Projektu konkursa Kurzemes biedrībām un nodibinājumiem

“Iesaisties Kurzemē!”
2017. gada apstiprinātie projekti

Joma

Saņemti projektu
pieteikumi

Apstiprināti
projekti

Pilsoniskās sabiedrības iniciatīvas LV100
Starpkultūru dialogs
Mazākumtautību NVO atbalsts
Kopā:

46
10
8
64

6
6
5
17

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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2017.gada projektu konkursā “Iesaisties Kurzemē!” kopumā saņemti 64 projektu pieteikumi no 15 Kurzemes novadiem un pilsētām. Visvairāk
projektu pieteikumu tika saņemti no Liepājas (14projekti) un Saldus novada (11projekti), kā arī pa 1 projekta pieteikumam no Rīgas un Siguldas
novada Vidzemē, kuru pieteicēji aktivitātes plānoja īstenot Kurzemes teritorijā ar labuma guvējiem - kurzemniekiem.

Konkursa vērtēšanas komisija finansējumu piešķīra 17 projektu pieteikumiem:
 6 projektiem atbalstāmajā jomā "Pilsoniskās sabiedrības iniciatīvas LV100" (kopā iesniegti 46 pieteikumi)
 6 projektiem atbalstāmajā jomā "Starpkultūru dialogs" (kopā iesniegti 10 pieteikumi)
 5 projektiem atbalstāmajā jomā "Mazākumtautību NVO atbalsts" (kopā iesniegti 8 pieteikumi)
Apstiprinātie projekti tik īstenoti 9 Kurzemes pašvaldībās: Brocēnu, Dundagas, Kuldīgas, Priekules, Saldus, Talsu, Ventspils novados, kā arī Liepājā un
Ventspilī.
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PILSONISKĀS SABIEDRĪBAS INICIATĪVAS LV100
Apstiprināti 6 projekti no 46 iesniegtajiem
Kopējā piešķirtā summa: 8001,02 EUR

Apstiprinātie projekti:
Novads/
pilsēta

Saldus
novads

Biedrība / projekta vadītāja
kontakti

Projekta nosaukums/
īstenošanas periods

Mākslu attīstības biedrība
"Ilizanna"

“Latvijas depozīts”
01.03.2017.-30.11.2017.

Līga Šaule
+371 29443117
ligasaule@inbox.lv

Projekta mērķis un aktivitāšu apraksts

Piešķirtā
summa

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

1600,00
EUR

Projekta ietvaros īstenoti 4 lieli pasākumu bloki, kopumā iesaistot 1653
iedzīvotājus:
1. Tika izveidotas 3 tematiskās nodarbības (“Tautastērps. Mans tērps?”,
“Manas valsts simbolika”, radošā darbnīca “ES esmu LV!”), katra aptuveni
60min gara, kuras ir piemērotas jebkura vecuma mērķauditorijai. Nodarbībās
iesaistīti 630 dalībnieki. Biedrība izstrādātās nodarbības turpina piedāvāt
iedzīvotājiem arī pēc projekta noslēguma:
2. Patriotisks un vēsturi izzinošs pasākums “Jauni puiši karā gāja, sirdi slēdza
akmenī” ar 40 dalībniekiem, kura ietvaros vēsturnieks Aivars Tērauds stāstīja
par OskaruKalpaku, viņa biogrāfiju un saistību ar Saldu un Brīvības cīņām,
vēršot uzmanību uz to nozīmību mūsu valsts izveidē.
3. Tika noorganizētas 2 ceļojošās fotogrāfiju izstādes ar 40 A3 fotogrāfijām un
ar aptuveni 500 skatījumiem, lai cildinātu Latvijas dabas skaistumu, tādējādi
stiprinot mīlestību pret savu zemi.
4. Spēle „Latvijai 100”, kas satur 80 spēļu kartītes – 40 ar vieglākiem
jautājumiem ar atbilžu variantiem pamatskolas vecuma bērniem un 40 ar
grūtākiem jautājumiem bez atbilžu variantiem vidusskolēniem un
pieaugušajiem par jautājumus par Latvijas dabu, personībām, vēsturi u.c.
Spēli izspēlējušas 19 komandas un tā tiek turpināta izmantot biedrības darbā.
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Ventspils
novads

Biedrība
"POPES MUIŽA"

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

Roberts Grinbergs
+371 26562114
roberts.grinbergs@ventspil
s.lv

Ventspils
novads

Nodibinājums
“Zlēku attīstības fonds”

“Zlēku pagasta kalendārs”
01.03.2017.-01.12.2017.

Inita Vekmane
+371 26763724
inita.vekmane@hotmail.lv

Talsu
novads

Biedrība “Baložu pasts”
Ainārs Mazjānis
+371 22137440
hello@mazjanis.com

“Mēs esam Talsi”
01.03.207.-01.08.2017.

Projekta 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.
Projekta ietvaros tika uzņemta jauna īsfilma „100 Popes muižas kadri”
(https://www.youtube.com/watch?v=lexMDfFkWAA), arī digitalizētas 6 senas
filmas, kuras atspoguļo agrāko laiku Popes kolhoza “Sarkanā Bulta” dzīvi un sadzīvi,
kultūras sadzīvi ar amatiermākslas kolektīviem un to dalību Dziesmu svētkos. Vienā
no digitalizētajām filmām ir redzami arī laiki, kad Popes auto trase bija ļaužu pilna
un tajā notika augsta līmeņa sporta sacensības. Filmas uz mūsdienīgas aparatūras
tika demonstrētas projekta noslēgumā.
Mērķis: Veicināt Zlēku pagasta iedzīvotāju pilsonisko līdzdalību, iesaistot pagasta
kalendāra izstrādē, tādējādi stiprinot vietējo iedzīvotāju piederības sajūtu savam
pagastam un valstij.
Projekta ietvaros tika radīts pirmais Zlēku pagasta kalendārs ar 13 fotogrāfijām no
Zlēku pagasta, kuru autori ir paši zlēcinieki. Projekta ietvaros zlēcinieki tika aicināti
būt pilsoniski aktīviem, iesūtot fotogrāfijas ar Zlēkām raksturīgiem skatiem pagasta
kalendāram, tādējādi stiprinot piederības sajūtu savai dzimtenei un dzīvesvietai.
Projektā tika iesaistīti gandrīz 200 cilvēku, kas iesūtīja bildes, dalījās ar ziņām par
kalendāra projektu, izteica savas idejas, kādam būtu jāizskatās kalendāram un
rosināja citus piedalīties projektā. 18.novembra Zlēku pagasta kalendāra
atklāšanas svētku pasākumā piedalījās vairāk kā 120 cilvēku un dāvināja sev pašu
radīto kalendāru.
Mērķis: Nofotografēt 62 no 100 nepieciešamajiem projekta dalībniekiem, kā arī
nodrošināt foto izstādes “Mēs Esam Talsi” sagatavošanu, iekārtošanu un atklāšanu
“Baložu Pastā” 30.06.2017.

1450,00
EUR

1421,32
EUR

1314,70
EUR

Projekta ietvaros tika apzināti un nofotografēti 100 talsinieki/ cilvēki, kas saistīti ar
Talsiem, kuriem ikdienā ejam garām un nemaz nenojaušam, cik interesanti un
spēcīgi cilvēki dzīvo mums blakus un pastāstīt viņu stāstu fotogrāfijās. Projekta
rezultātā tika radīta izstāde “Mēs Esam Talsi” – personības foto+ tās apraksts.
Izstāde un projekta ideja tika plaši atspoguļota vietējos medijos. Projekta būtība ir
veicināt lokālpatriotismu, vienlaicīgi simbolizējot Latvijas valsts simtsgadi. Kā teic
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projekta autors Ainārs Mazjānis, “Projekta klusais apakšmērķis bija veicināt
cilvēkus atgriezties uz dzīvi savā dzimtajā pilsētā.” Projekta ietvaros radītā izstāde
turpina savu dzīvi, apceļojot Kurzemi.
Visus protretus ar personību aprakstiem var apskatīt, facebook ierakstos
#mesesamtalsi un https://www.facebook.com/MESESAMTALSI
Saldus
novads

Biedrība “Mūsu ligzda”
Raina Boguža
+371 22122713

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

rainelite11@inbox.lv

Priekules
novads

Biedrība
“Kalētu vietējās
iniciatīvas grupa”
Arta Troika
+371 26423893
artatroika@inbox.lv

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

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 ietvaros tika sakārtota teritorija un izveidots dendroloģiskais stādījums
Ezerē - vietā, kurā dibināts (1929.g) Latvijas pirmais mazpulks „Asni” un iestādīts tā
pirmais ābeļdārzs (1932.g). Mūsdienās ābeļdārzs jau bija gājis bojā, teritorijai
aizaugot un esot pilnai ar nokaltušo/nozāģēto ābeļu celmiem. Lai teritorija
neaizaugtu un nekļūtu par vienkārši lauksaimniecības zemi, bet paliktu par Latvijas
pirmā mazpulka godināšanas vietu, projekta ietvaros ainavu arhitekte izstrādāja
teritorijas stādījumu plānu, tika labiekārtota zemsedze un izveidots dendroloģiskais
stādījumu no 68 dažādu lapu kokiem un ziedošiem krūmiem. Projekts kļuva par
pamatu vietai, kur iestādīt vienu no Latvijas simtgades ozoliem akcijas „Apskauj
Latviju” ietvaros 2017.g. 4. maijā Ezerē.
Mērķis: Kalētu pagasta iedzīvotāju dzīves stāstu saglabāšana nākamajā paaudzēm.

775,00
EUR

Projekta ietvaros tika sagatavots videostāsts, kas balstīts uz 100gadnieces Zelmas
Juzupas skatījumu, atspoguļot vienkārša lauku cilvēka dzīvi simts gadu ilgā
vēsturē. Videostāsts tika 3 reizes LV 99.gadu dzimšanas dienas ietvarā demonstrēts
RE:TV (laikā no 18.11. – 23.11.2017), ievietots youtube
https://www.youtube.com/watch?v=bXVs744FQYA , kā arī ierakstīts DVD un
nodots vietājai skolai, izmantošanai Latvijas vēstures, sociālo zinību, literatūras un
novadpētniecības stundās.
Papildu videostāsta sagatavošanai, intervējot simtgadnieci Zelmu Juzupu, apkopoti
dažādi atmiņas raksturojošie materiāli, kas apkopoti un nodoti Kalētu senlietu
krātuvei. Tāpat papildu 40 Kalētu pamatskolas skolēni iesaistījās vēsturisko datu
vākšanā, intervējot savus vecākus un vecvecākus par dzīvi Latvijā 20 gs. Materiāli
tika noformēti datorrakstā un nodoti Kalētu senlietu krātuves pārziņā.
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STARPKULTŪRU DIALOGS
Apstiprināti 6 projekti no 10 iesniegtajiem
Kopējā piešķirtā summa: 8071,00 EUR

Apstiprinātie projekti:
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.

Rita Rozentāle
+371 26544088
ritite@inbox.lv

Projekta mērķis un aktivitāšu apraksts

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.

Piešķirtā
summa

1600,00
EUR

Projekta aktivitātes ir turpinājums iepriekš aizsāktajām starpkultūru dialoga
aktivitātēm Liepājā, kas tiek atbalstītas šī projektu konkursa „Iesaisties Kurzemē!”
ietvaros. Saskaņā ar pēdējiem statistikas datiem, 2017.gadā no 70 tūkstošiem
liepājnieku 43,1% ir mazākumtautību iedzīvotāji.
Šī projekta ietvaros notika nu jau trešais Tautu draudzības ugunskurs Liepājā,
pulcējot vienotā koncertā vairāk nekā 100 dalībnieku no sešiem Liepājas lielāko
mazākumtautību radošajiem kolektīviem un to pieaicinātajiem pieciem latviešu
mākslinieciskajiem kolektīviem no dažādām Latvijas vietām. Koncerts tika atklāts ar
dažādu tautu māksliniecisko kolektīvu kopīgu gājienu pilsētā.
Savukārt, lai nākamajām paaudzēm paliktu ilglaicīga, paliekoša un patiešām
nozīmīga vienojoša atmiņa, vienlaikus rūpējoties par vidi pilsētā, katra no projektā
iesaistītajām 6 mazākumtautību biedrībām iestādīja vienu liepu, turpinot
2016.gadā iesākto
liepu rindas stādījumu Liepājā Brīvības ielas sākumā,
piestiprinot pie kociņa vienota parauga plāksnīti ar koka sugas nosaukumu un
stādīšanas fakta dokumentāciju, norādot, kura biedrība to iestādījusi. Visi līdzās un
vienlīdzīgi! Tāpat projekta ietvaros visas Liepājas mazākumtautību organizācijas
tikās uz kopīgu diskusiju par sadarbību un aktualitātēm, bet projekta noslēgumā
devās uz Baltu vienības dienu Palangā.
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Saldus
novads

Biedrība “Mantinieki”
Inta Švaža
+371 22019265
Intucis2@inbox.lv

Kuldīgas
novads

Biedrība “Čaupe”
Jolanta Mediņa
+371 26243212
muzejs.jolanta@inbox.lv

Saldus
novads

Sadraudzības biedrība
“Tilts”
Guna Samsonova
+371 29866255
guna.samsonova@inbox.lv

“Kurzemes starpkultūru
festivāls 2017”
01.03.2017.-01.12.2017.

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: 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

Projekta ietvaros Brocēnos notika šī projektu konkursa ietvaros radītās idejas nu
jau 3 pasākums – Kurzemes starpkultūru festivāls 2017, kurā tiek aicināti piedalīties
visi Kurzemes mazākumtautību mākslinieciskie kolektīvi kopīgi ar latviešu
kolektīviem. Tā kā festivāla ietvaros notiekošā koncerta skatītāji pamatā ir latvieši
no Brocēnu un Saldus novadiem festivāla norise ļauj ne tikai to dalībniekiem, bet
arī starp skatītājiem paplašināt savu izpratni par kultūru dažādību Kurzemē,
pamanot līdzīgo un atšķirīgo, tādējādi veidojot iecietību un sadarbību latviešiem ar
citu tautu pārstāvjiem. Festivāla ietvaros dalībnieki klausījās 1h garu lekciju
„Ornamenti, krāsas un raksti latviešu, lietuviešu, poļu, vācu, slāvu tērpos un rotās”,
kā arī biedrību pārstāvji prezentēja savu darbību, piedalījās dažādās tematiskās
radošās darbnīcās, u.c.
Festivālā piedalījās 13 kolektīvi, kopumā ap 200 cilvēku, pārstāvot latviešus,
lībiešus, krievus, baltkrievus, ukraiņus, vāciešus un romus.
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

1 277,00
EUR

Projekta ietvaros notika 4 vēsturiskas un izglītojošas lekcijas par igauņu, lietuviešu,
islandiešu un krievu tradicionālajiem adījumiem, kā arī projekta dalībnieki (kopā
57) strādāja gan teorētiski, gan praktiski ar iegūtajām zināšanām un materiālu,
radot adījumus cittautu tradicionālajās tehnikās. Kā atzīst projekta vadītāja Jolanta
Mediņa „Tradicionālie adījumi ir viena ļoti neliela daļiņa no šo tautu kultūras
mantojuma, taču pietiekami daudz pastāsta par tautu raksturojošām lietām. Citu
tautu kultūras iepazīšana palīdz atbrīvoties no dažādiem stereotipiem, kas valda
sabiedrībā. Kultūra ir tā, kas tautas satuvina. Visu šo tautu tradicionālajos
adījumos ir ļoti daudz kopīga ar latviešiem. Atšķirīgās lietas padara katras tautas
adījumus īpašus, bet kopīgais liek būt savstarpēji vienotiem.”
Mērķis: Veicināt izpratni par ebreju un latviešu tautas kopīgo līdzās pastāvēšanu un
mijiedarbību vēsturiski un šodien.
Projekta ietvaros tika organizēti 3 pasākumi: Lekcija Saldū: Saldus ebreju kopiena
līdz 1941.gadam, Ebreju tautas genocīda upuru piemiņas dienas pasākums Saldus

1600,00
EUR
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pilsētā 4.jūlijā, kā arī 2 dienu seminārs „Ebreju sabata kopīga svinēšana” ar mērķi
dalībniekus iepazīstināt ar ebreju tautas kultūru. Kopumā projektā iesaistītas 74
personas.
Ventspils

Ventspils vācu Kultūras
biedrība

“Pie Dzintara jūras”
01.04.2017.- 15.10.2017.

Māra Kraule
+371 26352802
kraule7@inbox.lv

Dundagas
novads

Dundagas novada
atbalsta biedrība
Ilāna Lisagora
+371 29415278
lisagor@inbox.lv

“Draudzīgā pasaku diena
Dundagā”
01.07.2017.- 01.12.2017.

Mērķis: Veicināt latviešu un vācu tautas līdzīgo kultūras iezīmju apzinātību un
pielietošanu kultūras dzīvē
Projekta galvenā aktivitāte bija sagatavot un iespiest dziesmu grāmatiņu „Pie
Dzintara jūras” ar 30 dziesmām, kuru melodijas ir populāras un zināmas gan
latviešu, gan vācu valodā. Tāpat grāmatiņa satur 2017.gadā aktuālo
kontaktinformāciju par visiem vācu biedrību ansambļiem, kas darbojas Latvijā.
Grāmatiņas atvēršanas svētki tika organizēti ikgadējā koncerta „Mūs vieno vācu
dziesma” ietvaros Ventspilī, kura norisi atbalstīja Ventpils kultūras centrs. Koncertā
piedalījās 13 kolektīvi un individuālie izpildītāji.
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.

900,00
EUR

1094,00
EUR

Projekta ietvaros Dundagas vidusskolas teātra studija „Dundaga” izveidoja ebreju
un latviešu pasaku iestudējumu „Tas notika tā”, to projekta noslēguma dienā
uzvedot Dundagas pilī. Iestudējumu noskatījās 144 Dundagas vidusskolas audzēkņi
un Dundagas iedzīvotāji. Pirms pasākuma bija iespējams aplūkot ebreju pasaku
grāmatu ilustrāciju izstādi, kā arī noklausījties lekciju – koncertu par ebreju mūziku
un tās veidiem Maksa Goldina biedrības „Ebreju kultūras mantojums” valdes
priekšsēdētāja Vladlena Šuļmana, dziedātāja izpildījumā.
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MAZĀKUMTAUTĪBU NVO ATBALSTS
Apstiprināti 5 projekti no 8 iesniegtajiem
Kopējā piešķirtā summa: 8000,00 EUR

Apstiprinātie projekti:
Novads/
pilsēta

Biedrība / projekta vadītāja
kontakti

Projekta nosaukums/
īstenošanas periods

Liepāja

Biedrība “Liepājas
multinacionālais kultūras
centrs "Unisons"”
Jekaterina Cema
+371 26037410
e.cema@ostkom.lv

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

Projekta mērķis un aktivitāšu apraksts

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

Piešķirtā
summa

1600,00
EUR

Projekta ietvaros:
1. Papildināta biedrības materiāltehniskā bāze, nodrošinot biedrības
ansambļa „Jarilo” darbību: iegādāts portatīvais dators kvalitatīvai
un ilgstošai pasākuma apskaņošanai, muzikālās programmas
sastādīšanai secīgai palaišanai un ansambļa repertuara
apskaņošanai, kā arī uzšūti 15 tērpi ansambļa dalībniecēm - slāvu
tautas kleitas pēc seno slāvu piegriezuma un kreklus.
2. ansamblis piedalījies 3 mazākumtautību un starpkultūru dialoga
pasākumos - Ventspils ukraiņu biedrības “Kobzar” organizētajā
pasākumā “Kultūras dienas Ventspili”, „Kurzemes starpkultūru
festivālā 2017” Brocēnos un biedrības „Živica” organizētajā
saulgriežu svinēšanas pasākumā pēc slāvu tautas tradīcijām „Ivana
Kupala svētki”.
3. Noorganizēts skatuves runas konkurss „Mana valoda” skolēniem,
kuri apgūst krievu valodu.
4. Noorganizēts mazakumtautību kultūru festivāls-šovs "Nacionālo
kostīmu skate"
5. Noorganizēts muzikāli literārs pasākums „Mana dziesma Latvijai”
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Liepāja

Biedrība “Liepājas poļu
sieviešu klubs VANDA”
Rita Rozentāle
+371 26544088
ritite@inbox.lv

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

Liepāja

Biedrība “Liepājas lietuviešu
kultūras biedrība RŪTA”
Rita Rozentāle
+371 26544088
ritite@inbox.lv

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

Biedrība “Živica
Tamāra Svirbuta
+371 29937507
arsen12@inbox.lv

“No tautas pūra lādes”
01.03.2017.-01.12.2017.

Saldus
novads

Mērķis: Attīstīt poļu biedrības “Vanda” darbības kapacitāti, pilnveidojot
poliskās identitātes autentiskumu.
Projekta ietvaros:
1. Biedrības ansambļa „Bursztynki” dalībniecēm tika pašūtas tautas
tērpa sastāvdaļas - 11 melna samta vestes ar rotājumiem un 11
puķaini svārki.
2. Noticis 4 gadus lolots brauciens uz dzimteni – Poliju, Varšavu,
piedaloties poļu valodas prasmju pilnveidošanas meistarklasē
meistarklasēsVaršavas Universitātes doktores Malgožatas
Ostrowskas vadībā un dziedāšanas meistarklasē Joannas
Kielbiewskas vadībā apgūstot 4 jaunas dziesmas. Kā atzīst projekta
vadītāja Rita Rozentāle: „Brauciena pozitīvās norises ar jaunu spēku
apliecināja poliskās identitātes autentiskumu, ļauj vairoties
pozitīvam lepnumam par savu piederību pie tik bagātas kultūras
tautas un vairo prieka un pateicības jūta par senču zemes
apmeklējumu. Ir iegūta jauna iedvesma darboties un pastāvēt šeit.”
Mērķis: Stiprināt Liepājas lietuviešu nacionālo identitāti, atbalstot biedrību
„Rūta” tās aktivitātēs, etnogrāfisku tautas tērpu elementu atjaunošanā un
biedrības karoga iegādē.
Projekta ietvaros papildināta biedrības materiāltehniskā bāze, kas svarīga
identitātes un kultūras kopšanai:
1. Daļēji atjaunots biedrības ansambļa „Senoliai” dalībnieku
skatuves-tautas tērps, atbilstoši etnogrāfiskajiem paraugiem –
uzšūtas 8 blūzes, 9 vilna auduma vestes un 3 vilnas auduma svārki.
2. Izgatavots biedrības karogs
3. Iegādāts fotoaparāts biedrības aktivitāšu dokumentēšanai
Tāpat projekta ietvaros finansēts biedrības 20 dalībnieku viesošanās Rīgā
Lietuviešu vidusskolas 10.gadu jubilejas pasākumā, uzstājoties ansamblim.
Mērķis: Organizēt pasākumu ciklus, kuri ir balstīti uz krievu tautas kultūru un
tradīcijām, lai ilgtermiņā nodrošinātu biedrības aktīvu darbību savas
nacionālās identitātes saglabāšanā.

1600,00
EUR

1600,00
EUR

1600,00
EUR

Projekta ietvaros organizēti trīs pasākumi, kuri ir balstīti uz slāvu un krievu
tautu kultūru un tradīcijām:
1. Slavu tautu kultūras svētki, kas veltīti Kirila un Mefodija diviem
alfabētiem, "KIRILICA" un "GLAGOLICA". Tā ietvaros biedrības beidri
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Talsu
novads

Sabiedrības integrācijas
biedrība "Alternativas"
Kaspars Arhipovs
+371 20313154
sibalternativas@gmail.com

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

un pieaicinātie viesi kopīgi pēc iepriekš uzrakstīta literāra un
muzikāla scenārija piedalījās uzvedumā pēc A. Ostrovska pasakas
«Pavasara pasaka» motīviem. Pasākumu apmeklēja 72 dalībnieki un
skatītāji.
2. IVANA KUPALA svētki - ar vainagu pīšanas konkursu, teatralizētu
uzvedumu, miklas minēšanu, papardes zieda meklēšanu,
sadziedāšanu, riņķu dejam, putras vārīšanu, zaļo teju dzeršana ar
svētku kliņģeri, vizināšanos laivās, vainagu peldināšanu ezerā ar
zīlēšanu, visu savu bēdu sadedzināšana ugunskurā.
3. OSEŅINI – rudens gaskārts svinēšana ar krievu teātra “BALAGANČIK”
dalību.
Tāpat notikuši pieredzes apmaiņas un tīklošanās braucieni, biedrības
ansambļa uzstāšanās:
1. Dalība „Kurzemes starpkultūru festivālā 2017” Brocēnos
2. Dalība koncertā „Mūs vieno vācu dziesma” Ventspilī
3. Dalība Ventspils Nacionālo Kultūras Biedrību Asociācijas organziētajā
IX Starptautisko nacionālo kultūru festivālā “Ventspils vainags”
4. Dalība Latvijas mazākumtautību amatiermākslas kolektīvu un
individuālo izpildītāju konkursu otrajā kārtā dalībai Starptautiskajā
folkloras festivālā "Baltica - 2018" un XXVI Vispārējos latviešu
Dziesmu un XVI Deju svētkos
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

Projekta ietvaros:
1. izveidota romu jaunatnes interešu grupa 6 romu jauniešu sastāvā un
tiem 1x mēnesī vadīta skatuves mākslas radošā meistarklase.
2. Noorganizēts romu kultūras festivāls „Urdenoro”
3. Piedalīties Sabiles vīna svētkos aicināti citi mazākumtautību
kolektīvi (Saldus, Ventspils, Tukums, Jūrmala) organizētā
koncertprogrammā „Cittautu romances un tabora dziesmas”
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