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I. Vispārīgā daļa
1. Organizācijas darbības mērķis
- Ebreju kultūras, reliģiskās un sabiedriskās dzīves attīstība un izglītības atbalsts;
- Sabiedriskā labuma darbība, kas vērsta uz labdarību, īpaši trūcīgajiem un
maznodrošinātajiem ebrejiem;
- Sabiedrības integrācijas un pilsoniskās sabiedrības attīstības veicināšana Latvijā.
2. Organizācijas darbības jomas, kurās tā veic vai plāno veikt sabiedriskā labuma
darbību
labdarība

izglītības atbalstīšana

cilvēktiesību un indivīda tiesību aizsardzība

zinātnes atbalstīšana

pilsoniskās sabiedrības attīstība

vides aizsardzība

veselības veicināšana
slimību profilakse
palīdzības sniegšana katastrofu gadījumos un
ārkārtas situācijās

trūcīgo un sociāli mazaizsargāto
personu grupu sociālās labklājības
celšana
kultūras atbalstīšana
sporta atbalstīšana
cita (norādīt) _

3. Sabiedrības daļa (turpmāk – mērķa grupa), uz kuru vērsta organizācijas sabiedriskā
labuma darbība
ģimenes, kuras audzina trīs un vairāk bērnu
nepilnās ģimenes
cilvēki ar invaliditāti
personas, kas pārsniegušas darbspējas vecumu
15–25 gadus veci jaunieši
personas, kuras atbrīvotas no brīvības atņemšanas iestādēm
ilgstošie bezdarbnieki
bezpajumtnieki

cilvēktirdzniecības upuri
politiski represētās personas
personas, kurām stihisku nelaimju vai dabas katastrofu dēļ ir nodarīts kaitējums, vai viņu
ģimenes
Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieki un viņu ģimenes,
Černobiļas atomelektrostacijas avārijas dēļ cietušās personas un viņu ģimenes
personas ar alkohola, narkotisko, psihotropo, toksisko vielu, azartspēļu vai datorspēļu
atkarības problēmām un viņu ģimenes
ģimenes, kas audzina bērnu ar invaliditāti
bērni
no vardarbības cietušās personas
cita (norādīt) plaša sabiedrība
4. Informācijas saņemšanai:
juridiskā adrese

Skolas 6, Rīga, LV-1010

kontaktadrese

Skolas 6, Rīga, LV-1010

tālruņa numurs

67 289 589, mob. 29 45 22 73

faksa numurs

67 285 601

e-pasta adrese

indra@lvjewish.lv

mājaslapa

www.ebreji.lv
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5. Mērķa grupām adresētie organizācijas projekti, pasākumi un citas aktivitātes kalendāra
gadā (norādīt ne vairāk kā piecus nozīmīgākos projektus un veidot īsu aprakstu, papildus norādot
norises laiku un vietu, pārējos projektus uzskaitīt)
Visa gada garumā:
Labdarības programmas maznodrošināto un mazaizsargāto cilvēku atbalstam visā Latvijas
teritorijā.


Vecāka gadagājuma cilvēki, tajā skaitā komunistiskajā un nacistiskajā režīmā cietušās
personas, kā arī cilvēki ar īpašām vajadzībām – saņēma ēdināšanu, medikamentus,
veselības apdrošināšanu, apģērbus, mājas aprūpi, palīdzību krīzes situācijā, kā arī viņiem
tika organizētas izglītības un kultūras programmas.



Bērni un jaunieši no maznodrošinātajām ģimenēm saņēma produktus, pusdienas skolā,
mācību piederumus, medikamentus, apģērbus, tika atbalstīta viņu dalība dažādās
programmās, nometnēs, semināros, kā arī tika atbalstīti jauni talantīgi mākslinieki,
dziedātāji, sportisti.



Bezdarbniekiem īpašas programmas ietvaros sniegta palīdzība darba meklējumos, valsts
valodas un angļu valodas apgūšanā, bija pieejami datorkursi, psihologa un jurista
konsultācijas.

Valsts akreditētā muzeja “Ebreji Latvijā” darbības atbalsts – krājuma papildināšana, krājuma
uzskaite un glabāšana, ekspozīcijas un izstāžu veidošana, publikāciju un lekciju par ebreju vēsturi
sagatavošana, pētniecības un ekskursiju darba nodrošināšana u.c.
Atbalsts Š. Dubnova Rīgas Ebreju vidusskolai
Tiek sniegts atbalsts bērniem no maznodrošinātām ģimenēm, finansējot transporta izdevumus,
pusdienas skolā, maksu par fakultatīviem, mūzikas un sporta nodarbībām, kā arī atbalstot
fakultatīvas programmas, kas saistītas ar ebreju vēstures un kultūras mācīšanu, ebreju cikla
programmu organizēšanu, ebreju svētku svinēšanu, konkursu, festivālu, izstāžu rīkošanu.
Rīgas Ebreju kopienas Jauniešu centra darbības atbalsts
Jauniešu centrs īsteno vairākas bērniem un jauniešiem domātas programmas – bērnu un pusaudžu
klubi, jauno līderu skola, studentu klubs, jauno ģimeņu klubs u.c. Vairākas reizes gadā skolu
brīvlaikā tiek organizētas nometnes. Bērni un jaunieši no maznodrošinātajām ģimenēm piedalās
prorgammās, nometnēs, semināros un citos pasākumos ar ievērojamu atlaidi vai bez maksas.
Atbalsts pirmsskolas izglītības iestādei “Motek”
PII “Motek” ir Rīgas Ebreju kopienas dibināta iestāde, kas īsteno valsts licencēto pirmsskolas
izglītības programmu. Tika atbalstīti bērni no maznodrošinātajām ģimenēm, līdzfinansējot
apmeklēšanas maksu, papildus sporta nodarbības, logopēda konsultācijas, fakultatīvu nodarbības.
Tiek atbalstītas ebreju cikla programmas, ebreju svētku svinēšana.
9. Starptautiskā konference “Ebreji mainīgajā pasaulē” (24.-25.11.2015.)
Konference bija veltīta Latvijas ebreju kopienas atjaunošanas 25. gadadienai. Tajā piedalījās
Latvijas, Vācijas, ASV, Kanādas un Krievijas pētnieki, kas iepazīstināja ar Latvijas ebreju
kopienas 20. gadsimta vēstures materiāliem, savukārt apaļā galda dalībnieki dalījās atmiņās par
to, kādos apstākļos tika atjaunota ebreju kopiena Latvijā Atmodas laikā.
Notika arī izstādes “Ebreji – Latvijas valsts apbalvojumu kavalieri” atklāšana un dokumentālās
spēļfilmas par ebreju vēsturi Latvijā pirmizrāde.
Konferencē piedalījās Latvijas amatpersonas, diplomātiskais korpuss, vēsturnieki, muzeju
darbinieki, studenti, NVO pārstāvji un citi interesenti.
6. Organizācijas darbības rezultāti vai sasniegumi kalendāra gadā attiecībā uz mērķa
grupu un attiecīgajā jomā
Labdarība. Trūcīgo un sociāli mazaizsargāto personu grupu sociālās labklājības celšana


Palīdzību – ēdināšanu, medikamentus, veselības apdrošināšanu, apģērbus, mājas aprūpi
u.c. – saņēmuši vairāk par 2 000 maznodrošinātu pensionāru un cilvēku ar īpašām
vajadzībām Rīgā un 26 citās Latvijas apdzīvotās vietās.



Ap 250 bērni no maznodrošinātām ģimenēm, bāreņi, invalīdi tika atbalstīti krīzes
situācijās, saņēmot ēdienus, medikamentus, apģērbus, skolas piederumus u.c.



Vairāk par 300 bērniem un jauniešiem dota iespēja piedalīties nometnēs, nodarboties
pulciņos un interešu klubos, semināros, saņemt papildus zināšanas ebreju vēstures un
tradīciju jomā.



20 bērniem ir dota iespēja apmeklēt valsts licencēto bērnudārzu, tajā skaitā apgūstot tajā
ebreju cikla programmas.



Ap 50 bezdarbniekiem un bezdarba riskam pakļautajām personām dota iespēja apmeklēt

valsts valodas un angļu valodas kursus, datorkursus, apgūt komercdarbības pamatus,
darba meklēšanas u.c. kursus, saņemt jurista un psihologa konsultācijas.
Kultūras atbalstīšana




Nodrošināta muzeja “Ebreji Latvijā” darbība. Muzeju gadā apmeklē ap 10 000 cilvēku no
50 valstīm. Ieeja muzejā ir bez maksas.
Nodrošināta divu deju ansambļu, kora, mūzikas ansambļa un teātra studijas darbība.
Uzturēts Valsts aizsargājamais kultūras piemineklis – Rīgas Ebreju kopienas nams Skolas
ielā 6.

Pilsoniskās sabiedrības attīstība
Devītā Starptautiskā konference “Ebreji mainīgajā pasaulē” (24.-25.11.2015.) bija veltīta
Latvijas ebreju kopienas atjaunošanas 25. gadadienai.
Konferencē ar referātiem un uzrunām piedalījās 16 Latvijas, Vācijas, ASV, Kanādas un Krievijas
pētnieki, kā arī ap 150 klausītāju un diskusiju dalībnieku. Notika izstādes “Ebreji – Latvijas valsts
apbalvojumu kavalieri” atklāšana.

7. Organizācijas dibinātāji/biedri un citas personas
Dibinātāju/biedru skaits:
Iesaistīto personu skaits:
Sabiedriskā labuma guvēju skaits:

Biedru skaits – 4 000
6 000
tiešie – 10 000, netiešie – plašā sabiedrība

8. Kalendāra gadā saņemto ziedojumu izlietojums
kalendāra gadā saņemto ziedojumu kopsumma 2 821 021.90 euro.
kalendāra gadā izlietoto ziedojumu kopsumma 2 142 585.09 euro, tai skaitā:
- sabiedriskā labuma darbībai 2 142 585,09 euro
- kalendāra gada administratīvie izdevumi no kalendāra gadā izlietoto vispārējo ziedojumu
kopsummas 651 352,04 euro
9. Organizācijas darbību veicinošie faktori (piemēram, sadarbība ar valsts pārvaldes iestādēm,
komersantiem)
Izveidojusies laba sadarbība ar ziedotājiem Latvijā un ārzemēs.
Organizēta skaidra, efektīva un aptveroša labdarības programmu atbalsta sistēma.
10. Organizācijas darbību kavējošie faktori
Nav konstatēti

III. Turpmākās darbības plāns

11. Organizācijas plānotā darbība nākamajā kalendāra gadā
Ilgtermiņa projekti, pasākumi un citas aktivitātes (īstenošanas periods – vairāk par vienu gadu):
- iesāktie (norādīt ne vairāk kā piecus nozīmīgākos projektus un veidot īsu aprakstu, papildus norādot norises
laiku un vietu, pārējos projektus uzskaitīt)
- plānotie (norādīt ne vairāk kā piecus nozīmīgākos projektus un veidot īsu aprakstu, papildus norādot norises
laiku un vietu, pārējos projektus uzskaitīt)

Rīgas Ebreju kopiena (REK) turpinās īstenot visas labdarības programmas maznodrošināto un
mazaizsargāto cilvēku atbalstam, kas uzskaitītas darbības pārskata 5. punktā, kā arī atbalstīs muzeja
“Ebreji Latvijā” darbību.
Rīgas Ebreju kopiena lūdz piešķirt vēl vienu sabiedriskā labuma darbības jomu – izglītības
atbalstīšana - sakarā ar to, ka REK uzskata izglītības atbalstu par vienu no savām galvenajām
prioritātēm un plāno veltīt tam pastiprinātu uzmanību.
REK atbalstīs Š. Dubnova Rīgas Ebreju vidusskolas izglītības fakultatīvas nodarbības, gan
vispārizglītojošos priekšmetos, gan arī tās, kas saistītas ar ebreju vēstures un kultūras mācīšanu.
Tiks atbalstīta arī pirmsskolas vecuma bērnu svētdienas skola.
Pērn septembrī uzsāka darbu valsts licencēta pirmsskolas izglītības iestāde “Motek”, kuru dibināja
Rīgas Ebreju kopiena, lai dotu iespēju katram ebreju bērnam apmeklēt bērnudārzu, apgūt gan
pirmsskolas izglītības programmu, gan ebreju kultūru, valodu un tradīcijas, lai pēc tam turpinātu
mācības ebreju vidusskolā.

Īstermiņa projekti, pasākumi un citas aktivitātes (īstenošanas periods – līdz vienam gadam):
- iesāktie (norādīt ne vairāk kā piecus nozīmīgākos projektus un veidot īsu aprakstu, papildus norādot norises
laiku un vietu, pārējos projektus uzskaitīt)
- plānotie (norādīt ne vairāk kā piecus nozīmīgākos projektus un veidot īsu aprakstu, papildus norādot norises
laiku un vietu, pārējos projektus uzskaitīt)

Rīgas Ebreju kopienas priekšsēdētājs Arkādijs Suharenko
26.03.2015.

