
 

 

Latvijas Republikas Kultūras ministrijas finansētā 

projektu konkursa pilsoniskās sabiedrības attīstības un starpkultūru dialoga jomā 

 “Iesaisties Kurzemē!” apstiprinātie projekti 

2015. gadā 

Projekti, kas veicina PILSONISKĀS SABIEDRĪBAS INICIATĪVAS  
Apstiprināti 11 projekti no 16 iesniegtajiem. Kopumā piešķirti 8 000 EUR projektu īstenošanai 

 

Novads/pilsēta 
Biedrība / projekta vadītāja 

kontakti 

Projekta nosaukums/ īstenošansa 

periods 
Projekta mērķis  

Projekta 

īstenošanai 

piešķirtā summa 

Aizputes novads 

 

 Biedrība “Kazdangas 

kultūrvēsturiskais 

mantojums” 

 
Māra Tīmane 

+371 29103813 

kazdanga.tic@inbox.lv 

 

 

 

“No skolas sola līdz projektam” 

02.09.2015. -  11.12.2015 

 

Mērķis: Veicināt Kazdangas skolēnu pašizaugsmi un interesi pagasta 

attīstībā, noorganizējot jauniešu apmācības un izstrādājot projekta 

ideju. 

 

 

 

500,00 EUR 

Brocēnu novads 

 

Ģimeņu biedrība 

“Ligzda” 
 

Kristīne Lieldaudziete 

+371 26377580 

lieldaudziete@tvnet.lv 

 

“Labie darbi savam novadam” 

13.08.2015 – 24.01.2016 

 

Mērķis: Veicināt un attīstīt Brocēnu novada jauniešu sabiedrisko 

aktivitāti un pilsonisko līdzdalību. 

 

 

 

 

 

1000,00 EUR 

Dundagas 

novads 

 

Dundagas novada 

atbalsta biedrība 
 

Tamāra Kaudze 

+371 29191969 

tkaudze@gmail.com 

 

 

 

“Sadarbojies radoši, rīkojies – Tu 

varēsi!” 

13.08.2015 – 15.10.2015 

 

 

Mērķis: Pilnveidot jauniešu izpratni un zināšanas par dažādām 

sadarbības un līdzdalības formām pilsoniski aktīvas sabiedrības 

veidošanā, veicināt viņu iesaistīšanos novada dzīves kvalitātes 

uzlabošanā ar iespējām radīt jaunas darbavietas Dundagas novadā. 

 

 

 

996,30 EUR 

mailto:kazdanga.tic@inbox.lv
mailto:lieldaudziete@tvnet.lv
mailto:tkaudze@gmail.com


Dundagas 

novads 

 

Biedrība “Kolkas 

zvejnieki” 
 

Eva Frišenfelde 

+371 26324975 

evave@inbox.lv 

 

 

Kolkas zvejnieka dēls 

24.07.2015. -  24.01.2016. 

 

Mērķis: Veicināt piekrastes zvejniecības procesa popularizēšanu, 

motivējot pagasta skolēnus un jauniešus iesaistīties zvejas procesā un 

pēc kopīgi padarītā izstrādāt bukletu, par iegūtām emocijām virtuāli 

informējot apkārtējos un veicinot Kolkas vārda izskanēšanu. 

 

 

 

500,00 EUR 

Kuldīgas novads 

 

Biedrība “Kursas 

raksti” 
 

Laila Liepiņa 

+371 26019456 

ejupamezu@gmail.com 

 

 

“Ieklausies, mācies un dari!” 

01.09.2015 – 24.01.2016 

 

Mērķis: Uzrunāta, aktivizēta sabiedrība; informētas, izglītotas NVO 

Kuldīgas, Skrundas un Alsungas novados. 

 

 

 

 

497,35 EUR 

 

Kuldīgas novads 

 

 

Biedrība “Piektdienis” 
 

Lienīte Bebriša 

+371 27182105 

lienebebrisha@inbox.lv 

 

 

 

“Brīvprātīgais darbs – iespēja 

mūsdienīgam jaunietim” 

07.10.2015 – 13.01.2016 

 

 

 

 

Mērķis: Veicināt Kuldīgas pilsētas skolu skolēnu iesaistīšanos 

brīvprātīgajā darbā, attīstot izpratni par šī darba nozīmi, kā arī 

motivējot un iesaistot tos brīvprātīgā darba praksē. 

 

 

 

 

1000,00 EUR 

Liepāja 

 

Bērnu un jauniešu 

biedrība “Skrejceļš” 

 
Anna Īviņa 

+371 29871558 

anna.klaudija@gmail.com 

 

 

 

“Liepājas jauniešu NVO kapacitātes 

celšana” 

13.08.2015 – 24.01.2016 

 

Mērķis: Stiprināt sadarbību starp Liepājā reģistrētām jauniešu NVO 

u.c. sektoriem, kopīgu mērķu un jaunatnes politikas prioritāšu 

sasniegšanā Liepājā, popularizēt NVO darbību un veicināt jaunu 

biedru iesaisti. 

 

 

 

 

500,00 EUR 

Saldus novads 

 

 

Biedrība 

“Jaunmuižnieks” 
 

Ilze Kļava 

+371 29115267 

ilze@druva.lv 

 

 

 

“Jaunmuižas saimnieki” 

20.08.2015 – 20.01.2016 

 

Mērķis: Veicināt dažādu vecumu Jaunlutriņu pagasta iedzīvotāju 

pilsonisko līdzdalību, iesaistot viņus sakoptas dzīves vides veidošanā, 

savu dzīvojamo māju apsaimniekošanā un rosinot patriotisku un 

izglītojošu sadarbību ar citu Saldus novada pagastu aktīvajiem 

iedzīvotājiem. 

 

 

 

1000,00 EUR 

mailto:evave@inbox.lv
mailto:ejupamezu@gmail.com
mailto:lienebebrisha@inbox.lv
mailto:anna.klaudija@gmail.com
mailto:ilze@druva.lv


Saldus novads 

 

 

Biedrība “Mantinieki” 
 

Inta Svaža 

+371 22019265 

intucis2@inbox.lv 

 

 

 

“Pagātne + Tagadne = Nākotne” 

13.08.2015 – 24.01.2016 

 

Mērķis: Sniegt paplašinātas zināšanas par Latvijas valsti un tās 

vēsturi un attīstīt pilsoniskās prasmes un attieksmes Saldus, Brocēnu 

un Skrundas novada vidusskolēniem. 

 

 

 

1000,00 EUR 

Saldus novads 

 

 

Biedrība “Pī eM Kei” 
 

Egita Eversone 

+371 26326607 

eversone.egita@gmail.com 

 

 

 

“Latvija sākas tevī” 

13.08.2015 – 24.01.2016 

 

Mērķis: Veicināt bērnu un jauniešu piederības sajūtu Latvijai un 

savam novadam, kā arī izpratni par pašvaldības darbu. 

 

 

 

 

 

 

 

509,85 EUR 

Talsu novads 

  

Biedrība INSUS” 
 

Anete Ankmane 
+371 29252737 

anete.ankmane@gmail.com 

 

 

“Nāc un dari, Tu to vari” Talsos 

16.01.2016. 

 

 

Mērķis: Veicināt lietderīgu laika pavadīšanu, izzināšanu, radošu 

attīstību un sadarbību bērnu un jauniešu vidū. 

 

 

496,50 EUR 

 

 

 

Informāciju sagatavoja: 

Linda Penēze, Kurzemes NVO atbalsta centrs 

m.t. 26650518, linda@kurzemesnvo.lv 

mailto:intucis2@inbox.lv
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mailto:anete.ankmane@gmail.com
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