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Jūlija numurā: 

Piedalies diskusijā par līderību 

NVO sektorā! 

Jaunumi  

jauniešiem 

Zvaigžņotie dārza svēt-

ki Kaldabruņā augustā  

Saeima saglabā motivējošus  

ziedošanas mehānismus 

Kā pareizi  

likvidēt biedrību?  
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7. 
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PRETNABADZĪBAS TĪKLS:  
NABADZĪBA NAV KAUNS,  
BET PAZEMOJUMS GAN 

5. 
lpp. 

Kādreiz likās, ka šīs problēmas 21. gadsimtā 

nebūs. Cilvēce attīstās tik strauji, ka it kā naba-

dzībai Eiropā nebūtu vietas, taču tā nav – ap-

mēram puse Latvijas iedzīvotāju nesaņem 

cilvēka cienīgus ienākumus. Pie tam, tas 

visbiežāk nav slinkuma vai negribēšanas strādāt 

dēļ. Ko šajā situācijā var darīt nevalstiskās or-

ganizācijas? Uzrādīt un uzturēt problēmas ak-

tualitāti pašvaldību, valsts un Eiropas Savienības 

līmenī, gatavot un iesniegt priekšlikumus un 

piedalīties diskusijās. Daudzi uzskata, ka no 

runāšanas vien nekas nemainīsies. Mainīsies 

gan! Tikai darbam jābūt mērķtiecīgam, nepār-

trauktam un kompetentam. 

Plašākas iespējas izzināt un ietekmēt problēmas 

risinājumu ieguvis Jēkabpils NVO centrs, ie-

saistoties starptautiskā organizācijā Eiropas 

PretNabadzības tīkls (EAPN - Latvia), kļūstot par 

biedrorganizāciju. Arī informācijas apkopošana 

par iespējām risināt savas konkrētās problēmas, 

kas saistītas ar nabadzības mazināšanu, palie-

linās, jo ne vienmēr zinām savas tiesības. Tā kā 

jāturpina informācijas divvirziena kustības 

nodrošināšana un nemitīga atgādināšana par 

problēmas esamību. Kā zināms, pilieni arī ak-

meni šķeļ! 

Aleksandrs Kalniņš, 

Jēkabpils NVO resursu centrs 

13. 
lpp. 

10. 
lpp. 

JĒKABPILS PILSĒTAS  

SVĒTKOS 2017 PIEDĀVĀJA 

“BRĪVPRĀTĪGO SAJŪTU  

LABORATORIJU” 

VIDUSDAUGAVAS NVO E-AVĪZE 
Projekts “Pilsoniskas sabiedrības stiprināšana  

Vidusdaugavas reģiona nevalstiskajās organizācijās”. 

Līguma Nr. 2017.LV/NVOF/DAP/MAC/042/09 

Biedrība Jēkabpils NVO 

resursu centrs 

“Vidusdaugavas NVO e-avīze” ir  sagatavota ar Sabiedrības 

integrācijas fonda finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta 

līdzekļiem. Par “Vidusdaugavas NVO e-avīzes” saturu atbild 

biedrība “Jēkabpils NVO resursu centrs”. 

Par tradīciju Jēkabpils pilsē-

tas svētkos veidojas biedrības 

“Jēkabpils NVO resursu 

centrs” un tās biedrorganizā-

ciju piedāvātās aktivitātes 

laukumā pie lūša strūklakas.  

Šogad teltī “Brīvprātīgo sajūtu 

laboratorija” un pie tās varēja 

iepazīt Eiropu ar sajūtu palīdzību - 

saskatot, sataustot, sasmaržojot, 

izgaršojot un ieklausoties. Grūti 

noteikt precīzu  “Brīvprātīgo sajū-

tu laboratorijas”  apmeklētāju, kā arī  inte-

resentu gan par brīvprātīgā darba iespējām 

Eiropā un Latvijā, gan par portāla 

www.brivpratigie.lv izmantošanu, skaitu, 

bet savas sajūtas pārbaudīja, un aizpildot 

anketas par brīvprātīgo darbu, balvas saņē-

ma teju pussimts svētku dalībnieku. Jēkab-

pils NVO resursu centra teltī gandrīz visu 

par brīvprātīgo darbu varēja uzzināt no 

pirmavotiem - Jēkabpils brīvprātīgajiem un 

jauniešiem no Ukrainas, Armēnijas, Itāli-

jas, Vācijas un Maķedonijas, no kurienes 

atbraukušais brīvprātīgais jaunietis jēkab-

Turpinājums 2. lappusē 

Biedrība “Jēkabpils NVO resursu centrs” aicina 

biedrības, pašvaldības uzņēmumus un iestādes 

PIETEIKT dalību  

AKCIJĀ “BRĪVPRĀTĪGAIS  

UZ VIENU DIENU”, 
laikā no 21.08. - 25.08. 2017. 

dodot iespēju brīvprātīgajiem iepazīt konkrēto darbības jomu, 

bet Jums, iespējams, atrast labu darbinieku nākotnei.  

Aicinām pieteikties arī interesentus brīvprātīgajam darbam uz 

vienu dienu (vecums:  no 13 līdz 99 gadiem)  

Dalību pieteikt, rakstot uz nvoresursi@inbox.lv, vai zvanot: 26548737 

(Ligitai), kā arī, izmantojot portālu www.brivpratigie.lv 

Biedrības ”Jēkabpils NVO resursu centrs” projekta “Pilsoniskas sabiedrības stiprināšana 
Vidusdaugavas reģiona nevalstiskajās organizācijās” aktivitātes finansiāli atbalsta Sabiedrības 

integrācijas fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem 

mailto:nvoresursi@inbox.lv
http://www.brivpratigie.lv
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piliešus svētku gājiena laikā pārsteidza ar 

savām cirka mākslinieka - žongliera prasmēm. 

Kādas iespējas piedāvā Jēkabpils NVO resursu 

centra biedrorganizācijas - biedrība Kristīgai 

paaudžu kopienai “Tilts”, Jēkabpils pensionā-

ru apvienība “Sasaiste”, Vides un tūrisma 

attīstības klubs “Sēlija” un dzīvnieku aizsardzī-

bas biedrība “Par ķepām” stāstīja un rādīja 

minēto organizāciju pārstāvji. Klausītāju un 

skatītāju netrūka, piemēram - “Par ķepām” 

aktīvistu aicinājums dot mājas bez pajumtes 

palikušajiem kaķēniem atrada dzirdīgus ļaudis 

- divi no trim līdzi paņemtajiem dzīvniekiem 

devās uz pastāvīgām dzīvesvietām pie mīlo-

šiem saimniekiem. Savukārt vēstures izzinātāji 

Vecpilsētas laukumā tika aicināti uz biedrības 

“Jēkabpils Mantojums” sagatavotajām fotoek-

spozīcijām - “Latvijas cilvēki - ar saknēm 

Krustpils novadā” un “Jēkabpils - Krustpils 

tiltam - 80”. 

Jēkabpils mazākumtautību biedrības - Jēkab-

pils baltkrievu biedrība “Spatkanne”, krievu 

kultūrizglītojošā biedrība “Rodņik”, poļu bied-

rība “Rodacy” un ukraiņu kultūrizglītojošā 

biedrība “Javir” pilsētas svētkos aicināja uz 

Jēkabpils vēstures muzeja “Sēļu sētu”, kur 

varēja nobaudīt gan nacionālos ēdienus un 

dzērienus, gan noklausīties un noskatīties 

biedrību amatierkolektīvu priekšnesumus. 

Jēkabpils pilsētas svētki noslēdzās ar gājienu, 

kurā pirmo reizi Jēkabpils vēsturē NVO devās 

aiz vienojoša nosaukuma - “JĒKABPILS NE-

VALSTISKĀS ORGANIZĀCIJAS”. Cerams, ka 

nākamgad, atšķirībā no šīgada, kad kopējam 

foto pulcējās neliela gājiena dalībnieku daļa, 

izdosies sapulcināt visus, kas pilsētas svētku 

parādē piedalījās kā NVO  pārstāvji. 

Jēkabpils NVO resursu centrs pateicas SIA 

“Reāls”, SIA “Margret” un “Kafijas bāram” 

Katoļu ielā 6 par sadarbību Jēkabpils pilsētas 

svētku 2017 organizēšanā.. 

Biedrības “Jēkabpils NVO resursu centrs” aktivitā-
tes tika nodrošinātas ar Jēkabpils pilsētas pašvaldī-

bas un daļēju Latvijas NVO fonda  atbalstu ( pro-
jekts “Pilsoniskas sabiedrības stiprināšana Vidus-
daugavas reģiona nevalstiskajās organizācijās”, 
līgums Nr. 2017.LV/ NVOF/DAP/MAC/042/09) 

Turpinājums no 1. lappuses 

Vairāk foto šeit: https://failiem.lv/u/xq3tw4mn 

https://failiem.lv/u/xq3tw4mn
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Biedrība “Jēkabpils NVO resursu 

centrs” meklē jauniešus, kas vēlētos 

pieteikties brīvprātīgajam darbam Por-

tugālē un pavadīt 10 mēnešus uz skais-

tas, vulkāniskas izcelsmes salas - Ma-

deiras Atlantijas okeānā. 

Ja – 

 esi vecumā no 17 līdz 30 gadiem; 

 Tevi interesē sports un aizrauj aktivitātes 

brīvā dabā; 

 Tu labprāt iepazītu jaunu kultūru un 

iepazīstinātu citus ar savējo; 

 esi gatavs 10 mēnešu ilgam piedzīvoju-

mam, sākot ar 2018.gada februāri; tad 

šis ir Eiropas Brīvprātīgā darba (EBD) 

piedāvājums tieši Tev. 

Piesakies vai uzzini vairāk, rakstot uz e-pastu 

nvoresursi@inbox.lv ar norādi "Brīvprātīgais 

Madeirā". 

Projekts jau ir pieteikts apstiprināšanai. 

Nepalaid garām savu iespēju, piesakies! 

Vairāk par to, kas ir EBD skat. http://

jaunatne.gov.lv/lv/erasmus/eiropas-

brivpratigais-darbs. 

Evelīna Elksnīte 

Jēkabpils NVO resursu centrs  

(tālr.: 28395188) 

MEKLĒ BRĪVPRĀTĪGOS DARBAM  

PORTUGĀLĒ, MADEIRAS SALĀ 

Biedrība “Jēkabpils NVO resursu centrs”  

sociālās rehabilitācijas Dienas centrā “Kopā būt!” (Jaunā ielā 39i)  

21. 08. 2017. pulksten 14.00  rīko paneļdiskusiju 

“Par līderību NVO sektorā” 
Aicinām piedalīties biedrību, pašvaldības uzņēmumu un iestāžu vadītājus, kā arī  pašvaldības domes de-

putātus, piesakoties līdz 16.08.2017., rakstot: nvoresursi@inbox.lv vai zvanot: 29449622 (Agitai) 

Diskusijas vadītājs: Latvijas Psihoterapeitu biedrības valdes loceklis, Latvijas Geštaltterapijas biedrības dibi-

nātājs un valdes loceklis Agris Grava. 

Biedrības ”Jēkabpils NVO resursu centrs” projekta “Pilsoniskas sabiedrības stiprināšana Vidus-
daugavas reģiona nevalstiskajās organizācijās” aktivitātes finansiāli atbalsta Sabiedrības inte-

grācijas fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem 

mailto:nvoresursi@inbox.lv
http://jaunatne.gov.lv/lv/erasmus/eiropas-brivpratigais-darbs
http://jaunatne.gov.lv/lv/erasmus/eiropas-brivpratigais-darbs
http://jaunatne.gov.lv/lv/erasmus/eiropas-brivpratigais-darbs
mailto:nvoresursi@inbox.lv
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Dibināta:  2009. gadā; biedrības darbību nodrošina 

valde, kas sastāv no trim valdes locekļiem, tajā skaitā 

valdes priekšsēdētāja Aija Kvēpiņa; 

Sabiedriskā labuma statuss: no 2011.g.  

Biedru skaits: 42;  

Biedra nauda: 10,00 EUR gadā 

Adrese: Jēkabpils, Brīvības iela 45, Jēkabpils, (3. 

stāvs).  

Kontaktinformācija: tālr.: 29950767 (valdes 

priekšs. Aija Kvēpiņa), E-pasts: ceribusala@inbox.lv; 

Biedrības darbības mērķi:  

 bērnu un jauniešu ar īpašām vajadzībām, kā 

arī viņu uzticības personu interešu aizstāvība 

un pārstāvniecība; 

 bērnu un jauniešu ar īpašām vajadzībām inte-

grācija sabiedrībā; 

 bērnu un jauniešu ar īpašām vajadzībām vese-

lības saglabāšanas un uzlabošanas veicināšana 

un attīstība; 

 sabiedrības izglītošana par jautājumiem, kas 

skar cilvēku ar īpašām vajadzībām integrāciju 

sabiedrībā. 

Biedrība piedāvā:  

 atbalsta grupas bērnu un jauniešu ar invalidi-

tāti vecākiem un tuviniekiem;  

 dažādas brīvā laika pavadīšanas iespējas (rok-

darbi ar papīru, pērlītēm, audumu, dabas un 

citiem materiāliem) bērniem un jauniešiem ar 

invaliditāti; 

 sporta aktivitātes atbilstoši veselības stāvoklim 

(sporta svētki u.c.); 

 gatavošanās un piedalīšanās citu biedrību rīko-

tajos pasākumos, piem., Ģimenes svētkiem, 

Rokdarbu maģijas skolai (teatralizētu kostīmu 

izgatavošana pašu rokām, gaitas, stājas un 

rīcības apmācības atbilstošajam pasākumam; 

lomu apgūšana teatrālām spēlēm u. c.); 

 dzīves skola , izmantojot Montesori izveidoto 

apmācības metodi; 

 trauksmes mazināšana un relaksācija, izman-

tojot skaņu, gaismas terapijas metodes atseviš-

ķā – relaksācijas istabā; 

 dažādu muskuļu grupu kustību attīstošu ierīču 

izmantošana (Motomed VIVA2 u.c.); 

 veselību saglabājošu un attīstošu masāžas 

ierīču izmantošana; 

 izzinošas ekskursijas.  

Ar jūnija E- avīzes numuru uzsākām 

interviju ciklu ar NVO vadītājiem un 

pārstāvjiem.  

Šajā - saruna ar Jēkabpils bērnu un jaun-

iešu ar īpašām vajadzībām biedrības 

”Cerību sala” valdes priekšsēdētāju AIJU 

KVĒPIŅU. 

VIDEOINTERVIJA 

Sižets šeit. 

JĒKABPILS BĒRNU UN JAUNIEŠU AR ĪPAŠĀM VAJADZĪBĀM 

BIEDRĪBA “CERĪBU SALA” 

“CERĪBU SALAS” SPORTA SPĒLĒM –  

JAU 7. GADSKĀRTA! 

Lai gan šī vasara mūs nelutina ar siltu-

mu, tomēr biedrība „Cerību sala” 

30.jūlijā rīkoja nu jau septītās bērnu un 

jauniešu ar īpašām vajadzībām sporta 

spēles. Arī šogad sporta spēles jau tra-

dicionāli notika Jēkabpils pilsētas sta-

dionā.  

Saņemot sacensību dalībnieku atsauksmes un 

izprotot viņu vēlēšanos sportot, “Cerību sala” 

apņēmusies darīt visu, lai arī turpmāk ik gadu 

šīs sporta spēles nestu svētku sajūtu un prie-

ku. Arī šogad balviņas tika piešķirtas visiem 

dalībniekiem par to, ka viņi var, grib un spēj 

kaut mazliet paveikt savas veselības labā. 

“Sportiskas aktivitātes, kas darītas ar prieku, 

ir viens no veselības saglabāšanas svarīgāka-

jiem faktoriem,“ uzsver biedrības ilggadējā 

vadītāja Aija Kvēpiņa. “Mēs priecājamies, ja 

kopā ar īpašo jaunieti ir visa ģimene - ja 

jaunietis kaut ko nevar paveikt pats, palīgā iet 

mīlošie vecāki, brāļi, māsas un asistenti.”  

Kā ik gadu, biedrība “Cerību sala” saka mīļu 

paldies saviem atbalstītājiem un jo īpaši Jē-

kabpils pilsētas pašvaldībai, kas jau vairākus 

gadus šo sporta spēļu finansējumu paredz 

pilsētas budžetā.  

BIEDRĪBAS VIZĪTKARTE 

Videosižets par sporta spēlēm skatāms šeit. 

mailto:ceribusala@inbox.lv
https://youtu.be/BvPb9bq5wEs
https://www.youtube.com/watch?v=nNpyWQfKjHQ&feature=youtu.be


JAUNATNES STARPTAUTISKO PROGRAMMU AĢENTŪRAS (JSPA) JAUNUMI  

Piesakies SALTO apmācībām! 

Berlīnē (Vācija) norisināsies Eiropas 

līmeņa konference par programmas 

"Erasmus+: Jaunatne darbībā" praksi, 

ietekmi un nākotnes lomu demokrā-

tisko vērtību, attieksmju un aktīva pil-

soniskuma popularizēšanā starp jauniešiem 

Eiropā. Pieteikšanās līdz 27. augustam! 

Mazām organizācijām laukos var būt grūtības 

atrast cilvēkus, lai organizētu starptautiskus 

Jauniešu apmaiņas projektus. Šīs studiju 

vizītes laikā varēs aplūkot labās prakses pie-

mērus vienā no Somijas reģioniem. Lauki arī 

var būt starptautiski! Studiju vizīte norisinā-

sies Somijā! Pieteikšanās līdz 11. augustam! 

Bulgārijā notiks TICTAC apmācības, kuru 

mērķis ir sniegt atbalstu jaunatnes darbinie-

kiem, jauniešu līderiem un ikvienam, 

kuri ikdienā strādā ar jauniešiem un 

vēlas īstenot "Erasmus+: Jaunatne 

darbībā" Jaunatnes darbinieku mobi-

litātes projektus. Pieteikšanās līdz 3. 

septembrim. 

Šī gada rudenī, no 22. līdz 27. oktobrim, Li-

sabonā, Portugālē norisināsies studiju vizīte 

par demokrātisku procesu attīstību sabiedrī-

bā. Pieteikšanās līdz 10. septembrim!  

Vairāk informācijas par minētajām apmācī-

bām: http://bit.ly/1CllE2 

Pieejams jaunais žurnāls "Jaunatne" 

Šajā numurā lasiet par aizvadīto Eiropas 

Jaunatnes nedēļu, par Eiropas Brīvprātīgā 

darba pieredzi. Kā arī vienā no rakstiem tiek 

izvirzīts interesants jautājums - vai visiem 

jaunatnes darbiniekiem būtu jābūt feminis-

tiem? Vairāk informācijas: http://

bit.ly/2sUa3w7 

Izsaki savu viedokli, aizpildot aptauju! 

Velti 10 minūtes sava laika un atbildi uz jautā-

jumiem, palīdzot izprast, cik viegli vai sarežģī-

ti jauniešiem ir atrast informāciju par mobili-

tātes iespējām Eiropā. Vairāk informācijas: 

http://bit.ly/2umBcpy 

Jaunieti, piesakies forumam Taivānā! 

Vai tevi interesē pilsoniskums un aktīva līdz-

dalība, klimata pārmaiņas un "zaļais" patē-

riņš? Ja esi vecumā no 18 līdz 30 gadiem, sūti 

pieteikumu un iespējams tieši tu piedalīsies 

"Global Youth Trends Forum Youth Initiatives 

for Sustainable Development" forumā Taivā-

nā! Vairāk informācijas: http://bit.ly/2tn15cl 
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EBD JAUNIEŠI PIEDALĀS STARPTAUTISKAS NOMETNES 

ORGANIZĒŠANĀ JĒKABPILĪ 
Jēkabpilī ieradušies bērni no Sokolovas 

Podļaski un Červionkas Ļeščinas Polijā, 

Mārdu pilsētas Igaunijā, Lidas Baltkrie-

vijā un Mirgorodas Ukrainā, lai piedalī-

tos starptautiskā Sadraudzības pilsētu 

nometnē, ko no 17. līdz 24. jūlijam ar 

Jēkabpils pilsētas pašvaldības finansiā-

lu atbalstu organizē Jēkabpils Bērnu un 

jauniešu centrs. 

Nometnes plānošanā un nodarbību organizē-

šanā piedalījās biedrības “Jēkabpils NVO 

resursu centrs” Eiropas brīvprātīgā darba 

projekta “Share and like volunteering” jaunie-

ši no Ukrainas Anastasija 

Iļjeva un Jevgenijs Udo-

vičenko.  

Plašāku atskatu uz abu jaun-

iešu darbību nometnē varē-

siet lasīt NVO e-avīzes au-

gusta numurā, bet jau šobrīd 

ir skaidrs, ka gan Anastasija, 

gan Jevgēnijs kopā ar citu 

valstu jauniešiem pavadīto  

laiku vērtē kā aizraujošu un interesantu. Lielu 

paldies par ieguldīto darbu un labas at-

sauksmes par Anastasijas un Jevgenija pa-

veikto sniedz Jēkabpils Bērnu un jauniešu 

centra direktora vietniece Lilija Ražinska.  

Skaties  video!  

IZSLUDINĀTA EUROPA NOSTRA KULTŪRAS MANTOJUMA BALVA 

Līdz 1. oktobrim iespēja pieteikt īsteno-

tos kultūras mantojuma projektus Eiro-

pas Savienības balvas kultūras manto-

jumā Europa Nostra saņemšanai. Pie-

teikumus iespējams iesniegt 4 kategori-

jās: 

 saglabāšana – izcili sasniegumi kultūras 

mantojuma saglabāšanā, uzlabošanā un 

pielāgošanā inovatīvam pielietojumam; 

 izpēte – izcili izpētes projekti, kas būtiski 

ietekmē kultūras mantojuma saglabāša-

nu un tās uzlabošanu Eiropā; 

 pašaizliedzīgs darbs (pakalpojums pri-

vātpersonām vai organizācijām) – privāt-

personām vai organizācijām, kuru iegul-

dījums ilgā laika periodā apliecina izcilī-

bu Eiropas kultūras mantojuma aizsar-

dzībā, saglabāšanā un tās uzlabošanā; 

 izglītība, apmācība un izprat-

nes veidošana – izcilas inicia-

tīvas, kas saistītas ar izglītību, 

apmācību un izpratnes veido-

šanu materiālā un/vai nemateriālā kultū-

ras mantojuma jomā, lai veicinātu un/vai 

veicinātu ilgtspējīgu vides attīstību. 

Vairāk informācijas: http://

www.europeanheritageawards.eu/apply/. 

Vidusskolēnu apmaiņas organizācija “Youth 

For Understanding” Latvija aicina pieteikties 

viesģimenes apmaiņas skolēniem no Vācijas 

un Taizemes. Vēl atlicis pusotrs mēnesis līdz 

brīdim, kad Latvijā ieradīsies apmaiņas skolē-

ni no Vācijas, Taizemes un Austrijas. Viņi 

turpmāko gadu aizvadīs, dzīvojot viesģimenēs 

un apmeklējot vietējo skolu, lai iepazītu mūsu 

zemes kultūru un valodu. Viesģimenes uzde-

vums ir palīdzēt jaunietim iepazīt mūsu valsti, 

apgūt latviešu valodu, kā arī atbalstīt ikdienā. 

“Youth For Understanding” jeb latviešu valo-

dā “Jaunatne par saprašanos” ir viena no 

lielākajām skolēnu apmaiņas programmām 

visā pasaulē, kas sniedz iespēju vidusskolē-

niem vienu mācību gadu pavadīt kādā no 

pasaules val-

stīm, dzīvojot 

vietējā ģimenē 

un apmeklējot 

vietējo skolu, 

šādā veidā arī vistiešāk iepazīstot viesvalsts 

ikdienu, tradīcijas un kultūru.Vairāk informā-

cijas var atrast šeit: http://www.yfu.lv/  

IEVED PASAULI SAVĀS MĀJĀS – UZŅEM APMAIŅAS SKOLĒNU!  

http://bit.ly/1CllE2
http://bit.ly/2sUa3w7
http://bit.ly/2sUa3w7
http://bit.ly/2umBcpy
http://bit.ly/2tn15cl
https://www.youtube.com/watch?v=t07OiOQcdGE
http://www.europeanheritageawards.eu/apply/
http://www.europeanheritageawards.eu/apply/
http://www.yfu.lv/
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AKCIJA “VIETVĀRDU TALKA”. IESAISTIES! 
“Vietvārdu talka” tika aizsākta 23. feb-

ruārī, to veltot UNESCO Starptautiska-

jai dzimtās valodas dienai, tādējādi 

turpinot vietējā mantojuma apzināša-

nas tradīcijas. Aizvadīti jau četri 

“Vietvārdu talkas” mēneši, kopumā līdz 

šim brīdim Tautas vietvārdu datubāzē 

www.vietvardi.lv reģistrēti jau 1652 

vietvārdi. 

“Vietvārdu talkā” aicinātas piedalīties neval-

stiskās organizācijas, izglītības iestādes, bib-

liotēkas, muzeji, tūrisma informācijas centri 

un citas institūcijas, kā arī individuāli intere-

senti un aktīvistu grupas.  

Ir aizritējuši gandrīz simts gadi, kopš pirmās 

vietvārdu talkas, ko aizsāka Jānis Endzelīns. 

Arī pēdējās desmitgadēs vietvārdu vākšana ir 

pierimusi un daudzi mazie vietvārdi – piemā-

jas pļavu, lauku, mežu un citu ģeogrāfisku 

objektu nosaukumi, kuru mūžs bieži vien 

nepārsniedz 50 gadu slieksni, līdz ar saviem 

stāstiem draud izzust un tapt aizmirsti, tā arī 

nerodot iespēju tikt pierakstītiem. 

Tāpēc UNESCO Latvijas Nacionālā komisija 

(LNK) un LU Latviešu valodas institūts sadar-

bībā ar citiem partneriem aicina Latvijas ie-

dzīvotājus uz jaunu kopīgu “Vietvārdu talku”. 

“Vietvārdu talkā” ikviens aicināts apzināt, 

pierakstīt un datubāzē reģistrēt vietējos viet-

vārdus – īpašvārdus, kas nosauc kādu fizio-

ģeogrāfisku objektu, piemēram, Zilais kalns, 

Velna grava, Čurkstupīte utt., kas tiek lietoti 

patlaban vai ir lietoti agrāk. Īpaši svarīgi ir 

pamanīt un neaizmirst mazos vietvārdus, 

kuriem neatrodas vieta kartē, bet ir būtiska 

nozīme, gan pētot Latvijas daudzveidīgās 

izloksnes un dialektus, gan vietējo vietu vēstu-

ri un kultūru. 

Vietvārdus līdz 30. septembrim var reģistrēt 

Tautas vietvārdu datubāzē, kas pieejama 

www.vietvardi.lv. 

Vairāk informācijas http://www.unesco.lv/lv/

jaunumi/sogad-dzimtas-valodas-dienai-tiks-

veltita-vietvardu-talka/. 

Informāciju sagatavoja Liene Krīvena 

UNESCO LNK konsultante 

Tālr. 29109268, e-pasts liene@krivena.lv 

PIEEJAMS ATBALSTS AR LAUKSAIMNIECĪBU NESAISTĪTĀM  

SAIMNIECISKAJĀM AKTIVITĀTĒM 

Lauku atbalsta dienests (LAD) izsludi-

na projektu iesniegumu pieņemšanu 

“Lauku saimniecību un uzņēmējdarbī-

bas attīstības” apakšpasākuma “At-

balsts ieguldījumiem ar lauksaimniecī-

bu nesaistītu darbību radīšanā un attīs-

tīšanā” otrās kārtas trim aktivitātēm: 

 “Ar lauksaimniecību nesaistītu darbību 

attīstība”, 

 “Ar lauksaimniecību nesaistītu saimnie-

cisko darbību dažādošana”, 

 “Tūrisma aktivitāšu veicināšana”. 

Projektu iesniegumu pieņemšana aktivitātēs 

notiks no 2017. gada 1. 

augusta līdz 31. augustam. 

Pasākuma mērķis ir veici-

nāt ar lauksaimniecību 

nesaistītu saimniecisko 

darbību un nodarbinātību 

lauku teritorijās, dodot 

iespēju īstenotās dažādas ar 

lauksaimniecību nesaistītas, kā arī tūrisma 

aktivitātes, tādējādi palielinot ienākumu līme-

ni lauku reģionos. 

Pieejamais publiskais finansējums aktivitātēm 

“Ar lauksaimniecību nesaistītu darbību attīstī-

ba” un “Ar lauksaimniecību nesaistītu saim-

niecisko darbību dažādoša-

na” ir desmit miljoni eiro; 

aktivitātei “Tūrisma aktivi-

tāšu veicināšana” – arī ir 

desmit miljoni eiro. Pieeja-

mais finansējums visās akti-

vitātēs ir sadalīts pēc reģio-

nalizācijas principa. 

Plašāka informācija par atbalsta pasākumiem 

ir lasāma LAD mājaslapā www.lad.gov.lv iz-

vēlnē “Atbalsta pasākumi”. 

Pasākumi tiek īstenoti Eiropas Savienības 

Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstī-

bai  un Lauku attīstības programmas  ietvaros. 

ORGANIZĀCIJAS UN EKSPERTI VAR PIETEIKTIES  

BAFF FINANSĒJUMAM SADARBĪBAI AR ASV 

Līdz 2017. gada 1. septembrim neval-

stiskās organizācijas, biedrības un izglī-

tības iestādes, kā arī jomu eksperti aici-

nāti pieteikties Baltijas-Amerikas Brīvī-

bas Fonda (BAFF) stipendijai un atbal-

sta programmai Baltijas-Amerikas Dia-

logs, kas veicina zināšanu apmaiņu 

starp Baltijas valstīm un ASV. 

Divpusējās programmas ietvaros: 

– dažādu jomu nevalstiskās organizācijas, 

biedrības un izglītības iestādes var piesaistīt 

finansējumu ASV speciālista vai vieslektora 

vizītes organizēšanai un uzturēšanās izdevu-

mu segšanai. Pieejamais finansējums projek-

tam ir līdz 10 000 ASV dolāru. 

– jomu profesionāļi no Latvijas var piesaistīt 

finansējumu ceļa un uzturēšanās izdevumu 

segšanai, ja saņemts ielūgums kā nozīmīgam 

ekspertam uzstāties konferencē vai kongresā 

ASV. Pieejamais finansējums ir līdz 5 000 

ASV dolāru. 

Pieteikties “Baltijas-Amerikas Dialogs” pro-

grammas stipendijai var līdz 1. septembrim, 

nepieciešamos dokumentus iesniedzot elek-

troniski fonda mājaslapā www.BalticAmeri-

canFreedomFoundation.org. Lai piedalītos 

konkursā, ir jāaizpilda pieteikuma veidlapa un 

jāiesniedz plānotā projekta izvērsts izklāsts 

angļu valodā. Piesakoties līdz 1. septembrim, 

projekts var tikt realizēts laika posmā no 

2018. gada janvāra līdz augustam. 

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 dažādu nozaru 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 

ibembere@ciee.org 

http://www.vietvardi.lv
http://www.vietvardi.lv
http://www.unesco.lv/lv/jaunumi/sogad-dzimtas-valodas-dienai-tiks-veltita-vietvardu-talka/
http://www.unesco.lv/lv/jaunumi/sogad-dzimtas-valodas-dienai-tiks-veltita-vietvardu-talka/
http://www.unesco.lv/lv/jaunumi/sogad-dzimtas-valodas-dienai-tiks-veltita-vietvardu-talka/
http://www.lad.gov.lv
http://www.BalticAmericanFreedomFoundation.org
http://www.BalticAmericanFreedomFoundation.org
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BIEDRĪBA HOLISTA AICINA  

UZ TALKU SALAS BIRZĪTĒ! 

Ligita Upīte,  

valdes locekle 

12.augustā pl. 8.00 visi brīvprātīgā dar-

ba interesenti, aktīvā dzīvesveida pie-

kritēji aicināti uz Salas pagasta Birzītes 

pirmsatklāšanas talku!  

Darbs būs pie apkārtnes sakopšanas: trim-

merēšana, zaru novākšana, ugunskura vietas 

izveide! Īpaši aicināti jaunie mākslinieki, lai 

turpinātu Salas bērnu nometnes aizsāktos 

zīmējumus – ķieģeļu sienas 

apgleznošanu. Pieteikties- līdz 

11. augustam: www.brivpra-

tigie.lv.  Meklēt pie: Salas 

pagasts. 

Attēlos: Salas bērnu nometnes 

dalībnieki darbībā! 

Foto no biedrības “Holista” 

arhīva 

PIEDALIES UN GŪSTI PRIEKU! 

Projekts “Viens vienīgs prieks” 

turpinās, tāpēc aicinām piedalī-

ties: 

2.tikšanās “Prieks piedzīvot!” gongu 

meditācija gongu meistares, mākslas terapei-

tes, skaņu terapeites Ilzes Pastares vadībā. 

Tikšanās plānota 19.augustā no 13.00-15.30 

Krustpils pagasta, Spuņģēnos, mājās 

“Āveskalni”.  

!!!Gonga meditācija nav ieteicama 

(informācija no I.Pastares mājas lapas): 

 ja Jums ir problēmas ar sirdi (nopietnas 

sirds – asinsvadu saslimšanas, kardiosti-

mulators, sirds ritma traucējumi), insul-

ta attīstības risks; 

 ir bijušas nopietnas galvas smadzeņu 

traumas; 

 epilepsijas slimniekiem; 

 psihisku traucējumu gadījumos; 

 pirmajā grūtniecības trimestrī, kas norit 

ar sarežģījumiem. 

Dalības maksa: 2,-EUR (telpu īrei), līdzi 

jāņem vingrošanas paklājiņš, pleds, nokļūšana 

līdz pasākuma vietai kopīgi netiek organizēta.  

3.tikšanās “Prieks baudīt!“ (norises laiks 

septembris/oktobris) praktiska nodarbība 

veselīga un garšīga ēdiena gatavošanas noslē-

pumu izzināšana “Tomato Piza” restorāna 

vadītājas Ilzes Svētiņas vadībā.  

4.tikšanās “Prieks iepriecināt!” (norises 

laiks novembris) kopīgi sagatavosim “aktiera 

iztikas minimuma” pārtikas grozus starptau-

tiskā amatierteātru festivāla “Laipa” dalībnie-

kiem.  

 

SVARĪGI!!!!Piesakoties dalībai kādā no 

pirmajām trim nodarbībām, dalībnieks aplie-

cina savu gatavību piedalīties arī 4.nodarbībā 

šī gada novembrī.  

Īpaši aicināti palīdzētājprofesiju pārstāvji. 

Pieteikties 2.nodarbībai var nosūtot pieteiku-

mu elektroniski: kpk.tilts@gmail.com  

vai zvanot 26351750 Lailai.  

Lūgums pieteikties līdz 17.augustam, dalībnie-

ku skaits- ierobežots 

Projektu finansē: 

 

 

Projektu organizē: 

 

 

Biedrība Kristīgai paau-

džu kopībai  

 

ZVAIGŽŅOTIE DĀRZA SVĒTKI KALDABRUŅĀ 

Ieva Jātniece, 

biedrības „Ūdenszīmes” vadītāja 

Vasara šogad žēlo siltumu un sauli. 

Tomēr dārzi un dārzu saimnieces au-

gusta ziedus ir uzplaucējuši. Tas nozī-

mē – laiks Zvaigžņotajiem dārza svēt-

kiem!  

Šo  notikumu biedrība „Ūdenszīmes” rīko jau 

ceturto gadu, un tas 

veltīts vasaras romantis-

kajiem, krāšņajiem un 

arī garšīgajiem aspek-

tiem. Kas notiks šogad? 

Vispirms – jau klasiskā 

ievadlekcija. Iepriekšē-

jos gados svētku apmeklētājus vedām uz Ho-

landes, Ziemeļitālijas un Spānijas dzejas 

skaistākajiem dārziem. Šogad ceļojums vedīs 

mākslas un sapņu dārzos, kur plaukst mirkļa 

un mūžības skaistums.  

Pēc poēzijas, savukārt, pievērsīsimies pieze-

mētākām lietām – mājas kūku degustācijai.  

Dārza svētki nav iedomājami bez mūzikas, un 

arī šogad mums spēlēs Harijs Zdanovskis un 

Viesītes pūtēju orķestris. 

Vakara gaitā – filmu de-

monstrācija uz lielā ekrāna; 

noslēgumā – gaismas luktu-

rīšu pacelšanās pretī zvaig-

znēm. 

Tāpat vēlamies atgādināt 

viesiem: 

 Dāmām ierašanās 

garās kleitās un cepurēs( kungiem kleitas 

nav obligātas); 

 Līdzi ņemam pašgatavotu kūku – tik 

daudz, lai pietiek sev un vēl pāris cilvē-

kiem; 

 Ļoti, ļoti vēlēties, lai debesis šai vakarā 

atļauj mums saskatīt krītošās zvaigznes. 

Par kafiju, svecēm un pārējo vakara burvību 

mēs būsim parūpējušies. 

Zvaigžņotie Dārza 

svētki Kaldabruņā - 

piektdien,  

11. augustā, pl. 19 00. 

http://www.brivpratigie.lv
http://www.brivpratigie.lv
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Ligita Upīte,  

valdes locekle, biedrība HOLISTA 

Biedrība HOLISTA 8. jūlijā bija uzaici-

nāta uz Salas novada Zvejnieklīci - Sēli-

jas senioru radošo dienu ''Esi kustībā! 

Pievienojies!'' 

Pasākuma organizatore Anita Gerasimova jau 

pirms 3 mēnešiem lūdza  piedalīties senioru 

dienā un atbalstīt senioru vēlmi apgūt nūjoša-

nu. Biedrības HOLISTA aktīvās nūjotājas 

Ligita, Liāna, Janīna un Dace izstāstīja par 

nūjošanas praktisko pielietojumu, apģērbu un 

apaviem, kāds būtu piemērotākais šīm fiziska-

jām aktivitātēm, kā arī ierādīja pareizu elpoša-

nu un nūjošanas tehniku.  Seniori iemācījās 

nūjošanas pamatkustības un iesildīšanās vin-

grojumus, kas jāveic pirms un pēc nūjošanas.   

Biedrība HOLISTA ar nūjošanu iepazīstināja 

vairāk nekā 120 seniorus. Radošie seniori, kas 

brīvo laiku pavada dziedot vai dejojot, bija 

sajūsmā par praktisku iespēju saprast  un 

sajust nūjošanas tehni-

ku, un izmēģināt kustī-

bas, kuras, nūjojot, 

nodarbina 90% musku-

ļu. Seniori bija  no dažā-

diem radošajiem kolektīviem: Sēlpils ''Omes 

un kungi'', “Dunavas cielavas'', Rubenes 

''Draiskās peonijas'', Ilūkstes novada 

''Rudzupuķes'', Kalsnavas ''Magnolija'', Līvānu 

''Rūžeņas'', Dvietes ''Saulespuķes'', Baldones  

''Luste'', Daudzevas ''Kvēlzieds'', Mežāres 

''Kamenes'', Ilūkstes novada ''Ozolzīles'' un '' 

Sarmas'', Mālpils novada ''Sidgundietes'' un '' 

Rožupes vīri''. 

 

Velosipēdistus iepazīstina ar 

aktivitāšu piedāvājumu Salas 

Birzītē 

15. jūlijā  pl. 9.00 Biedrības HOLISTA  valdes 

locekles Inga Āriņa un Ligita Upīte  Salas  

birzītē sagaidīja pirmos 14 viesus – bērnus  un 

skolēnus  no bērnu nometnes “Aktīvā velosi-

pēdistu vasara Jēkabpils 2017”.   

Velosipēdisti vecumā no 10 – 17 gadiem kopā 

ar  nometnes vadītāju 

Rihardu Barkovski devās 

no  Jēkabpils līdz Jaunsēl-

pilij caur Gustiņiem un 

Salas Birzīti. Salas birzītē 

jauniešiem bija iespēja 

izvingrināties uz ielu vin-

grotāju vingrošanas stie-

ņiem, izstaigāt nūjotāju 

taku un izbaudīt līdzsvara 

vingrojumus savam ķer-

menim.  Nometnes dalīb-

nieki bija sajūsmā par Birzītes iespējām  gūt 

prieku no aktivitātēm brīvā dabā.  

 

Sestdien, 22. jūlijā Ventspilī 

notika Starptautiskais 8. nūjo-

šanas festivāls 

No Jēkabpils festivālā startēja 21 sieviete un 2 

vīrieši. Apvienotā komandā devās Jēkabpils 

NVO resursu centra biedror-

ganizācija ''Holista'' un Jē-

kabpils nūjotāju grupa ''Bitīt 

matos''. Jēkabpilieši startēja 

5,2 km garā trasē. Trasē 

nūjotājus ar skaļām ovācijām un  ūdens šaltīm 

atbalstīja pilsētas iedzīvotāji, uzmundrināja 

bundzinieku solo, līnijdejotājas. Trases vidus-

posmā katrs nūjotājs varēja atspirdzināties ar 

ūdeni un augļiem. Nūjotāji bija pasūtījuši 

fantastisku laiku, saule lutināja entuziastus. 

Finišā ik katram nūjotājam tika krāsaina hūte. 

Kā jau katru gadu, ventspilnieki nūjotājus 

cienāja ar gardu zupu un fantastisku torti. 

Katru gadu festivālam ir tēma - šogad ziedu 

motīvs. Ziedi nūjotājus rotāja fantastiskos, 

radošos izpildījumos. Žūrija bija devusi vērtē-

jumu ziedošākajiem nūjotājiem un koman-

dām. Visus nominantus: skaistākos, ātrākos 

un nūjošanas tehnikas precīzākos nūjotājus 

sveica Ventspils domes priekšsēdētājs Aivars 

Lembergs.  

Jaunie Jēkabpils nūjotāji bija pārsteigti par 

kvalitatīvo, interesanto un sajūsmu pilno 

pasākumu.  

JAUNUMI NO NŪJOTĀJIEM 

Esi aktīvs – nūjo,  

pievienojies! 

JĒKABPILS PENSIONĀRU APVIENĪBA "SASAISTE"  

APMEKLĒ ZASU UN GĀRSENI 

Jēkabpils pensionāru apvienība "Sasais-

te" nesen apmeklēja savus ilggadējos 

sadarbības partnerus Zasā un Gārsenē.  

Kolēģi pārrunāja padarītos darbus, nākotnes 

plānus, kā arī vienojās kopējās dziesmās, kā tas 

pienākas šādos pasākumos. Brauciens notika 

LR Kultūras ministrijas finansēta un Zemgales 

NVO centra administrēta projekta "Jēkabpils 

pensionāru apvienība "Sasaiste" gadsimtu grie-

žos ietvaros. Videosižeti par ciemošanos Zasā un Gārsenē 

https://www.youtube.com/watch?v=RU74V9q5o5U&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=D4clBjACU0I&feature=youtu.be
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MĀCĀS ATVESEĻOT ĶERMENI, PRIECĀTIES PAR DZĪVI  

UN PRETOTIES IZDEGŠANAI 
30.jūnijā norisinājās biedrības 

“Kristīgai paaudžu kopībai “Tilts” reali-

zētā projekta “Viens vienīgs prieks” 

pirmā aktivitāte -  tikšanās  un praktis-

kā nodarbība ”Prieks dzīvot!” kopā ar 

ārstu, Ķīnas medicīnas un homeopāti-

jas praktizētāju, cigun* skolotāju, grā-

matu “Dzīvības Spēks. Kā saudzēt, stip-

rināt un vairot dzīvības enerģiju sevī”, 

“Miera ārsta padomi. Kā mazināt sprie-

dzi, palēnināt iekšējo ritmu un iegūt 

mieru” un citu izdevumu autoru Igoru 

Kudrjavcevu.  

Nodarbības laikā klātesošie I. Kudrjavceva 

vadībā apguva sāpju mazināšanas masāžas un 

labo sajūtu  apzinātas “izsaukšanas” tehnikas,  

mācījās kā ar cigun* vingrojumu kompleksa 

“BA DUAN DZIN** kustību un pareizas  elpo-

šanas to veikšanas laikā, kā arī statiskā cigun 

piecu  pozīciju palīdzību atveseļot ķermeni, 

stiprināt sevi, priecāties par dzīvi un pretoties 

izdegšanai. Interesenti pēc nodarbības varēja 

individuāli konsultēties un pieteikties nopiet-

nākai vizītei pie I. Kurjavceva viņa ārsta 

prakses vietā Rīgā. 

Jāpiebilst, ka projekts “Viens vienīgs prieks” ir 

saņēmis atbalstu Jēkabpils pilsētas pašvaldī-

bas NVO projektu konkursā un tajā paredzē-

tas četras aktivitātes. Jāņem vērā, ka piesako-

ties dalībai kādā no pirmajām trim nodarbī-

bām, dalībnieks apliecina savu gatavību pie-

dalīties arī 4. nodarbībā “Prieks iepriecināt!” 

šī gada novembrī, kad kopīgi tiks gatavoti 

“aktiera iztikas minimuma” pārtikas grozi 

starptautiskā amatierteātru festivāla “Laipa” 

dalībniekiem. 

*Cigun ir austrumu (ķīniešu) netradicionālās 

vingrošanas veids, atveseļošanās un psiholo-

ģiskā treniņa māksla, zinātne un prakse, kas 

ļauj paplašināt mūsu sajūtu orgānu un uztve-

res kanālu diapazonu, paplašināt mūsu iek-

šējo pasauli un dziļāk saprast Dzīvi, kā arī  

saprast, un, galvenais arī izmainīt, saskaņā 

ar mūsu vajadzībām: slimo stāvokli uz vese-

lo, slikto noskaņojumu uz labo, nepatīkamu 

darbu uz labu un interesantu, negatīvo do-

māšanas veidu uz pozitīvo... 

**BA DUAN DZIN – “8 brokāta gabali” ir 

astoņu fizisku vingrojumu komplekss ar  

mērenu slodzi muskuļiem un kauliem, virzīts 

uz enerģijas pieplūdumu gan atsevišķiem 

orgāniem, gan visam organismam (no no-

darbības izdales materiāla). 

ORGANIZĒ STARPTAUTISKA REITINGA NOVUSA  

SACENSĪBAS CILVĒKIEM AR ĪPAŠĀM VAJADZĪBĀM 
Starptautiskais reitinga turnīrs novusā 

personām ar īpašām vajadzībām 

2017.gada jūlija beigās notika Jēkabpils 

sporta namā, Brīvības ielā 2, Jēkabpilī, 

sacensību koordinators pēc FINSO uz-

devuma bija Jēkabpilī biedrības 

“Invalīdu apmācības un dienas centrs 

“AUSMA”” (turpmāk tekstā IADC 

“AUSMA”) vadītājs Valdis Strods sadar-

bībā ar Jēkabpils sporta centru. Sacen-

sības vada FINSO un IADC “AUSMA” 

valdes apstiprināta tiesnešu kolēģija, 

galvenais tiesnesis Ivars Puida.  

Sacensības notika saskaņā ar FINSO un LNF 

apstiprinātiem spēles noteikumiem. piedalī-

ties bija iespēja visiem novusa spēlētājiem 

(par kuriem ir pieteikums no savas valsts 

federācijas vai FINSO vadības), kuri samaksā-

juši dalības maksu.  

Igors Kudrjavcevs (ceturtais no kreisās) kopā ar biedrības Kristīgai paaudžu kopībai ko-

mandu: no kreisās Diāna Strause, Laimdota Kancāne, Inita Zarkeviča, Ruta Silapētere un 

Laila Malceniece. 

Ieskats sacensībās skatāms VIDEO. Vairāk foto no pasākuma šeit. 

https://www.youtube.com/watch?v=LvHpQw_6ZI4
https://vk.com/album-129764280_245924971
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Saeima galīgajā lasījumā pieņēma ar 

nodokļu politikas reformu saistītos 

likumus. To starpā bija “Uzņēmumu 

ienākuma nodokļa likums”, kas tiesiski 

regulē ziedošanas procedūru nevalstis-

kajām organizācijā.  

Ja Finanšu ministrijas sākotnējā priekšlikumā 

nebija iekļauts neviens motivējošs mehānisms 

uzņēmējiem ziedot, tad pēc NVO protestiem 

un sektora interešu aizstāvības  Saeima pieņē-

ma Uzņēmumu ienākuma nodokļa likumu 2.

(galējā) lasījumā ar redakciju, kas ir labvēlīgs 

NVO:  

1) Tika saglabāta nodokļu atlaižu motivācija, 

iekļaujot likuma normu “samazināt taksācijas 

periodā aprēķināto UIN, kas aprēķināts par 

pārskata gadā aprēķinātajām dividendēm, par 

75 procentiem no ziedotās summas, bet ne-

pārsniedzot 20 procentus no aprēķinātās UIN 

summas par aprēķinātajām dividendēm”. 

2) Tika panākts, ka jaunajā regulējumā tiek 

iekļauti divi jauni mehānismi, kas būs īpaši 

svarīgi līdz ar reinvestētās peļņas 0% ievieša-

nu. Tie nodrošinās to, ka gadījumā, ja uzņē-

mējs nolems neizņemt peļņu, bet vēlēsies 

ziedot, vienlaikus par to nepiemaksājot UIN 

20% apmērā: 

1)neiekļaut taksācijas perioda ar UIN aplieka-

majā bāzē ziedoto summu, bet ne vairāk kā 

piecu procentu apmērā no iepriekšējā pārska-

ta gada peļņas pēc aprēķinātajiem nodokļiem;  

2) neiekļaut taksācijas perioda ar UIN aplie-

kamajā bāzē ziedoto summu, bet ne vairāk kā 

divus procentus no iepriekšējā pārskata gadā 

kopējās darba ņēmējiem aprēķinātās bruto 

darba samaksas, no kuras samaksāti valsts 

sociālās apdrošināšanas maksājumi; 

3) tāpat jaunajā regulējumā ir iekļauta atruna 

par ziedotāja logo publicēšanu. Ja iepriekš 

jebkāda publiska norāde ar ziedotāja zīmolu 

bija aizliegta, tad turpmāk ziedotāja nosauku-

mu, tai skaitā uzņēmuma zīmolu būs atļauts 

izvietot, ar nosacījumu, ka tas nepārsniedz 

1/20 daļu no teksta laukuma. 

Biedrība “Latvijas Pilsoniskā alianse” izsaka 

pateicību par atbalstu un sadarbību NVO 

kolēģiem (it īpaši biedrībai “Ascendum”, 

“Latvijas Samariešu apvienība”, “Latvijas SOS 

- bērnu ciematu asociācija”, Onkoloģisko 

pacientu atbalsta biedrība “Dzīvības koks”, 

“Sabiedrība par atklātību–Delna”, “Latvijas 

Basketbola savienība”, “Latvijas Ģertrūdes 

iela 19/21–3, Rīga, LV – 

1011, tālr. 67846464, 

fakss: 67846466, skype: 

elpa_riga alianse@nvo.lv www.nvo.lv Koman-

du sporta spēļu asociācija”, nodibinājumam 

Fonds “Ziedot.lv”, “Latvijas Universitātes 

fonds”, “Bērnu slimnīcas fonds”), zvērinātu 

advokātu birojam “Sorainen” ekspertiem 

Jānim Taukačam, Aijai Lasmanei un Kaspa-

ram Strazdam, kā arī Saeimas deputātiem. 

Diskusija par nodokļu politikas ietekmi uz 

NVO sektoru 27.07.2017. biedrības “Latvijas 

Pilsoniskā alianse” direktora p.i. Kristīne 

Zonberga, kopā ar VEF Rīga valdes priekšsē-

dētāju Edgaru Jaunupu, Futbola skolas MET-

TA valdes priekšsēdētāju Ģirtu Mihelsonu un 

hokeja kluba “Kurbads” vadītāju Juri Štālu 

piedalījās kanāla Best4sport TV diskusijā par 

to, kā nodokļu politikas reforma ietekmēs 

dažādas NVO nozares.  

Galvenais diskusijas secinājums bija, ka zie-

dojumu apjoma kritums būs un valdībai ir 

savlaicīgi jādomā par to, kā nodrošināt NVO 

sniegto pakalpojumu nepārtrauktību, kas ir 

nepieciešams dažādām sabiedrības grupām. 

www.nvo.lv  

SAEIMA ATBALSTĪJUSI SAGLABĀT  

MOTIVĒJOŠUS MEHĀNISMUS ZIEDOTĀJIEM  

STRUKTURĒTĀ DIALOGA VI CIKLA ATKLĀŠANAS  

KONFERENCĒ PIEDALĀS JAUNIEŠI NO JĒKABPILS 
Jaunieši, kas vēlējās piedalīties un iz-

teikt viedokli par nākotnes perspektī-

vām jaunatnes jomā Eiropā, ka arī uzzi-

nāt par ES stratēģiju Eiropā un Latvijā, 

jūlija beigās pulcējās jauniešu 

2017.gada galvaspilsētā Liepājā, kur 

notika Strukturētā dialoga VI cikla at-

klāšanas konference. Gandrīz 60 jaun-

ieši no visas Latvijas saliedējoties un 

darbojoties komandās, lēma par Latvi-

jas situācijai šobrīd aktuālajiem jautā-

jumiem.  

No biedrības “Jēkabpils NVO resursu centrs”  

konferencē piedalījās brīvprātīgās jaunietes 

Laura Izotova un Evelīna Elksnīte – aktīvi 

diskutēja par to, kā ir gatavas līdzdarboties, lai 

veicinātu jauniešu darba jomas attīstību savā 

pašvaldībā, izvērtēja problēmas un meklēja 

tām risinājumus, veica grupu darbu un ieguva 

noderīgu informāciju.  

Par pasākumā paredzēto iepazīšanos ar V 

cikla rezultātiem, ar VI cikla tematiku un 

Strukturēta dialoga īstenošanu Latvijā 2017.-

2018.gadā, kā arī par iniciatīvu "Strukturētā 

dialoga vēstnieki - jaunieši", Eiropas un Latvi-

jas jaunatnes politikas virzieniem un par tik-

šanos ar Eiropas Latviešu kongresa Jauniešu 

sesijas dalībniekiem - jauniešiem, kas dzīvo 

ārpus Latvijas, lasiet E- avīzes augusta izdevu-

mā. 

Braucienu uz Liepāju “Jēkabpils NVO resursu 

centrs” organizēja sadarbībā ar Jēkabpils 

pilsētas pašvaldības Jaunatnes lietu speciālisti 

Ievu Gādmani. Konference tika organizēta 

sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju. 

Projektu līdzfinansē Eiropas Komisija. 

Vairāk par Strukturētā dialoga aktivitātēm 

Latvijā 2017. un 2018.gadā var uzzināt LJP 

mājas lapā www.ljp.lv un sociālajos medijos: 

https://twitter.com/LJP_lv 

https://www.facebook.com/

LatvijasJaunatnesPadome/ 

http://www.ljp.lv
https://twitter.com/LJP_lv
https://www.facebook.com/LatvijasJaunatnesPadome/
https://www.facebook.com/LatvijasJaunatnesPadome/
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SKATĀMA UNIKĀLU, AR ROKU IZŠŪTU DVIEĻU IZSTĀDE 

“BALTKRIEVU DVIELIS” 

Jaunajā ielā 39i, Jēkabpilī, biedrī-

bas “Jēkabpils NVO resursu 

centrs” sociālās rehabilitācijas 

Dienas centrā “Kopā būt!” 7.jūlijā 

tika atvērta Jēkabpils baltkrievu 

biedrības “Spatkanne” organizētā 

unikālu, ar roku izšūtu dvieļu iz-

stāde “Baltkrievu dvielis”. Ekspo-

zīcijā ar moto “Pūra dvielis grezno 

saimnieci un māju” skatāmi dvieļi 

gan no baltkrievu biedrības dalīb-

nieku, gan Dienas centra “Kopā 

būt!” apmeklētāju kolekcijām – 

kopumā teju četri desmiti pārstei-

dzoši smalki  

Pasākuma vadītājas – biedrības valdes 

priekšsēdētāja Valentīna Doroščonoka 

un Ina Jansone klātesošajiem pastāstīja 

par izšūto dvieļu un to rakstu nozīmi 

baltkrievu tautas tradīcijās. Izrādās, ka 

“rušņiki”, kā dvieļus sauc to dzimtenē,  ir 

neatņemama vēstures sastāvdaļa, pēc 

tajos iešūtajiem simboliskajiem ziedu, 

augu, koku, zvēru un putnu  atveidoju-

miem ir nosakāms, kādam nolūkam 

dvielis darināts. Paši greznākie domāti 

svētbilžu apklāšanai, savukārt ar putnu 

figūrām izšuva kāzās dāvināmos dvieļus, 

pie kam, ja putni skatījās viens uz otru – 

vēlējuma nozīme bija “Lai kopā ilgs 

mūžs!”, ja otrādi – izšuvumā bija ieslēpta negatī-

va nozīme un nereti šādus dvieļus dāvināja jau-

nās līgavas konkurentes. Pavisam kāzām tikuši 

izšūti no 30 līdz 40 dvieļi. 

Kā informēja V. Doroščonoka, vecākajiem, izstā-

dē skatāmajiem dvieļiem, esot pat vairāk nekā 

100 gadi - ne velti biedrībā etnogrāfisko, ar roku 

izšūto darbu vākšana sākusies tūlīt pēc baltkrie-

vu biedrības nodibināšanas.  

Jāpiebilst, ka biedrībā “Spatkanne” arī šobrīd 

netrūkst izšūšanas mākslas pratēju. Viena no 

viņām – Tamāra Buhtijarova gan atzīst, ka viens 

no iemesliem, kāpēc zūd interese par izšūšanu, 

varētu būt tā finanšu ietilpība -  diegi kļūst aiz-

vien dārgāki un, ja šuj tā saucamajā bulgāru 

tehnikā, diegu pāri ornamenta lodziņam ceļot 

četras reizes, tad vēl jo vairāk. Izstādē var aplū-

kot arī izšūšanas procesā esošu baltkrievu biedrī-

bas dalībnieces Inas Jansones autordarbu, kurā 

var redzēt, ka ar ornamenta izšuvumu darbs 

nenoslēdzas – vēl ir uzmanīgi jāizvelk tehniskā 

pamata kanvas diegi. Jāpiebilst, ka viņa darinā-

jusi divus dvieļus, kuros izšūti biedrības 

“Spatkanne” un tās vokālā ansambļa “Zaviruha” 

nosaukumi. Savukārt Latvijā 20. gadsimta sāku-

mā populārajiem, ar izšūtām divrindēm un pat 

veseliem pantiem greznotos dvieļus, Baltkrievijā 

uzskata par īpaši interesantiem, jo tādi tur netika 

darināti. Izstādē skatāms viens - ar tekstu izšūts 

un vēl citi dvieļi no Dienas centra “Kopā būt!” 

apmeklētājas Rutas Andiņas  privātās kolekcijas. 
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MAZINĀŠANAI 

Aleksandrs Kalniņš,  

sabiedrisko attiecību konsultants 

Biedrība “EAPN-Latvia” rīko diskusiju  

biedru organizāciju reģionālo (pilsētu, 

novadu, pagastu) nodaļu pārstāvjuiem. 

Tā notiks  2. augustā 10:00 – 14:00 Vaļ-

ņu ielā 32, 501. telpā, Rīgā. 

Diskusijas mērķis: apkopot un iesniegt priek-

šlikumus dažādām valsts lēmējinstitūcijām, kā 

arī sagatavot informāciju plašsaziņas līdzek-

ļiem attiecībā uz nabadzības un sociālās at-

stumtības mazināšanu un iedzīvotāju interešu 

aizstāvību ar NVO resursiem. Diskusija tiek 

organizēta Latvijas NVO fonda finansētā pro-

jekta “Atbalsts NVO 

ieguldījumam naba-

dzīgo cilvēku interešu 

aizstāvībā” ietvaros. 

Projekta vadītāja ir Lelde Cālīte, konsultante 

Laila Balga.  



BIEDRĪBAS “VIDES UN TŪRISMA ATTĪSTĪBAS KLUBS SĒLIJA” BĒRNU NOMETNES  
„AKTĪVĀ VELOSIPĒDISTU 

VASARA JĒKABPILS 2017”  
Rihards Barkovskis,  

nometnes vadītājs 

Jēkabpils pilsētas pašvaldības finansiāli atbal-

stīto vasaras nometņu vidū ir arī biedrības 

“Vides un tūrisma attīstības klubs “SĒLIJA”” 

organizētā dienas nometne: „Aktīvā velosipē-

distu vasara Jēkabpils 2017”. Tā sākās 

15.07.2017. un turpināsies līdz 14.08.2017. 

Pirmais brauciens un lidmode-

ļu izgatavošanas darbnīca 

Iespaidos par nometnes norises pirmo brau-

cienu  dalās tās vadītājs Rihards Barkovskis:  

“Nometnes pirmās dienas plāns bija organizēt 

radošu  darbnīcu lidmodeļu izgatavošanā, jo, 

kā – nekā,  mūsu novadnieks ir  Kārlis Skaubī-

tis – leģendārs lidotājs, latviešu aviācijas aiz-

sācējs, konstruktors, kurš gaisā pacelšanos 

sācis ar planieriem, un ar paša konstruētu  

gaisa balonu pārlidojis pāri Daugavai Jēkabpi-

lī.  

Pa ceļam, zinot par biedrības „Holista”  aktivi-

tātēm Salā, iebraucām  apskatīt un izmēģināt 

nesen izbūvēto sporta pilsētiņu Salas Birzītē. 

Ceļošanu turpinājām uz Gustiņu kalnu, kur 

paspēlējām „kartupeļus”, izšūpojāmies un 

nobaudījām meža zemenītes un mellenes. 

Turpinājumā sekoja kilometru garš nobrau-

ciens pa serpentīnu, kas atgādina Karpatu 

kalnus. Pāris kilometrus tālāk, mežā, apstājā-

mies pie Baltā krusta. Tas atgādināja par I 

Pasaules kara notikumiem, kad Sēlijas reģionā 

1915. gadā satikās divi pretinieki - Vācija un 

Krievija. Abu valstu  karaspēki frontes līniju 

ilgstoši saglabāja nemainīgu. 

Vēl 15 minūtes brauciena ar velosipēdiem  - 

un ierodamies  pie “Vides un tūrisma attīstī-

bas kluba “SĒLIJA”” valdes locekles Rasmas 

Draškas viņas lauku mājās. Pagalmā mums 

jau bija sagatavoti galdi nodarbībām, taču klāt 

jau pusdienlaiks, un  ugunskurā vārīti kartu-

peļi ar sēņu mērci un zaļumiem izrādījās  ir 

tieši laikā!  

Jau iepriekš materiālus un instrumentus  

lidmodeļu izgatavošanai palīdzēja sagādāt  un 

instruēja, kā  ar tiem strādāt, Jēkabpils Bērnu 

un jauniešu centra pulciņa vadītājs  Vitālijs 

Lavrinovičs. Lai gan pats lidmodeļu meistars 

nepiedalījās, mācība no pašu kļūdām lika 

eksperimentēt, kā rezultātā  dažiem sanāca 

divplākšņi, kuri arī lidoja! Lidmodeļi tika 

izmēģināti sacensībās par tālāko lidojumu. 

Entuziasms nemazinājās, pat tad,  ja vairāk-

kārtīgi nācās kāpt kokā vai brist krūmos pakaļ 

savam lidaparātam. Pārsteidzoši aizraujoša 

nodarbošanās!  Iespējams tas tāpēc, ka lidmo-

deļu veidošana 

notika, strādājot 

komandās – 

netraucēja ne 

atšķirīgie vecu-

mi, ne dažādās 

tautības.     

Atpakaļceļā vēl 

pabijām pie 

Baltiņu ezera un 

Pirmās seno 

Sēļu apmetnes 

vietā.    

Vasaras nometnes laikā paredzēti vēl četri  

braucieni - dažādos virzienos ar  dažādām 

darbnīcām un nodarbībām ...“.    

Otrais brauciens Arendole - 

Preiļi 

Līdz Arendolei bērnu vasaras nometnes  gru-

pa nokļuva, izmantojot autotransportu, tā-

lākai ceļošanai nepieciešamos 15 velosipēdus 

vedot piekabē.  Arendoles pils saimnieks - 

mūsu gids  Arvīds Turlajs pastāstīja par pils 

un tai piegulošās teritorijas vēsturi, salīdzinot  

te dzīvojošo ļaužu likteņus, ieskatoties pagāt-

nē - gan laikos, kad te valdīja Polija, gan vēlāk 

Krievija, ar tagadējām laikiem.  Izstaigājām 

kungu māju, kur apskatījām senatnes liecības 

– istabas ar greznām mēbelēm, plauktiem, 

lādēm,  ieroču un citu priekšmetu kolekcijām.   

Arendoles muižā bijām pieteikušies  palīdzēt 

labiekārtošanas darbos. Sakopām teritorijas 

aizaugušo daļu pie bijušas muižas graudu 

kaltes, kur muižas īpašnieks plāno izveidot 

stūrīti ar dažādām atrakcijām. Aizrautīgi strā-

dājot, pat nemanījām, ka no izcirstajiem za-

riem izveidojušās divas lielas  kaudzes, pie 

kurām drīz vien, bērniem par prieku, mielo-

ties ar zaļajām lapām no tuvīnajām ganībām 

sanāca aitu ganāmpulks. Pēc talkas tikām 

aicināti  pusdienās, kur tikām cienāti ar pat 

ekskluzīvā restorānā reti baudāmu maltīti – 

boršču ar bebra gaļu. 

Kā pateicība par darbu sekoja arī izvizināšana 

pa muižas teritoriju ar vēsturisku Padomju 

Savienības laika kārtības sargu – milicijas 

tradicionālo transportlīdzekli - motociklu 

“URAL M76” ar blakusvāģi. 

Tālāk ceļojām ar velosipēdiem – līdz pat Prei-

ļiem pa meža ceļu. Pieturas punktā Vecvārka-

vā aplūkojām  arī turienes pili un akmens 

baznīcu, arī vietējo estrādi, kurā notika latgaļu 

koru sadziedāšanas. Ceļā vērojām  purvainos 

mežus un  ezerus, diemžēl, dūņainie un 

ūdenszālēm pārbagātie krasti, vēlmi  izpeldē-

ties īstenot neļāva. Sportiskas aktivitātes, pēc 

sēdēšanas uz velosipēda izvingrinot citas mus-

kuļu grupas, realizējām  Preiļos -  atpūtas 

kompleksā pie muižas varējām paspēlēt volej-

bolu. Izbraukājām muižas parku un izmēģinā-

jām pauguraino velotrasi. Atpakaļceļā - kā 

saldo  ēdienu izbaudījām peldi Laukezerā.  

Izziņai no vēstures 

Arendoles muiža atrodas Vārkavas novada 

Rožkalnu pagastā, Dubnas upes krastā.  Vēs-

tures avotos minēta jau 16. gs.  No 19. gs. vi-

dus Arendoles muiža pieder grāfam Staņisla-

vam Plāteram – Zībergam. Kā stāstīja  Arvīds 

Turlajs, kurš 2001. gadā kopā ar sievu iegādā-

jas muižas kompleksu īpašumā un uzsāka tā 

atjaunošanu, saudzīgi restaurējot, izmantojot 

autentiskas restaurācijas pamatprincipus, 

metodes un materiālus, līdz 1977. gadam 

Arendoles kungu mājā bijusi Āmuļu pamat-

skola, tās “ziedu laikos” pat ar 350 skolnie-

kiem, jo ģimenes bija lielas - desmit bērni – 

tas nebija nekas neparasts. Kungu mājā ir 

apskatāms 19. gadsimta beigu un 20. gadsim-

ta sākuma Latgales muižu interjers.  

Jāpiebilst, ka Arvīds Turlajs ir saņēmis Atzinī-

bas rakstu no Eiropas Parlamenta deputātes, 

prof. Ineses Vaideres par Arendoles muižas 

apbūves kompleksa atjaunošanu un lieliskas 

saimniekošanas paraugu Arendolē. 

Autora foto, vairāk foto: https://

cloud.mail.ru/public/AfHi/YvVD5gCrr 
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JURISTA PADOMS: KĀ LIKVIDĒT BIEDRĪBU? 

Biedrības darbības izbeigšanas pamati  

Kā to nosaka Biedrību un nodibinājumu liku-

ma 6.nodaļa, biedrības darbību var izbeigt uz 

šādiem pamatiem:  

1) ar biedru sapulces lēmumu; 

2) uzsākot biedrības bankrota procedūru; 

3) biedru skaitam samazinoties līdz vienam 

biedram vai citam statūtos noteiktajam 

skaitam; 

4) izbeidzoties statūtos noteiktajam termi-

ņam (ja biedrība dibināta uz noteiktu 

laiku); 

5) ar tiesas nolēmumu; 

6) uz cita likumā vai statūtos noteiktā pa-

mata. 

Biedrības darbības izbeigšana ar biedru sapul-

ces lēmumu: Biedru sapulces lēmums par 

biedrības darbības izbeigšanu ir pieņemts, ja 

par to nobalso vairāk nekā divas trešdaļas no 

klātesošajiem biedriem (ja statūtos nav no-

teikts lielāks balsu vairākums).  

Biedrības darbības izbeigšana, uzsākot ban-

krota procedūru: Kārtību, kādā izbeidzama 

biedrības darbība bankrota gadījumā, nosaka 

Maksātnespējas likums.  

Biedrības darbības izbeigšana ar valdes lēmu-

mu: Ja biedru skaits samazinās līdz vienam 

biedram vai citam statūtos noteiktajam skai-

tam, kā arī tad, ja izbeidzas statūtos noteiktais 

termiņš, uz kādu biedrība bija dibināta, lēmu-

mu par darbības izbeigšanu pieņem biedrības 

valde. Ja biedrības darbību izbeidz ar valdes 

lēmumu, pieteikumam par darbības izbeigša-

nu pievieno valdes lēmumu.  

Biedrības darbības izbeigšana ar tiesas nolē-

mumu  

1. ja biedrības darbība ir pretrunā ar Satver-

smi, likumiem vai citiem normatīvajiem ak-

tiem; 

2. ja par biedrības pamatdarbību kļuvusi 

saimnieciskā darbība, kam ir peļņas gūšanas 

raksturs; 

3. ja biedrības valde nav iesniegusi pieteiku-

mu par biedrības darbības izbeigšanu saskaņā 

ar šo likumu; 

4. citos likumā noteiktajos gadījumos. 

Pieteikumu tiesā var iesniegt prokurors vai 

Valsts ieņēmumu dienests, ja biedrība:  

1. pēc rakstveida brīdinājuma saņemšanas 

šajā brīdinājumā noteiktajā termiņā nav no-

vērsusi pārkāpumus. Termiņš pārkāpumu 

novēršanai nosakāms ne īsāks par 15 dienām 

un ne garāks par trim mēnešiem; 

2. gada laikā pēc brīdinājuma saņemšanas 

atkārtoti izdara pārkāpumu, it īpaši savā pub-

liskajā darbībā; 

3. apdraud valsts vai sabiedrisko drošību. 

Uzņēmumu reģistrā iesniedzamie dokumenti:  

1. Ja biedrības darbība izbeidzas biedru skai-

tam samazinoties līdz vienam biedram vai 

citam statūtos noteiktajam skaitam vai izbei-

dzoties statūtos noteiktajam termiņam, valde 

iesniedz reģistra iestādei pieteikumu par bied-

rības darbības izbeigšanu, norādot likvidatora 

vārdu, uzvārdu un 

personas kodu. 

2. Ja biedrības darbī-

ba izbeidzas sakarā ar biedru sapulces lēmu-

mu pieteikumam pievieno biedru sapulces 

protokola izrakstu ar lēmumu par biedrības 

darbības izbeigšanu. 

3. Ja biedrības darbība izbeidzas, pamatojo-

ties uz tiesas nolēmumu, tiesa nosūta attiecīgo 

nolēmumu ieraksta izdarīšanai reģistrā. 

Likvidatori  

Iecelšana:  

1. Likvidāciju veic valdes locekļi, ja statūtos, 

biedru sapulces lēmumā vai tiesas nolēmumā 

nav noteikts citādi. Par likvidatoru var būt 

pilngadīga fiziskā persona, kuras rīcībspēju 

nav ierobežojusi tiesa. 

2. Ja likvidatoru ieceļ biedru sapulce, tā nosa-

ka viņa atlīdzības apmēru un izmaksas kārtī-

bu. 

3. Ja biedrības darbība tiek izbeigta, pamato-

joties uz tiesas nolēmumu, likvidatoru ieceļ un 

viņa atlīdzības apmēru un izmaksas kārtību 

nosaka tiesa. 

Atcelšana:  

1. Likvidatoru var atcelt ar biedru sapulces 

lēmumu, vienlaikus ieceļot citu likvidatoru, 

vai ar tiesas nolēmumu, pamatojoties uz 

biedra vai citas ieinteresētas personas pietei-

kumu, ja tam ir svarīgi iemesli. 

2. Tiesas iecelto likvidatoru var atcelt tikai ar 

tiesas nolēmumu, pamatojoties uz biedra vai 

citas ieinteresētas personas pieteikumu, ja 

tam ir svarīgi iemesli, vienlaikus ieceļot citu 

likvidatoru. 

3. Lēmumu par likvidatora atcelšanu jaunais 

likvidators iesniedz reģistra iestādei triju die-

nu laikā no lēmuma pieņemšanas dienas. 

Lasīt tālāk 
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LATVIJAS ZIŅOJUMS PAR PILSONISKĀS SABIEDRĪBAS  

ILGTSPĒJĪGU ATTĪSTĪBU 2016. GADĀ  

United States Agency for International Deve-

lopment (USAID) sadarbībā ar biedrību 

„Latvijas Pilsoniskā alianse“ ikgadus apkopo 

dažādus indeksa rādījumus par NVO sektoru 

Latvijā.  

Pētījumā tiek skatītas tādas tēmas kā: tiesiskā 

vide, organizāciju kapacitāte, finansiālā ilgt-

spēja, interešu aizstāvība, pakalpojumu snieg-

šana, infrastruktūra un publiskais tēls. Indek-

sa apkopojumā tika apzināta situācija 2016. 

gadā un minēti gan pozitīvie, 

gan negatīvie piemēri. Ar 

2016. gada indeksu var iepazīties šeit: http://

nvo.lv/si te/a tta chments/14 /07 /2017/

Latvia.pdf  

Sākot ar pavasari, aptuveni divas reizes mēnesī biedrība “Latvijas Pilsoniskā alianse” publicē 

Jurista padomu, kurā tiek skaidroti nevalstiskajām organizācijām un pilsoniskiem aktīvis-

tiem biedrību un nodibinājumu juridiskie aspekti. 

Projekts tiek līdzfinansēts Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Sabied-

rības integrācijas programmas ietvaros. 

Šoreiz Jurista padoms veltīts biedrības likvidācijai, detalizēti tiek skatīti jautā-

jumi par biedrības darbības izbeigšanu ar biedru sapulces lēmumu, uzsākot 

bankrota procedūru, ar valdes lēmumu, ar tiesas nolēmumu. Tiek arī apskatīti 

Uzņēmumu reģistrā iesniedzamie dokumenti. 

Biedrības likvidācija  

http://jekabpilsnvo.lv/wp-content/uploads/2017/08/12-1-jurista_padoms.doc
http://nvo.lv/site/attachments/14/07/2017/Latvia.pdf
http://nvo.lv/site/attachments/14/07/2017/Latvia.pdf
http://nvo.lv/site/attachments/14/07/2017/Latvia.pdf
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Jēkabpils NVO resusu centrs 

No 4. līdz 8. jūlijam  Jēkabpils novada 

Rubenes pagasta Kaldabruņā notika 

tradicionālais, jau 10. siena skulptūru 

plenērs “Siena dienas”. Kā ierasts, sie-

na skulptūru plenēru rīko biedrība 

“Ūdenszīmes”. 

Kā pastāstīja biedrības “Ūdenszīmes“ vadītāja 

Ieva Jātniece, “Siena dienu” desmitgadei tika 

dota tās svaram atbilstoša tēma “Pasaules 

radīšana”. “Atgādinājumam  – 2015. gadā 

plenēra tēli atainoja Raiņa daiļradi, savukārt, 

2016. gadā apspēlējām Šekspīru. Gan nopiet-

ni, gan ar labdabīgu smaidu – desmit gados 

patiešām var radīt pasauli no sapņiem un 

siena. Tas turpinājās arī šovasar.  Ar mums 

kopā visu plenēra laiku darbojās Latvijas 

Lauksaimniecības universitātes studenti un 

pasniedzēji - viņiem norisinājās vasaras skola 

“Būvējam kopienu”. Pie mums viesojās arī 

Lietuvas kaimiņi – Bajorai ciemata radošā 

apvienība. Un, protams, Siena dienas nav 

iedomājamas bez apkārtnes bērniem, viņu 

vecākiem un skolotājiem, aktīvām ģimenēm 

un jauniešiem,” saka I. Jātniece.  

Jāpiebilst, ka “Pasaules radīšanas” process 

pēc “Ūdenszīmju” radošās grupas ieceres tika 

papildināts ar burvīgām, turpat stikla darbnī-

cā pašu radītu vēja zvanu skaņām. 

Foto no biedrības “Ūdenszīmes” arhīva 

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 
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BIEDRĪBĀ HOLISTA   NE TIKAI NŪJO, BET ARĪ GLEZNO! 

PASAULI RADA NO SAPŅIEM UN SIENA 

Ligita Upīte,  

biedrība Holista valdes locekle 

mākslas cienītāja 

Biedrības aktīvā dalībniece Inga Āriņa 

jau 3 gadu glezno ! Viņas darbu iedves-

mota ir arī  meita Krista Eversone. 

Abas  ir nopietni pievērsušās mākslai – 

gleznošanai uz audekla ar eļļas krāsām. 

Šogad 2017. gadā vasaras mākslas plenērs 

norisinājās no 17. -21. jūlijam biedrībā 

‘’Ūsiņš’’.  

Biedrības ‘’Ūsiņš’’ saimniece ir  Ieva Jase, 

kuras ikdiena paiet rūpējoties par 24 skais-

tiem zirgiem, no tiem 4 kumeliņiem.  Šajā 

mākslas plenērā arī Ieva iemēģināja roku 

zirgu gleznošanā. Mākslas plenēru organizēja 

mūsu talantīgā Jēkabpils māksliniece Jolanta 

Ābele, kuras  mākslas studijas ‘’Mākslas 

dārzs’’ mākslinieki un draugi bija bija sabrau-

kuši no visas Latvijas un pat Lietuvas. 
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