
2017. gada oktobris 

Oktobra numurā: 

"Erasmus +" –  

iespēja ikvienam  

Saņem  

pateicību 

Pēta jēkabpiliešu  

likteņus un devumu 

Aicina ziedot pulk-

steņa atjaunošanai 

Atvadu vārdi -  

Aleksandram Kalniņam 

6. 
lpp. 

10. 
lpp. 

BŪT ĪSTAJĀ LAIKĀ  
ĪSTAJĀ VIETĀ 

7. 
lpp. 

Šajā mēnesī esmu bijusi 

a c u l i e c i n i e c e  d i v i e m 

gadījumiem, kad divas kun-

dzītes, kuras pavisam nesen 

sevi sauc par jēkabpilietēm, 

atnākot uz NVO biroju 

Brīvības ielā 45 ar lūgumu 

piedāvāt viņām kādu no-

darbošanos, ir aizgājušas ar 

pateicības vārdiem un 

dzirksti acīs.  

Domāju, tas viennozīmīgi ir viens no veiksmes 

noteikumiem – būt īstajā laikā īstajā vietā. Bet 

varbūt tā nav veiksme, bet gan liktenis? Vai 

mums bieži uzspīd veiksme, vai arī neveiksmes 

noveļam uz likteni? Kādu dienu par šo jautājumu 

pārrunājām senioru Dienas centrā „Kopā būt”. 

Sievām daudzi gadi aiz pleciem, daudz in-

teresanti dzīves stāsti un viņas arī gatavas dot 

padomus jebkurā jautājumā. Un tā mēs spriežam 

– dažas saka – cilvēks, lai ko darītu vai nedarītu, 

no likteņa neizbēgs, kas lemts, tas notiks. Bet 

citas atkal domā – ja neko dzīvē nedarīsi un 

necīnīsies, tad arī neko nesasniegsi. Sarunas 

beigās tomēr visas nonākam pie secinājuma, ka 

veiksme tas pats liktenis vien ir. Tikai ikdienā 

mēs sakām,  ka uzspīdēja veiksme vai arī 

veiksme pagrieza muguru, bet atskatoties uz 

garāku dzīves laika sprīdi, runājam par likteni.  

16. 
lpp. 

15. 
lpp. 

NVO FORUMS  

PULCĒ AKTĪVĀKOS  

JĒKABPILIEŠUS 

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”. 

Agita Pleiko 

Jēkabpils NVO resursu centrs 

Oktobra beigās aizvadītais ikgadējais 

nevalstisko organizāciju forums pul-

cēja ap 60 aktīvus Jēkabpils iedzīvo-

tājus. “Aktīvs un nepieradināts” bija 

foruma nosaukums, šis princips tika 

demonstrēts visā foruma gaitā, snie-

dzot jaunas idejas, aicinot domāt bez 

stereotipiem, veidot sadarbības risi-

nājumus, pilnveidoties savu interešu 

aizstāvībā, atpazīt un veicināt brīv-

prātību, godinot tos, kas jau šobrīd 

velta savu laiku un resursus brīvprā-

tīgajam darbam.  

Forumu atklāja jaunākā biedrības 

“Jēkabpils NVO resursu centrs” biedrorga-

nizācija “TDK Pastalnieki”, kuras trīs vecu-

ma grupu dejotāju pārstāvji sniedza visiem 

pozitīvu un aktīvu noskaņojumu. Diemžēl 

priekam blakus vienmēr ir arī skumjais – 

īsi pirms foruma un savas 50.dzimšanas 

dienas mūžībā aizgājis biedrības priekšsē-

dētāja vietnieks Aleksandrs Kalniņš. Piemi-

not ar klusuma brīdi, atvadījāmies no Alek-

sandra kā no aktīva sabiedriskā darbinieka 

ar “nvošņika” pārliecību un drosmi.  

Biedrības “Izglītības iniciatīvu centrs” di-

rektore Daiga Zaķe iepazīstināja ar pētīju-

mu par pašvaldības funkciju deleģējuma 

iespējām Jēkabpilī un Vidusdaugavas reģi-

onā, kas veikts Latvijas valsts finansētā un 

Sabiedrības integrācijas fonda administrētā 

projektā “Pilsoniskas sabiedrības stiprinā-

šana Vidusdaugavas reģiona nevalstiskajās 

organizācijās”, ko realizē biedrība “Jēkab-

pils NVO resursu centrs”. Pētījums un foru-

ma prezentācija tiks izsūtīti katram foruma 

dalībniekam; pieejami arī raksta pielikumā. 

Turpinājums 4. lappusē 

Biedrības apzinās un cildina brīvprātīgā darba  

nozīmi pilsoniskas sabiedrības veidošanā  

un interešu aizstāvībā 

Turpinājums 2. lappusē 
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Četras darba grupas sniedza klātesošajiem 

lielisku iespēju iepazīt vienam otru un uzzināt 

dažādus uzskatus, izteikt idejas, ieteikt risinā-

jumus. Visapmeklētākā bija violetā darba 

grupa par tēmu “Cik iespējama realitāte ir 

NVO māja Jēkabpilī?”, bet dalībnieku netrūka 

arī citās darba grupās, kuras vadīja zinoši un 

Jēkabpilī atpazīstami, Eiropas un nacionāla 

līmeņa eksperti. Vēlāk darba grupu rezultātus 

apkopoja to vadītāji un pārstāvji. Izdarītos 

secinājumus vēl apkopos. 

Bet noslēguma daļā tika godināti pieci ievēro-

jamākie gada brīvprātīgie, ko izvirzījušas Jē-

kabpils NVO un apstiprinājusi “Jēkabpils 

NVO resursu centrs” valde. Šogad tie bija: 

biedrības “Par ķepām” vadītāja Laima Bebre, 

Mākslas skolas skolotāja Ina Gelecka, Jēkab-

pils krievu biedrības “Rodņik” pārstāve Ļu-

bova Ivanova, biedrības “JPA “Sasaiste”” val-

des locekle Velga Novika un ukraiņu kultūriz-

glītojošās biedrības “Javir” pārstāve Ņina 

Zakrevska. Katrs saņēma Latvijā ražotu īstas 

aitu vilnas pledu, orhideju, apliecinājumu un 

pašvaldības apsveikumu, ko pasniedza depu-

tāts Kaspars Ģirģens. Katrs foruma dalībnieks 

saņēma divas balsošanas iespējas, lai palīdzē-

tu izvirzīt divus dalībniekus uz nacionāla līme-

Turpinājums no 1. lappuses 
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ņa konkursu “Gada brīvprātīgais 2017”, par 

ko informēja Nodarbinātības valsts aģentū-

ras pārstāve no Rīgas Jurita Mikoviča. Balso-

juma rezultātā uz šo konkursu tika izvirzītas 

Laima Bebre un Ina Gelecka.  

Forums ir viena no veiksmīgākajām sadarbī-

bas formām gan starp dažādu nevalstisko 

organizāciju pārstāvjiem, gan starp NVO un 

pašvaldību. Tā arī 2017.gada forumu apmek-

lēja abi Jēkabpils pilsētas pašvaldības priekš-

sēdētāja vietnieki – sociālajos jautājumos 

Līga Kļaviņa un tautsaimniecības un attīstī-

bas jautājumos Andris Rutko, kā arī jaunie-

vēlētais deputāts Kaspars Ģirģens.  

Ņemot vērā, ka NVO forumā tika diskutēti 

vairāki tieši Jēkabpils organizācijām svarīgi 

jautājumi, turklāt piedaloties vadības vietnie-

kiem, ir pamats uzskatīt, ka NVO svarīgie 

jautājumi un vajadzības tiks izprastas un 

risinātas pēc iespējas labvēlīgi. Tāpat NVO 

pārstāvji uzsvēra tos mājasdarbus, ko šis 

forums ir uzdevis viņiem, lai sadarbība iegū-

tu jaunas kvalitātes.  

NVO forums tika realizēts kā papildus aktivi-

tāte SIF administrēta un Latvijas valsts NVO 

fonda programmā finansētam biedrības 

“Jēkabpils NVO resursu centrs” projektam, to 

finansēja Jēkabpils pilsētas pašvaldība.  

IZVEIDOTAS INFOGRAFIKAS  PAR REĢIONĀLO NVO   

INTERESANTĀKAJIEM SADARBĪBAS PIEMĒRIEM 

Izglītības iniciatīvu centrs projekta 

"Demokrātija un dialogs: ekspertu līdz-

dalības nodrošināšana valsts pārvaldē 

reģionu NVO interešu aizstāvībai un 

pārstāvniecībai" ietvaros ir izveidojis 

jaunas infografikas  par reģionālo NVO  

interesantākajiem sadarbības piemē-

riem un apkopojumu par  NVO līdzdalī-

bu interešu aizstāvībā valsts pārvaldes 

konsultatīvajās padomēs.  

Infografikas skatīt šeit   

 

 

Projektu finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas 

fonds no Valsts budžeta līdzekļiem. 

PIEEJAMS PĒTĪJUMS PAR PAŠVALDĪBAS FUNKCIJU  

DELEĢĒJUMU IESPĒJĀM VIDUSDAUGAVAS REĢIONĀ 

Jēkabpils nevalstisko organizāciju 

2017.gada foruma laikā 26.oktobrī tika 

prezentēts pētījums par pašvaldības 

funkciju deleģējuma iespējām neval-

stiskajām organizācijām un reālo situā-

ciju Vidusdaugavas reģionā.  

Pētījums veikts projekta “Pilsoniskas sabiedrī-

bas stiprināšana Vidusdaugavas reģiona ne-

valstiskajās organizācijās” ietvaros, izzinot 

situāciju Jēkabpils pilsētā, novadā, Krustpils, 

Salas, Neretas, Pļaviņu un Viesītes novados, 

kā arī pētot likumdošanas sniegtās iespējas. 

Pētījuma autori ir biedrība “Izglītības iniciatī-

vu centrs”, tās direktore Daiga Zaķe pētījuma 

rezultātus prezentēja NVO forumā.  

http://iic.lv/projekti/demokratija-un-dialogs-ekspertu-lidzdalibas-nodrosinasana-valsts-parvalde-regionu-nvo-interesu-aizstavibai-un-parstavniecibai/
https://www.dropbox.com/s/3pnj1abz82t6m5k/Izpetes_zinojums_delegesana_NVO_2017-GALA -PDF.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/3pnj1abz82t6m5k/Izpetes_zinojums_delegesana_NVO_2017-GALA -PDF.pdf?dl=0


ATKĀRTOTĀ KONKURSĀ MEKLĒ  

NEVALSTISKO ORGANIZĀCIJU  

PĀRSTĀVJUS SIF PADOMĒ 

Sabiedrības integrācijas 

fonda (SIF) sekretariāts 

atkārtoti izsludinājis kon-

kursu nevalstisko organi-

zāciju (NVO) atlasei dar-

bam SIF padomē, informē-

ja fondā. 

Fondā informēja, ka 5.oktobrī SIF saņēma 

astoņus pieteikumus, taču netika saņemts 

pietiekams skaits kvalitatīvu pieteikumu, 

kas pārstāvētu visas fonda aktuālās darbības 

jomas. Šī iemesla dēļ konkurss izsludināts 

atkārtoti. 

Konkursa mērķis ir izraudzīties sešas NVO, 

kuras būs tiesīgas deleģēt savu pārstāvi 

darbam SIF padomē. 

Pieteikties konkursā var biedrība, nodibinā-

jums, arodbiedrība vai reliģiska organizāci-

ja, kurai ir piešķirts sabiedriskā labuma 

organizācijas statuss, tā ir reģistrēta un dar-

bojas Latvijā vismaz piecus 

gadus. 

Tāpat NVO statūtos noteiktajam 

darbības mērķim vai papildmēr-

ķim vismaz piecus gadus ir tieši 

jābūt saistītam ar vismaz vienu 

no SIF noteiktajām jomām - kultūra un 

māksla, izglītība, pētniecība un sports, soci-

ālie pakalpojumi un veselība, vide, sociālā 

un kopienas attīstība, interešu aizstāvība un 

līdzdalība politikas veidošanā vai filantropi-

ja, brīvprātīgais darbs. 

Konkursā tiek vērtēts, vai NVO ir pieredze 

vietējo un starptautisko projektu īstenošanā, 

kā arī sabiedrības integrācijas vai pilsonis-

kās sabiedrības attīstības un sabiedriskā 

labuma jomās. Tāpat svarīga pieredze sadar-

bībā ar citām NVO, valsts institūcijām un 

pašvaldībām. 

NVO AICINA PIETEIKTIES  

KONKURSĀ UZ 385 696 EIRO 

VALSTS NAUDAS SADALI  

NĀKAMGAD 
Sabiedrības integrāci-

jas fonds (SIF) izsludi-

nājis atklātu konkursu 

nākamgad īstenoja-

miem projektiem valsts 

budžeta finansētajā 

programmā "NVO 

fonds",  informēja SIF. 

Kopējais 2018.gada konkursā projektiem 

pieejamais finansējums ir 385 696 eiro. 

Programmas mērķis ir veicināt iedzīvotāju 

līdzdalību un sadarbību sabiedriskajos pro-

cesos, kā arī uzlabot iedzīvotāju dzīves kvali-

tāti un stiprināt demokrātiju un pilsoniskās 

sabiedrības ilgtspējīgu attīstību Latvijā. 

Programmā plānots atbalstīt projektus divos 

darbības virzienos. Pirmais no tiem ir "NVO 

darbības stiprināšana", kura mērķis ir orga-

nizētas pilsoniskās sabiedrības stiprināšana 

un NVO darbības atbalsts, stiprinot organi-

zāciju institucionālo un cilvēkresursu kapa-

citāti un nodrošinot finansiālu atbalstu re-

gulārai un ilglaicīgai NVO līdzdalībai valsts 

pārvaldes lēmumu pieņem-

šanas procesā un līdzdarbī-

bai valsts pārvaldes rīcībpo-

litikas plānošanā, ieviešanā 

un uzraudzībā. 

Savukārt otrs virziens ir 

"NVO interešu aizstāvības 

stiprināšana", kura mērķis 

ir atbalstīt NVO, kas veic interešu aizstāvī-

bas darbību sabiedriskā labuma darbības 

jomās nacionālā līmenī un īsteno līdzdalības 

aktivitātes politikas veidošanas un īstenoša-

nas procesos, sekmējot pilsoniskas sabiedrī-

bas attīstību Latvijā. 

Prioritārās jomas konkursā ir pilsoniskās sa-

biedrības attīstība un brīvprātīgā darba 

aktivitāšu un labdarības iniciatīvu veicināša-

na. 

Katrs pretendents konkursā drīkst iesniegt 

tikai vienu projekta iesniegumu. Projektu 

iesniegumu iesniegšanas termiņš ir 

21.novembris. 

Viena no Cicerona atziņām vēsta, ka nevis 

gudrība, bet veiksme ir tā, kas nosaka cilvēka 

dzīvi. Pēdējo gadu laikā zinātnieki ir 

apgāzuši šo pieņēmumu, ar pētījumiem 

pierādot, ka mūsdienās viss notiek otrādāk. 

Cilvēka gudrība var būt pamats veiksmīgai 

un piepildītai dzīvei.  

Manā dzīvē iznācis tā, ka nebija, kas dalītos 

ar dzīves pieredzi, dotu padomu un at-

balstītu. Gāju pa dzīvi klupdama, krizda-

ma....un ne jau es viena tāda. Meklējot dar-

bu, klauvēju pie vienām durvīm, atteica, 

klauvēju pie otrām, trešām, piektām... Atska-

toties uz to, esmu pārliecināta par vienu - ja 

kaut kad toreiz būtu veicies, tad tagad es 

nebūtu tā, kas esmu un nesatiktu tos 

cilvēkus, kurus esmu satikusi. Ļoti ies-

pējams, ka tieši tādas dzīves situācijas 

neapzinoties liek tiekties uz augšu, augt un 

veidoties par veiksmīgu cilvēku. Es nebiju 

apmierināta ar tagadni, sapņoju par nākotni 

un tā bija mana motivācija tiekties uz 

priekšu.  

Nav jau tā, ka veiksme aizgriezusi muguru un 

nekad mani neapciemo. Mana veiksme 

noteikti ir tajā, ka esmu mamma diviem ļoti 

brīnišķīgiem, bet atšķirīgiem dēliem, kurus 

mīlu katru pa savam. Vecākais dēls jau 

pieaudzis, patstāvīgs, un viņš man vienmēr 

palīdz saremontēt mašīnu. Kādu reizi pēc 

remonta jautāju: „Vai labi sataisīji?” Viņš 

atbildēja: „Kā mammai!” Jaunākais dēls vēl 

mācās ģimnāzijas pēdējā klasē, bet neska-

toties uz jaunajiem gadiem, ļoti gudrs el-

ektronikas jautājumos. Viņš man ir biežs 

padomdevējs un skolotājs jauno tehnoloģiju 

apgūšanā. Tajos brīžos, kad esam visi kopā, 

žēl, ka tas ir tik reti, bet jūtos ļoti gandarīta, 

mīlestības piepildīta un lepna par saviem 

dēliem, jo katrs dēls manu sirdi silda pa 

savam. 

Uzskatu, ka viena no veiksmīgākajām 

dienām man ir bijusi tad, kad nonācu ne-

valstiskajā sektorā un satikos ar Jēkabpils 

NVO resursu centra vadītāju Agitu Pleiko. 

Kad visas cerības jau bija izgaisušas un dzīve 

nonākusi strupceļā, viņa man uzticējās, un 

mūsu sadarbība nu jau turpinās ceturto 

gadu. Šobrīd daru to, ko esmu vēlējusies 

darīt vienmēr,  jo esmu pārliecināta, ka bei-

dzot esmu pieklauvējusi pie īstajām durvīm 

īstajā laikā. Novēlu jums katram uz-

drošināties meklēt iespējas veiksmei arī tad, 

ja ir ļoti grūti. Nevalstiskais sektors bieži var 

šādos brīžos izrādīties piemērots, jo šeit mēs 

paši izdomājam, ierosinām, darām un par 

padarīto atbildam.  

Ritma Komarova 

Turpinājums no 1. lappuses 
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"LATVENERGO" UN "ZIEDOT.LV" IZSLUDINA  

KONKURSU SOCIĀLĀS JOMAS ATBALSTAM  

150 000 EIRO APMĒRĀ 
AS "Latvenergo" ziedojusi 150 000 eiro 

sociālās palīdzības veicināšanai Latvijā 

un attiecīgo summu sadalīs projektu 

konkursā biedrībām un nodibināju-

miem, informē fonda "Ziedot.lv" pār-

stāvji. 

""Latvenergo" izvēle ziedojumu sadalīt neat-

karīgā konkursā liecina par labu pārvaldību 

un patiesu vēlmi sniegt atbalstu sabiedrības 

dzīves kvalitātes uzlabošanai. Ziedojums soci-

ālajai jomai sniedz būtisku atbalstu daudzām 

sabiedrības grupām visā Latvijā un ir viens no 

nozīmīgākajiem korporatīvajiem ziedojumiem 

valstī," pauda "Ziedot.lv" vadītāja Rūta Di-

manta. 

Šodien izsludināts sociālās jomas projektu 

konkurss biedrībām un nodibinājumiem Lat-

vijā. Atbalstam sociālās palīdzības veicināša-

nai pieejami 150 000 eiro divās šādās priori-

tārajās jomās: palīdzība bērniem un pieaugu-

šajiem ar īpašām vajadzībām; palīdzība sociāli 

mazaizsargātām sabiedrības grupām. 

Projektus var iesniegt biedrības un nodibinā-

jumi, kuru mērķi un darbība ir vērsti uz sa-

biedriska labuma jautājumu risināšanu sociā-

lajā jomā un organizācija ir reģistrēta sociālo 

pakalpojumu sniedzēju reģistrā vai tai ir pie-

šķirts sabiedriskā labuma organizācijas sta-

tuss. 

Atbalsts vienam projektam - līdz 35 000 EUR. 

Pieteikšanās konkursā notiek līdz 2017.gada 

21.novembrim. 

VKKF IZSLUDINA PIETEIKŠANOS  

ČETRU MĒRĶPROGRAMMU KONKURSIEM UN  

MŪŽA STIPENDIJAI 

Valsts kultūrkapitāla fonds (VKKF) līdz 

24.novembrim izsludinājis pieteikša-

nos četru mērķprogrammu konkursos 

un mūža stipendijai, informē VKKF. 

Pieteikšanās atklāta mērķprogrammu konkur-

sos "Latvijai - 100", "Valstiski nozīmīgi pasā-

kumi", "Daudzpusīgas profesionālās mākslas 

pieejamības nodrošināšana nacionālas vai 

reģionālas nozīmes attīstības centros Latvijas 

reģionos", "Profesionālu nevaldības kultūras 

organizāciju atbalsts", kā arī atklāta pieteikša-

nās VKKF mūža stipendijai. 

Mērķprogrammas "Latvijai - 100" mērķis ir 

nodrošināt Latvijas valsts simtgades svinību 

daudzveidīgu un kvalitatīvu kultūras pasāku-

mu un norišu sagatavošanu un īstenošanu 

atbilstoši Latvijas valsts simtgades vēstīju-

mam "Es esmu Latvija" un Latvijas valsts 

simtgades svinību sagatavošanas program-

mai. Plānotais programmas finansējums - ne 

mazāk kā 500 000 eiro. 

Programmas "Valstiski nozīmīgi pasākumi" 

mērķis ir atbalstīt Latvijas kultūras procesam 

nozīmīgu, ilglaicīgu pasākumu norisi, kas 

piesaista plašu mērķauditoriju un veicina 

Latvijas kultūrvides saglabāšanu un attīstību 

vietējā un starptautiskā kontekstā. Tās kopē-

jais finansējums ir 1,3 miljoni eiro, ko veido 

VKKF budžeta līdzekļi, AS "Latvenergo" zie-

dojums 150 000 eiro apmērā, kā arī valsts AS 

"Latvijas valsts meži" ziedojums, par kuru gan 

vēl norit vienošanās ar VKKF. 

"Daudzpusīgas profesionālās mākslas pieeja-

mības nodrošināšana nacionālas vai reģionā-

las nozīmes attīstības centros Latvijas reģio-

nos" programmas mērķis ir finansēt reģionālu 

kultūras institūciju programmu, kas nodroši-

na daudzpusīgas profesionālās mākslas piee-

jamību nacionālas vai reģionālas nozīmes 

attīstības centrā, organizējot Latvijā rezidējo-

šo profesionālās mākslas kolektīvu un māksli-

nieku, kā arī viesmākslinieku koncertus, izrā-

des, izstādes, filmu skates, izglītības program-

mas, meistarklases, rezidenču programmas, 

vai festivālus. 

Programmai "Profesionālu nevaldības kultū-

ras organizāciju atbalsts" iespējams pieteikt 

projektus literatūras, mūzikas un dejas māk-

slas, teātra mākslas, filmu mākslas, vizuālās 

mākslas, kultūras mantojuma, tradicionālās 

kultūras, dizaina un arhitektūras, kā arī starp-

disciplināros nozares projektus. 

Savukārt VKKF mūža stipendiju piešķir izci-

liem kultūras un mākslas darbiniekiem par 

mūža ieguldījumu kultūras un mākslas attīstī-

bā. Mūža stipendija katru mēnesi tiek maksā-

ta papildus pensijai un citiem ienākumiem un 

netiek aplikta ar nodokļiem. To izmaksā no 

VKKF finanšu līdzekļiem. Stipendija tiek pie-

šķirta konkursa kārtībā, ko izsludina vienu 

reizi gadā. 

Balstoties uz VKKF nozares ekspertu komisi-

jas atzinumu, lēmumu par mūža stipendijas 

piešķiršanu pieņem VKKF padome, izskatot 

katra pretendenta lietu individuāli. VKKF 

padome katru gadu nosaka piešķiramo mūža 

stipendiju skaitu. 

Iesniegt pieteikumus mērķprogrammu kon-

kursiem un mūža stipendijas konkursam ie-

spējams līdz 24.novembrim plkst.12. Ar kon-

kursu nolikumiem var iepazīties interneta 

vietnē www.vkkf.lv. 
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Evelīna Elksnīte, 

Jēkabpils NVO resursu centrs, projektu asistente 

Eiropas brīvprātīgais darbs ir vienrei-

zēja iespēja iepazīt sevi pašu, paskatī-

ties uz savu pilsētu un valsti Eiropas 

mērogā, kā arī iepazīt jaunu kultūru un 

zemi vietējā iedzīvotāja, nevis tūrista, 

acīm.  

Biedrība “Jēkabpils NVO resursu centrs” sa-

darbojas un vairākos projektos startē partne-

rībā ar biedrību “Zemgales NVO atbalsta 

centrs”, kas atrodas Jelgavā. Biedrības sadar-

bojas arī EBD popularizēšanā un iespēju 

skaidrošanā.  

Šobrīd ir iznākusi Zemgales NVO centra saga-

tavota e-avīze, kurā apkopoti aktuālie piedā-

vājumi no Eiropas organizācijām, kas meklē 

brīvprātīgos. “Brīvprātīgais darbs ir visā pa-

saulē atzīts un populārs veids iedzīvotāju 

iesaistei sabiedriskajā dzīvē, tās pārveidē. Tas 

arī palīdz uzlabot savu un apkārtējo dzīves 

kvalitāti. Šīs lieliskās programmas dod iespēju 

darboties gan valsts iestādēs, gan nevalstiskās 

organizācijās, kā arī iegūt jaunas emocijas, 

pieredzi un pozitīvas atmiņas, neatkarīgi no 

vecuma, dzimuma, izcelsmes, nacionalitātes, 

reliģiskās piederības, politiskajiem uzskatiem 

un citiem sociāliem, fiziskiem vai ģeogrāfis-

kiem nosacījumiem brīvprātīgais darbs ikvie-

nam sniedz vienlīdzīgas iespējas,” uzskata 

Zemgales NVO centra vadītājs Uldis Dūmiņš.  

Ja esi gatavs 2 līdz 12 mēnešus pavadīt šāda 

veida piedzīvojumā, aicinām iepazīties ar 

apkopotajām iespējām e-avīzē “Voluntary 

work list”, meklē to šeit.  

Biedrība “Jēkabpils NVO resursu centrs” ir 

akreditēta uzņemošā, nosūtošā un koordinējo-

šā EBD organizācija, šobrīd noslēguma fāzē ir 

jau otrais biedrības projekts “Share and like 

volunteering”, kura ietvaros Jēkabpilī uzturē-

jās un veica brīvprātīgo darbu jaunieši no 

Francijas un Ukrainas. 

IZVĒLIES EIROPAS BRĪVPRĀTĪGO DARBU! 

Lai uzzinātu vairāk par EBD, sazi-

nies ar mums, Jēkabpils NVO resur-

su centru tepat, Jēkabpilī:  

nvoresursi@inbox.lv  

www.jekabpilsnvo.lv 

65220097, 29449622.  

ERASMUS+ PROGRAMMA – IESPĒJA IKVIENAM 

27.11.2017. no plkst. 11:00 līdz 

plkst.14:00 Eiropas Savienības māja, 

Aspazijas bulvārī 28, 2.stāvā, Rīgā, 

Jaunatnes starptautisko programmu 

aģentūra un Valsts izglītības attīstības 

aģentūra organizē interaktīvu paneļdis-

kusiju, lai popularizētu “Erasmus+” 

programmu kā atvērtu un pieejamu 

visiem jauniešiem, kā arī apzinātu 

šķēršļus un izaicinājumus, kas kavē 

jauniešus ar ierobežotām iespējām vai-

rāk iesaistīties programmā. 

Pieteikšanās līdz 22. novembrim (ieskaitot). 

Diskusijas ietvaros tiks apzināti viedokļi no 

jomas ekspertiem un tiem, kas piedalījušies 

programmā, kā arī uzklausīti ieteikumi ceļā uz 

pieejamāku “Erasmus+” programmu.  Vairāk 

informācijas var atrast šeit.  

Agita Pleiko, 

Jēkabpils NVO resursu centrs 

Noslēgumam tuvojas biedrības 

“Jēkabpils NVO resursu centrs” Eiro-

pas brīvprātīgā darba projekts “Share 

and like volunteering”, kas sākās 

2016.gada augustā, iekļaujot jaunieša 

no Francijas mobilitāti novembrī un no 

Ukrainas – decembrī.  

Trešdien, 2017.gada 18.oktobrī uz savu dzim-

teni Ukrainu devās projekta pēdējā mobilitā-

tes dalībniece Anastasija Iļjeva. Lai pateiktu 

abpusēju “paldies” gan par iespēju piedalīties, 

gan par paveikto projektā, atvadīšanās pasā-

kumā pulcējās projekta darbinieki, biedrības 

pārstāvji, jaunietes mentors un Anastasija.  

Jauniete kopā ar otru brīvprātīgo no Ukrainas 

projektā paveikuši necerēti daudz, gan paši 

filmējot sižetus par NVO aktivi-

tātēm, gan mācot to darīt citiem 

jauniešiem, diskutējot skolās par 

dažādiem ar jaunatnes politiku 

saistītiem jautājumiem, realizē-

jot savas iniciatīvas un atbalstot 

neformālo mācīšanos, mācoties 

paši.  

Biedrība šajās dienās no jaunie-

šiem saņēmusi abu kopdarbu – 

gandrīz pusstundu garu filmu 

par to, kā veidojās “Jēkabpils 

NVO resursu centrs” un par tā 

darbību šobrīd. Filmu iespējams 

noskatīties šeit:  

Paldies Anastasijai un Jevgēnijam par paveik-

to! Esam ieguvuši labu sadarbības partneri 

Ukrainā – projekta partneri nevalstisko orga-

nizāciju “Union Forum” – un divus brīnišķī-

gus gados jaunus draugus!  

Projekts “Share and like volunteering” noslēg-

sies 2017.gada decembrī. 

UKRAIŅI IZVEIDOJUŠI FILMU  

PAR JĒKABPILS NVO RESURSU CENTRU 

http://ej.uz/ebd-piedavajumi-2017
mailto:nvoresursi@inbox.lv
http://www.jekabpilsnvo.lv
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeObBs106mBeDzgmnFoj40vZPZk4nDqXsYiyOICpA_UaPl4cA/viewform
http://jaunatne.gov.lv/lv/raksti/aicinam-uz-interaktivu-diskusiju-erasmus-programma-iespeja-ikvienam-jaunietim
https://youtu.be/c4wSDAl3t8o
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Jēkabpils pilsētas Pensionāru apvienība “Sasaiste” sadarbī-

bā ar Jēkabpils Vēstures muzeju realizeja projektu 

“Pagātnes mantojums pilsētai un cilvēkiem”. Projekta noslē-

guma pasākums norisinājās Krustpils pilī. 

Pasākumā pensionāru apvienības “Sasaiste” pārstāve Velga Novika 

prezentēja šī gada projekta rezultātus. Viņa uzsvēra, ka katras cilvēkas 

aiz sevis atstāj pēdas, vienam tās ir sīkas tikko pamanāmas, savukārt 

citam dziļas un paliekošas. Projektā tika meklēti un apzināti cilvēki, 

kas Jēkabpils sabiedriskajā un kultūras dzīvē atstājuši paliekošas pē-

das. 2017.gada projektam izvēlēti – Arvīds Ozoliņš, Jāzeps Vuškāns, 

Koktu dzimta, Emma Krūmiņa un Jansonu ģimene. 

Pirms projekta aktivitāšu prezentācijas, tika demonstrēta filma par 

Arvīdu Ozoliņu, ko pirms astoņiem gadiem pēc Jēkabpils domes pasū-

tījuma veidoja Vidusdaugavas televīzija. Filmas režisors Andris Grīn-

bergs. 

Prezentācijas daļā Velga Novika iepazīstināja ar projekta mērķi, aktivi-

tātēm un cilvēkiem, kas iepazīti projekta gaitā. 

Projekta mērķis - turpināt apzināt Jēkabpils pilsētai 

un reģionam nozīmīgu personību, kuri guldīti Jē-

kabpils pilsētas kapos, dzīves gājumu un devumu, 

iegūtos materiālus prezentējot pilsētas un citu reģi-

onu iedzīvotājiem un nododot tos pilsētas Vēstures 

muzejam fondu papildināšanai 

Šī gada projekta aktivitātes bija Jēkabpils pilsētas 

kapu plānojuma izpēte, lai apzinātu izvēlēto perso-

nību kapu vietas. Projektā norisinājās kapu vietu 

sakopšanas talkas aprīlī un augustā, materiālu vāk-

šana un apkopošana,  viktorīna par Arvīdu Ozoliņu 

un Jāzepu Vuškānu. Izzinošs brauciens pa Jāzepa 

Vuškāna dzimtajām vietām. Pēdējā no projekta 

aktivitātēm - noslēguma pasākums Krustpils pilī un 

sagatavoto materiālu nodošana muzejam. 

Jēkabpils pilsētas pašvaldība šo projektu atbalstīja 

piešķirot 811 eiro, projekta kopējās izmaksas – 1005 

eiro, 194 eiro ir biedrības līdzfinansējums. 

NOSLĒDZIES PROJEKTS “PAGĀTNES MANTOJUMS  

PILSĒTAI UN CILVĒKIEM” 

Darbā nevalstiskajās organizācijās 

(NVO) Latvijā ir liels izdegšanas risks – 

cilvēki, cenšoties palīdzēt citiem, vien-

kārši pārstrādājas, to intervijā Latvijas 

Radio programmā atzina NVO eksper-

te, bijusī domnīcas "Providus" vadītāja 

Dace Akule. 

Pēc viņas teiktā, NVO sektorā Latvijā darbojas 

daudz cilvēku. Taču darbs sabiedrības labā iet 

kopā ar nestabilitāti un atbalsta trūkumu. 

Bieži vien jāpaiet gadiem, lai Latvijā ko pa-

nāktu. 

Cenšoties palīdzēt citiem, NVO sektorā strā-

dājošie mēdz pārstrādāties, un ir liels izdegša-

nas risks, teica Akule, kura pēc aiziešanas no 

"Providus" vadības tagad veido sociālo uzņē-

mumu. 

Akule norādīja, ka arī jauniešu NVO bieži vien 

nomainās vadošie cilvēki, jo izaicinājumi šajā 

darbā ir pārāk lieli. 

Viņa atzina, ka nākamais gads NVO sektoram 

būs sarežģīts – tas būs finansiālu izaicinājumu 

gads, jo uzņēmumiem ziedošana būs mazāk 

izdevīga, bet dažādu Eiropas Savienības fondu 

finansējums beidzas. 

Akule gan norādīja, ka NVO strādā pie tā, lai 

atrastu citu risinājumu, kā NVO sektors varē-

tu saņemt atbalstu no sabiedrības, kas gūst 

labumu no NVO darba. 

BIJUSĪ «PROVIDUS» VADĪTĀJA:  

LATVIJAS NVO SEKTORĀ – LIELS IZDEGŠANAS RISKS 



“CERĪBU SALA” PIEDĀVĀ PALĪDZĪBU  

CILVĒKIEM AR ĪPAŠĀM VAJADZĪBĀM 

Sācies rudens un līdz ar to darbu atsāk bērnu un jauniešu 

ar īpašām vajadzībām biedrība „Cerību sala”. Esam nos-

kaņotas strādāt un palīdzēt saviem īpašajiem jauniešiem 

no visas sirds.  Esam ļoti atsaucīgas un sniedzam arī palī-

dzību ne tikai biedrības biedriem, bet visiem, kam tā ne-

pieciešama.  

Piedāvājam masāžas gultu „Migun”, kura masē visu ķermeni vai 

atsevišķas zonas.  

Taktīlo stimulāciju – masāža, kas balstīta uz pieskārieniem. Ļoti 

nomierina, palīdz pēc infarkta un insulta slimniekiem.  Trenažieris 

„Moto Med-2” – kas  izvingrina gan rokas, gan kājas. Kājām piedā-

vājam arī pēdu masāžu un masāžu, kura imitē roku pieskārienu līdz 

potītēm. Ir mums arī  „Turmānijas” paklājs, kurš atvieglo muguras 

vai citas sāpes. Vēl ir vesela rinda dažādu aparātu, kas visi domāti 

cilvēku labsajūtai un veselības uzlabošanai: sprandas masāža, skrej-

celiņš, ponocikls.  

Ļoti lepni esam par savu „Montesori” klasi, kura ir pilnībā 

aprīkota un palīdz bērniem  vai jauniešiem, kuriem apgrūti-

nāta mācību vielas apgūšana. No jauna esam iekārtojušas 

relaksējošo istabu, kur atrodas ūdens gulta, gaismas terapi-

ja, aromterapija. Varam nodrošināt arī smilšu terapiju bēr-

niem vai jauniešiem, kuriem grūtības roku un pirkstu kustī-

bām. Bez tam ir dažādas bumbas un citi aparāti, kuri palīdz 

stabilizēt līdzsvaru. 

Biedrībā var nodarboties ar novusu un galda tenisu.  Ir arī 

datori, kuri pieejami visiem gribētājiem. Notiek arī dažādas 

rokdarbu nodarbības: darbs ar pērlītēm, dekupāža, šūšana, 

glezniņu gatavošana no dabīgiem materiāliem un mākslī-

giem ziediem. 

Lielākā daļa aparatūras ir iegādātas par projektu un sponsoru ziedo-

tiem līdzekļiem.  

 

Gaidīsim tos cilvēkus, 

kuriem nepieciešama palīdzība, bet iepriekš lūdzam pieteikties pa 

telefonu 29950767, lai varētu saskaņot laikus. 

BIEDRĪBA “PAR ĶEPĀM” MEKLĒ MĀJAS  

UN MĪLOŠUS SAIMNIEKUS KAĶĒNIEM 

Jēkabpils biedrības “Par ķepām” pār-

stāve Irēna Ērgle stāsta, ka šobrīd bez 

mājām ir četri mazi kaķēni un gadu 

veca sterilizēta kaķenīte. 

Viņa piebilst, ka kaķēni ir melnu un pelēki 

svītrotu spalvu, savukārt kaķenīte ir pelēki 

svīrotu spalvu, kurai jau ilgstoši neizdodas 

atrast mājas un gādīgu saimnieci. Patlaban 

viņi mitinās katlumājā Tvaika ielā. Kaķēni nav 

mežonīgi, bet nav arī pārāk draudzīgi, taču 

rokās dodas un pie laba saimnieka ātri vien 

kļūtu draudzīgi un uzticīgi. 

Irēna Ērgle aicina tos, kam ir tāda iespēja, dot 

mājas kaķēniem. Par dzīvnieciņiem var intere-

sēties zvanot Irēnai – 25924189 vai Laimai – 

27132560. 

Jau ziņots, ka biedrība “Par ķepām” dibināta 

2013.gada oktobrī, atrodas Jēkabpilī, Nameja 

ielā 41. Biedrības darbības mērķi ir: nežēlības 

gadījumu pret dzīvniekiem novēršana; bez-

saimnieka dzīvnieku populācijas un pilsētvi-

des sanitārā stāvokļa kontrole; veicināt dzīv-

nieku labturības normu ievērošanu; sabiedrī-

bas izglītošana dzīvnieku labturības jautāju-

miem, tolerantas attieksmes veidošana pret 

bezsaimnieku dzīvniekiem., u.c. aktuālu prob-

lēmu popularizēšanā; sanitāro normu izpildes 

kontrole dzīvnieku barošanas un uzturēšanās 

vietās. 

Dzīvnieku aizsardzības biedrība rūpējas par 

pamestiem un bezpalīdzīgā stāvoklī nonāku-

šiem kaķiem un kaķubērniem Jēkabpils pilsē-

tā, tos barojot,ārstējot, meklējot tiem pagaidu 

mājas, kā arī īstus, mīlošus saimniekus. 
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“SPATKANNE” IEPAZĪSTINA AR BALTKRIEVU DVIEĻU RAKSTIEM 

Jēkabpils baltkrievu biedrība 

“Spatkanne”  sadarbībā ar Jē-

kabpils pensionāru apvienību 

"Sasaiste", 19.oktobrī, rīkoja te-

matisko pasākumu "Baltkrievu 

dvielis".  

Ar šo pasākumu noslēdzās baltkrievu 

dvieļu izstāde, kas biedrības telpās 

(Jēkabpils, Jaunā iela 39i), bija ska-

tāma jau ilgāku laiku. Pasākumā 

piedalījās biedrību “Spatkanne” un 

“Sasaiste” biedri, kā arī Jēkabpils 

2.vidusskolas skolēni. Radošajās darbnīcās 

bērni uzzināja stāstus par baltkrievu dvieļiem, 

zīmēja ornamentus un vēroja, kā notiek dvieļu 

izšūšana.  

Baltkrievu biedrības “Spatkanne” vadītāja Va-

lentīna Doroščonoka stāsta, ka viņu pūrā ir 38 

izšūti dvieļi un šāda kolekcija veidota sešu 

gadu garumā. Tajā ir pat simts gadu veci dvie-

ļi, kas saglabājušies mantojumā vēl no vecvec-

māmiņām, ir arī jaunāki dvieļi, kas izšūti Balt-

krievijā un atvesti uz Latviju, kā arī darināti 

tepat baltkrievu ģimenēs. Ir arī jauni – pēdē-

jos gados biedrībā izšūti. Baltkrievu dvieļi tiek 

darināti dažādām vajadzībām, piemēram, 

“rušņiki” jeb roku dvieļi ir visizplatītākie, 

visdažādāko veidu un visplašāk saimniecībā 

pielietotie. Ir arī goda dvieļi, kas izšūti, lai 

izrotātu svētbildes. Īpaši dvieļi bija tā dēvētie 

“oberegi” jeb aizsargājošie, kurus izšuva, lai 

aizsargātu māju, ģimeni vai pat visu ciemu. Ja 

dvielis bija ciema “oberegs”, to darināja visa 

ciema saimnieces un dvielis tika nests no 

mājas uz māju un katra tajā izšuva savu raksta 

daļu. Tāpat arī dvieļi tika izšūti dāvanai kāzās 

un citos godos. Baltkrievu dvieļiem 

raksturīgi, ka tos izšuva ar sarkaniem 

diegiem, reti rakstā manāms melns 

diegs, bet nekad zils vai zaļš vai kā-

das citas krāsas. 

Valentīna Doroščonoka stāsta, ka arī 

biedrībā “Spatkanne” ir prasmīgas 

dvieļu izšuvējas. Piemēram, Ina Jan-

sone ir izšuvusi dvieļus ar biedrības 

“Spatkanne” un tās vokālā ansambļa 

“Zaviruha” nosaukumiem. Prasmīga 

dvieļu izšuvēja ir arī Tamāra Buhti-

jarova. Viņas kontā – pieci izšūti dvieļi. Šova-

sar darināts arī Latvijas baltkrievu biedrību 

apvienības kopīgais dvielis, kur katra biedrība 

izšuva savu raksta daļu, arī “Spatkanne”. 

Valentīna Doroščonoka piebilst, ka salīdzinot 

baltkrievu un latviešu izšūtos dvieļus var at-

rast arī kopīgas tendences, taču gana daudz ir 

atšķirīgā un tāpēc ir interesanti iepazīt katras 

tautas darinājumus. 

Pasākums noritēja projektā “Meklēsim salī-

dzināsim”.  

SENIORIEM PIEDĀVĀ NODARBĪBAS  “AR DEJU UZ VESELĪBU” 

Lai Jēkabpils senioriem dotu iespēju 

uzlabot savu fizisko un emocionālo lab-

sajūtu, 2017. gada oktobrī Krustpils 

kultūras namā tika uzsākts jauns deju 

nodarbību cikls, kas piemērots vecāka 

gada gājuma vīriešiem un sievietēm – 

“Ar deju uz veselību”. Šo iespēju aicinā-

ti izmantot cilvēku vecumā 54+. 

Jēkabpils kultūras pārvaldes vadītājas vietnie-

ce Baiba Tkačenko informē, ka projektu 

„Veselības veicināšanas un slimību profilakses 

pasākumi Jēkabpilī” īsteno Jēkabpils pilsētas 

pašvaldība – vairākas aktivitātes šajā projektā 

atsevišķi realizē tieši Jēkabpils Kultūras pār-

valde ar savām struktūrvienībām.  

Nodarbību cikls „Ar deju uz veselību” notiks 

no 2017. gada līdz 2019. g. (3 gadus), kopā 

plānoti pieci nodarbību cikli - katrs cikls sa-

stāv no 9 bezmaksas nodarbībām un katra 

cikla beigās plānots deju vakars ar dzīvo mūzi-

ku. Nodarbības vada deju skolotāja Vika Va-

naga.   

Pirmajā senioru deju nodarbību ciklā norisi-

nājās deviņas nodarbības, kas notika ceturt-

dienās, plkst. 11.00. Tā kā šis laiks nav piemē-

rots strādājošajiem pensionāriem, tad otrajā 

deviņu nodarbību ciklā deju nodarbības no-

tiks pēcpusdienā plkst. 17.30.  

Nākošais deju cikls ar deviņām nodarbībām 

tiks uzsākts 2018.gada janvārī. Pieteikties 

jaunajam nodarbību ciklam varēs decembrī  – 

informācija būs pieejama pašvaldības ikmē-

neša laikrakstā „Jēkabpils Vēstis”  un Jēkab-

pils Kultūra pārvaldes mājas lapā www.jkp.lv . 

Iedzīvotājiem jāņem vērā, ka dalībnieku skaits 

uz katru nodarbību ciklu ir ierobežots (ne 

vairāk kā 30 personas), tādēļ aicinām nodar-

bībām reģistrēties laicīgi! Tāpat ir noteikts 

ierobežojums attiecībā uz deju nodarbību 

dalībnieku vecumu – gaidām vīrus un dāmas 

labākajos gados (54+)! 

Projekts Nr. 9.2.4.2/16/I/049 “Veselības veicināša-

nas un slimību profilakses pasākumi Jēkabpilī” tiek 

īstenots darbības programmas “Izaugsme un no-

darbinātība” 9.2.4. specifiskā atbalsta mērķa 

“Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un 

slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši naba-

dzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem 

iedzīvotājiem” 9.2.4.2. pasākuma “Pasākumi vietē-

jās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību 

profilaksei” ietvaros. Projekts tiek finansēts no 

Eiropas Sociālā fonda un valsts budžeta līdzekļiem. 
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LĪDZ 6.NOVEMBRIM NVO PĀRSTĀVJUS AICINA IZTEIKT  

PRIEKŠLIKUMUS GROZĪJUMIEM NOLIKUMĀ 

A.Sleže,  

Jēkabpils pilsētas pašvaldības  

Sabiedrisko attiecību speciāliste 

Līdz šī gada 6.novembrim 

nevalstisko organizāciju pārstāvjus 

aicina izteikt priekšlikumus grozīju-

miem "Nolikumā par kārtību, kādā ne-

valstiskās organizācijas iesniedz pro-

jektus konkursam ". Lēmums par šī 

nolikuma atvēršanu grozījumiem tika 

skatīts 26.oktobra Jēkabpils pilsētas 

domes Sociālo, izglītības, kultūras, 

sporta un veselības aizsardzības jautā-

jumu komitejas sēdē un de-

putāti vienbalsīgi to atbalstī-

ja. 

Komitejas priekšsēdētāja Līga 

Kļaviņa sacīja, ka nolikums tiek piedāvāts 

diskusijai un priekšlikumiem un rosināja līdz 

6.novembrim, visiem, kuriem šis nolikums ir 

saistošs, izmantot iespēju sniegt priekšliku-

mus tā uzlabošanai. Viņa arī uzsvēra, ka mēr-

ķis ir, ņemot par pamatu šo nolikumu, sakār-

tot naudas piešķiršanas kārtību nevalstiska-

jām organizācijām. 

Priekšlikumus grozījumiem "Nolikumā par 

kārtību, kādā nevalstiskās organizācijas ie-

sniedz projektus konkursam" aicina sniegt 

līdz 6.novembrim, nosūtot uz e-pastu: nvore-

sursi@inbox.lv 

Pēc saņemto priekšlikumu iesniegšanas tie 

tiks apkopoti un vēlāk grozījumi nolikumā tiks 

izskatīti kādā no Sociālo, izglītības, kultūras, 

sporta un veselības aizsardzības jautājumu 

komitejas sēdēm. 

Nolikums lasāms šeit. 

SAŅEM PATEICĪBU  

NO SABIEDRĪBAS INTEGRĀCIJAS FONDA 

Agita Pleiko,  

projekta vadītāja 

Oktobra noslēguma nedēļā poļu biedrī-

bas “Rodacy” pārstāvji un projekta 

“Piederības iedvesma Latvijas valstij Ita 

Kozakēviča” dalībnieki apmeklēja Sa-

biedrības integrācijas fonda (SIF) orga-

nizētu mazākumtautību un latviešu 

jauniešu sadarbības programmas no-

slēguma pasākumu Rīgā, Etnogrāfiska-

jā brīvdabas muzejā.  

Teicami pārstāvot projektā paveikto, jēkabpi-

lieši kopā ar citām piecām biedrībām, kas 

līdzīgus projektus realizēja visā Latvijā, saņē-

ma SIF pateicības vēstuli. “Vērojot jauniešu 

darbības prezentētajos projektu rezultātos, kā 

arī viņu sadarbību pasākuma laikā, man radās 

tā patīkamā sajūta, ka ar šādu jaunatni mūsu 

valsts nākotne ir drošās rokās,” raksta SIF 

Projektu konkursu nodaļas vadītāja Linda 

Mežviete.  

Poļu biedrības projektā bija iesaistīti vairāk 

nekā 56 četru skolu jaunieši, kas strādāja 

septiņās darba grupās, savu darba grupu vadī-

bā pētot septiņas dažādas ar poļiem Latvijā 

saistītas tēmas. Projektā bija iesaistīti jaunieši 

no Jēkabpils Valsts ģimnāzijas, 2., 

3.vidusskolām un Ābeļu pamatskolas, projek-

tam bija viens partneris – biedrība “Jēkabpils 

NVO resursu centrs”. Jauniešu grupu pētīju-

mu radošās prezentācijas varēja vērot arī 

Jēkabpilī 13.oktobrī, bet uz Rīgu devās 

2.vidusskolas komanda “Jūras ērgļa draugi”, 

kuru vadīja 2.vidusskolas skolotāja Silvija 

Avišāne. Grupa bija pētījusi Atmodas laika 

sabiedriskās darbinieces, polietes Itas Kozakē-

vičas personības ietekmi poļu integrācijas 

procesos Latvijā. 

Sekmīgi noslēdzoties programmai, SIF arī 

turpmāk plāno realizēt līdzīgu programmu 

Latvijas mazākumtautību biedrībām, kurās 

iesaistāmi gan valstī dzīvojošo mazākumtautī-

bu, gan latviešu jaunieši.  

Arī biedrības “Rodacy” vadība atzīst, ka jaun-

ieši veikuši aptverošu izpētes darbu un patei-

cas visiem, kas bija iesaistīti projekta realizē-

šanā. Projektu līdzfinansēja Jēkabpils pilsētas 

pašvaldība. 

mailto:nvoresursi@inbox.lv
mailto:nvoresursi@inbox.lv
http://jekabpilsnvo.lv/wp-content/uploads/2017/10/nvo-nolikums.doc
https://www.youtube.com/watch?v=eX-k7llYm1s&feature=youtu.be
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Ar “ziedojumu” nevalstiskajai organizācijai tiek 

saprasts naudas vai lietu ziedošana bez savtīga 

aprēķina sabiedriski nozīmīgu problēmu risinā-

šanai vai līdzcilvēku vajadzību apmierināšanai. 

Tomēr precīzāk būtu izšķirt “ziedojums” un 

“dāvinājums”. 

Saskaņā ar Sabiedriskā labuma organizāciju 

likuma 9.panta pirmo daļu, ziedojums ir manta 

vai finanšu līdzekļi, kurus persona (ziedotājs) bez 

atlīdzības, pamatojoties uz savstarpēju vienoša-

nos, nodod sabiedriskā labuma organizācijai tās 

statūtos, satversmē vai nolikumā norādīto mērķu 

sasniegšanai un kuriem var piemērot nodokļu 

atvieglojumus. 

Savukārt dāvinājuma definīcija ir atrodama Civil-

likuma 1912.pantā: “Dāvinājums ir tiesisks darī-

jums, ar kuru kāds aiz devības piešķir otram bez 

atlīdzības kādu mantisku vērtību.” 

Lai vieglāk izšķirt, kad mantiskais piešķīrums ir 

dēvējams par ziedojumu un kad par dāvinājumu, 

ir jāatceras šī nianse - ziedot var sabiedriskā 

labuma organizācijai, dāvināt - biedrībai un 

nodibinājumam. Šāds izšķīrums rodas saskaņā ar 

Sabiedriskā labuma organizāciju liku-

ma normu, kas nosaka, ka ziedojums ir 

tāds mantisks piešķīrums, kuram var piemērot 

nodokļu atvieglojumus. 

Ziedojumus nevalstiskajām organizācijām var arī 

izšķirt šādos aspektos: 

 Juridisko personu 

 Privātpersonu 

 Anonīmie 

 Ziedojuma veidi: vispārējais vai mērķziedo-

jums 

Juridisko personu ziedojumi 

Esošais modelis (līdz 2017.gada 31.decembrim) 

 Ziedojot sabiedriskā labuma organizācijai, 

ir iespējams samazināt taksācijas periodā 

aprēķināto uzņēmuma ienākumu nodokli, 

kas aprēķināts par peļņu par 85% no ziedo-

tās summas, bet nepārsniedzot 20% no 

peļņas nodokļa kopējās summas. 

 Ziedojot (vei8cot dāvinājumu) nevalstiska-

jai organizācijai bez sabiedriskā labuma 

statusa, uzņēmējs par ziedojumu nomaksā 

15% uzņēmuma ienākumu nodokli, jo liku-

ma izpratnē šāds mantisks piešķīrums ir 

uzskatāms par ar saimniecisko darbību 

nesaistītiem izdevumiem. 

Jaunais modelis (no 2018.gada 1.janvāra pēc 

nodokļu politikas reformas) 

 Ziedojot sabiedriskā labuma organizācijai ir 

iespējams samazināt taksācijas periodā 

aprēķināto uzņēmuma ienākumu nodokli, 

kas aprēķināts par pārskata gadā aprēķinā-

tajām dividendēm, par 75% no ziedotās 

summas, bet nepārsniedzot 20% no aprēķi-

nātās uzņēmuma ienākumu nodokļa sum-

mas par aprēķinātajām dividendēm. 

 Ziedojot nevalstiskajai organizācijai bez 

sabiedriskā labuma statusa, uzņēmējs par 

ziedojumu nomaksā 25% uzņēmuma ienā-

kumu nodokli 

Lasīt tālāk 

FINANŠU AVOTI. ZIEDOJUMI. 

Biedrība “Latvijas Pilsoniskā 

alianse” piedāvā visiem biedrību 

un nodibinājumu grāmatvežiem 

un atbildīgajiem par finansēm 

pieteikties uz semināriem par 

izmaiņām grāmatvedības uzskaitē 2018.gadā. 

Seminārus vadīs sertificēta nodokļu konsul-

tante Jadviga Neilande.  

Semināri notiks biedrības „Latvijas Pilsoniskā alian-

se” telpās Ģertrūdes ielā 19/21-3, šādos datumos:   

14.11.2017. pl. 11.00-15.00 semināra tēmas būs 

grozījumi likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodok-

li”, „Par valsts sociālo apdrošināšanu“; iedzīvotāju 

ienākuma nodokļa, valsts sociālās apdrošināšanas un 

darba likuma izmaiņas 2018. gadā.  

28.11.2017. pl. 11.00-15.00 semināra tēmas būs 

uzņēmumu ienākuma nodoklis 2018.gadā – ziedoju-

mi; nekustamā īpašuma nodoklis; skaidrās naudas 

darījumi, kases aparātu lietošana, kvīšu un biļešu 

uzskaite, kases orderu izmantošana; grāmatvedība 

un gada pārskati. Katra semināra detalizētāka pro-

gramma tiks nosūtīta pa e-pastu tiem, kas būs pietei-

kušies uz semināriem. Semināriem aicinām pieteik-

ties aizpildot pieteikuma anketu.  

Maksa par dalību vienā seminārā 15.00 eiro, piesa-

kot dalību abos semināros, dalības maksa par vienu 

semināru 10.00 eiro. Ieguldi, lai nekļūdītos!  

JAUNUMI 2018. GADA NVO GRĀMATVEDĪ-

VID ARĪ NOVEMBRĪ AICINA UZ SEMINĀRIEM  

Novembrī notiks divi VID bezmaksas seminā-

ri par izmaiņām nodokļu normatīvajos aktos 

- šī gada 1. novembrī un 15. novembrī. Semi-

nāri notiks VID administratīvajā ēkā Talejas 

ielā 1, Rīgā. Konkrēta informācija par semi-

nāru norises vietām un laikiem, kā arī iespēja 

tiem pieteikties elektroniski pieejama VID 

tīmekļa vietnes sadaļā “Aktualitātes/

Notikumi”. Turpat pieejami arī semināru 

materiāli, ar kuriem iespējams iepazīties vēl 

pirms semināra un klātienē uzdot jau kon-

krētus interesējošos jautājumus.  

Vairāk informācijas var atrast šeit.  

AICINA PIEDALĪTIES SEMINĀRĀ “CREATIVE DIALOG” 

22.-23.11.2017. viesnīca „Alberts”, Konferenču telpā, 

Rīgā (Dzirnavu iela 33) Latvijas Republikas Kultūras 

ministrija, Radošās Eiropas birojs Latvijā aicina 

piedalīties starptautiskā partnerības seminārā 

“Creative Dialog”. Semināra mērķis ir veicināt siner-

ģiju starp ES programmu „Radošā Eiropa” (2014-

2020) un Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) finanšu 

instrumentu ar mērķi sekmēt turpmāku sadarbību 

starp jau pieredzējušiem projektu īstenotājiem un 

jaunpienācējiem. Semināra ambīcija ir stiprināt jau 

esošās sadarbības starp EEZ valstu partneriem un 

veicināt jaunu sadarbību veidošanu programmas 

„Radošā Eiropa” un EEZ finanšu instrumenta ietva-

ros. Pieteikties var aizpildot pieteikuma anketu līdz 

2017. gada 3.novembrim.  

Vairāk informācijas var atrast šeit. 

Organizācijas, biedrības un nodibinājumi 

tiek aicināti iesniegt projektus Valsts kultūr-

kapitāla fonda mērķprogrammas “Latvijai – 

100” konkursam. Projektu iesniegšana nori-

sinās no 2017. gada 2.oktobra līdz 

24.novembra plkst.12.00. 

Mērķprogramma veidota, lai nodrošinātu Latvijas 

valsts simtgades svinību daudzveidīgu un kvalitatīvu 

kultūras pasākumu un norišu sagatavošanu un īste-

nošanu, prioritāri atbalstot norises, kas vērstas uz 

sadarbību, bērnu, jauniešu iesaisti un izmanto mūs-

dienīgus mākslinieciskās izteiksmes un komunikāci-

jas līdzekļus, tai skaitā, tehnoloģiju iespējas, kā arī 

vērstas uz pieejamības nodrošināšanu dažādām 

sabiedrības grupām, tai skaitā, cilvēkiem ar īpašām 

vajadzībām, ģimenēm ar bērniem, senioriem, attālos 

reģionos dzīvojošiem, Latvijas mazākumtautībām. 

Konkursā atbalsta lielus nacionālus, starptautiskus, 

kā arī vietējās kopienas un reģionālus projektus. 

Vairāk informācijas var atrast šeit. 

IESPĒJA PIETEIKT PROJEKTUS  

MĒRĶPROGRAMMAI “LATVIJAI-100”  

http://nvo.lv/site/attachments/23/10/2017/Jurista_padoms_Nr.14.pdf
https://www.vid.gov.lv/lv/vid-ari-novembri-aicina-uz-seminariem-par-izmainam-nodoklu-reformas-ietvaros.
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdMOHNBSBxOLVmRliFcqx_wV_1ONDmXHOvlMCj4nBIWHfoPVw/viewform
https://www.km.gov.lv/lv/kultura/visi-jaunumi/radosas-eiropas-birojs-latvija-aicina-piedalities-starptautiska-partneribas-seminara-creative-dialog-1262
http://lv100.lv/jaunumi/iespeja-pieteikt-projektus-latvijas-valsts-simtgades-merkprogrammai-latvijai-100/
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D.Zaķe,  

NVO un MK padomes pārstāve 

NVO pārstāvji  

valsts pārvaldē 

Izveidots apkopojums par to, kādas ne-

valstiskās organizācijas pārstāv sabiedrī-

bas intereses sešās valsts pārvaldes kon-

sultatīvajās padomēs.  

Tas pieejams šeit: 

Jaunais SOCIĀLĀ  

UZŅĒMUMA LIKUMS 

Likums jau ir pieņemts Saeimā š.g. ok-

tobrī, bet tas stāsies spēkā 2018.gada 1. 

aprīlī. 

Likuma mērķis ir balstīts iedzīvotāju 

vajadzībās - uzlabot dzīves kvalitāti sociā-

lās atstumtības riskam pakļautajām gru-

pām: 

 cilvēkiem ar invaliditāti un viņu ģime-

nēm, 

 bezdarbniekiem, 

 maznodrošinātajiem,  

 ģimenēm ar trīs bērniem un audžuģime-

nēm, 

 romiem, 

 personām ar alkohola, narkotisko vielu 

azartspēļu utml. atkarības problēmām, 

 bēgļiem, 

 jauniešiem līdz 29 gadiem, kuri nestrādā 

un nemācās, 

 u.c. 

Sociālā uzņēmuma specifika un atšķirība no 

komercorganizācijas darbības  ir tajā, ka iegū-

to peļņu nedrīkstēt sadalīt dividendēs, bet tā 

būs obligāti jāizmanto sabiedriskajam labu-

mam, atbilstoši Statūtos noteiktajiem mēr-

ķiem.  

Ieguvumi uzņēmumam ar sociālā uzņēmuma 

statusu būs vairāki, piemēram, tiesības sa-

ņemt uzņēmumu ienākuma nodokļa atlaides, 

pašvaldības būs tiesīgas piešķirt īpašuma 

nodokļa atlaides u.c. 

Lai arī likums stāsies spēkā tikai nākamgad, 

organizācijas, kuras vēlas iegūt sociālā uzņē-

muma statusu, jau var gatavot savu pieteiku-

mu iesniegšanai Labklājības ministrijai. Šādu 

statusu varēs iegūt ne tikai biedrības un  nodi-

binājumi, bet jebkura organizācija un institū-

cija, piemēram, komercsabiedrības (SIA) un 

pašvaldības. 

Piešķirt vai nepiešķirt sociālā uzņēmuma 

statusu lems speciāla komisija - Sociālo uzņē-

mumu komisija.  

Biedrību un nodibinājumu 

ētikas kodekss 

Latvijas Pilsoniskā alianse sadarbībā ar 

Valsts kanceleju ir izstrādājusi Biedrību un 

nodibinājumu ētikas kodeksa projektu, 

kurš ir nodots publiskai komentēšanai.  

Ētikas kodeksa mērķis ir noteikt nevalstis-

ko organizāciju darbības un to pārstāvju 

ētiskas rīcības un uzvedības kopīgos pa-

matprincipus, kas palīdzētu ikdienā gan 

organizāciju vadībai, gan arī iesaistītajām 

personām rast atbildes uz jautājumiem, kas 

saistīti ar dažādām ētikas dilemmām. Jā-

piebilst, ka  ētikas kodeksam nav juridiskā 

spēka, bet rekomendējošs raksturs, tādēļ 

lielā mērā tas paliek organizāciju vadītāju 

pārziņā, vai ieviest šos principus, vai vis-

maz tiekties uz šo principu ieviešanu prak-

sē.  

Nevalstiskās organizācijas tiek aicinātas 

apspriest šī kodeksa saturu savās organizāci-

jās un sniegt argumentētu viedokli par ētikas 

kodeksa projekta saturu nosūtot to uz e-pastu: 

kristine@nvo.lv.  

Reģionālo NVO sadarbības 

Labie piemēri 

Izglītības iniciatīvu centrs ir izveidojis jaunas 

infografikas par interesantākajiem sadarbības 

piemēriem starp nevalstiskajām organizāci-

jām un pašvaldību. Infografikas skatīt šeit.  

OKTOBRA AKTUALITĀTES MEMORANDA PADOMĒ 

BIEDRĪBA “SPORTA DEJU KLUBS “ALIANSE”” 

Biedrība dibināta 2010.gadā, 

šobrīd ir vairāku nevalstisko orga-

nizāciju apvienību dalībniece, 

tostarp apvienībā “Jēkabpils NVO 

resursu centrs”. 

Biedrības mērķi saistīti ar deju kultūras 

attīstīšanu Latvijā. Biedrība popularizē 

modes, sarīkojumu un tamlīdzīgu deju 

prasmju apgūšanas iespējas bērniem, 

jauniešiem, arī pieaugušajiem. Savos 

mērķos biedrība uzsvērusi arī lietderīgu brīvā 

laika pavadīšanu bērniem/jauniešiem, viņu 

piedalīšanos valsts un starptautiskās deju 

sacensībās, tomēr aicina dejotprasmi apgūt 

ikvienam.  

Tā kā biedrības mērķos ir arī labdarība, tad 

biedri regulāri kuplina dažādus pasāku-

mus gan Jēkabpilī, gan novados.  

Ja esat izdomājuši, ka deju prasmes 

apgūt nekad nav par vēlu un vēlaties sākt 

mācīties dejot jau nobriedušā vecumā, 

arī tad biedrības vadītāja Ina Vāvere Jūs 

gaidīs uz nodarbībām un ir gatava ierādīt 

deju soļus. Iepazīšanās pirmā nodarbība 

būs bez maksas, regulāro nodarbību 

cenu var uzzināt pie pasniedzējas.  

Biedrības kontakti:  

29526116; ina.vavere@inbox.lv  

http://iic.lv/wp-content/uploads/2017/10/IIC_interesu_aizstaviba-1.pdf
http://nvo.lv/site/attachments/12/10/2017/Biedr%C4%ABbu_un_nodibin%C4%81jumu_%C4%93tikas_kodekss.pdf
http://nvo.lv/site/attachments/12/10/2017/Biedr%C4%ABbu_un_nodibin%C4%81jumu_%C4%93tikas_kodekss.pdf
mailto:kristine@nvo.lv
http://iic.lv/labo-piemeru-infografikas/
mailto:ina.vavere@inbox.lv
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LATVIJAS LAUKU EKSPORTA KLUBU TIKŠANĀS UN 

SEMINĀRS LEADER PROJEKTU POTENCIĀLAJIEM 

IESNIEDZĒJIEM JĒKABPILS NOVADA  

KALDABRUŅĀ 
„Lauku partnerība „Sēlija”” aicina uz semināru LEADER 

programmas ietvaros - „Produkcijas  un pakalpojumu veidi 

lauku reģionā. Izplatīšana izmantojot interneta tirdzniecī-

bas iespējas. Kam varēs piesaistīt LEADER finansējumu 

2017. un 2018. gada konkursos?”.Seminārs būs vienlaikus 

arī Lauku Eksporta klubu tikšanās reize. 

Oktobrī aicinām visus interesentus ceturtdien, 26.oktobrī plkst. 11.00 

Kaldabruņas skolā-Pļavas muzejā-biedrībā “Ūdenszī-

mes” (Kaldabruņa, Rubenes pagasts, Jēkabpils novads). Savā pieredzē 

un ar saistošu informāciju dalīsies lektori: 

Ranta Roga, juveliere, SIA "RaRo" valdes priekšsēdētājs - "Juveliera 

darbs - piemērots bizness laukiem? Izstrādājumu realizācijas specifi-

ka." Ranta Roga ir izveidojusi savu unikālo juveliera darbnīcu ar vei-

kalu-salonu Rīgas klusajā rajonā. Lai gan, pastāvīga ir doma par at-

griešanos un savas darbības pārcelšanu uz lauku reģionu - uz Madonas 

novadu. Savā darbnīcā juveliere Ranta arī apmāca jaunos meistarus 

un tiecas viņus iedvesmot ticēt savām spējām un turpināt iesākto dar-

bu. Nelielu ieskatu viņas darbībā var gūt apskatot mājaslapu 

www.raro.lv , bet vislabāk Rantu ir satikt dzīvē! 

Ieva Jātniece un Solvita Kukle, biedrības "Ūdenszīmes" pārstāves 

- "Saimnieciskā darbība nevalstiskā organizācijā. LEADER projekta 

"Gaismas koka darbnīca" iecere un tās realizācija. Lielākie izaicināju-

mi". Biedrība "Ūdenszīmes" jau ilgstoši darbojas mākslas un amatnie-

cības jomā - tiecas skaisto notvert arī praktiski derīgās lietās. Biedrī-

bas darbības diapazons ir visai plašs, tomēr koncentrējas uz kultūru 

un dabu. Tiek izgatavotas stikla un koka rotaslietas, koka pulksteņi un 

citi dizaina elementi; kā arī regulāri tiek papildināta Pļavas muzeja 

ekspozīcija.  

Kuri vēl nav paguvuši redzēt “Pusnakts pļavu”, būs šāda iespēja un arī 

novērtēt Kaldabruņas skolas jauno piedāvājumu! 

Visi mīļi aicināti! 

Kā ierasts – tikšanās ir bez maksas un iepriekšēja pieteikšanās nav 

nepieciešama. 

Izziņai:  

Lauku eksporta klubi tiek veidoti, lai papildinātu Latvijas Investīciju 

un attīstības aģentūras aktivitātes Latvijas reģionos, iedrošinot eso-

šos un topošos uzņēmējus veidot un saglabāt darba vietas uzsākot/

turpinot eksportu, tādējādi stabilizējot arī kopienu ekonomiku. 

Šobrīd jau esoši veiksmīgi uzņēmēji dalās savā pieredzē, lai palīdzētu 

lauku kopienām kļūt ilgtspējīgākām un kopīgi veicinātu Latvijas 

lauku telpas attīstību. 

Lauku Eksporta klubu tikšanās noris LEADER programmas ietvaros 

sadarbībā ar Zemkopības ministriju un Lauku atbalsta dienestu. 

PROGRAMMA. 

Norises laiks: 2017.gada  26. oktobris 

Norises vieta: Jēkabpils novads, Rubenes pagasts,  Kaldabruņas skola, 

biedrība “Ūdenszīmes”.  

Pl. 10 30 – Ierašanās, reģistrācija; 

Pl. 11 00 – 12 00 –  “Saimnieciskā darbība nevalstiskā organizācijā. 

LEADER projekta “Gaismas koka darbnīca”  iecere un tās realizācija. 

Lielākie izaicinājumi”.  Ieva Jātniece, Solvita Kukle – biedrības 

“Ūdenszīmes” pārstāves. 

Pl. 12 00 – 12 30 -  Iepazīšanās ar biedrību,  diskusijas brīvā formā.  

Pl. 12 30 – 13 10  - „Juveliera darbs – piemērots bizness laukiem? 

Izstrādājumu realizācijas specifika.” Ranta Roga, juveliere, SIA 

“RaRo” valdes priekšsēdētāja. 

Pl. 13 10 – 13 30 – Kafijas pauze 

Pl. 13 30 – 13 50 –  LEADER programmas iespējas, Lauku partnerī-

bas “Sēlija”  SVVA stratēģijā iekļautās aktivitātes. Ieva Jātniece, LP 

“Sēlija” izpilddirektore. 

Pl. 13 50 – 14 30 –  Diskusija – jautājumi un atbildes par izskatīta-

jām tēmām un iespējām piesaistīt finansējumu gan LEADER projektu 

2017. un  2018. gada konkursos, gan arī sadarbības veidošanas iespē-

jām produkcijas noieta veicināšanas jomā.  

Seminārs LEADER projektu potenciālajiem iesniedzējiem/ 

atbalsts projektu ideju izstrādē: „ Produkcijas  un pakalpo-

jumu veidi lauku reģionā. Izplatīšanas veidi un specifika. 

Kam varēs piesaistīt LEADER finansējumu 2017. un 2018. 

gada konkursos?” 



JĒKABPILS AIZSARGU NAMAM – 80! 
Jānis Zeps,  

biedrības „Jēkabpils mantojums” valdes priekšsēdē-

tājs. 

Atlikušas vien skaitītas dienas līdz Jē-

kabpils Tautas nama – valstiski nozīmī-

gas kultūrvēsturiskas celtnes 80 gadu 

jubilejas svinībām, kas notiks 4. no-

vembrī ar centrālo to pasākumu – kon-

ferenci „Jēkabpils Aizsargu namam – 

80!” 

Droši vien daudziem, īpaši jaunākai paaudzei, 

jēkabpiliešiem, kuri nesen par tādiem kļuvuši 

vai arī pilsētas viesiem var rasties jautājums, 

kāpēc svinību tēma, atslēgas vārds ir 

„aizsargi”. Pirmkārt, tāpēc, ka nams, precīzāk 

sakot, lielākā ēkas daļa celta no jauna kā Jē-

kabpils Aizsargu nams un iesvētīta 1937. gadā. 

Tā kā aizsargi sākotnēji savām vajadzībām 

izmantoja 1772. gadā uzcelto uniātu baziliāņu 

klostera ēku, tad pagājušā gadsimta trīsdesmi-

tajos gados faktiski tika veikta Aizsargu nama 

pārbūve, uzbūvējot no jauna lielāko daļu ēkas 

kompleksa, integrējot tajā bijušo klostera ēku, 

kas mūsdienās ir ēkas labais spārns, skatoties 

no parādes fasādes puses. 

Protams, šī nama būve nebūtu tolaik iespēja-

ma, ja nepastāvētu paši Aizsargi – 1919. gadā 

dibinātā paramilitārā organizācija, vēlāk Lat-

vijas Aizsargu organizācija, kas pirmsākumos 

bija administratīvās varas palīgspēks ar palīg-

policijas funkcijām, gādājot par miera, drošī-

bas un kārtības uzturēšanu savā apkārtnē. 

1920. gadu otrajā pusē aizsargi arvien lielāk 

vērību veltīja militārajai sagatavošanai. Kā 

lielākā masu organizācija tā aktīvi organizēja 

sporta un kultūras dzīvi. Aizsargi tika formēti 

pēc teritoriālā principa. Apriņķis veidoja pul-

ka teritoriju, pagasts – nodaļas teritoriju. 

1924. gada augustā noteica visu Latvijas aiz-

sargu pulku numerāciju, ņemot pamatā karo-

gu iesvētes laiku. Jēkabpils, toreiz vēl Jaunjel-

gavas apriņķa pulka karogu iesvētīja 1923. 

gada 12. augustā Viesītē. 1924. gadā tika pār-

dēvēts arī Jaunjelgavas apriņķis par Jēkabpils 

apriņķi, par apriņķa pilsētu nosakot Jēkabpili. 

Tāpēc aizsargu pulkam piešķīra 4. numuru un 

nosauca par 4. Jēkabpils aizsargu pulku. Tajā 

ietilpa pilsētas nodaļa, kas 1933. gadā pārtapa 

par Štāba rotu un nodaļas Ābeļos, Biržos, 

Daudzesē, Dignājā, Elkšņos, Jaunjelgavā, 

Mazzalvē, Mēmelē, Neretā, Ritē, Salā, Saukā, 

Secē, Sēlpilī, Sērenē, Slatē, Sunākstē, Vārnavā, 

Viesītē, Zalvē un Zasā. Aizsargu organizāci-

jas paspārnē darbojās arī suborganizācijas, 

izveidojot organizāciju sievietēm – aizsar-

dzes un jauniešiem – jaunsargus. 

4. Jēkabpils aizsargu pulkā darbojās dau-

dzas izcilas tā laika personības, dažādu soci-

ālo slāņu un tautību iedzīvotāji, arī Jēkab-

pils Aizsargu nama būvniecībā ņēmuši dalī-

bu daudzi tā laika sabiedrībā zināmi cilvēki. 

Taču pēc Latvijas okupācijas Latvijas Aizsargu 

organizācija tika likvidēta, nams kļuva par 

Jēkabpils rajona kultūras namu. Padomju 

represiju laikā aizsargu, it īpaši komandējošā 

sastāva liktenis bija izlemts. Vācu okupācijas 

laikā, īslaicīgi atjaunojot aizsargu darbību, 

nereti aiz tās aizsega realizēja savas politiskās 

un kara noziedzīgās darbības.  Ir pagājis laiks, 

nomainoties vairākām cilvēku paaudzēm un 

varām. Mūsdienās nākas secināt, ka par šo 

organizāciju un pašiem aizsargiem sabiedrība 

klusē. Kāpēc? Vai tāpēc, ka neko par viņiem 

vairs nezinām, dzīvojam stereotipos, tā ir tabu 

tēma, nespējam novērtēt aizsargu darbības 

veikumu Pirmās brīvvalsts laikā militārā un 

sabiedriski kulturālā jomā. Droši vien, katram 

no mums ir sava atbilde. Ir pienācis laiks rast 

atbildes uz šiem jautājumiem. Tāpēc arī 

mums, „Biedrības Jēkabpils mantojums” 

cilvēkiem šķita svarīgi aktualizēt jēdzienus 

„aizsargi” un „4.Jēkabpils aizsargu pulks” 

kultūrvēsturiskā izpratnē, mēģinot atsijāt 

graudus no pelavām un censties atgriezt vēs-

turisko taisnību šajā jautājumā tepat pie 

mums, Jēkabpilī. Protams, tā bija patīkama 

sakritība, ka atbilžu meklēšana sakrīt ar Jē-

kabpils Aizsargu nama 80. jubileju. 

Līdzīgi kā ar uzcelto Aizsargu namu, kuru 

atklāja 1936. gadā, bet iesvētīja gadu vēlāk, 

1937. gadā, arī pasākumi, veltīti nama jubile-

jai un Aizsargu organizācijai noritēja 2 gadus. 

2016. gada 9. novembrī pie Jēkabpils Tautas 

nama sienas tika atklāta piemiņas plāksne, 

kas vēsta par faktu, ka šis nams celts kā Aiz-

sargu nams. Vienlaicīgi pie nama sienas tika 

piestiprināta Valsts kultūras pieminekļu aiz-

sardzības inspekcijas plāksnīte „Kultūras 

piemineklis”, kas apzīmē ēku kā valsts aizsar-

dzībā esošu objektu, vietējās nozīmes arhitek-

tūras pieminekli „Aizsargu nams”. Pēc atklā-

šanas namā noritēja diskusija par aizsargu 

tēmu.  

Šogad, 9. septembrī, Eiropas kultūras manto-

juma dienu ietvaros tika atklāta āra fotogrāfiju 

izstādes "Aizsargu namam - 80!". To papildi-

nāja lekcija “Ieskats Latvijas Aizsargu organi-

zācijas darbībā un vēsturē”, kuru vadīja Latvi-

jas Kara muzeja Viduslaiku un jauno laiku 

vēstures nodaļas speciālists Ainis Lociks. 

Savukārt, 4. novembrī laipni aicinām 

jēkabpiliešus un tās viesus, it īpaši inte-

liģenci, muzejniekus, skolotājus, kultū-

ras un sabiedriskos darbiniekus ap-

meklēt pasākumus visas dienas garu-

mā, kas veltīti Aizsargu nama 80 gadu 

jubilejai. Tos rīko Jēkabpils Tautas nams, 

Jēkabpils pilsētas bibliotēka, biedrība 

„Jēkabpils mantojums” un Jēkabpils latviešu 

biedrība, sadarbībā ar Latvijas Kara muzeju 

un Jēkabpils Vēstures muzeju. 

Plkst. 9.30 paredzēta ziedu nolikšana Jēkab-

pils pilsētas kapos uz 4. Jēkabpils aizsargu 

pulka komandējošā sastāva darbinieku atdu-

sas un piemiņas vietām. Atcerēsimies Jāni 

Borodovski, Pauli Pļavinski, Helmutu Beniņu, 

Emīlu Knaģi un Emīliju Veinbergu. Piemiņas 

pasākumā piedalīsies arī Jēkabpils jaunsargi 

un garīdznieki. Tikšanās plkst. 9.30 autostāv-

laukumā pirms vecās kapličas Zaļās un Kapu 

ielas stūrī. 

No plkst. 11.00 līdz 14.30 norisināsies 

konference „Jēkabpils Aizsargu namam – 80” 

Jēkabpils Tautas nama Lielajā zālē. Tās laikā 

referēs: 

 Mg.hist. Aigars Urtāns (Bauskas muzejs). 

„Aizsargu nami Latvijā”; 

 Dr.hist. Valters Ščirbinskis (Latvijas 

Nacionālā bibliotēka). „Palīgā valstij. 

Aizsargi un Latvijas sabiedrība Starpkaru 

Latvijā”; 

 Dr.hist. Ilgvars Butulis (Latvijas Univer-

sitāte). „Aizsargu vieta Latvijas sporta 

dzīvē”; 

Lasīt tālāk 
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AICINA ZIEDOT JĒKABPILS AIZSARGU NAMA  

ĀRA PULKSTEŅA ATJAUNOŠANAI 

Jēkabpils Latviešu biedrība un bied-

rība "Jēkabpils mantojums" izplatī-

jušas paziņojumu ar aicinājumu 

ziedot līdzekļus Jēkabpils Aizsargu 

nama āra pulksteņa atjaunošanai. 

1936.gada 18.novembrī Jēkabpilī svinīgā 

pasākumā tika atklāta viena no kultūrvēs-

turiski svarīgākajām būvēm pilsētā – Jē-

kabpils Aizsargu nams. Gadu vēlāk, 

1937.gada vasarā tas tika iesvētīts. Savu funk-

ciju - kalpot sabiedrībai un kultūrai, šī ēka 

pilda joprojām. 

Gadu gaitā ir izdevies saglabāt arhitekta Mak-

ša Luca arhitektonisko redzējumu. 2016.gadā 

Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības in-

spekcija ēku iekļāva Valsts aizsargājamo 

kultūras pieminekļu sarakstā kā vietējās 

nozīmes arhitektūras pieminekli. 

Viens no ēkas arhitektoniskajiem elemen-

tiem savulaik bija fasādes pulkstenis. 

Savu kalpošanu tas beidza 20.gadsimta 

otrajā pusē. Saistībā ar Jēkabpils Aizsargu 

nama 80.gadadienu pulksteni iecerēts 

atjaunot. 

Ziedot pulksteņa atjaunošanai var ar pārskai-

tījumu uz Jēkabpils Latviešu biedrības kontu 

ar norādi – ziedojums pulksteņa atjaunošanai. 

SKVOŠA DIENA PĻAVIŅĀS 

Pēteris Kalniņš,  

sporta biedrības “Juči” valdes priekšsēdētājs  

21. un 22. oktobrī Pasaules skvoša die-

nas ietvaros sporta biedrība “Juči” or-

ganizēja dažādas sportiskas aktivitātes 

iesācējiem un pieredzējušiem skvošis-

tiem. 

Iesācēji iepazinās ar skvoša spēles tehnikas 

pamatelementiem, izpildīja vienkāršus vingri-

nājumus dažādu sitienu izpildē, apguva pras-

mi pareizi pārvietoties kortā spēles laikā. 

Tradicionāli notika 4. mačsacīkste starp nova-

da sieviešu un vīriešu komandām. 

Spēles bija ļoti spraigas, intriga saglabājās līdz 

mača pēdējai spēlei, kurā 5 geimu (setu) cīņā 

nedaudz pārāks bija Mārtiņš Smilgājs, ar 3:2 

uzvarot Diānu Petrovsku. Mačsacīkstēs rezul-

tāts kļuva neizšķirts – 3:3. Talkā bija jāņem 

papildrādītājs – uzvarēto un zaudēto geimu 

attiecība visās spēlēs. Pēc sešās spēlēs izspēlē-

tiem 23 geimiem ar minimālu 12:11 geimu 

attiecību šogad par uzvarētāju kļuva vīriešu – 

junioru komanda, kurā spēlēja Gundars Vuš-

kārnieks, Helmuts Vītols, Aivis Jokums, Jānis 

un Mārtiņš Smilgāji, Rūdis Ruciņš - Vējiņš. 

Sieviešu komandu pārstāvēja Olita Znotiņa, 

Ilze Zilvere, Diāna Petrovska, Nikola un Lana 

Gasperovičas, Anna Esiņa. 

Tradicionāli notika arī konkurss “Labākais 

skvoša sitienu meistars”. Šogad konkursa 

dalībniekiem bija jāizpilda vingrinājums – 

“taurenītis”, t.i., secīgi bumbiņas sistieni korta 

priekšējos stūros. Ar šo uzdevumu visveiksmī-

gāk tika galā Anna Esiņa, izdarot 51 sitienu 1 

minūtes laikā, 2. vieta – Rūdim Ruciņam - 

Vējiņam – 37 sitieni, 3. vieta – Jānim Smilgā-

jam – 30 sitieni. 

Pļaviņu novada skvoša dienu pasākumus kup-

lināja Latvijas skvoša federācijas priekšsēdē-

tājs Raivis Lucijanovs, pieredzējušais skvoša 

spēlētājs Agris Muravjovs, Saeimas deputāts 

Imants Parādnieks. Viņu vadībā abos spēļu 

kortos tika aizvadītas koptreniņu nodarbības 

mūsu novada skvošistiem, pēc tam lietišķās 

diskusijās un praktiskos demonstrējumos 

notika dalīšanās pieredzē par skvoša spēles 

tehnikas elementu apgūšanu un pielietošanu 

treniņos un sacensībās. 

Tika aizvadītas divas sportiskas dienas. 

No viesu puses atzinību izpelnījās arī nesen 

uzceltais skvoša brīvdabas laukums. Šobrīd 

tiek meklēts risinājums laukuma segumam, lai 

arī mitrā laikā un nenožuvis tas būtu drošs 

spēlētājiem! 
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ROMANOLOĢIJAS  ATMODAS LAIKMETS 

2017. gada 24. oktobrī pirmo reizi Lat-

vijas vēsturē notika Latvijas romu pēt-

nieku seminārs. Tā  autore un vadītaja 

– Dr. Ieva Tihovska,  romu etnomūzi-

kas pētniece (LU Literatūras, folkloras 

un mākslas institūts). 

Zināšanas un atziņas par Latvijas romiem ir 

atslēgas vārdi, lai konsultētu par nodarbinātī-

bas un emocionāliem, sociāliem, izziņas jautā-

jumiem. Pētnieku pieredze ļauj skatīt romus 

kulturāli dziļāk, saglabājot un “dzīvā procesā” 

iniciējot pieņemamas formas. 1933. gadā mi-

nēts sākums “romu etniskai studijai”, savukārt 

90. Gados jau saskatāmi “romu intelektuāļu 

piedāvājumi”. Romu pētījuma seminārs uz-

skatāms par “čiganoloģijas apakšdisciplīnas 

daudzpusīgu atmodas laikmetu”, kas informa-

tīvi plaši un saistoši sākotnēji iezīmē vīziju par 

zinātniskas intereses sākumu par šo objektu.  

Seminārs tika organizēts ar Latvijas Universi-

tātes Literatūras, Folkloras un Mākslas insti-

tūtu atbalstu.  Tas bija pirmais pētnieciskais 

seminārs, kurā piedalījās 15 pētnieki no Latvi-

jas, Igaunijas, Zviedrijas un Lielbritānijas. 

Izpētes tēmas – romu vēsture, foklora, etno-

mūzika, socioloģija, antropoloģija, pedagoģija, 

kā arī romu psiholoģijas aspekti.   

Prezentētie pētnieciskie projekti: 

 Matthew Kott. “Sources for the history of 

antiziganism in Latvia” 

 Kaspars Zellis. “Atmiņas un refleksijas 

par holokaustu Latvijā romu dzīvesstās-

tos” 

 Eva-Liisa Roht-Yılmaz. “Mission encoun-

ter between Roma from Finland and 

Roma from Estonia and Latvia” 

Lasīt tālāk 

http://radio1.lv/jekabpili/nvo/item/25320-romanologijas-atmodas-laikmets-pirmo-reizi-latvijas-vesture-notiek-latvijas-romu-petnieku-seminars-foto.html
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Biedrības arvien vairāk iesaistās dažādos labajos dar-

bos savas kopienas ietvaros. Tā pavisam nesen biedrība 

“TDK Pastalnieki” izteica ierosinājumu palīdzēt gados 

veciem, vientuļiem Jēkabpils iedzīvotājiem vai arī cilvē-

kiem, kam ir īpašas vajadzības – noteikta invaliditāte 

un tā traucē paveikt sīkus uzkopšanas vai remontdar-

bus mājās vai arī – ja ir nepieciešama kāda cita līdzcil-

vēku palīdzība. No biedrības “TDK Pastalnieki” palīgos 

doties bija gatavi gan jaunieši, gan pārstāvji no vidējās 

paaudzes deju kolektīva. 

Aicinājumam atsaukušās četras personas, visa informācija ir 

pieteikta biedrību apvienībā “Jēkabpils NVO resursu centrs” un 

nodota tālāk biedrībai “TDK Pastalnieki”. 

Iniciatīvu uztvēruši arī citi, kuri gatavi ziedot savu laiku un iespējas. 

Tā biedrībā “Jēkabpils NVO resursu centrs” pieteicās jēkabpiliete 

Māra Zujeva, kura bija gatava ziedot 60 pašadītus skaistus zeķu pārus 

– par to jau rakstījuši vietējie mediji. 

Brīvdienās saņēmām pateicības ziņu par vēl vienu iniciatīvu – Ābeļu 

mazpulks kopā ar vadītāju Sandru Utināni devies palīgā sakopt dārzu 

un novākt atlikušo ražu ilggadīgai Jēkabpils Bērnu un jauniešu centra 

mazpulku virsvadītājai Spodrai Purviņai un pazīstamajam fotogrāfam 

Voldim Purviņam. Veselības problēmas un gadu nasta vairs neļauj 

rosīties tik aktīvi, kā abi vēlētos, tāpēc ar divkāršu prieku sagaidīja 

palīgos mazpulcēnus. Spodra Purviņa vēlējās pateikt viņiem publisku 

“paldies”. Viņa arī uzsver, ka Latvijas bērnos un jauniešos arvien dzīvo 

labestīgs palīdzības gars, šoreiz to demonstrēja Ābeļu mazpulcēni, 

“Paldies” arī viņu vienmēŗ atsaucīgajam vadītājai ar siltu un palīdzīgu 

sirdi Sandrai Utinānei! 

PALĪDZ DĀRZA DARBOS 

ATVADU VĀRDI  

ALEKSANDRAM KALNIŅAM 

27.11.1967. – 24.10.2017. 

Mēs tiekam iedegti, un tāpat pēc brīža kāda netverama elpa mūs nodzēš un aizved dziļā 

miera pusē. Šaipus palikušie stāvam apmulsuši un neziņā – saruna vairs  nav iespējama, 

bet domas un atmiņas gan. 

Īsi pirms savas 50.dzimšanas dienas no mums aizgājis biedrības “Jēkabpils NVO resur-

su centrs” valdes loceklis, priekšsēdētāja vietnieks Aleksandrs Kalniņš. Bet ne jau tikai 

sabiedriski aktīvs cilvēks viņš bijis. Daudzi Aleksandru labāk pazina kā dzejoļu autoru, 

korespondentu, radošu personību un ceļotāju – arī tāds savā dzīves laikā viņš gribējis 

un pratis būt. 

Aleksandrs mums vienmēr bija cilvēks ar savu viedokli – ne allaž ērtu, bet gatavs to 

aizstāvēt, un šīs kvalitātes mums noteikti pietrūks. Tāpat, kā Tavu rakstu mūsu e-avīzē 

un mājaslapā, sarunu par dzīves jēgu un ko mēs ar to darām, palīdzīgas rokas projektos 

un angļu mēlē risinātās sarunas ar brīvprātīgajiem, Briselē, Oslo vai citviet pasaulē. 

Mēs klusējam līdz ar Tevi. Jā, tas ir apmulsums un kādu laiku vēl tas tā būs, jo viss ir tik 

pēkšņi. Bet mēs daudzreiz ar Tevi esam runājuši – mēs tiekam iedegti piedzimstot un 

ikviens zinām, ka kādreiz tā neredzamā elpa mūs dzēsīs. Jo tāda ir pasaules lietu kārtī-

ba, mēs cits citam teicām. Kam gan to labāk bija izprast un sajust kā dzejdarim, par 

kādu tu sevi uzskatīji. Lai viegli ir Viņsaules ceļi! 
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