
Jelgavas pilsētas pašvaldības 
atbalsts mazākumtaut ību NVO

Rita  Vectirāne
Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētāja vietniece, 

sociālo lietu, veselības un kultūras jautājumu programmā

Jelgavas pastāvīgo iedzīvotāju 
nacionālais sastāvs 

(pēc PMLP datiem uz 01.01.2013.)
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Pilsoņi un nepilsoņi 
pa vecuma grupām Jelgavā

(pēc PMLP datiem uz 01.01.2013.)
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Pašvaldības atbalsta instrumenti NVO

1. Jelgavas pilsētas domes Sabiedrības integrācijas komisija (dažādu 
sabiedrībai svarīgu jautājumu risināšana, tajā skaitā, mazākumtautību 
jautājumi).

2. Jelgavas nacionālo kultūras biedrību asociācija (JNKBA) (pastāvīgs 
atbalsts mazākumtautību NVO: telpas, cilvēkresursi, projekti u.c.) 

3. “Jelgavas pilsētas pašvaldības kultūras padome” (finansējums kultūras 
pasākumiem)

4. “Jelgavas pilsētas biedrību un nodibinājumu atbalsta programma”
5. ( NVO darbības atbalsts, kapacitātes stiprināšana, lielo projektu 

līdzfinansējums u.c.)
6. Jelgavas pilsētas domes administrācijas Sabiedrības integrācijas 

pārvalde (telpas, cilvēkresursi, mājas lapa, konsultācijas, projekti, 
horizontāla sadarbība ar citām pašvaldības, valsts struktūrām u.c.) 

Jelgavas nacionālo kultūras biedrību asociācija 
(JNKBA)

Viens no spilgtākajiem integrācijas  un pilsoniskās līdzdalības piemēriem

� Dibināta 2004.gada 5.maijā;
� Apvieno septiņas mazākumtautību biedrības:

Jelgavas krievu biedrību “Istok”;
Latvijas Poļu Savienības Jelgavas nodaļu;
Jelgavas ebreju biedrību;
Jelgavas čigānu biedrību “Romanu čačipen”;
Jelgavas lietuviešu biedrību ”Vītis”;
Ukraiņu kultūras centru “Džerelo” (2005.gadā);
Jelgavas baltkrievu biedrību “Ļanok” (2007.gadā).

JNKBA sekmīgi sadarbojas ar Sabiedrības integrācijas pārvaldi, izstrādājot un 
īstenojot Jelgavas pilsētas iedzīvotājiem nozīmīgus projektus, tādējādi veicinot 
tiešo un netiešo sabiedrības integrācijas procesu: “Aicini arī mani!”, “Es topošais 
LR un ES pilsonis”, “Pagātne nākotnē”, “Multikultur ālā Jelgava”, “Kopīgai 
nākotnei”, “Kopā un reizē” u.c.



Kas traucē veiksmīgai pašvaldības un NVO 
sadarbībai?

Valsts valodas zināšana (orientēšanās valsts, pašvaldības normatīvajos 
dokumentos u.c.);

NVO kapacitātes trūkums (nespēja pārstāvēt visas minoritātes 
intereses, “iekonservēšanās” un vāja attīstība šaurā jomā un biedru 
lokā); 

Tolerances trūkums sabiedrībā (citu tautu vērtību izpratne)

Piedāvājums veiksmīgākai valsts, pašvaldības un 
NVO sadarbībai

1. Valsts valodas prasmju apgūšana un LR pilsoņa statusa iegūšana ar valsts 
budžeta finansējumu;

2. Sabiedrības informēšana par kopīgām vērtībām (stereotipu laušana);

3. Valsts patriotisms un lokālpatriotisms; 

4. Nacionālo minoritāšu iespējas saglabāt savu nacionālo identitāti (valsts 
atbalsts un finansējums: projekti, pašdarbības kolektīvu atbalsts u.c.) ; 

5. Iesaiste pašvaldības vai valsts sabiedriskajās norisēs.

Mazākumtautību NVO nav problēma, bet labās rokās -
vērtīgs resurss!



Kas veicina mazākumtaut ību NVO integrāciju 
sabiedrībā?

� Valsts valodas kursi (ar minimālu maksu vai bezmaksas);
� Valsts valodas apguve, izmantojot pozitīvus stimulus;
� Vienota informācijas telpa;
� Sabiedrības informētība par notiekošajiem procesiem, aktualitātēm, 

nepievēršot uzmanību integrācijas jautājumiem;
� Pozitīva pieredze;
� NVO darbības atbalsts;
� Simbolu/rituālu, vēsturiskā mantojuma izmantošana valsts 

sabiedriskajā dzīvē;
� Valsts patriotisma, lokālpatriotisma audzināšana;
� Vienojoši, saliedējoši pasākumi Jelgavas iedzīvotājiem un viesiem;
� Sabiedrības viedokļa apzināšana un vajadzību apmierināšana 

(pašvaldības iespēju robežās).

PALDIES  PAR  UZMAN ĪBU!

JAUTĀJUMI?


