Latvijas Republikas Kultūras ministrijas finansētā
projektu konkursa pilsoniskās sabiedrības attīstības un starpkultūru dialoga jomā

“Iesaisties Kurzemē!” apstiprinātie projekti
2015. gadā
Projekti, kas veicina STARPKULTŪRU DIALOGU Kurzemē
Apstiprināti 10 projekti no 17 iesniegtajiem. Kopumā piešķirti 7 835,94 EUR projektu īstenošanai
Projekta mērķis

Projekta
īstenošanai
piešķirtā summa

Mērķis: Iepazīstināt Saldus novada iedzīvotājus un pilsētas viesus ar
ebreju tautas reliģiskajām tradīcijām un kultūras mantojumu.

1000,00 EUR

“Lai iemīlētu, ir jāiepazīst.”
22.09.2015 – 30.12.2015

Mērķis: Starpkultūru dialogs, izmantojot latviešu, lietuviešu un
krievu nacionālos svētkus.

999, 36 EUR

“Draudzība ar citu tautību biedrībām”
10.09.2015 – 28.12.2015

Mērķis: Veidot starpkultūru dialogu ar sešām cittautību Liepājā
esošajām biedrībām.

485,00 EUR

Novads/pilsēta

Biedrība / projekta vadītāja
kontakti

Projekta nosaukums/ īstenošansa
periods

Brocēnu novads

Sadraudzības biedrība
“TILTS”

“Šalom Izraēla”
26.09.2015 – 28.12.2015

Guna Samsonova
+371 29866255
guna.samsonova@inbox.lv

Kuldīgas novads

Biedrība “Mobilais
izglītības centrs”
Una Matisone
+371 26542280
una@kuldiga.lv

Liepāja

Biedrība “Liepājas vāculatviešu tikšanās centrs”
Irina Tīre
+371 25936220
tire@inbox.lv

Saldus novads

Biedrība “Vecāku klubiņš
DRUVE”

“Starpkultūru ietekme Saldus pilsētā
vakar un šodien”
21.09.2015 – 24.01.2016

Ilga Ķuze
+371 26311363
ilga.kuze@gmail.com

Saldus novads

Biedrība “Mantinieki”
Inta Svaža
+371 22019265
intucis2@inbox.lv

Saldus novads

Biedrība “Živica”

“Kurzemes starpkultūru festivāls
2015”
13.08.2015 – 31.10.2015

“Nāc un piedalies”
01.10.2015 – 15.12.2015

Tamāra Svirbuta
+371 29937507
arsen12@inbox.lv

Skrundas
novads

Nīkrāces pamatskolas
jauniešu biedrība
“BITES”

Mērķis: Veicināt pilsoniskās sabiedrības attīstību un starpkultūru
dialogu, pilnveidojot bērnu un vecāku zināšanas un izpratni par
multinacionālu kultūru simbiozi Saldus pilsētas veidošanās un
turpmākās attīstības procesā.

Mērķis: Veicināt Kurzemes mazākumtautību un latviešu kultūras
biedrību savstarpējo sadarbību un sekmēt starpetnisku nevalstisko
organizāciju sadarbības tīkla izveidi, sabiedrības radošumu un
līdzdalību, radot jaunu kultūras produktu – Kurzemes starpkultūru
festivālu.

Mērķis: Organizēt kopīgu rudens gadskārtu tradīciju svinēšanu
biedrībai “Živica”, divām latviešu folkloras kopām, ka arī baltkrievu
un ukraiņu Saldus un Brocēnu novadā dzīvojošu mazākumtautību
pārstāvjiem, un jauktajām ģimenēm.

“Būsim kopā!”
01.08.2015 – 30.11.2015

Mērķis: Iepazīstināt un saliedēt vismaz piecpadsmit Skrundas
novada cittautu kopienu ģimenes, izglītojot sabiedrību par dažādu
kopienu kultūrām Latvijā un veicinot šo kopienu integrēšanos
sabiedrībā.

“Kultūras mums līdzās”
13.08.2015 – 24.01.2016

Mērķis: Veicināt Talsu novada iedzīvotāju toleranci un savstarpējas
izpratnes veidošanu ar citām kultūrām Talsu novadā.

999, 50 EUR

1000,00 EUR

787,82 EUR

500,00 EUR

Svetlana Rudzīte
+371 26392700
svetlanarudzite@inbox.lv

Talsu novads

Biedrība “Mustus”
Ieva Priede
+371 22842101
ieva.priede@yahoo.com

500,00 EUR

Talsu novads

Biedrība “VIRBI”

“Es un Es ir Mēs”
17.08.2015 – 24.01.2016

Diāna Dzelzkalēja
+371 29199130
diana.dzelzkaleja@apollo.lv

Ventspils

Sabiedrības integrācijas
biedrība “Alternativas”
Dainis Krauklis
+371 22361915
dainis.krauklis@inbox.lv

Informāciju sagatavoja:
Linda Penēze, Kurzemes NVO atbalsta centrs
m.t. 26650518, linda@kurzemesnvo.lv

“Starpkultūru dialogs starp romu
kultūru un tradīcijām”
21.09.2015 – 06.12.2015

Mērķis: Veicināt nacionālo stereotipu mazināšanos un savstarpējās
uzticēšanās veidošanos iedzīvotāju vidū, sekmējot tolerantas un
saliedētas kopienas attīstību Virbu pagastā un mazākumtautību
iedzīvotāju iekļaušanos pilsoniskajās aktivitātēs.

Mērķis: Aizspriedumu kliedēšana un izpratne par Latvijā dzīvojošām
tautām un tradīcijām, lojalitātes veicināšana, starpkultūru dialogs un
sadarbība starp Latvijā dzīvojošām dažādu tautību kopām, tādējādi
izpaust savu personību, nacionālo piederību, tai raksturīgās
kultūrvērtības priekšnesumos.

639,57 EUR

924, 69 EUR

