Projektu konkursa Kurzemes biedrībām un nodibinājumiem

“Iesaisties Kurzemē!”
2018. gada apstiprinātie projekti

Joma

Saņemti projektu
pieteikumi

Apstiprināti
projekti

Pilsoniskās sabiedrības iniciatīvas LV100
Starpkultūru dialogs
Mazākumtautību NVO atbalsts
Kopā:

23
10
7
40

7
6
5
18

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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2018.gada projektu konkursā “Iesaisties Kurzemē!” kopumā saņemti 40 projektu pieteikumi no 11 Kurzemes novadiem un pilsētām. Visvairāk
projektu pieteikumu tika saņemti no Talsu novada (10 projekti) un Liepājas pilsētas (7projekti). Apstiprināti 18 projekti 9 Kurzemes pašvaldībās:
Brocēnu, Kuldīgas, Priekules, Saldus, Talsu, Ventspils novados, kā arī Liepājā un Ventspilī

Konkursa vērtēšanas komisija finansējumu piešķīra 18 projektu pieteikumiem:
 7 projektiem atbalstāmajā jomā "Pilsoniskās sabiedrības iniciatīvas" (kopā iesniegti 23 pieteikumi)
 6 projektiem atbalstāmajā jomā "Starpkultūru dialogs" (kopā iesniegti 10 pieteikumi)
 5 projektiem atbalstāmajā jomā "Mazākumtautību NVO atbalsts" (kopā iesniegti 7 pieteikumi)
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PILSONISKĀS SABIEDRĪBAS INICIATĪVAS
Apstiprināti 7 projekti no 23 iesniegtajiem
Kopējā piešķirtā summa: 8004,05 EUR

Apstiprinātie projekti:
Novads/
pilsēta

Kuldīgas
novads

Biedrība / projekta vadītāja kontakti

Biedrība "Kursas raksti"

Projekta nosaukums/ īstenošansa
periods

Projekta mērķis un galvenās aktivitātes

Piešķirtā
summa

“Jautā, pirms balso!”
23.07.2018. - 05.10.2018.

Mērķis: Veicināt Kuldīgas, Skrundas un Alsungas iedzīvotāju,
īpaši jauniešu līdzdalību 13. Saeimas vēlēšanās, dodot iespēju
iedzīvotājiem pirms izvēlēties, par ko balsot, iztaujāt deputātu
kandidātus no Kurzemes vēlēšanu apgabala.

1073,07 EUR

“Piederam Latvijai”
01.06.2018. - 30.10.2018.

Mērķis: Sekmēt Kuldīgas novada dzirdes invalīdu līdzdalību
pilsoniskas sabiedrības izveidē, organizējot informatīvus,
izglītojošus un izzinošus pasākumus 40 dzirdes invalīdiem LNS
Kuldīgas reģionālās biedrības ietvaros, lai veicinātu viņu
patriotisma un piederības izjūtu Latvijai, savai pilsētai un savam
novadam

998,98 EUR

“Kurzemes un Latgales
kultūrtelpas mijiedarbības
atspoguļojums vēsturiski
teatrālajā uzvedumā "Apsolītā
zeme Kurzemē"
01.06.2018. - 15.11.2018.
Patriotiskais skrējiens “Izgaismo
un iepazīsti Priekules novadu”
11.06.2018. - 23.06.2018.

Mērķis: Iestudēt lugu, kas uzrakstīta pēc Vitālija Sandera
vēsturiskā stāsta “Bernharda ceļš mūžībā” motīviem, uzvest to ,
lai caur teātra spēles elementiem iepazīstinātu kurzemniekus ar
vienu no Latvijas vēstures mazāk pētītiem un atspoguļotiem
posmiem – latgaļu ģimeņu ieceļošanu Kurzemē, Sakas pagasta
Grīņos, pagājušā gadsimta 30- tajos gados.
Mērķis: Apceļot Priekules novadu, apmeklējot īpašas, skaistas un
vēsturiskas nozīmes vietas, lai iepazītu un veicinātu pieķeršanos.

1590,00 EUR

Inguna Spuleniece
+371 28794679
ejupamezu@gmail.com

Kuldīgas
novads

Pāvilostas
novads

Priekules
novads

Biedrība
"Latvijas Nedzirdīgo savienība"
Kuldīgas reģionālā
struktūrvienība
Ţanete Škapare
+371 26513826
tulks_kuldiga@lns.lv
Biedrība “Pāvilostas
kultūrvēsturiskais vides centrs”
Marita Horna
+371 29226526
maritahorna@inbox.lv
Biedrība “Priekules veloklubs”
Mārtiņš Mikāls
+371 26514229

930,00 EUR

Martins.mikals@inbox.lv
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Talsu
novads

Ventspils
novads

Internacionāli un Sabiedriski
Aktīvo - Arboristu,
Koku kopēju biedrība
Dace Jansone
+371 26555926
Daces.jansones@gmail.com
Biedrība "POPES MUIŢA"
Roberts Grinbergs
+371 26562114
roberts.grinbergs@ventspils.lv

Ventspils
novads

Biedrība „Samarietis”
Skaidrīte Bruhanova
+371 29486314
duka17@inbox.lv

"Mosties, Celies, Strādā!" dendroloģiskā parka saglabāšana
nākamajām paaudzēm
Valdemārpils "Dižozoli"
01.09.2018. -25.11.2018.
„Popes muižas dzimtļaužu
konference”
01.05.2018. - 20.10.2018.

“Ģimeņu ieguldījums Latvijai –
Puzes pagastā”
01.06.2018. - 31.08.2018.

Mērķis: Novadnieka, izcilā mežsaimnieka Jāņa Metuzāla
dendroloģisko stādījumu kolekcijas Valdemārpils “Dižozolos”(
bij.“Priedniekos”) apzināšana, parka un kolekcijas stāvokļa
apzināšana un novērtēšana. Skolēnu zināšanu bagātināšana par
izcilām novada personībām, dalība vēsturiski nozīmīgu vietu
sakopšanā.

1300,00 EUR

Mērķis: Ar plašu sabiedrības līdzdalību, piesaistot Latvijā
vadošos vēsturniekus un demogrāfus, padziļināti izpētīt un apzināt
Popes muižas zemnieku dzimtas, kas kopš 18.gs. ar specifiskajiem
uzvārdiem ir saglabājušās līdz mūsdienām un kuru pēctečiem ir
nozīmīgi sasniegumi mākslas ,sporta, zinātnes un kultūras jomā.
Veidot plašu un precīzu ģeneoloģisko datubāzi par Popes muižas
zemnieku dzimtām, kas palīdzētu ikvienam Popes muižas
zemnieku dzimtas pēctecim atrasts sevi Popes muižas zemnieku
dzimtu kokā.

1600,00 EUR

Mērķis: Sadarbojoties dažādām paaudzēm ģimenē , apkopot
savāktos vēsturiskos materiālus par kultūrvēsturiskām vietām
Puzes pagastā un izveidot par tām informatīvus stendus.

511,00 EUR
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STARPKULTŪRU DIALOGS
Apstiprināti 6 projekti no 10 iesniegtajiem
Kopējā piešķirtā summa: 7999,50 EUR

Apstiprinātie projekti:
Novads/
pilsēta

Brocēnu
novads

Liepāja

Liepāja

Biedrība / projekta vadītāja
kontakti

Projekta nosaukums/ īstenošanas
periods

Biedrība “Mantinieki”

“Kurzemes starpkultūru festivāls
2018”
01.07.2018. - 25.11.2018.

Mērķis: Veicināt stereotipu mazināšanos par dažādām kultūrām
un tautībām un stiprināt latviešu un mazākumtautību biedrību
savstarpējo sadarbību, organizējot Kurzemes starpkultūru festivālu
2018.

„Kreativitāte Karostā
(Creativity in Karosta)”
21.08.2018. - 25.08.2018.

Mērķis: Veicināt saliedētas sabiedrības veidošanu Liepājā,
īstenojot publisku starpkultūru kreativitātes pasākumu, kas vērsts
uz līdzdalību un sadarbību multikulturālā Liepājas pilsētas rajonā
„Karosta”

“Kartupeļu festivāls”
01.09.2018. - 30.09.2018.

Mērķis: Veidot vienotu daudznacionālu sabiedrību Liepājā,
stiprinot savstarpējo sadarbību un veicinot strapkultūru dialogu
starp mazākumtautību pārstāvjiem un latviešiem. Padziļināt
Liepājas iedzīvotāju un viesu zināšanas par Liepājā dzīvojošu
mazākumtautību pārstāvju kultūru daudzveidību un viņu tautas
tradīciju saglabāšanu, atbalstot aktivitātes un kolektīvu uzstāšanos
ar kartupeļu tematikas programmu.
Mērķis: Liepājas iedzīvotāji un viesi paplašinās savas zināšanas
par Ukrainas vēsturi un ukraiņu kultūras tradīcijām, apskatot
gleznu izstādi, skatoties teatrālu izrādi un klausoties tautas
ansambļa uzstāšanos pasākumā, kas veltīts Ukrainas Tautas
Republikas neatkarības izsludināšanas simtgadei un Kijevas
Krievzemes kristietības jubilejai (1030 gadi).

Inta Švaţa
+371 22019265
intasvaza@gmail.com
Biedrība “House of Houpe”
Tatjana Tarasova
+371 29897601
houseofhope.lv@gmail.com
Biedrība "Liepājas baltkrievu
kopiena "MARA""
Anţela Fomina
+371 25920824
andza212@inbox.lv

Liepāja

Biedrība „Liepājas ukraiņu
kopiena "Svitanok"”
Anţela Fomina
+371 25920824
andza212@inbox.lv

“Ukraiņu kultūras diena Liepājā
2018 (veltīta Kijevas Krievzemes
kristīšanas 1030. gadam un
Ukrainas Tautas Republikas
neatkarības izsludināšanas
simtgadei)”
01.08.2018. - 31.08.2018.

Projekta mērķis

Piešķirtā
summa

1600,00 EUR

1 600,00 EUR

1188,10 EUR

1249,40 EUR
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Saldus
novads

Talsu
novads

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

“Nesiet Jeruzālemei miera
sveicienu”
15.05.2018. - 24.11.2018.

Mērķis: Tuvināt latviešu un ebreju tautu Izraēlas un Latvijas
valsts nozīmīgajās dibināšanas gadadienās

“Ebreju pasakas Sabilē”
01.05.2018. - 25.11.2018.

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

Ilāna Lisagora
+371 29415278
lisagor@inbox.lv

762,00 EUR

1600,00 EUR

MAZĀKUMTAUTĪBU NVO ATBALSTS
Apstiprināti 5 projekti no 7 iesniegtajiem
Kopējā piešķirtā summa: 7987,65 EUR

Apstiprinātie projekti:
Novads/
pilsēta

Liepāja

Liepāja

Biedrība / projekta vadītāja
kontakti

Projekta nosaukums/ īstenošanas
periods

Biedrība “Liepājas
multinacionālais kultūras
centrs "Unisons"”

“Zābaciņi, zābaciņi lūdz lai
dziedam, dejojam!”
01.05.2018. - 25.11.2018.

Mērķis: Stiprināt biedrības „”Unisons” darbu ar materiāliem un
cilvēciskiem resursiem, pilnveidot ansambļa “Jarilo” atpazīšanas
tēlu lai nodrošinātu aktīvu darbību ilgtermiņa savas nacionālās
identitātes saglabāšanā.

1599,65 EUR

“Poļi savai pilsētai Liepājai
vēsturē un šodien”
01.08.2018. - 31.10.2018.

Mērķis: Iepazīstināt Liepājas sabiedrību ar vēsturisko poļu devumu
pilsētai, ieskatīties mums vēl nezināmajā Polijas šodienā un abu
valstu simtgades godam sniegt liepājniekiem poļu mūzikas
koncertu.

1600,00 EUR

Jekaterina Cema
+371 26037410
e.cema@ostkom.lv
Liepājas Poļu biedrība
„VANDA”
Rita Rozentāle
+371 26544088
ritite@inbox.lv

Projekta mērķis un galvenās aktivitātes

Piešķirtā
summa
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Saldus
novads

Biedrība “Ţivica

“Dāvini prieku sev un citiem”
01.05.2018. - 25.11.2018.

Tamāra Svirbuta
+371 29937507
arsen12@inbox.lv
Talsu
novads

Ventspils

Sabiedrības integrācijas
biedrība "Alternativas"
Kaspars Arhipovs
+371 20313154
sibalternativas@gmail.com
Ventspils vācu kultūras
biedrība
Antra Ziemele
+371 29216016
antra.ziemele@inbox.lv

“Kultūra mūs vieno!”
01.05.2018. - 25.11.2018..

“Tautas tērpu iegāde Ventspils
vācu kultūras biedrības
ansamblim „Windau””
01.05.2018. - 02.07.2018.

Mērķis: Organizēt pasākumus, kuri ir balstīti uz krievu tautas
kultūru un tradīcijām, pilnveidot ansambļa skatuvisko veidoli,
sekmēt ansambļa mākslinieciskās meistarības izaugsmi, palielināt
sadarbību un tīklu partnerību reģionālā un nacionālā līmeņa
ietvaros, lai nodrošinātu biedrības aktīvu darbību savas nacionālās
identitātes saglabāšanā.
Mērķis: Veicināt romu kultūras identitātes saglabāšanu un
starpkultūru dialogu, attīstot romu tradicionālo amatiermākslas
kolektīvu darbību, kā arī sekmējot sadarbību starp romu kopienu,
vietējo pašvaldību un pārējām iesaistītām pusēm Kurzemes reģionā.
Mērķis: Ikvienam ansambļa „Windau” dalībniekam autentisku
vācu tautas tērpu.

1600,00 EUR

1600,00 EUR

1588,00 EUR
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