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Atsevišķu valsts pārvaldes uzdevumu veikšana mazākumtautību
līdzdalības veicināšanas jomā
Biedrība "Zemgales nevalstisko organizāciju atbalsta centrs"
20.10.2020. – 05.02.2021.
Lai veicinātu mazākumtautību līdzdalības veicināšanas jomā, tika noteikti
šādi valsts pārvaldes uzdevumi:
1) Veicināt Zemgales reģiona mazākumtautību nevalstisko
organizāciju darbības attīstību, brīvprātīgā darba popularizēšanu
un jauniešu iesaisti.
2) Sekmēt sadarbību starp dažādu mazākumtautību nevalstiskajām
organizācijām, mazākumtautību nevalstisko organizāciju
mijiedarbību ar plašāku sabiedrību, kā arī veicināt Latvijas
mazākumtautību kultūras savpatnības saglabāšanu.
Valsts pārvaldes uzdevumu ietvaros tika sasniegti šādi rezultatīvie
rādītāji:
-

Sniegts atbalsts 10 organizāciju aprīkojuma / inventāra iegādei,
konkrēti:
Jelgavas baltkrievu biedrība "Ļanok" – iegādāts portatīvais dators, soma
datoram ar peli, datora austiņas, atmiņas karte un ārējais cietais disks;
2) Jelgavas krievu biedrība "Istok" – iegādāti 10 sieviešu krievu
tautastērpi;
3) Latvijas Kazahstānas kultūras centrs ''Saule'' – iegādāti molberti, t.sk.
bērnu tāfele, un kancelejas preces glezniecības apmācību organizēšanai
biedrības biedriem, brīvprātīgajiem un atbalstītājiem, kā arī izstādes
sagatavošanai;
4) Slāvu kultūras biedrība ''Rodņik'' – iegādāti 6 vīriešu zābaku pāri kā
tautas
tērpa
elements
un
portatīvā
skanda;
5) Jēkabpils Ukraiņu Kultūrizglītojošā biedrība "JAVIR" – iegādāts
portatīvais
dators
un
ārējais
cietais
disks;
6) Dobeles Vācu kultūras biedrība – iegādāts portatīvais dators, datora
soma
un
datora
pele;
7) Jēkabpils baltkrievu biedrība "Spatkanne" – iegādāts portatīvais
dators,
projektors
un
skandas;
8) Jelgavas pilsētas un rajona čigānu kultūras biedrība "Romanu čačipen"
- 5 sieviešu romu tautas tērpi, 2 vīriešu romu tautas tērpu elementu
komplekti
un
televizors;
9) Biedrība "Jelgavas nacionālo kultūras biedrību asociācija" - iegādāts
portatīvais
dators
un
portatīvā
skanda;
10) Aizkraukles krievu kopiena "LAD" – iegādāts portatīvais dators.
- Tika organizētas 13 nodarbības un 50 individuālās konsultācijas,
tostarp:
1) 6 apmācības par tiešsaistes pasākumu rīkošanu, t.sk. divu līmeņu
Zoom apmācības un citu rīku izmantošanu. Visas nodarbības tika
organizētas tiešsaistē, katras nodarbības ilgums vismaz 2 stundas;
2) 6 latviešu valodas klubiņa ar improvizācijas teātra elementiem
nodarbības mazākumtautību iedzīvotāju pārstāvjiem, t.sk.
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individuālās nodarbības. Visas nodarbības tika organizētas tiešsaistē,
katras nodarbības ilgums vismaz 1,5 stunda;
3) Apmācības par MS Teams un MS Office 365 sniegtajām iespējām;
4) 50 individuālās konsultācijas datorzinībās Jelgavas nacionālo kultūras
biedrību asociācijas un Dobeles vācu kultūras biedrību biedriem –
2020.gada novembrī un decembrī, t.sk. 21 konsultācijas klātienē.
- Organizēts 3 nodarbību cikls un veikts darbs ar 4 mazākumtautību
organizāciju pārstāvjiem pie organizācijas darbības attīstības
plānošanas. Kopā aktivitāte piedalījās piecu Zemgales reģiona
mazākumtautību organizāciju pārstāvji.
- Tika saskaņoti 2 jaunu mājas lapu maketi un iesākts darbs pie to
tehniskās
izstrādes–istok.lv
un
spatkanne.lv.
Papildus sniegta viena konsultācija par mājas lapas uzlabošanas
iespējām un sagatavots biedrības darbības video apkopojums.
Nodrošināta datu apkopošana un arhīva izveidošana vienai
mazākumtautību biedrībai.
- Atbalstītas 7 mazākumtautību organizāciju 15 aktivitātes, t.sk. 5
nodarbību cikls glezniecībā, teatralizēts priekšnesums, 7 radošās
darbnīcas, viena izglītojošā aktivitāte bērniem un vienas biedrības
popularizēšana Facebook. Kā arī tika iegādāti dezinfekcijas līdzekļi,
kas tika sadalīti visu 11 organizāciju starpā, kas piedalījās projekta
aktivitātēs. Kaut tika atbalstīts mazāks biedrību skaits, bet tika
organizēts plašs aktivitāšu klāsts, kā arī citās aktivitātēs tika
organizēts vairāk pasākumu kā plānots ( 2.aktivitāte).
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