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

“Iesaisties Kurzemē!” apstiprinātie projekti
Joma

Pilsoniskās sabiedrības iniciatīvas
Starpkultūru dialogs
Mazākumtautību NVO atbalsts

Saņemti projektu
pieteikumi

Apstiprināti
projekti

27
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6
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4

Projektu administrētājs: biedrība “Kurzemes NVO atbalsta centrs”
Kontaktpersona: Inese Siliņa, tel. 29811722, inese@kurzemesnvo.lv
Informācija par projektu konkursu: www.kurzemesnvo.lv
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Apstiprinātie projekti, kas veicina
PILSONISKĀS SABIEDRĪBAS INICIATĪVAS
Apstiprināti 6 projekti no 27 iesniegtajiem
Novads/pilsēta

Biedrība / projekta vadītāja
kontakti

Projekta nosaukums/
īstenošansa periods

Kuldīgas nov.

Biedrība “”Padure”

“Es daru..., es radu..., es
esmu Latvija.”
01.09.2016. - 21.12.2016.

Vigra Leismane
+371 29342119
vigrai@inbox.lv

Projekta mērķis un galvenās aktivitātes

Mērķis: Skaidrot, stiprināt un attīstīt Padures pagasta bērnos un
viņu ģimenes locekļos latviskumu un piederības sajūtu savai
valstij, novadam, pagastam, rosinot pašorganizējošus procesus un
sadarbību starp dažāda vecuma sabiedrības pārstāvjiem.

Projekta
īstenošanai
piešķirtā summa

2 000,00 EUR

1. Oriģinālliteratūras lasīšanas pasākumi un tikšanās ar grāmatu
autoriem Padures skolas skolēniem.
2. Sadziedāšanās svētki – koncertprogramma - konkurss, kurā katrs
dalībnieks izpilda vienu tautasdziesmu un vienu latviešu
komponista darbu un saviesīgs pasākums ar kopā dziedāšanu.
3. Akcija „Kultūras skolas soma” - Padures pagasta bērnu un
jauniešu ekskursija uz Liepāju- novadpētniecības muzeju,
piedaloties četrās muzejpedagoģijas stundās par Liepājas nozīmi
Latvijas valsts veidošanā, koncertzāles „Lielais dzintars”
apmeklēšana.
4. Latvijas valstiskuma ceļi – pasākums „No hercoga Jēkaba līdz
Latvijas valsts veidošanai”, lai labāk izprastu un apzinātos sava
novada attīstību dažādos laika periodos, iepazītu tā vēsturi un
izzinātu mūsdienas.
5. Radošās darbnīcas par dažādām tēmām. Noslēgumā vienas latvju
rakstu zīmes izveidošana no koka, kura kalpo kā vides objekts par
godu Latvijas 100-gadei pie Padures skolas.
6. Pasākums „Citiem Helovīni mums Svētki latviešu
tautasdziesmai” –- Dainu tēva Krišjāņa Barona dzimšanas dienas un
Veļu laika – 31. oktobra svinēšana ar tautasdziesmām, latviešu
rotaļdejām, dančiem un radošām aktivitātēm.
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Liepāja

Nīcas nov.

Biedrība “Liepājas Novada
fonds”
Aiga Jaunskalţe
+371 26808351
liepajasfonds@gmail.com

“Kur-zeme iedvesmo!”
01.09.2016. - 30.11.2016.

Nīcas novada attīstības
biedrība

“Ar Latviju sirdī”
05.09.2016. - 05.12.2016.

Dina Tapiņa
+371 26112452
dina.tapina@nica.lv

Mērķis: Aktualizēt skolotāju nozīmi sabiedrības attīstībā un viņu
Latvijai sniegto iedvesmu.
1. Akcija „Pastāsti par savu skolotāju!” - apzināt izglītības
darbiniekus ar lielu ietekmi uz kopienas dzīvi un skolu, un izplatīt
informāciju par šiem cilvēkiem.
2. Brošūras „Kur skolotāji iedvesmo” izdošana - katra Kurzemes
reģiona cilvēku nosaukto skolotāju vārdi un īss viņu darbības
raksturojums.
3. Pasākums „Iedvesmas sarunu mozaīka „Kur-zeme iedvesmo!””iedvesmas stāsti par skolotājiem un muzikāli priekšnesumi, lai
popularizētu Latvijas cilvēku talantus, izcilību un uzņēmīgumu, kā
arī iedvesmotos no tiem.
Mērķis: Sekmēt skolēnu patriotismu un veicināt jaunākās paaudzes
izpratni par Latvijas Valsts tapšanas nozīmīgajiem vēsturiskajiem
notikumiem, kuros tika iesaistīti arī Nīcas novadnieki, kā arī
veicināt iedzīvotāju, jo īpaši skolēnu, piederības sajūtu savai valstij
un patriotisko audzināšanu un pilsonisko līdzdalību, projekta
ietvaros organizējot pasākumu kopumu par godu Lāčplēša dienai un
Latvijas Republikas proklamēšanas gada dienai.

1 500,00 EUR

1 211,01 EUR

1. Lāčplēša kara ordeņu kavalieru un Brīvības cīņās kritušo varoņu
atdusas un piemiņas vietu apmeklēšana.
2. Lāčplēša kara ordeņu kavalieru piemiņas plākšņu un Brīvības
cīņās kritušo karavīru piemiņas akmens sakopšana.
3. Lāpu gājiens par godu Lāčplēša dienai.
4. Radošā aktivitāte par godu Latvijas Republikas proklamēšanas
gada dienai - akcija, kuras ietvaros no svecītēm izveidota Latvijas
kontūra un viens no latviešu etnogrāfiskajiem simboliem – Saules
zīme Nīcas centrā.
Saldus nov.

Saldus sadraudzīgā biedrība
Līga Mačiņa
+371 26628188
saldussadraudziga@gmail.com
ligamacina@gmail.com

“Neizzinātais Kurzemes
cietoksnis”
01.09.2016. - 30.11.2016.

Mērķis: Saglabāt Latvijas vēstures liecības, veidot jauniešos
pilsonisko apziņu – bez vēstures nav nākotnes!

1 439,93 EUR

1. Ozolu stādīšanas vietas izlūkbrauciens – talka Zvārdes pagastā.
2. Virtuālās Kurzemes cietokšņa kartes izveide e-vidē.
3. Ekskursija pa Kurzemes Cietokšņa līniju.
4. Ozolu stādīšana pa Kurzemes katla frontes līniju Zvārdes pagasta
teritorijā.
5. Noslēguma pasākums un izstāde
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Talsu nov.

Virbi

“Ieriti Saulīte Jaunpagastā”
01.09.2016. - 21.12.2016.

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

Talsu nov.

Ģibuļu pagasta aprūpes un
attīstības biedrība
"Vīgrieze"
Antra Jaunskalţe
+371 29193595
jaantra@inbox.lv

“Simts krāsu gaismā mirdz
mans novads Latvijā”
08.09.2016. - 21.12.2016.

Mērķis: Latviskās identitātes stiprināšana veicinot nemateriālā
kultūras mantojuma izzināšanu, izpratni, saglabāšanu un tālāk
nodošanu.
1. Praktisko nodarbību cikls “SAULES GADA RITS”
2. Latviešu tradicionālo svētku svinēšana - Rudens saulgrieži
APJUMĪBAS.
3. Seminārs – meistarklase “Graudi, to lietošana uzturā. Maizes
cepšana”.
4. Pasākums - vakarēšana, šūpuļdziesmas, kokles spēle kopā ar
folkloras kopas “Laiva” vadītāju Andu Ābeli.
5. Mārteņu svinēšana – Virbu pamatskolas skolēnu koncerts, rotaļas
un danči kopā ar Latviskās dzīvesziņas un tautas tradīciju kopēju
Liju Dunsku.
6. Puzuru un masku darināšana gatavojoties Ziemassvētku
svinēšanai.
7. Seminārs “Pārdomu laiks pirms ziemassvētkiem…” sadarbībā ar
Sarmīti Krišmani par attīrīšanās rituāliem pirms Ziemassvētkiem un
tautasdziesmu praktisko pielietojumu.
8. Noslēgumā – Ziemassvētku svinēšana izmantojot projekta
iepriekšējās aktivitātēs izveidotos dekorus un cienastus.
Mērķis: Talsu novada amatieru gleznotāju studiju sadarbības
veicināšana, studiju dalībnieku talantu pilnveidošana, kopīgas
izstādes izveidošana, tādējādi dodot savu pienesumu Latvijas
simtgadei veltīto pasākumu klāstā kā savu īpašo dāvanu mūsu
valsts dzimšanas dienā.

1 078,69 EUR

770,37 EUR

1.Meistarklase „Saules gaisma rudenī” kopā ar Dianu Dzelmi un
Katrīnu Vīnerti - gleznošana akrila tehnikā.
2. Meistarklase „Talsi pārsteidz....” kopā ar Andri Vikaini zīmēšanu ar krāsainām lodīšu pildspalvām.
3. Meistarklase „Nosapņotie otas pieskārieni” kopā ar Andri Vītolu
- gleznas abstraktā tehnikā, kurā dažādas faktūras veidojas ar
celtnieku špahteļa lāpstiņu palīdzību.
4. Pieredzes apmaiņas brauciens uz Mākslu attīstības biedrību
„Ilizana” Saldus novadā
5. Izstādes ”Mīļa mana tēvu zeme divu roku siltumā” iekārtošana meistarklasēs uzgleznoto darbu sagatavošana un ierāmēšana
6. Izstādes ”Mīļa mana tēvu zeme divu roku siltumā” atklāšana
Talsu Radošajā sētā.
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Apstiprinātie projekti, kas veicina

STARPKULTŪRU DIALOGU
Apstiprināti 5 projekti no 8 iesniegtajiem.
Novads/pilsēta

Biedrība / projekta vadītāja
kontakti

Projekta nosaukums/ īstenošanas
periods

Dundagas un
Rojas novads

Biedrība “Mazirbes draugu
kopa”

“Palīdzēsim patvēruma
meklētājiem iepazīt mūs, mums
- viņus!”
01.09.2016. - 21.12.2016.

Lilita Kalnāja
+371 2923718
Lilita.kalnaja@gmail.com

Projekta mērķis

Mērķis: Iepazīt arābu bēgļus, kas mīt Rīgā Muceniekos,
tiem organizējot tikšanos ar Kurzemes skolu jauniešiem,
ļaut viņiem stāstīt par savu kultūru, iepazīstināt tos ar
mūsu parašām, skaisto Kurzemes dabu, tādējādi iepazīt
vienam otru un mazināt baiļu sajūtu no svešā.

Projekta
īstenošanai
piešķirtā summa

1 926,00 EUR

Patvēruma meklētāju tikšanās pasākumi ar skolu jaunatni
Mazirbē, Kolkā, Rojā un Dundagā un ekskursijas Kurzemē
Liepāja

Biedrība “Liepājas poļu
sieviešu klubs “VANDA””

“2.Tautu draudzības ugunskurs
Liepājā”
05.09.2016. - 01.10.2016.

Rita Rozentāle
+371 26544088
ritite@inbox.lv

Liepāja

Biedrība “Liepājas
A.Puškina 2. vidusskolas
atbalstam”
Andra Jākobsone
+371 26369002
andra.jakobsone@gmail.com

“Dažādība kā izaugsmes
iespēja”
12.09.2016. - 12.21.2016.

Mērķis: Veidot vienotu daudznacionālu sabiedrību
Liepājā, stiprinot savstarpējo sadarbību starp septiņām
mazākumtautību biedrībām kopā ar pamatnācijas
cilvēkiem, uzturot dzīvu 2015.gadā aizsākto Tautu tikšanās
ikgadēju tradīciju.
1.Apaļā galda diskusija mazākumtautību biedrību pārstāvjiem
2. Kociņu stādīšana Liepājā
3. 2.Tautu draudzības ugunskurs Liepājā
Mērķis: Veicināt starpkultūru dialogu, savstarpējo
izpratni, toleranci un tradīciju mantojuma izzināšanu,
mazinot stereotipus un nodrošinot multi-perspektīvu
līdzdalību.
1. Izpēte par to, cik dažādu tautību skolēni mācās Liepājas
A.Puškina 2. vidusskolā un Nīcas vidusskolā
2. Interneta vietnes izveide (Facebook lapa) un 10 intervijas
3. Improvizācijas teātra diena
4. Pieredzes apmaiņas brauciens uz Ventspils 3. vidusskolu
5. Tiešsaistes konkurss – ziemas saulgriežu folkloras un
tradīciju mantojums dažādās kultūrās
6. Projekta noslēguma pasākums “Ziemas saulgriežu laiks”

1 996,89 EUR

1 000,00 EUR
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Saldus novads

Saldus novads

Biedrība “Mantinieki”
Inta Švaţa
+371 22019265
Intucis2@inbox.lv
Biedrība “Drošas dzīves
vides attīstības biedrība
Oāze”
Ilga Ķuze
+37126311363
ilga.kuze@gmail.com

“Kurzemes starpkultūru festivāls Mērķis: Veicināt Kurzemes mazākumtautību un latviešu
2016”
kultūras biedrību sadarbību un piedalīšanos kopīgu
01.09.2016. - 21.12.2016.
pasākumu norisē.
Kurzemes starpkultūru festivāls 2016 Saldū, kurā uzstājās 12
kolektīvi no Kurzemes mazākumtautību un latviešu biedrībām
“Cittautieši prožektoru gaismā”
Mērķis: Iecelt proţektoru gaismā cittautiešus, kas vakar un
05.09.2016. - 21.12.2016.
šodien ar savu darbu, rīcību spodrina Latvijas vārdu un
liek tai mirdzēt.
1. Skolēnu pētījumi par cittautiešiem - kas, kā, kur, kad, kādā
veidā - ir veicis nozīmīgu darbu Latvijas attīstībā
2. Skolēnu ekskursijas uz uzņēmumiem, kurus Saldus novadā
ir izveidojuši un veiksmīgi vada cittautieši
3. Lāčplēša dienas pasākums
4. Erudīcijas konkurss par Saldus novadu, citām tautībām un
dažādu tautu izteicieniem
5. Tikšanās ar cittautiešiem, kas ikdienā strādā Druvas
vidusskolā, bet par viņu citu nacionalitāti zina vai nojauš tikai
retais
6. Valsts svētkiem veltīts koncerts, zsverot cittautu pienesumu
latviešu kultūrai.

2 000,00 EUR

1 077,11 EUR

Apstiprinātie projekti, kas veicina

MAZĀKUMTAUTĪBU
NEVALSTISKO ORGANIZĀCIJU DARBĪBU
Apstiprināti 4 projekti no 6 iesniegtajiem.
Novads/pilsēta

Liepāja

Biedrība / projekta vadītāja
kontakti

Projekta nosaukums/ īstenošanas
periods

Biedrība “Liepājas poļu
sieviešu klubs VANDA”

“Poļu biedrības VANDA
stiprināšana Liepājā”
05.09.2016. – 21.12.2016.

Rita Rozentāle
+371 26544088
ritite@inbox.lv

Projekta mērķis un galvenās aktivitātes

Mērķis: Stiprināt biedrības VANDA darbības kapacitāti
Liepājā, attīstot poļu tautas nacionāli kulturālo identitāti.
1.Datora un multifunkcionālā printera iegāde
2. Tautas tērpa daļas - zābaciņu - un karoga/vimpeļa iegāde
3. Brauciens uz Polijas valsts Neatkarības svētkiem Daugavpilī
4. Ziemassvētku ieskaņas koncerts Ventspilī
5. Četras tematiskās pēcpusdienas nacionāli kulturālās
identitātes vairošanai

Projekta
īstenošanai
piešķirtā summa

2 780,40 EUR
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Talsu novads

Sabiedrības integrācijas
biedrība "Alternativas"
Kaspars Arhipovs
+371 28195686
arhipovs@inbox.lv

Saldus novads

Biedrība “Ţivica

“Romu kultūras identitātes
saglabāšana un līdzdalība
kultūrvides veidošanā caur romu
kultūru un aktivitāšu
starpniecību”
01.09.2016. – 21.12.2016.
“Soli pa solim”
01.09.2016. – 21.12.2016.

Tamāra Svirbuta
+371 29937507
arsen12@inbox.lv

Mērķis: Veicināt sadarbības platformu un starpkultūru
dialogu ar cittautu interešu grupām un organizācijām,
romu NVO un kopienām caur kultūru un valodu Latvijā.
1.Romu NVO labās prakses un pieredzes apmaiņas pasākumu
cikls
2.Latvijas romu kultūras festivāls „Urdenoro”
Mērķis: Stiprināt biedrības "Ţivica" darbu ar materiāliem
un cilvēciskiem resursiem, pilnveidot ansambļa atpazīšanas
tēlu, lai nodrošinātu aktīvu darbību ilgtermiņā savas
nacionālās identitātes saglabāšanā.

1 544,60 EUR

2 975,00 EUR

1.Nacionālo tērpu izgatavošana biedrības slāvu tradīciju
ansamblim
2.Portatīvā datora un 2 platleņķu mikrofonu iegāde ansamblim
3. Ansambļa dalība Kurzemes mazākumtautību pasākumā
"2.Tautu draudzības ugunskurs Liepājā"
4. Muzikāli literārā viesistaba “Es savai Latvijai”, kurā uzstājas
biedrības biedri un atbalstītāji ar saviem talantiem
5.Saldus un Brocēnu novadu skolēnu Izteiksmīgas runas
konkurss krievu valodā
6.Brauciens uz 10. Latvijas romu kultūras festivālu, Sabile
7. Pieredzes apmaiņas brauciens uz Liepāju
Liepāja

Biedrība “Liepājas
lietuviešu kultūras
biedrība RŪTA”
Stanislava Bezina
+371 29667673
stase.bezina@gmail.com

“Atbalsts lietuviešu kultūras
biedrībai „Rūta” Liepājā”
05.09.2016. – 10.10.2016.

Mērķis: Stiprināt lietuviešu nacionālo identitāti, atbalstot
biedrību „Rūta” etnogrāfisku tautas tērpa elementu un
vizītkaršu iegādē.

700,00 EUR

1.Tautas tērpa papildināšana ar etnogrāfiskiem priekšautiem un
jostām
2.Biedrības vizītkaršu izgatavošana
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