
apstiprinātie projekti, kas veicina  

STARPKULTŪRU DIALOGU 
Apstiprināti 6  projekti no 13  iesniegtajiem.  

 

Novads/pilsēta 
Biedrība / projekta vadītāja 

kontakti 
Projekta nosaukums/ īstenošanas 

periods 
Projekta mērķis 

Projekta 

īstenošanai 

piešķirtā summa 

Jelgava Biedrība "Jelgavas 

nacionālo kultūras biedrību 

asociācija" 

Rita Vectirāne 

+371 29127726 

rita.vectirane@inbox.lv 

 

"Esam atvērti" 

01.09.2016. – 12.12.2016. 

Mērķis: veicināt sapratni un sadarbību starp dažādu 

tautību pārstāvjiem, sekmēt kultūras mantojuma 

saglabāšanu, kā arī veicināt saliedētas sabiedrības attīstību 

Zemgalē un Latvijā kopumā. 

1. Tika izveidots "Latviešu valodas klubs" mazākumtautību 

pārstāvjiem, kura ietvaros norisinājās desmit informatīvi 

izglītojošās tikšanās. Katra nodarbība tika veltīta noteiktai 

tēmai. 

2. Gunāra Igauņa meistarklase dažādu tautību pārstāvjiem 

"Saliedējošas skaņas". Meistarklasē dalībniekiem bija 

iespēja tuvāk iepazīt dažādu veidu sitamo, pūšamo un 

strinkšķināmo tautas instrumentu skanējumu un spēli. 

 
 
 
 

1200,00 EUR 

Jelgava un 

Ozolnieku 

novads 

Biedrība "Radošo domu un 

darba centrs "Svētelis"" 

Ingrīda Grīnberga 

+371 29137168 

b.svetelis@inbox.lv 

"DRAUDZĒSIMIES" 

01.09.2016. – 19.12.2016. 

Mērķis: romu, ukraiņu un latviešu starpkultūru dialoga 

veicināšana, kā arī latviešu kultūras popularizēšana, 

latviešu specifisko kultūras vērtību turpmākai saglabāšanai.  

1. Septiņu nodarbību cikls "Draudzēsimies", kur projekta 

dalībnieki iepazīnās ar romu, ukraiņu un latviešu 

kultūru un tradīcijām. Nodarbību ietvaros tika organizētas 

trīs kulinārijas nodarbības, kurās kā galvenais akcents bija 

āboli – trīs kultūru izpildījumā; bija iespēja izveidot savu 

etnogrāfisko zīmi, izmantojot dzimšanas datus; kā arī varēja 

iepazīties ar Romu kultūras tautastērpiem un apskatītes 

Romu biedrības "Zora 7" muzikālo izrādi. 

2. Kopīgā talka "Ābolu pīrāgs gadsimtu griežos" - kopīgs 

darbs Ozolnieku novada, "Bērzainēs" ābeļu alejas 

 
 
 
 

1400,00 EUR 

mailto:b.svetelis@inbox.lv


izveidošana un ābeļu ieziemošana, pasargāšana no sala un 

apkārtējiem kaitējumiem. 

Jelgava, 

Iecavas novads 
Biedrība "Sadarbības 

platforma" 

Lauma Celma 

+371 29822258 

Celma.lauma@gmail.com 

"Dažādais vieno" 

01.09.2016. – 19.12.2016. 

Mērķis: izglītot iedzīvotājus par dažādu tautu kultūrām un 

tradīcijām, līdzīgo un atšķirīgo tajās, tā sekmējot 

starpkultūru dialoga attīstību un latviešu un 

mazākumtautību mijiedarbību, saglabājot katras tautas 

nacionālo identitāti un kultūras mantojumu, vienlaikus 

mazinot stereotipus un sekmējot piederību Latvijai. 

1. Saruna par nacionālās identitātes jautājumiem.  

1.1. Diskusija par to, kas ir identitāte, kā to izprotam. 

1.2. Dzejas lasījumi, identificējot savu identitāti caur 

dažādu nacionalitāšu dzejnieku dzeju. Pasākums 

notika latviešu valodā, bet tika prezentēti dažādu 

tautību dzejnieku darbi.  

1.3. Kopīgas dzejas sacerēšana ar diskusijas 

apmeklētājiem par tēmu "Mēs Latvijai". 

2. Pasākumu cikls "Nāciju kultūru diena". 

2.1. Radošās darbnīcas - iespēja izgatavot suvenīrus, 

dāvanas – apsveikuma kartiņas ar dažādu tautu 

nacionālajiem rakstiem, oberegus, grāmatzīmes 

latviskos ornamentos u.c. Darbnīcā radītie darbi 

izdalīti pirms ziemassvētkiem Iecavas apkaimē 

dzīvojošajiem vientuļajiem pensionāriem un 

invalīdiem kā ziemassvētku apsveikumi un dāvaniņas. 

2.2. Meistarklase – apmācības "Burjatu rituālās dejas". 
Apmeklētājiem bija iespēja iepazīt burjatu tautu un 

salīdzināt to ar citām tautām. 

2.3. Grāmatas atvēršana un diskusijas turpinājums ar Evu 

Mārtužu. 

2.4. Koncerts, kurā uzstājās SP biedrorganizācijas, 

demonstrējot dažādu tautu kultūru dejās un dziesmās.  

3. Ziemassvētku tradīciju diena Jelgavā.  

 
 
 
 

1500,00 EUR 



3.1. Radošās darbnīcas – varēja iepazīt latviešu, romu, 

slāvu, vāciešu tradīcijas un ieražas, ziemassvētku 

sagaidīšanas un svinēšanas tradīcijas. 

3.2. Ziemassvētku galda degustācijas, receptes. 

3.3. Koncerts. 

Jelgava Biedrība "Bērnu un 

jauniešu mūzikas klubs" 

Zane Rožkalna 

+371 27336443 

zane.rozkalna@gmail.com 

"Ceļojošā dziesma" 

01.09.2016. – 19.12.2016. 

Mērķis: aktivizēt starpkultūru sadarbību jauniešu un 

mūziķu starpā un veicināt savstarpējas izpratnes veidošanu 

caur kopīga ilgtspējīga audiovizuāla materiāla radīšanas un 

izplatīšanas procesu. 

1. Dziesmas audio un video ieraksta veidošana un 

apstrāde. Par projekta ceļojošo dziesmu tika izvēlēta Emīļa 

Melngaiļa latviešu tautas dziesma ''Man pazuda kumeliņis''. 

Dziesmas ierakstā, kas notika Jelgavā, Nākotnē, Bauskā, un 

Koknesē piedalījās apzinātie Zemgalē dzīvojošie dažādu 

tautību un kultūru pārstāvji, amatieri mūziķi, kas papildināja 

dziesmu gan ar instrumentālo pavadījumu, gan ar vokālajām 

partijām. Paralēli tika veikta arī video materiālu filmēšana. 

2. Projekta ''Ceļojošā dziesma'' gala produkta prezentācija. 

 
 
 
 

1400,00 EUR 

Aizkraukle Biedrība "Vecāki 

Aizkrauklei" 

Linda Galino 

+371 28489802 

Linda.galino@gmail.com 

"Tautība = vērtība" 

26.08.2016. – 19.12.2016. 

Mērķis: izveidot platformu starpkultūru komunikācijai 

starp cittautiešu, jauktajām un latviešu ģimenēm, identificēt 

nozīmīgākās mazākumtautību ģimeņu problēmas un atrast 

tām risinājumu, vienlaikus informējot par iespējām 

konstruktīvi aizstāvēt savas intereses un saglabāt nacionālo 

identitāti, kā arī dot iespēju bērniem nostiprināt latviešu un 

citu valodu zināšanas. 

1. Divas neformālās tikšanās cittautiešu un jauktajām 

ģimenēm. Katras tikšanas laikā notika radošā darbnīca. 

2. Piecas radošas, izglītojošas nodarbības latviešu un 

mazākumtautību bērniem. 

3. Ceļojoša pastkaršu izstāde. Projekta norises laikā bērni 

no cittautiešu, jauktajām un latviešu ģimenēm tika aicināti 

 

 

 

 

1100,00 EUR 



radīt pastkartes ar saukli "Draudzējamies Aizkrauklē!" 

dažādās tehnikās. Izstādēs apkopotas 330 pastkartes. 

Jēkabpils Biedrība "Izglītības 

iniciatīvu centrs" 

Daiga Zaķe 

+371 65235635 

iic.daiga@gmail.com 

"Tolerance kā personības 

kvalitāte" 

01.09.2016. – 30.11.2016. 

Mērķis: stiprināt dažādu etnisko grupu savstarpējo izpratni 

un demonstrēt multikulturālas kopienas ieguvumus, 

popularizējot tolerances piemērus par panākumiem 

starpkultūru saskarsmē. 

Video veidošana "Tolerance kā personības kvalitāte". Tika 

izveidota 10 min 19 sekundes gara videofilma, kas popularizē 

praktiskus ik dienas dzīves un darba labos piemērus un 

ieguvumus saskarsmē ar citu etnisko grupu cilvēkiem. 

Videofilma ir brīvi pieejama jebkuram interesentam. Lai 

nodrošinātu kvalitatīvu rezultātu tika veikta un apkopota 

informācija par Jēkabpils multikulturāliem darba kolektīviem 

un video veidošanai tika iegādāta video apstrādes programmas 

komerclicence. 

 

 

 

 

 

1400,00 EUR 

 

 apstiprinātie projekti, kas veicina  

ZEMGALES MAZĀKUMTAUTĪBU  

NEVALSTISKO ORGANIZĀCIJU DARBĪBU 
Apstiprināti 7  projekti no 9 iesniegtajiem.  

 

Novads/pilsēta 
Biedrība / projekta vadītāja 

kontakti 

Projekta nosaukums/ īstenošanas 

periods 
Projekta mērķis un galvenās aktivitātes 

Projekta 

īstenošanai 

piešķirtā summa 

Jelgava Jelgavas krievu biedrība 

"Istok" 

Sņežana Zenovjeva 

+371 26034332 

istok.jelgava@inbox.lv 

"Mūsu rokas runā vienā 

valodā" 

01.09.2016. – 19.12.2016. 

Mērķis: veicināt mazākumtautību identitātes un kultūras 

mantojuma saglabāšanu un attīstību, starpkultūru dialogu 

starp latviešu un krievu tautību cilvēkiem. 

1. Meistarklase zīmēšanā ar rokas plaukstām 3 skolās un 

Bērnu un jauniešu centrā "Junda". Katrs skolnieks tika 

 

 

 

 

1500,00 EUR 

 



iepazīstināts ar metodikas pamatelementiem un izmēģināja 

to apmācību stundās. 

2. Roku plauksta zīmēšanas metodikas apmācība 

skolotājiem un citiem interesentiem. Semināra laikā 

apmeklētāji apguva sekojošās tēmas: zīmēšanas nozīmi 

bērnu audzināšanā un attīstība; zīmēšanas metodikas 

pamatelementus; komandas darba organizēšana; mākslas 

darba veidošanas struktūra; praktiskais darbs. 

3. Trīs tematiskie un muzikāli vakari: "Rudens ražas 

svētki", literāri-muzikāls vakars "Rudens kaleidoskops", 

"Jaungada paražas", kuros interesenti tika iepazīstināti ar 

kultūras, mākslas elementiem, kas ir raksturīgi tieši krievu 

tautai. 

4. Projekta noslēguma pasākums un zīmējumu izstāde. 

Jelgavas 

novads, 

Glūdas pagasts 

Slāvu kultūras biedrība 

"Rodņik" 

Oļga Rožko 

+371 28451480 

olgarozko@inbox.lv 

 

"Kultūras aktivitātes 

mazākumtautību nacionālās 

identitātes stiprināšanai un 

iedzīvotāju saliedēšanai" 

01.09.2016. – 19.12.2016. 

Mērķis: veicināt mazākumtautību kultūras attīstību un 

etniskās identitātes stiprināšanu, ka arī sekmēt iedzīvotāju 

līdzdalību, pašiniciatīvu Jelgavas un Dobeles novadu 

sabiedriskajā dzīvē, akcentējot pašdarbības kolektīvu 

nozīmi dažādu tautu vienotībā un integrācijas veicināšanā, 

nodrošināt kultūras vērtību saglabāšanu un attīstību. 

1. Apmācība un praktiskās nodarbības "Etnogrāfiskās zīmes 

telpu rotāšanai". Mērķauditoriju iepazīstināja ar 

etnogrāfiskajām rakstu zīmēm. Radošās darbnīcas 

praktiskajā daļā dalībnieki šūva etnogrāfiskās zīmes telpu 

rotāšanai Valsts svētku svinībām un personīgas piespraudes 

etnogrāfisko zīmju formā kā Latvijas svētku piederības 

zīmes. 

2. Apmācība un radošā darbnīca "Ornamenti un krāsu 

raksti vācu, slāvu un romu tērpos un rotās". 

Mērķauditoriju ievadlekcijā iepazīstināja ar ornamentiem 

un krāsām slāvu, vācu un romu tautas tērpos. Radošās 

darbnīcas praktiskajā daļā dalībnieki darināja izstrādājumus 

– vācu biedrības dalībnieki izgatavoja kaklarotas, vīrieši 

izrotāja cepures, romi izgatavoja ziedus tērpu un matu 

 

 

 

 

 

1500,00 EUR 



rotāšanai. Šos aksesuārus kolektīva dalībnieki izmantoja arī 

noslēguma pasakumā. Slāvu biedrības dalībnieki uzsāka 

aust slāvu nacionālās jostas. 

3. Ražas svētki Nākotnē. Tika iestudēts kultūras pasākums ar 

slāvu, latviešu, vācu, romu un ukraiņu kolektīvu 

sadziedāšanos. Apmeklētāji tika iepazīstināti ar slāvu ražas 

novākšanas kalendāru, ar ražas svētku svinēšanas tradīcijām 

dažādām tautām, to kopīgo un atšķirīgo. Organizētas dažādu 

tautu rotaļas, iemācītas vācu tautas dejas.Visiem pasākuma 

dalībniekiem tika piedāvāts izzinošais materiāls latviešu un 

krievu valodā par mazākumtautību ražas svētku svinēšanu. 

Pasākuma dalībniekiem tika piedāvāts materiāls par 

tradicionālajiem slāvu (ukrainu, baltkrievu, krievu) vācu un 

romu ēdieniem. Pēc koncerta visiem pasākuma 

apmeklētājiem tika organizēta nacionālo ēdienu degustācija. 

Jelgava Ukraiņu kultūras centrs 

"Džerelo" 

Bogdans Timkivs 

+371 25212401 

dzerelo@inbox.lv 

"Mēs esam dažādi, bet 

vienoti!" 

01.09.2016. – 19.12.2016. 

Mērķis: organizēt aktivitātes kultūras jomā, veicinot 

mazākumtautību identitātes un kultūras mantojuma 

saglabāšanu un attīstību.  

1. Bērnu teatrālās studijas "Veselka" pasakas iestudējums.  

Tika iestudēta ukraiņu pasaka "Sarkangalvīte". Bērni 

apguva skatuves runas kultūru, skatuves kustības mākslu un 

pilnveidoja savas ukraiņu valodas zināšanas. 

2. Ukraiņu kultūras tērpu tradīciju iepazīšana. Tika nodibināts 

jauns vokālais ansamblis "Lileja" ar 6 dalībniekiem, kuri, 

pilnveidojot savu meistarību, apguva dziedāšanas pamatus. 

Ansambļa dalībniekiem tika izveidoti ukraiņu tautas tērpi 

un mūsdienu tērpa modeļi sadarbībā ar Jelgavas Amatu 

skolu audzēkņiem. 

3. Projekta noslēguma pasākums, kurā tika prezentēti 

projekta rezultāti un sasniegumi, kā arī parādīta iestudētā 

pasaka un klātesošos priecēja ar ansambļu "Džerelo" un 

"Lileja" ukraiņu dziesmām. 

 

 

 

 

 

2000,00 EUR 



Jelgava Jelgavas pilsētas un 

rajona čigānu biedrība 

"Romanu čačipen" 

Haralds Didžus 

+371 29672796 

romi.jelgava.lv@inbox.lv 

"Iepazīsti mūs tuvāk!" 

01.09.2016. – 19.12.2016. 

Mērķi: 

- romu kopienai veiksmīgāk iesaistīties sabiedriskajos 

procesos, veidot labvēlīgus sociālos apstākļus, kā arī 

kopt romu kultūru un tradīcijas; 

- stiprināt biedrības kapacitāti, veicināt projektā 

iesaistīto biedrību un tās cilvēkresursu attīstību. 

1. Informatīvi izglītojošs klubs bērniem, kurā darbojās 
dažāda vecuma un tautību bērni. Bērni iepazinās ar dažādām 

kultūrām, tostarp arī romu, un kopā iestudēja pasaku 

"Vecīša cimdiņš", ko noprezentēja noslēguma pasākumā, kā 

arī uzstājās ziemassvētku bērnu pasākumā. Projekta gaitā 

bērni ir iztulkojuši un iemācījušies dziesmas "Zvaniņš skan" 

tekstus kā arī ir iztulkojuši dažus Ziemassvētku dzejoļus 

romu valodā. 

2. Noslēguma pasākumā ir noprezentēti projekta sasniegtie 

rezultāti. Jaunie mākslinieki parādīja lugu "Vecīša 

cimdiņš", dziedāja dziesmu "Zvaniņš skan" latviešu un 

romu valodā, kā arī skaitīja dzejoļus romu valodā un uzdeva 

klātesošiem mīklas par Ziemassvētku laiku. 

 

 

 

 

1000,00 EUR 
 

Jelgava Biedrība "Latvijas Poļu 

savienība" Jelgavas 

nodaļa 

Marija Kudrjavseva 

+371 29117987 

Marija_k14@inbox.lv 

"Bērnu un jauniešu poļu 

dziesmas ansambļa 

izveidošana" 

01.09.2016. – 16.12.2016. 

Mērķis: iesaistīt jauniešus un izveidot jauniešu (8–10 

dalībnieki) ansambli, kas mācīsies dziedāt gan poļu, gan 

latviešu dziesmas un varēs piedalīties gan pilsētas, gan 

novada sabiedriskajos un kultūras pasākumos. Dalībnieku 

vecums: 8–12 gadi. 

1. Ansambļa mācības. Tika piesaistīta profesionālā vokāla 

pasniedzēja mūz. mgr. Edīte Bergmane. Mācību ietvaros 

tika apgūtas: poļu un latviešu tautu dziesmas; patriotiskās 

poļu un latviešu dziesmas; poļu un latviešu folklora 

dziesmas; poļu un latviešu estrādes dziesmas. 

2. Ansambļa piedalīšanās Poļu kultūras nedēļas atklāšanā.  

3. Ansambļa piedalīšanās, gatavojoties Ziemassvētkiem. 

Ziemassvētku tradīciju apguve. 

 

 

 

 

 

300,00 EUR 
 



Dobele Biedrība "ZORA-7" 

Ingrīda Meļķe 

+371 25968380 

agnesemelke3@inbox.lv 

"Dzīves krustceles" 

01.09.2016. – 19.12.2016. 

Mērķis: mazākumtautību integrēšana sabiedrībā. 

Pasākums trūcīgajām un daudzbērnu ģimenēm "Ziemassvētku 

prieks". Pasākuma 1.daļā tika organizēts koncerts kurā 

piedalījās biedrības brīvprātīgie un 9.klases skolnieces. 

Pasākuma 2.daļā tika organizētas rotaļas bērniem pie egles, 

izlozes un dāvanu saņemšana. Turpmāk veiksmīgu pasākumu 

organizēšanai projekta ietvaros biedrība iegādājās sintezatoru 

un mikrofonus. 

 

 

 

500,00 EUR 

 

Jēkabpils, 

Staburags 

(Jaunjelgavas 

novads), 

Ilūkste. 

Biedrība "RODACY" 

Rihards Barkovskis 

+371 26484210 

rihard07@inbox.lv 

"Poļi Zemgalē – tagad un 

senatnē" 

05.09.2016. – 19.12.2016. 

Mērķis: panākt poļu biedrības saliedētību, saprašanos, 

apmainīties ar citu mazākumtautību biedrību pieredzi, 

veidot kontaktus; poļu deju un vokālajam kolektīviem 

piesaistīt jauniešus, uzlabot to uzstāšanās kvalitāti; pārlapot 

Latvijas vēstures lappuses ekskursijas laikā uz Ilūksti – 

vienu no poļiem apdzīvotāko apgabalu; pilnveidot mājas 

lapu, sagatavot platformu poļu valodas e- apmācībai 

nākamā gadā; iepriekš minēto aktivitāšu laikā apzināt un 

iesaistīt poļu biedrībā jaunus dalībniekus. 

1. Mūzikas darbnīca "Es varu spēlēt ģitāru". Piecpadsmit 

nodarbības mazākumtautību pārstāvjiem. Viena no 

nodarbībām bija koncerts pensionāru apvienībai "Sasaiste". 

2. Mājas lapas www.rodacy.lv pilnveidošana. Uzlabots 

mājas lapas vizuālais noformējums, vienkaršota 

informācijas ievadīšana un apmācīti divi biedrības biedri 

informācijas ievietošanai mājas lapā. 

3. Pasākums "Miķeļdiena Jākobštadtā". Pasākumā 

piedalījās poļu biedrība "Rodacy" un biedrība "Staburags". 

Staburaga amatierteātra grupa "Pirmā prognoze" dalībnieki 

iestudētā izrādē parādīja latviešu Mikeļdienas svinēšanas 

tradīcijām, bet Sofija Podžuka pastāsītja par ražas svētku 

"Dožinki" poļu tradīcijām. Stāsts bija papildināts ar video 

prezentāciju. Jēkabpils NVO resursu centrs informēja par 

 

 

 

 

1200,00 EUR 

http://www.rodacy.lv/


Jēkabpils nevalstisko organizāciju darbu dzīves kvalitātes 

uzlabošanā. 

4. Pasākums "Mārtiņdiena Staburagā". Pasākumā 

partnerorganizācijas biedri cienāja ar tradicionāliem 

Mārtiņdienas ēdieniem, tad nāca ķekatnieki un iesaistīja 

visus spēlēs. "Rodacy’’ vokāla ansambļa dalībnieces 

izpildīja vairākas poļu tautas dziesmas un latviešu 

tautasdziesmas. Tika organizēts arī mīklu konkurss. Vizītes 

laikā apskatīja vietējo amatnieku – mākslinieku gleznu 

izstādi. Katrs dalībnieks kļūgu pinējas Diānas Rutkevičas 

vadībā no šķeltām klūgām izgatavoja tējas krūzes paliknīti. 

5. Ekskursija "Poļu pēdas Zemgalē". 27 ekskursanti no 

Jēkabpils veica ekskursiju pa Zemgales hercogisti. Rubeņi, 

Bebrene, Ilūkste. Notika tikšanas ar priestariem baznīcās, 

ģidi izrādīja vēstures liecības Bebrenes muižā un Ilūkstes 

BJC novadpētniecības muzejā. Dalībnieki pabija pie Ziberg-

Plāteru kapličas. Iepazina vietējo zemnieku saimniecību 

"Gulbji". 

 

apstiprinātie projekti, kas veicina 
 PILSONISKĀS SABIEDRĪBAS INICIATĪVAS  

Apstiprināti 7 projekti no 17 iesniegtajiem.  

 

Novads/pilsēta 
Biedrība / projekta vadītāja 

kontakti 
Projekta nosaukums/ 

īstenošansa periods 
Projekta mērķis un galvenās aktivitātes 

Projekta 

īstenošanai 

piešķirtā summa 

Jelgava, 

Jelgavas un 

Ozolnieku 

novads 

Biedrība "Jelgavas sieviešu 

invalīdu organizācija 

"Zvaigzne"" 

Dzintra Saulkalne 

+371 26734214 

dzsa@inbox.lv 

"Tuvojoties Latvijas valsts 

simtgadei Pilsoniskās 

sabiedrības attīstības 

atbalstam" 

01.09.2016. – 19.12.2016. 

Mērķis: Jelgavas sieviešu ar īpašām vajadzībām aktivitātes 

Latvijas valsts simtgades pilsoniskās sabiedrības attīstībai. 

1. Mūzikas kopas nodarbības.  

2. Rudens talka. 

 
 
 
 

400,00 EUR 



3. Divi  pieredzes apmaiņas braucieni uz Amatniecības 

centru ''Jaunlīdumi'' un Sieviešu invalīdu  biedrību 

"Bauskas novada Aspazijas". 

Jaunjelgavas 

novads 
Biedrība "Kultūras 

veicināšanas biedrība" 

Baiba Kellere 

+371 26227581 

Baiba.Kellere@jaunjelgava.lv 

 

"Laika kaleidoskops" 

01.09.2016. – 19.12.2016. 

Mērķis: veicināt un stiprināt Zemgales plānošanas reģionā 

pilsoniskās sabiedrības iniciatīvas, iedzīvotāju līdzdalību un 

starpkultūru dialogu, tai skaitā mazākumtautību aktivitātes 

un ar vēsturiskās salīdzināšanas metodi pētīt 20. gs. sākuma 

un mūsdienu Jaunjelgavas pilsētvidi, kā arī rezultātus 

atainot ar mākslinieciskās izteiksmes līdzekļiem. 

1. Vēsturiskā izpēte – Jaunjelgavas senioru aptauja un 

atmiņu fiksācija, muzejā un bibliotēkā pieejamo materiālu 

izpēte, sadarbība ar individuāliem kolekcionāriem un 

privātpersonām, vēsturisko vietu apzināšana un foto 

fiksācija. 

2. Gleznu tapšana. Apzināto vēsturisko vietu atainošana. 

3. Ekspozīcijas izveidošana. Radīto gleznu un foto vairogu 

izstāde. 

 
 
 
 

1000,00 EUR 

Jelgavas 

novada Glūdas 

pagasts 

Glūdas pagasta biedrība 

"Attīstības centrs – Dzīvo 

gudri" 

Herta Elza Šalkovska 

+371 29707907 

+371 28309730 

herta.elza@inbox.lv 

"Vairojam lepnumu par 

piederību Latvijai!" 

01.09.2016. – 19.12.2016. 

Mērķis: stiprināt iedzīvotāju piederības sajūtu Latvijas 

valstij un veicināt paaudžu sadarbību. 

1. Sešas radošās nodarbības - patriotisko piespraužu un 

rotu izgatavošana pedagoģes Mārītes Ziediņas vadībā.  

2. Paaudžu satikšanās pasākums ''Latvija – tie esam mēs, 

mūsu pagātne, tagadne, nākotne!''. Pasākuma viesi, 

zemessargi Valentīns Toleiķis un Jānis Melnis stāstīja par 

Latvijas brīvības cīņām un latviešu strēlniekiem, bet 

Glūdas pagasta iedzīvotājs Ziedonis Helvigs dalījās 

atmiņas par barikāžu laiku un zemgaliešiem ,kuri brauca uz 

Rīgu nosargāt brīvību. 

 
 
 
 

1000,00 EUR 

Jelgava, 

Jelgavas un 
Biedrība "Jelgavā 

21. gadsimts" 

Žanna Novaša 

"Esi zinošs" 

01.09.2016. – 19.12.2016. 

Mērķis: rosināt pilsonisko līdzdalību, izglītojot sabiedrību 

un īstenojot pasākumus dažādām Zemgales plānošanas 

reģiona iedzīvotāju grupām, kas veicinās sabiedrības 

aktivitāti gan pilsoniskajā, gan sabiedriskajā dzīvē, kā arī 

 
 
 
 



Ozolnieku 

novads 
+371  27839914 

ruf.z@inbox.lv 
 sekmēs saliedētas sabiedrības attīstību Jelgavā un Latvijā 

kopumā. 

1. Septiņi informatīvi izglītojoši semināri "Es Zinu! Es 

daru!", kuri atraktīvā veidā izglītoja un padziļināja 

semināra dalībnieku zināšanas par pilsonisko līdzdalību 

un rosināja aktīvai dalībai lēmumu pieņemšanas 

procesos. 

2. Plakātu konkurss "Es zinu! Es daru!" un informātīvā 

bukleta izdošana.  

1500,00 EUR 

Jēkabpils Biedrība "Izglītības 

projekti" 

Kristīne Liepiņa 

+371 29164099 

ip@tvnet.lv 

"Godam strādājam un 

godam dzīvojam: mūsdienu 

personības un talanti" 

 

Mērķis: veidot valstiski patriotisku attieksmi 

jēkabpiliešiem, radot piederības un atbildības izjūtas savai 

dzimtajai pilsētai Jēkabpilij un savai zemei Latvijai: cilvēku 

talantu, izcilības, uzņēmīguma un sasniegumu apzināšana 

un iedvesmošanās no tiem. 

1. Dzīvās bibliotēkas klubs "Valstiskums un patriotisms – vai 

tas ir mūsdienīgi?". Notika trīs "Dzīvās bibliotēkas", 

kuru mērķis bija rosināt jauniešus iedvesmoties no 

saviem līdzcilvēkiem, kas ir ko nozīmīgu vai interesantu 

paveikuši. 

2. Foto stāstu reportāžu veidošana – konkurss "Godam 

strādājam un godam dzīvojam – kā to var redzēt? ". 
Aktivitātes laikā notika vietējo personību un talantu 

apzināšana un foto aprakstu – reportāžu – veidošana par 

viņiem. 

3. Virtuālās grāmatas izveide "Jēkabpilieši, kas iedvesmo: 

godam strādā un godam dzīvo". Uz foto stāstu reportāžas 

konkursa rezultātu bāzes tika izstrādāta virtuāla grāmata 

par jēkabpiliešiem, kuri iedvesmo. 

4. Izstāde "Godam strādā un godam dzīvo: mūsu 

personības un talanti". Izstādes autoru un tēlu 

godināšana. 

5. 18. novembra svētku koncerts: virtuālās grāmatas 

prezentēšana. 

 
 
 
 

2000,00 EUR 



Viesītes 

novada 

Elkšņu, Rites, 

Saukas pagasti 

Biedrība "Vides un tūrisma 

attīstības Klubs SĒLIJA" 

Rudīte Urbacāne 

+37129273475 

rudite_ur@inbox.lv 

 

"Sēlijas pilskalnu 

vilinājums" 

01.09.2016. – 30.11.2016. 

 

Mērķis: stiprināt piederības sajūtu savai valstij, veicinot 

dažādu paaudžu vietējo iedzīvotāju līdzdalību Sēlijas 

pilskalnu kultūrvēsturiskās vides izzināšanā, senatnes 

mantojuma popularizēšanā un saglabāšanā. 

1. Pilskalnu izpētes brauciens kopā ar ekspertu. 

2. Eksperta lekcija "Sēlijas pilskalni" interesentiem. 

3. Akmens ar uzrakstu "Kņāvu pilskalns" novietošana pie 

Kņāvu pilskalna.  

4. Ceļojošā foto izstāde "Sēlijas pilskalni senajās un šodienas 

fotogrāfijās" - 20 labākās fotogrāfijas. 

5. Ekspozīcijas izveide "Sēlijas pilskalnu virkne ". 

Ekspozīcijas saturu veido skolēnu un pieaugušo darbi  - 

zīmējumi, plakāti, referāti, publikācijas , grāmatas,  

fotogrāfijas, u.c. 

 
 
 
 

1300,00 EUR 

Jēkabpils Biedrība "Jēkabpils 

pensionāru apvienība 

"Sasaiste"" 

Velga Novik\a 

+371 25924481 

rudens63@inbox.lv 

"Kopienas izaugsmei – 

sāksim ar sevi!" 

01.09.2016. – 13.12.2016. 

Mērķis: aktivizēt iedzīvotāju pilsonisko līdzdalību un 

savstarpējo sadarbību savas dzīves un vides kvalitātes 

uzlabošanā Jēkabpils pilsētas nomaļajā Ķieģeļu ielas 

mikrorajonā. Veicināt kopienas sabiedrības saliedētību, 

apzināt aktīvākos mikrorajona iedzīvotājus un veicināt viņu 

pilsonisko līdzdalību. 

1. Četri informatīvi izglītojoši semināri "Runā, rīkojies, 

uzdrošinies!" ar mērķi paaugstināt zināšanas un prasmes 

konstruktīva dialoga veidošanai un produktīvai 

pilsoniskajai līdzdalībai vietējās politikas veidošanas 

procesā. 

2. Diskusija ar Jēkabpils pilsētas domes atbildīgo 

amatpersonu un deputātu piedalīšanos, aicinot 

iedzīvotājus izmantot jaunapgūtās prasmes un ierosināt 

diskusiju ar amatpersonām par sev aktuālajām problēmām. 

3. Trīs talkas dienas centra apkārtnes un iekštelpu 

uzkopšanai. 

 
 
 

800,00 EUR 

 


