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Projekts: LLIII-194  Radošo industriju attīstība Latvijas – Lietuvas 

pierobežas reģionos 

Ozolnieku novads ir viens no 16 projekta partneriem, kas iesaistīti  Latvijas -Lietuvas 
pārrobežu projekta īstenošanā. Projekta kopējais budžets ir 1 175 268 EUR, no kura 85% ir 
Eiropas reģionālās attīstības fonda līdzfinansējums. Projekta mērķis ir radīt labvēlīgu vidi 
radošo industriju attīstībai projekta darbības reģionos, palielinot to īpatsvaru Latvijas un 
Lietuvas nacionālajos IKP un sekmējot tautsaimniecību ilgtspēju, veicinot ideju 
komercializāciju audiovizuālās, multimediju un dizaina nozarēs, veidojot pārrobežu 
sadarbības tīklu un atbalsta infrastruktūru pašvaldībās. Projekta vadošais partneris ir 
Zemgales plānošanas reģions, projektā iesaistīti gan plānošanas reģioni, gan pašvaldības, gan 
skolas, augstskolas un sabiedriskas organizācijas no Latvijas un Lietuvas. Projekts tiek 
īstenots no 2010.gada oktobra līdz 2012.gada martam. 

Projekta ietvaros projekta teritorijā: 

 tiks veikti pētījumi, lai noskaidrotu izglītības piedāvājumu attiecībā uz radošo 
industriju profesijām, radošo industriju pieprasījumu pēc speciālistiem, 
noteiktu nozares, kurām ir lielākais attīstības potenciāls katrā reģionā; 

 tiks organizēti semināri, nometnes, meistarklases, izstādes, forumi, ar mērķi 
veicināt radošo ideju komercializāciju; 

 tiks izveidota atbalsta infrastruktūra pašvaldībās, pie mākslas, mūzikas 
skolām, jauniešu iniciatīvas centriem, u.c.; 

 tiks izveidots pārrobežu sadarbības tīkls radošo industriju turpmākai 
attīstībai reģionos. 

 
Ozolnieku novada pašvaldības aktivitātes tiks īstenotas Tautas namā. Kopējās projekta 
izmaksas pašvaldībai plānotas 62 997 EUR apmērā, no kura 85%, jeb 53 547,45 EUR ir ERAF 
līdzfinansējums.  Projekta gaitā tiks veikts remonts Tautas nama telpās, iepirktas mēbeles un 
multimediju aprīkojums, lai paplašinātu radošas darbības studiju un pulciņu piedāvājumu 
novada iedzīvotājiem, kā arī tiks izveidots buklets par projekta aktivitātēm un Tautas namā 
pieejamās radošās izglītošanās iespējām. Bez tam projekta ietvaros tiks  organizēts: 

 Seminārs „Radošās darbības komercializācijas praktiskas īstenošanas iespējas”. 
Mērķis ‐ sniegt praktisku informāciju par radošās darbības produktu 
komercializācijas iespējām.   

 Meistarklases: 
- Fotodizains 

Meistarklases mērķis ir iepazīties ar fotodizaina speciālistu pieredzi un 
jaunākajiem sasniegumiem foto‐vizuālo tehnoloģiju jomā, lai radītu 
produktus ar augstu pievienoto vērtību, mērķgrupa ‐ studijas dalībnieki, 
radošo nozaru speciālisti, skolu audzēkņi. 

- Lietišķās mākslas dizains ‐ gleznošanas, zīda apgleznošanas un ādas dizaina 
meistarklases 

Meistarklases mērķis ir pieredzes apmaiņa lietišķās mākslas dizaina nozares 
attīstības un profesionalitātes veicināšanai un lietišķās mākslas priekšmetu 
komercializēšanai, mērķgrupa ‐ studijas dalībnieki, radošo nozaru speciālisti, 
skolu audzēkņi. 

- Mūzika ‐ sitamo instrumentu un stīgu instrumentu meistarklases. 
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Meistarklases mērķis ir dalīties pieredzē sitamo un stīgu instrumentu spēlē, 
veicinot iemaņas improvizācijā, mērķgrupa ‐ studijas dalībnieki, radošo 
nozaru speciālisti, skolu audzēkņi. 

 
Īstenošanas gaita: 
 
28.12.2011 
 
Decembra beigās noslēdzas viens no projekta atskaišu periodiem. Šajā periodā novadā ir 
veiktas projektā paredzētās aktivitātes – ir sagatavoti bukleti par Tautas nama (TN) darbību, 
par TN pieejamo kursu un studiju piedāvājumu, kā arī informācija par šī projekta mērķi, 
projekta aktivitātēm un sasniedzamajiem rezultātiem.   
Decembra beigās veiksmīgi ir noslēgušies arī projektā paredzētie remontdarbi Tautas namā. 
Sākotnēji darbus veica  SIA „Lata CMD”, ar kuriem jūlija sākumā tika noslēgts līgums ar 
izpildes termiņu 22.augusts. Taču, tā kā darbi netika veikti un vēl oktobrī nebija pabeigti, un 
nebija pieļaujama turpmāka Tautas nama darbības paralizēšana, līgums ar šo firmu tika 
lauzts un izsludināta jauna iepirkumu procedūra par atlikušajiem darbiem. Minētos darbus 
mēneša laikā, līdz decembra beigām, apņēmās veikt SIA „Granada Pro”, kas arī tika izdarīts, 
un 27.decembrī tika parakstīts akts par darbu pieņemšanu. Līdz ar to  ir radīta iespēja 
paplašināt TN darbību, veidojot jaunas studijas, organizējot radošās darbnīcas un 
meistarklases, tādējādi piedāvājot novada iedzīvotājiem jaunas iespējas radošās darbības 
attīstīšanai. Tā jau 20. un 21.janvārī tiks organizēta projektā paredzētā meistarklase 
fotoentuziastiem, februārī plānots seminārs interesentiem par radošās darbības 
komercializācijas iespējām, martā – sitamo instrumentu, stīgu instrumentu un lietišķās 
mākslas dizaina meistarklases.  

 

23.01.2012 

Projekta LLIII-194  „Radošo industriju attīstība Latvijas – Lietuvas pierobežas reģionos” 
mērķis ir radīt labvēlīgu vidi radošo industriju attīstībai, veicinot ideju komercializāciju 

audiovizuālās, multimediju un dizaina nozarēs. 20. un 21.janvārī šī projekta ietvaros 
Ozolnieku Tautas namā notika foto mākslas meistarklases, kuras vadīja pazīstamais 
profesionālais foto mākslinieks Juris Zēbergs. Iegūt un papildināt savas zināšanas bija 
ieradušies gan  iesācēji foto jomā, gan amatieri ar jau vērā ņemamu pieredzi. Pirmās 
dienas nodarbībā fotomākslinieks stāstīja un atbildēja uz jautājumiem gan par 
dažādu nosaukumu foto tehnikas atškirībām, par to lietošanas īpatnībām, par pareizu 
fototehnikas uzstādījumu izvēli un tās nozīmi kvalitatīvas fotogrāfijas uzņemšanai, un 
daudz ko citu. Otrās dienas  praktiskā nodarbība, pēc J.Zēberga ierosinājuma, notika 
viņa fotostudijā, kur interesentiem bija iespēja iepazīties ar darbam studijā 
nepieciešamo aprīkojumu un uzzināt dažādās studijas darba nianses, gan pašiem 
iejusties modeļa un fotogrāfa lomā. Līdz ar to šo nodarbību laikā interesentiem bija 
iespēja uzzināt dažādas kvalitatīvas fotogrāfijas uzņemšanas noslēpumus un 
iepazīties ar profesionāla fotogrāfa pierdzi.  
 
 27.02.2012 
 
22.februārī projekta ietvaros Ozolnieku tautas namā notika seminārs  „radošās 
darbības komercializācijas iespējas – floristika, vides un cilvēka mijiedarbība, dabas 
valoda”. Savā pieredzē par radošās darbības un komercializācijas mijiedarbības 
jautājumiem un problēmām dalījās floristikas amata meistare un meistardarbnīcas 
„Grieta” vadītāja Ligita Danenberga. Semināra dalībniekiem tika demonstrēti gan 
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floristikas, gan vides mākslas meistardarbu fotoattēli, kā arī semināra 2.daļā bija 
iespēja noskatīties dokumentālu filmu par vides mākslinieku Thomasu Goldswortiju.  
 
27.03.2012 
 
24.marta sestdiena Ozolnieku tautas namā tika pavadīta radošā, krāsainā un skanīgā 
noskaņā, jo tautas namā notika projekta ievaros organizētās lietišķās mākslas un 
mūzikas radošās meistarklases. 18 mūzikas mīlotājiem bija iespēja paplašināt savas 
zināšanas un prasmes pūšamo un sitamo instrumentu pasniedzēju Alberta Kekļa un 
Aleksandra Jalaņecka vadībā, bet 10 dažāda vecuma interesentes apguva zīda 
apgleznošanas tehniku pie mākslinieces Andras Meinertes, 3 dāmas – gleznošanu pie 
gleznotāja Ivara Klapera, bet 5 dalībnieces izmēgināja ādas izstrādājumu darināšanu 
Sarmītes Tauriņas vadībā. 
 
18.07.2012 
 
Noslēgumam tuvojas gan mūsu novada, gan pārējo projekta partneru projektā 
plānoto aktivitāšu īstenošana.  
Mūsu novadā projekta ietvaros ir veiktas dažādas aktivitātes radošās darbības iepēju 
paplašināšanai mūsu novada iedzīvotājiem – ar prgrammas finansiālu atbalstu ir 
notikušas radošās meistarklases un seminārs, veikti remontdarbi tautas nama telpās 
– izremontētas telpas 336 m2 platībā, kā arī iegādātas mēbeles un multimediju 
tehnika. Izremontētajās telpās darbosies gan jau esošās studijas un pašdarbības 
kolektīvi, kā arī darbību uzsākusi jaunizveidota fotostudija. 
 
Lai plašākā sabiedrībā radītu dziļāku izpratni par radošo industriju un sadarbības 

nepieciešamību dažādu nozaru speciālistu vidū, projekta ieviešanas laikā dažādās vietās 

notika virkne semināru un diskusiju, kurās piedalījās gan uzņēmēji, gan izglītības darbinieki. 

Kā lektori bija pieaicināti atbildīgi valsts iestāžu darbinieki, kā arī kompetenti pašmāju un 

ārvalstu eksperti no akadēmiskajām aprindām. Tas palīdzēja noskaidrot pašreizējo situāciju 

radošo industriju attīstības laukā, identificēt svarīgākās problēmas un iezīmēt to risinājuma 

ceļus gan izglītības programmu pilnveidošanā, gan atbalsta struktūru izveidē. 

Projekta ietvaros ārpakalpojumu sniedzējs SIA „NK Konsultāciju birojs” veica 

pētījumu, kurā tika apkopoti dati par radošo industriju nozarē strādājošajiem 

uzņēmumiem Kurzemes, Latgales un Zemgales reģionos. Šāds, tik plašs pētījums 

reģionālā skatījumā Latvijā veikts pirmo reizi un tajā apkopoti statistikas dati, dots analītisks 

vērtējums par esošo radošo industriju potenciālu Latgalē, Kurzemē un Zemgalē, tostarp 

pašvaldībās, raksturota izglītības pieejamība un pieprasījums, vide un infrastruktūra, kā arī 

atbalsta struktūru piedāvātie pakalpojumi. Bez tam pētījumā norādīts uz faktoriem, kas vēl 

traucē radošo industriju attīstību konkrētā teritorijā, kā arī piedāvātas rekomendācijas un 

rīcības plāna variants darba turpmākai uzlabošanai šajā visnotaļ nozīmīgajā tautsaimniecības 

sektorā. Pētījums pieejams šeit: http://www.zemgale.lv/index.php/informatvie-

materili/cat_view/132-informatvie-materili/136-ptjumi. 
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