Projektu konkursa Kurzemes biedrībām un nodibinājumiem

“Iesaisties Kurzemē!”
2017. gada apstiprinātie projekti

Joma
Pilsoniskās sabiedrības iniciatīvas LV100
Starpkultūru dialogs
Mazākumtautību NVO atbalsts

Saņemti projektu
pieteikumi

Apstiprināti
projekti

46
10
8

6
6
5

Projektu administrētājs: biedrība “Kurzemes NVO atbalsta centrs”
Projektu finansētājs: Latvijas Republikas Kultūras ministrija NVO atbalsta programmas ietvaros
Kontaktpersona: Inese Siliņa, tel. 29811722, inese@kurzemesnvo.lv
Informācija par projektu konkursu: www.kurzemesnvo.lv
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PILSONISKĀS SABIEDRĪBAS INICIATĪVAS LV100
Apstiprināti 6 projekti no 46 iesniegtajiem
Kopējā piešķirtā summa: 8001,02 EUR
Novads/
pilsēta

Saldus
novads

Biedrība / projekta vadītāja kontakti

Projekta nosaukums/ īstenošansa
periods

Mākslu attīstības biedrība
"Ilizanna"

“Latvijas depozīts”
01.03.2017.-30.11.2017.

Mērķis: Stiprināt Saldus novada iedzīvotāju un tūristu valsts
piederības sajūtu un cieņu pret valsts vērtībām

1600,00 EUR

Kino lektorijs
“Popes muižas filmas”
01.03.2017.-12.08.2017.

Mērķis: Ar vēsturisko kinofilmu, kurās redzama dzīve Popē,
aktualizāciju, digitalizāciju un demonstrāciju, kā arī mūsdienīgu
māksliniecisku un dokumentālu videostāstu par Popes pagastu un
cilvēkiem izveidi, veicināt dialogu un izpratni starp dažādām
paaudzēm, kā arī saglabāt kultūrvēsturiskās vērtības un pieredzi
nākamajām paaudzēm, vienlaikus stiprinot lokālpatriotismu –
piederību valstij un kopienai.

1450,00 EUR

“Zlēku pagasta kalendārs”
01.03.2017.-01.12.2017.

Mērķis: Veicināt Zlēku pagasta iedzīvotāju pilsonisko līdzdalību,
iesaistot pagasta kalendāra izstrādē, tādējādi stiprinot vietējo
iedzīvotāju piederības sajūtu savam pagastam un valstij.

1421,32 EUR

“Mēs esam Talsi”
01.03.2017.-01.08.2017.

Mērķis: Nofotografēt 62 no 100 nepieciešamajiem projekta
dalībniekiem, kā arī nodrošināt foto izstādes “Mēs Esam Talsi”
sagatavošanu, iekārtošanu un atklāšanu “Baložu Pastā” 2017. gada
30. jūnijā.

1314,70 EUR

“Pagātnei. Tagadnei. Nākotnei.”
01.03.2017.-30.11.2017.

Mērķis: Stiprināt Latvijas sabiedrības valstsgribu un piederības
sajūtu savai valstij, rosinot pašorganizējošus procesus un
sadarbību. Veicināt Kurzemes reģiona mazpulku iesaistīšanos
ozolu birzs stādīšanā Ezerē, veidojot piemiņas vietu mazpulkiem,
veicinot paaudžu saikņu stiprināšanu, bērniem un jauniešiem
uzņemoties līdzvērtīgu iniciatīvu un atbildību.

1440,00 EUR

Projekta mērķis un galvenās aktivitātes

Piešķirtā
summa

Līga Šaule
+371 29443117
ligasaule@inbox.lv
Ventspils
novads

Biedrība "POPES MUIŽA"
Roberts Grinbergs
+371 26562114
roberts.grinbergs@ventspils.lv

Ventspils
novads

Nodibinājums
“Zlēku attīstības fonds”
Inita Vekmane
+371 26763724
inita.vekmane@hotmail.lv

Talsu
novads

Saldus
novads

Biedrība “Baložu pasts”
Ainārs Mazjānis
+371 22137440
hello@mazjanis.com
Biedrība “Mūsu ligzda”
Raina Boguža
+371 22122713
rainelite11@inbox.lv
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Priekules
novads

Biedrība
“Kalētu vietējās iniciatīvas
grupa”

“Es esmu Latvija!
Kalētnieku veltījums nākotnei.”
15.03.2017. - 01.12.2017.

Mērķis: Kalētu pagasta iedzīvotāju dzīves stāstu saglabāšana
nākamajā paaudzēm.

775,00 EUR

Arta Troika
+371 26423893
artatroika@inbox.lv

STARPKULTŪRU DIALOGS
Apstiprināti 6 projekti no 10 iesniegtajiem
Kopējā piešķirtā summa: 8071,00 EUR
Novads/
pilsēta

Liepāja

Biedrība / projekta vadītāja
kontakti

Projekta nosaukums/ īstenošanas
periods

Biedrība “Liepājas poļu sieviešu
klubs “VANDA””

“3.Tautu draudzības ugunskurs
Liepājā”
01.08.2017.- 30.09.2017.

Projekta mērķis

Piešķirtā
summa

Mērķis: Veidot vienotu, uz izpratni orientētu, daudznacionālu
sabiedrību Liepājā, stiprinot savstarpējo sadarbību starp septiņām
lielākajām mazākumtautību biedrībām un pamatnācijas cilvēkiem,
uzturot dzīvu 2015.gadā aizsākto Tautu tikšanās ikgadēju tradīciju
pie dzīvās uguns liesmas.

1600,00 EUR

“Kurzemes starpkultūru festivāls
2017”
01.03.2017.-01.12.2017.

Mērķis: Veicināt un stiprināt latviešu un mazākumtautību
biedrību savstarpējo sadarbību, sapratni par kultūru dažādību un
līdzīgo savā starpā, organizējot Kurzemes starpkultūru festivālu
2017.

1600,00 EUR

Nodarbību cikls ”Igauņu,
Lietuviešu, Islandiešu un Krievu
tradicionālie adījumi – kopīgais
un atšķirīgais”
05.03.2017.-01.12.2017.
“Es esmu ar tevi”
18.03.2017.- 15.10.2017.

Mērķis: Iepazīstināt iespējami plašu interesentu loku ar Igauņu,
Lietuviešu, Islandiešu un Krievu tradicionālajiem adījumiem, to
izcelsmi, izplatību, saistību ar Latviju, lai veidotu izpratni un
zināšanas sabiedrībā par šo tautu pārstāvjiem un viņu kultūru.

Rita Rozentāle
+371 26544088
ritite@inbox.lv
Saldus
novads

Kuldīgas
novads

Brocēnu
novads

Biedrība “Mantinieki”
Inta Švaža
+371 22019265
Intucis2@inbox.lv
Biedrība “Čaupe”
Jolanta Mediņa
+371 26243212
muzejs.jolanta@inbox.lv
Sadraudzības biedrība “Tilts”
Guna Samsonova
+371 29866255
guna.samsonova@inbox.lv

1 277,00 EUR

Mērķis: Veicināt izpratni par ebreju un latviešu tautas kopīgo
līdzās pastāvēšanu un mijiedarbību vēsturiski un šodien.
1600,00 EUR
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Ventspils

Ventspils vācu Kultūras
biedrība

“Pie Dzintara jūras”
01.04.2017.- 15.10.2017.

Mērķis: Izdot dziesmu grāmatiņu „Pie Dzintara jūras” latviešu un
vācu valodā.
900,00 EUR

Dundagas
novads

Māra Kraule
+371 26352802
kraule7@inbox.lv
Dundagas novada atbalsta
biedrība

“Draudzīgā pasaku diena
Dundagā”
01.07.2017.- 01.12.2017.

Ilāna Lisagora
+371 29415278
lisagor@inbox.lv

Mērķis: Iepazīstināt latviešu bērnus un pieaugušos ar ebreju
kultūru caur pasakām, šādi radot ebreju tradīcijas un identitāti
Kurzemes reģiona iedzīvotājiem, tā sekmējot etnisko saskaņu
starp iedzīvotājiem.

1094,00 EUR

MAZĀKUMTAUTĪBU NVO ATBALSTS
Apstiprināti 5 projekti no 8 iesniegtajiem
Kopējā piešķirtā summa: 8000,00 EUR
Novads/
pilsēta

Biedrība / projekta vadītāja
kontakti

Projekta nosaukums/ īstenošanas
periods

Liepāja

Biedrība “Liepājas
multinacionālais kultūras centrs
"Unisons"”

“Es un manas tautas tērpi”
01.03.2017.-01.12.2017.

Liepāja

Liepāja

Jekaterina Cema
+371 26037410
e.cema@ostkom.lv
Biedrība “Liepājas poļu sieviešu
klubs VANDA”
Rita Rozentāle
+371 26544088
ritite@inbox.lv
Biedrība “Liepājas lietuviešu
kultūras biedrība RŪTA”

“Poļu biedrība VANDA ceļā uz
desmitgadi”
01.06.2017.-31.08.2017.

“Atbalsts Liepājas lietuviešu
kultūras biedrībai "Rūta"”
06.03.2017.-05.06.2017.

Projekta mērķis un galvenās aktivitātes

Piešķirtā
summa

Mērķis: Stiprināt b-bas „Unisons” darbu ar materiāliem un
cilvēciskiem resursiem, pilnveidot ansambļa atpazīšanas tēlu, lai
nodrošnātu aktīvu darbību ilgtermiņa savas nacionālās identitātes
saglabāšanā.

1600,00 EUR

Mērķis: Attīstīt poļu biedrības “Vanda” darbības kapacitāti,
pilnveidojot poliskās identitātes autentiskumu.

1600,00 EUR

Mērķis: Stiprināt Liepājas lietuviešu nacionālo identitāti, atbalstot
biedrību „Rūta” tās aktivitātēs, etnogrāfisku tautas tērpu elementu
atjaunošanā un biedrības karoga iegādē.

1600,00 EUR

Rita Rozentāle
+371 26544088
ritite@inbox.lv
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Saldus
novads

Talsu
novads

Biedrība “Živica
Tamāra Svirbuta
+371 29937507
arsen12@inbox.lv
Sabiedrības integrācijas
biedrība "Alternativas"
Kaspars Arhipovs
+371 20313154
sibalternativas@gmail.com

“No tautas pūra lādes”
01.03.2017.-01.12.2017.

Mērķis: Organizēt pasākumu ciklus, kuri ir balstīti uz krievu tautas
kultūru un tradīcijām, lai ilgtermiņā nodrošinātu biedrības aktīvu
darbību savas nacionālās identitātes saglabāšanā.

“Skatuves mākslas prasmju
attīstība
romu mākslinieciskajā darbībā”
01.03.2017.-01.12.2017.

Mērķis: Attīstīt un pilnveidot romu jaunatnes radošo darbību
skatuves mākslā, veicināt skatuvisko pieredzi un radīt iespēju
apliecināt savas mākslinieciskās spējas kultūrvides veidošanā
Sabiles pilsētā un Latvijā kopumā.

1600,00 EUR

1600,00 EUR
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