir pieejamas dažādas nodarbības - 

darbnīcas pēc 15.00 - tas ir pēc mācību 

stundām. Pie mums bērni mēdz uzkavē-

ties līdz septiņiem vai pat astoņiem vaka-

rā, laiku pavadot lietderīgi - darbojoties 

kādā no pulciņiem. Biedrības darbinieki 

faktiski ir brīvprātīgie un nodarbības 

lielākoties ir bez maksas vai par simbo-

lisku samaksu,“ stāsta biedrības valdes 

locekle un mūzikas darbnīcas vadītāja 

Žanna Ivanova. 

Biedrības telpās ir uzstādīti trenažieri un 

pieejama relaksācijas istaba ar aprīkoju-

mu, kas piemērots arī rehabilitācijai 

bērniem ar īpašām vajadzībām. 

Foto no biedrības arhīva 

GATAVOJAS “ĢIMENES SVĒTKU” 10 GADADIENAS  

SVINĪBĀM UN PIEDĀVĀ NODARBĪBAS BĒRNIEM 

Bērniem un jauniešiem biedrībā “JK Nams 

Jauniešu klubs” (Jaunā ielā 39i, Jēkabpilī) piee-

jamo nodarbību saraksts:  

MUZIKĀLĀ DARBNĪCA: 

Žanna (29140037) – ģitāra/vokāls–piektdienās 

15:00-17:00 

Vjačeslavs ( 26863743) – bungas/ DJ skola – 

pirmdienās 14:00-17:00, trešdienās 16:00-

19:00 

ATTĪSTOŠĀ TERAPIJA: 

Alla (26795363) –Senosorā istaba/LFK/

kanisterapija/smilšu terapija – ceturtdienās 

16:00-19:00 

Vadims (22135758) – mākslas terapija – treš-

dienās 17:00-19:00 

RADOŠĀS DARBNĪCAS: 

Kristīne(22143194) – “Gaismas istaba”- zimēša-

na, GRAFFITY, design – pirmdienās15:00-

17:00,  piektdienās 16:00-18:00 

Jeļena (28205739)  – Origami- otrdienās 16:00

-18:00 

Tamāra (20355613) – Rokdarbi (filcēšana, izšū-

šana, kvillings, pīšana)- otrdienās 13:30-16:00 

ETIĶETES SKOLA: 

Natālija (28249362) –galda servēšana, ēdienu 

gatavošana, uzvedības kultūra utt. ceturtdienās 

13:30-15:30 

Sestdienās – Drāmas pulciņš – Vitālijs , Alla, 

Žanna 

Svētdienās – vienu reizi divos mēnešos tematis-

kie/radošie vakari – “JC CAFE”  bērniem un 

pusaudžiem 

Pieteikšanās uz nodarbībām, zvanot attiecīga-

jam pasniedzējam. Vairāk informācijas un citi 

jautājumi –  zvanīt Žannai (29140037) vai Allai 

(26795363). 

http://www.BalticAmericanFreedomFoundation.org
http://www.BalticAmericanFreedomFoundation.org
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Tuvojoties 2016. gada noslēgu-

mam, biedrības “Jēkabpils NVO 

resursu centrs” telpās pulcējās 

NVO darbinieki, kuri aizejošajā 

gadā strādāja kādā no 14 NVO 

resursu centra iniciētajiem pro-

jektiem. 

Klātesošos, īsumā atskatoties uz katrā 

no projektiem paveikto, uzrunāja bied-

rības “Jēkabpils NVO resursu centrs” 

valdes priekšsēdētāja Agita Pleiko. 

Uzruna noslēdzās ar laba vēlējumiem 

Ziemassvētkos un Jaunajā - 2017. ga-

dā. Atzinība par paveikto katram tika 

izteikta gan ar vārdiem, gan ar simbo-

liska gaismas avota - sveces uzdāvinā-

šanu.  

Uzsverot pasākuma neformālo gaisot-

ni, NVO resursu centra vadītāja nolasī-

ja fragmentu “Par smaida vērtību Zie-

massvētkos” no akcijā “Grāmatas otrā 

elpa” iegūtas  grāmatas. Tēma par 

smaidu turpinājās katram saņemot 

atklātnīti ar citātu, kuru bija arī jāiz-

krāso un jānolasa tajā ierakstītais. 

Neiztrūka arī savstarpēja apdāvināša-

nās, izmantojot “Laimes aku”, kā arī individu-

āli. - ar mazām, bet zīmīgām dāvaniņām NVO 

aktīvistus apbalvoja biedrības Kristīgai paau-

džu kopībai “Tilts” valdes locekle Inita Zarke-

viča. Savukārt NVO resursu centra EBD pro-

jektā „Share and like volunteering” strādājo-

šajiem jauniešiem Žiļjēnam Malu no Francijas 

un Jevģēnijam Udovičenko no Ukrainas Agita 

Pleiko pasniedza dāvanas, kas par Latviju  

atgādinās arī pēc atgriešanās savās mājās.  

Pasākuma noslēgumā tapa netradicionāla 

klātesošo kopbilde - fotogrāfijā savus īpašnie-

kus pārstāv pasākuma dalībnieku ilustrētās 

apaļās atklātnītes. Par pasākumu turp-

mākā gada garumā atgādinās arī NVO 

resursu centram izteiktie novēlējumi: 

 lai kolektīvā vienmēr valda opti-

misms un, lai tajā iesaistās jauni, ener-

ģiski darboņi; 

 lai tiek attīstīti jauni, inovatīvi pa-

kalpojumu veidi; 

 veiksmi NVO cilvēkiem; 

 “Titāniku” būvēja profesionāļi, bet 

“Noasa šķirstu” amatieri - lai dzīvo ama-

tieri; 

 efektīvus, radošus projektus; 

 lai izdodas plašāku telpu atrašanas 

plāni; 

 labas domas, vārdus un darbus; 

 lai turpinās sadarbība ar projektu 

finansētājiem un, lai viņi pamana dar-

bus, kas pelnījuši atzinību un 

“nekautrējas” arī to izteikt; 

 lai stipra veselība, izturība, lai ir 

dzīvesprieks;  

 paveikt vairāk, saprast, ko mēs protam 

darīt vislabāk, lai ir arī, kur augt; 

 lai šāds pasākums notiek katru gadu! 

“JĒKABPILS NVO RESURSU CENTRA” DARBINIEKI 

TIEKAS GADA NOSLĒGUMA PASĀKUMĀ 

Biedrība kristīgai paaudžu kopībai 

“Tilts” 2016. gada beigās organizēja 

žēlsirdības akciju “100 sargeņģeļus 

slimnīcai”. Tās noslēguma pasākums ar 

eņģeļu dāvināšanas ceremoniju un sim-

bolisku Ziemassvētku atnākšanas ceļa 

izspēli norisinājās 30.decembrī Jēkab-

pils reģionālajā slimnīcā. 

Atklājot pasākumu, klātesošos uzrunāja Jē-

kabpils reģionālās slimnīcas kapelāns Andris 

Zvejnieks, kurš arī saņēma biedrības “Tilts” 

dāvinājumu. Uzsverot, ka žēlsirdības akcijas 

mērķa izvēle - dāvināt 100 no pērlītēm dari-

nātos sargeņģeļus, saistījusies gan ar leģendu 

par Labo vēsti - Dieva dēla piedzimšanu, kuru 

nesuši tieši eņģeļi, dāvinājumu pasniedza 

biedrības “Tilts” vadītāja Inita Zarkeviča.  

Ar Ziemassvētku gaidīšanas stāstu, Adventes 

vainagā iededzot sveci pa svecei, pasākuma 

dalībniekus iepriecināja Daugavpils teātra 

dziedošā un uz ģitāras spēlējošā aktrise Līga 

Ivanova. Klātesošie ne tikai klausījās, bet arī 

paši piedalījās koncertuzvedumā - darināja 

sniegu, dedza sveces un dziedāja līdzi pazīsta-

mās Ziemassvētku dziesmas “Ak eglīte, ak 

eglīte”, “Katru gad, no jauna”, noslēdzot ar 

“Klusa nakts, svēta nakts”.  

Jāpiebilst, ka pirmssvētku laikā divās biedrī-

bas kristīgai paaudžu kopībai “Tilts” organizē-

tās meistardarbnīcas “Tu neesi viens” un 

“Zvaigžņu bērni. Gaidīti. Mīlēti. Ir”, kurās 

eņģeļu darināšanā iesaistījās ne tikai biedrī-

bas aktīvisti, bet arī vientuļie seniori, bērni un 

jaunieši ar īpašām vajadzībām un to atbalstī-

tāji, kā arī ģimenes, kurās piedzīvoti bezgala 

skumji mirkļi - bērniņš saviem vecākiem kļu-

vis par Zvaigžņu bērnu; bez jau minētā kop-

darba - 100 eņģeļiem, ļāva to dalībniekiem 

saņemt ne mazāk svarīgu, labvēlīgi iedarbojo-

šos “blakusefektu” - Ziemassvētku gaidīšanas 

laikā būt kopā ar domubiedriem, radīt mīļus 

suvenīrus, domas novirzot  vietā, kur katrā no 

mums mājo sirdsmiers, labestība, dāsnums 

un prieks. 

BIEDRĪBA KRISTĪGAI PAAUDŽU KOPĪBAI  “TILTS”  

JĒKABPILS REĢIONĀLAJAI  SLIMNĪCAI  

DĀVINA 100 SARGEŅĢEĻUS 
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Biedrība “Zaļā brīvība” ir laidusi klajā ceturto 

numuru izdevumam “Attīstības Sadarbības 

Vēstis” ar apakšnosaukumu Globālās attīstī-

bas mīti. Šī Attīstības Sadarbības Vēstis izde-

vuma stāstu pamatā ir temats par globālās 

attīstības mītiem. Tas aicina aizdomāties par 

sevi kā daļu no pasaules un par savu rīcību, 

dzīvojot globālā sabiedrībā.  

Šī numura izaicinājums ir izskaidrot Latvijas 

sabiedrībā biežāk sastopamos mītus par pa-

saules attīstību, veicināt konstruktīvu viedok-

ļu veidošanos par globālo attīstību un sniegt 

ieguldījumu attīstības sadarbības mītu nomai-

nīšanā ar konstruktīviem cerīgiem stāstiem. 

Zaļā brīvība aktīvi iesaistās ilgtspējīgas attīstī-

bas iniciatīvu aktualizēšanā, izskaidrošanā un 

ieviešanā.  

BIEDRĪBA “ZAĻĀ BRĪVĪBA” IZGAISINA  

GLOBĀLĀS ATTĪSTĪBAS MĪTUS 

JĒKABPILS “ZIEMASSVĒTKU KAUSS 2016” NOVUSĀ 
Valdis Strods,  

IADC „AUSMA” valdes priekšsēdētājs  

Nedēļu pirms Ziemassvētkiem 17.de-

cembrī Jēkabpils Agrobiznesa koledžas 

sporta zālē notika Jēkabpils atklātais 

turnīrs novusā personām ar īpašām va-

jadzībām “Ziemassvetku kauss 2016”.  

Sacensības organizēja biedrība Invalī-

du apmācības un dienas centrs “AUS-

MA” sadarbībā ar Jēkabpils sporta 

centru un Salas novada pašvaldību. 

Galvenais tiesnesis - Ivars Puida. Tur-

nīra atklāšanā panākumus vēlēja Jē-

kabpils domes deputāts Andris Rutko 

un Krievijas novusa sporta federācijas 

pārstāvis Sergejs Guščins, kuri savā 

starpā apmainijās ar piemiņas suve-

nīriem.  

Turnīrā kopā piedalījās 35 dalībnieki – 20 

spēlētaji, kas spēlēja stāvus un 15 spēlētāji, 

kas spēleja sēdus riteņkrēslos. Dalībnieki bija 

ieradušies no visas Latvijas – Valmieras, Tu-

kuma, Džūkstes,  Engures, Jūrmalas, Jelga-

vas, Preiļiem, Aizkraukles, Rēzeknes, Gulbe-

nes, Neretas  un protams no Jēkabpils un 

Salas novada. Tālākais dalībnieks bija ieradies 

no Sanktpēterburgas, tādejādi var teikt ka 

notika starptautisks turnīrs. 

Starp spelētājiem stāvus trešo vietu ieguva 

gulbenietis Voldemārs Pērkons, savukārt par 

pirmo vietu notika pārspēle, kurā pārāks izrā-

dījās Mairis Ziediņš no Salas, uzvarot jēkabpi-

lieti Andri Celmiņu. 

Riteņkrēslos spelējošiem arī par pirmo vietu 

bija pārspele starp jelgavnieku Sergeju Kitovu 

un Madaru Zālīti no Engures. Uzvarēja jelgav-

nieks Sergejs Kitovs. Trešā vieta gulbenietim 

Atālam Vajevskim. Sieviešu konkurencē pirmā 

vieta Marinai Bivainītei no Aizkraukles un 

otrā – tukumniecei Margitai Kanopkai. 

Ne tikai uzvarētāji tika pie kausiem, bet arī 

visi dalībnieki saņēma piemiņas veltes par 

piedalīšanos turnīrā. 

Tiek plānots ka šads turnīrs kļūs par ikgadēju 

tradīciju. 

Paldies Jēkabpils sporta centram, Salas nova-

da pašvaldībai, Jēkabpils Agrobiznesa kole-

džai un visiem brīvprātīgajiem, kas palīdzēja 

organizēt pasākumu. 

Rezultātu tabulas var apskatīties http://

www.jekabpilssc.lv/sacensibas/rezultati 

http://www.jekabpilssc.lv/sacensibas/rezultati
http://www.jekabpilssc.lv/sacensibas/rezultati
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JA PRECE VAI PAKALPOJUMS IR NEKVALITATĪVI… 

Iepriekš biedrība "Latvijas Patērētāju 

interešu aizstāvības asociācija" skaid-

roja, kas ir atteikuma tiesības un kā to 

izmantot. Šajā rakstā uzmanība pievēr-

sta tam, kā pareizi rīkoties, ja nopirktā 

prece vai saņemtais pakalpojums ir 

nekvalitatīvi jeb, likuma vārdiem runā-

jot, neatbilst līguma noteikumiem. 

Kopumā process sastāv no sekojošiem 

posmiem: 

1. pārrunas ar uzņēmēju; 

2. Patērētāju tiesību aizsardzības centra 

(PTAC) palīdzība; 

3. strīda risināšana Patērētāju strīdu risinā-

šanas komisijā. 

4. savu vārdu, uzvārdu, dzīvesvietas adresi 

un kontaktinformāciju; 

5. iesnieguma iesniegšanas datumu; 

6. strīda būtību, savu prasījumu un tā pa-

matojumu. 

7. preces/pakalpojuma trūkuma novēršanu 

jeb remontu; 

8. preces apmaiņu pret citu kvalitatīvu 

preci (neattiecas uz pakalpojumiem); 

9. līguma atcelšanu un samaksātās naudas 

atmaksu; 

10. cenas samazināšanu. 

Tātad vispirms ir jāveic pārrunas ar uzņēmē-

ju. Sākumā pamēģiniet atrisināt problēmu 

mutiski, bet ja risinājums nav atrasts, tad 

iesniedziet uzņēmējam rakstisku iesniegumu. 

Iesniegumā norādiet: 

Runājot par prasījumiem, - patērētājs ir tie-

sīgs prasīt: 

Tiesības izvēlēties, kuru no šiem prasījumiem 

pieteikt, ir patērētājam, nevis pārdevējam vai 

pakalpojumu sniedzējam. Tomēr pastāv arī 

būtiski ierobežojumi. Tie lielākoties attiecas 

uz prasījumu par naudas atmaksu, proti, nau-

das atmaksu drīkst prasīt, ja: 

 uzņēmējs saprātīgā termiņā nav novērsis 

preces trūkumu vai veicis preces apmai-

ņu vai ja minētās darbības veiktas, radot 

patērētājam būtiskas neērtības (attiecas 

arī uz prasījumu par cenas samazināša-

nu); 

 preces trūkums ir maznozīmīgs un nevar 

būtiski ietekmēt patērētāja iespējas preci 

izmantot; 

 ir iespējams novērst pakalpojuma trūku-

mu. 

Turklāt, naudas atmaksas gadījumā, uzņēmējs 

drīkst ņemt vērā preces nolietojumu vai labu-

mu, ko patērētājs guvis, lietojot preci vai iz-

mantojot pakalpojumu, un, tādējādi samazi-

nāt atmaksājamo summu. 

Ja Jums nav pārliecības, ka spēsit sagatavot 

iesniegumu uzņēmējam patstāvīgi vai vēlaties 

ietaupīt laiku, aicinām izmantot PIAA izstrā-

dāto mājaslapu www.pretenzija.lv.  

Raksta pilnu versiju skatīt http://

www.pateretajs.lv/. 

IZMANTO KAULU BLĪVUMA  

BEZMAKSAS PĀRBAUDI 
17. janvārī Jēkabpils pensionāru apvie-

nība “Sasaiste” aicināja uz bezmaksas 

kaulu blīvuma jeb osteoporozes riska 

pārbaudi. 

Kā informē “Sasaistes” vadītāja Biruta 

Jemeļjanova, osteoporozes riska pārbaude 

notika, pateicoties jau vairākkārtējiem sadar-

bības partneriem no Rīgas - iepriekš tika pie-

dāvāta acs spiediena mērīšana glaukomas 

profilaktiskai kontrolei. Šajā reizē ar  sertificē-

tu osteodensitometru medicīniskās aprūpes 

speciāliste Sarmīte Saleniece veica ne tikai 

mērījumu, kura rezultātus drukātā veidā saņē-

ma ikviens klients, bet  izskaidroja arī osteo-

porozes cēloņus un to, kādi pasākumi veicami 

slimības profilaksei. 

Kopumā osteoporozes riska pārbaudes pakal-

pojumu izmantoja 35 pirmspensijas un pensi-

jas vecuma Jēkabpils iedzīvotāji. 

Jāpiebilst, ka bez kaulu blīvuma pārbaudes, 

daudzi izrādīja interesi par asinsspiediena 

kontroles iespēju, ko biedrībā “Sasaiste” var 

veikt arī ikdienā. 

IZZIŅAI:  

Osteoporoze ir kaulu slimība, kas nemanāmi attīstās vairāku gadu 

laikā. Tā ir nopietna slimība ar invalidizējošām sekām, kas pārsvarā 

skar sievietes vecumā no 50 gadiem un arī vecāka gada gājuma vī-

riešus. Šo slimību visā pasaulē dēvē par "klusējošo epidēmiju", jo tā 

progresē bez redzamām izpausmēm un, visbiežāk, to atklāj tikai ar 

pirmo lūzumu. Osteoporozei raksturīgākie ir gūžas kaula, mugur-

kaula skriemeļu un plaukstas pamatnes locītavas lūzumi. 

Osteoporoze nemanāmi attīstās un: 

 Kauls pastiprināti zaudē minerālvielas - kalciju un fosforu,  

 Kauli kļūst poraini un dobumaini, 

 Ievērojami samazinās kaulu  masa, jeb blīvums, 

 Kauli kļūst trausli un viegli lūst pat pie nelielas slodzes vai 

traumas. 

Latvijā osteoporozes izraisīti lūzumi skar vairāk nekā 200 000 cilvē-

ku, t.i. katru 3. sievieti un katru 5.vīrieti pēc 50 gadu vecuma 

Osteoporozi var izraisīt gan iedzimti vai ģenētiski pārmantoti fakto-

ri, gan ikdienas paradumi - tātad dzīvesveids. Dzīvesveids nosaka to, 

vai jaunībā, kauliem veidojoties, tie sasnieguši pietiekamu kaulu 

blīvumu turpmākai dzīvei un, vai gadiem ejot, tiek ievērota pietieka-

ma osteoporozes profilakse. 

Neietekmējamie riska faktori ir: vecums, sieviešu dzimums, lūzumi 

pirmās pakāpes radiniekiem, kas norāda uz ģenētisko pārmantoja-

mību. 

Potenciāli ietekmējamie riska faktori ir: smēķēšana; Zems ķermeņa 

svars (ķermeņa masas indekss, jeb ĶMI < 18-20 kg/m2); estrogēnu 

deficīts;  zema kalcija un D vitamīna uzņemšana; alkoholisms; ne-

pietiekama fiziskā aktivitāte, mazkustīgs dzīvesveids u.c. 

http://www.pateretajs.lv/
http://www.pateretajs.lv/


E-avīzes redakcija: 

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

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

Agita Pleiko, pleiko@inbox.lv, t. 29449622 

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

Jēkabpils NVO resusu centrs 
 

Adrese: Brīvības iela 45,  

Jēkabpils, LV-5201 
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VAI „TREŠĀS VALSTIS” UN „TREŠĀS PASAULES VALSTIS” 

IR VIENS UN TAS PATS? 
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Agita Misāne, biedrības „Patvērums 

„Drošā māja"" konsultante: ”Reti kurš 

termins ir mulsinošāks par šiem diviem. Tā-

pēc saprotams, ka arī no klientiem – trešo 

valstu pilsoņiem - bieži vien dzirdam: „ Kas es 

par „trešās valsts piederīgo”, neesmu taču no 

ekonomiski mazattīstītas valsts!”. Žēl, ja šāda 

neizpratne kļūst par iemeslu tieši šai mērķa 

grupai pieejamo bezmaksas pakalpojumu 

neizmantošanā. Mēģināsim situāciju labot, 

izskaidrojot šo terminu nozīmi. 

Kas ir „trešās valstis” un „trešo valstu 

pilsoņi/valstspiederīgie”? 

„Trešā valsts” ir ekonomiski neitrāls termins, 

ko lieto migrācijas jeb cilvēku pārvietošanās 

kontekstā. Tam nav nekāda sakara ar izcel-

smes valsts ekonomiskās vai kultūras attīstī-

bas līmeni. Tādas valstis kā Jaunzēlande, 

Kanāda, Hondurasa, Krievija, Japāna vai 

Nigērija Latvijas iedzīvotājiem ir „trešās val-

stis”. Eiropas Savienībā (ES) ar šo terminu 

apzīmē visas valstis, kas nav ES dalībvalstis, 

ne Eiropas Ekonomiskās zonas (bez ES te 

ietilpst arī Islande, Norvēģija un Lihtenšteina) 

dalībnieces, ne arī Šveice. Pavisam vienkār-

šiem vārdiem – Latvija mums ir „pirmā 

valsts”, minētās ES, Eiropas Ekonomiskā zona 

un Šveice ir „otrās valstis”, ar kurām mūs 

saista īpašas līgumattiecības, bet visas pārējās 

ir „trešās valstis”. Iespējams, tas neizklausās 

necik labskanīgi, taču tāda ir termina juridis-

kā izcelsme. 

„Trešā valsts” ir jēdziens, ko lieto arī attiecībā 

uz konsulārajiem pakalpojumiem – ceļošanas 

vīzu izniegšanas kārtību, gadījumos, ja nepie-

ciešama vīza ieceļošanai citā („otrajā”) valstī, 

neatrodoties savā („pirmajā”) valstī. Tas var 

notikt, piemēram, ja Latvijā nav šīs vēstniecī-

bas vai konsulāta. Tad nākas aizgādāt savu 

ceļošanas dokumentu (parasti – pasi) uz kādu 

„trešo” valsti, kur atrodas tās valsts konsulāts, 

uz kuru vēlamies ceļot. Lasīt tālāk 

Ja Jūs esat trešo valstu pilsonis - tātad Jūs neesat 

no ES, Norvēģijas, Islandes, Lihtenšteinas vai Šveices, 

bet no jebkuras citas valsts, Jūs esat laipni aicināts 

projekta „Informācijas centrs imigran-

tiem” (ICI) ietvaros saņemt BEZMAKSAS kon-

sultācijas un atbildes tieši uz Jums interesējo-

šiem jautājumiem, piemēram: 

 sociālās palīdzības jautājumi (pensiju jautāju-

mi u.c.) 

 nodarbinātība (darba tiesības) 

 migrācija (uzturēšanās atļaujas, vīzas) 

 īres tiesības (jautājumi, kas saistīti ar mājokli) 

 ģimenes tiesības (ģimenes apvienošana, 

šķiršanās, mantojuma jautājumi u.c.) 

 izglītības dokumentu legalizācija un atzīšana 

 biznesa uzsākšana (ar komercdarbību saistīti 

jautājumi) 

 iespēja veidot interešu aizstāvības organizāci-

jas un piedalīties NVO. 

Informatīvie tālruņi: +371 25565098,  

+ 371 28612120 

E-pasts: konsultacijas@patverums-dm.lv 

Skype: PatverumsDM 

Adrese: biedrība „Patvērums „Drošā māja””, Lāč-

plēša iela 75 – 9/10, Rīga 

Papildu informācija: +371 67898343, darba laiks: I-

V 9:00 – 17:00 

ICI „Latgale” Daugavpilī: +371 25723222, 

ici.daugavpils@gmail.com 

ICI „Zemgale” Jelgavā: +371 25719588, 

ici.jelgava@gmail.com 

ICI „Vidzeme” Cēsīs: +371 25719266, 

ici.cesis@gmail.com 

ICI „Kurzeme” Liepājā: +371 25719118, 

ici.liepaja@gmail.com 

TOP 10 valstis, kuru pilsoņi visvairāk ir apmeklējuši 

un saņēmuši konsultācijas ICI, ir Krievija, Sīrija, 

Ukraina, Irāka, Indija, Afganistāna, Ķīna, Amerikas 

Savienotās Valstis, Pakistāna un Eritreja. 

KRISTĪNE ZONBERGA:  

MEŽONĪGO RIETUMU DEMOKRĀTIJA 

Vērojot pilsoniskās sabiedrības un valsts at-

tiecības pēdējos gados, jāsaka, ka Latvijā tās 

pamazām sāk atgādināt "neveselīgas" pāra 

attiecības, kurās viens ir pārlieku valdonīgs, 

bet no otra tiek gaidīta pazemība un bezieru-

nu pakļaušanās. Šajās attiecībās valdonīgā 

puse cenšas otru noturēt ciešos grožos, lai, 

nedod dievs, tā nepieļautu kādu kļūdu jeb 

neveiktu kādu nelojālu aktivitāti. Savukārt 

otra puse, būdama atkarīga, ievēro visus iero-

bežojumus, lai nesadusmotu pirmo. Tomēr ik 

pa laikam sadūšojoties pasaka, ka papildu 

groži tai nav īsti pa prātam. Lieki piebilst, ka 

ilgstoši veiksmīgs šāds attiecību modelis ne-

var būt. 

Šajās pilsoniskās sabiedrības un valsts attiecī-

bās dominē koncentrēšanās uz iespējamiem 

negatīviem scenārijiem, kas varētu rasties 

dažādu ārējo faktoru ietekmē. Un šo uzskatu 

pamatā nav nekas cits kā uzticēšanās deficīts.  
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