
 

 

 

Projektu “Līdzdalības un pilsoniskās aktivitātes paaugstināšana Jelgavas un Ozolnieku novados” finansē 

Islande, Lihtenšteina un Norvēģija caur EEZ un Norvēģijas grantu programmu “Aktīvo iedzīvotāju fonds”.  

2021.gada 21.janvāris, plkst.10:00 

Projekta “Līdzdalības un pilsoniskās aktivitātes paaugstināšana Jelgavas un Ozolnieku novados”  

ievada seminārs -tiešsaiste par pilsonisko izglītību un demokrātijas kultūru 

Mērķis 

- Iepazīstināt ar “Kopdares” projektu un aktivitātēm. 

- Aicināt Jelgavas un Ozolnieku novadu iedzīvotājus tajās iesaistīties. 

- Rosināt diskutēt un kopā radīt jaunus risinājumus sava pagasta un novada dzīves telpas pilnveidošanai. 

- Sniegt ieskatu par pilsoniskās izglītības un demokrātijas kultūras nepieciešamību. 

Ieguvumi 

- Iepazīt reālus darītājus Latvijā, kas rada vidi un dod impulsu notikumiem, demokrātiskas sabiedrības 

veidošanā, kurā ikviens no mums  var iesaistīties, palīdzot, izsakot savu viedokli, uzklausot, diskutējot 

un kopā meklējot risinājumus būtiskiem jautājumiem. 

- Atklāt sev pilsoniskās aktivitātes tuvplānā. Uzzināt, kā iespējams iesaistīties. 

Pasākuma - tiešsaistes programma 

Pasākumu moderē Rasma Pīpiķe  

10:00 Pasākuma atklāšana 

10:10  “Kopdares” ideja, mērķis un aktivitātes 

 

Modris Jansons, Biedrības Lauku partnerība “Lielupe”  

Padomes priekšsēdētājs 

10:20 

 

Iedzīvotāju aptauja par dzīves kvalitāti Jelgavas un Ozolnieku novados  

 

Modrīte Pelše, Latvijas Lauksaimniecības universitātes, Ekonomikas un sabiedrības attīstības 

fakultātes, Ekonomikas un reģionālās attīstības institūta profesore, vadošā pētniece 

10:30 

 

Pašvaldību iesaiste “Kopdarē” 

 

Līga Lonerte, Jelgavas novada pašvaldības izpilddirektore 

Inese Baumane, Ozolnieku novadu pašvaldības, attīstības un projektu daļas vadītāja 

10:50 “Kopdares” atbalsts – Aktīvo Iedzīvotāju Fonds 

Inese Siliņa, Aktīvo Iedzīvotāju Fonda vadītāja 

11:00 Vide un impulss iedvesmojošai, godīgai un gudrai Latvijai  

Ieva Morica Sarunu festivāls “Lampa” direktore 

11:30 

 

 

 

 

 

Pilsonisko aktivitāšu virtuālās meistarklases  

“Atklāj pilsoniskās aktivitātes tuvplānā” 

• Līdzdalības ABC / Didzis Meļķis,  Mana Balss.lv redaktors 

• Labdarības ABC / Ilze Skuja, Palīdzēsim.lv vadītāja 

• Komunikācijas ABC / Rasma Pīpiķe, RA.DU Zināšanu pārneses kustība 

13:00 Virtuālā tējas/kafijas pauze  

13:10 

 

 

 

 

 

 

Diskusija “Kopdares” aktivitāšu stiprināšanai Jelgavas un Ozolnieku novados 

Diskusijā piedalās: 

• Modris Jansons, Biedrība Lauku partnerība “Lielupe” 

• Dace Drošprāte, Zemnieku saimniecība “Gaidas” 

• Valters Siksna, Jaunatnes nodaļas vadītājs, Ozolnieku novads 

• Valentīns Toleiķis, Biedrība “Jelgavas novada seniori”  

• Kristīne Kode, Biedrība “ideA” 

14:40 Pasākuma noslēgums  

 


