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Īstenotie projekti  

“NVO atbalsta programma 2016” 

ietvaros  

Kurzemē, Zemgalē, Vidzemē, Latgalē, Rīgā un Rīgas reģionā  
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KURZEME 
Joma 

Saņemti projektu 
pieteikumi 

Apstiprināti 
projekti 

Pilsoniskās sabiedrības iniciatīvas 27 6 

Starpkultūru dialogs 8 5 

Mazākumtautību NVO atbalsts 6 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 Kurzemē, kas veicina 

 PILSONISKĀS SABIEDRĪBAS INICIATĪVAS 

Apstiprināti 6 projekti no 27 iesniegtajiem 
 

Novads/pilsēta 
Biedrība / projekta vadītāja 

kontakti 

Projekta nosaukums/ 

īstenošansa periods 
Projekta mērķis un galvenās aktivitātes 

Projekta 

īstenošanai 

piešķirtā summa 

Kuldīgas nov. Biedrība “”Padure” 

 

Vigra Leismane 

+371 29342119 

vigrai@inbox.lv 

“Es daru..., es radu..., es 

esmu Latvija.” 

01.09.2016. - 21.12.2016. 

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. 

 

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. 

 

 

 

 

 2 000,00 EUR 
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Liepāja Biedrība “Liepājas Novada 

fonds” 

Aiga Jaunskalže 

+371 26808351 

liepajasfonds@gmail.com 

“Kur-zeme iedvesmo!” 

01.09.2016. - 30.11.2016. 

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. 

1 500,00 EUR 

Nīcas nov. Nīcas novada attīstības 

biedrība 

 

Dina Tapiņa 

+371 26112452 

dina.tapina@nica.lv 

 

“Ar Latviju sirdī” 

05.09.2016. - 05.12.2016. 

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. 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. 

 

1 211,01  EUR 

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. 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  

1 439,93 EUR 
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Talsu nov. Virbi 

 

Diāna Dzelzkalēja 

+371 29199130 

diana.dzelzkaleja@apollo.lv 

 

 

“Ieriti Saulīte Jaunpagastā” 

01.09.2016. - 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. 

1 078,69 EUR 

Talsu nov. Ģibuļu pagasta aprūpes un 

attīstības biedrība 

"Vīgrieze" 

Antra Jaunskalže 

+371 29193595 

jaantra@inbox.lv 

“Simts krāsu gaismā mirdz 

mans novads Latvijā” 

08.09.2016.  - 21.12.2016. 

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.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. 

770,37 EUR 

mailto:diana.dzelzkaleja@apollo.lv
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Apstiprinātie projekti Kurzemē, kas veicina  

STARPKULTŪRU DIALOGU 
Apstiprināti 5  projekti no 8  iesniegtajiem.  

 

Novads/pilsēta 
Biedrība / projekta vadītāja 

kontakti 

Projekta nosaukums/ īstenošanas 

periods 
Projekta mērķis 

Projekta 

īstenošanai 

piešķirtā summa 

Dundagas un 

Rojas  novads 
Biedrība “Mazirbes draugu 

kopa” 

 

Lilita Kalnāja 

+371 2923718 

Lilita.kalnaja@gmail.com

  

“Palīdzēsim patvēruma 

meklētājiem iepazīt mūs, mums 

- viņus!” 

01.09.2016. - 21.12.2016. 

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. 

 

Patvēruma meklētāju tikšanās pasākumi ar skolu jaunatni 

Mazirbē, Kolkā, Rojā un Dundagā un ekskursijas Kurzemē 

 

 

 

 1 926,00 EUR 

Liepāja Biedrība “Liepājas poļu 

sieviešu klubs “VANDA”” 

 

Rita Rozentāle 

+371 26544088 

ritite@inbox.lv  

“2.Tautu draudzības ugunskurs 

Liepājā” 

05.09.2016. - 01.10.2016. 

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 

 

 

1 996,89 EUR 

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: 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” 

 

 

 

1 000,00 EUR 
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Saldus novads Biedrība “Mantinieki” 

 

Inta Švaža 

+371 22019265 

Intucis2@inbox.lv 

“Kurzemes starpkultūru festivāls 

2016” 

01.09.2016. - 21.12.2016. 

Mērķis: Veicināt Kurzemes mazākumtautību un latviešu 

kultūras biedrību sadarbību un piedalīšanos kopīgu 

pasākumu norisē. 

Kurzemes starpkultūru festivāls 2016 Saldū, kurā uzstājās 12 

kolektīvi no Kurzemes mazākumtautību un latviešu biedrībām  

 

2 000,00 EUR 

Saldus novads Biedrība “Drošas dzīves 

vides attīstības biedrība 

Oāze” 

 

Ilga Ķuze 

+37126311363 

ilga.kuze@gmail.com 

“Cittautieši prožektoru gaismā” 

05.09.2016. - 21.12.2016. 
Mērķis: Iecelt prožektoru gaismā cittautiešus, kas vakar un 

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. 

 

 

1 077,11 EUR 

 

  

Apstiprinātie projekti Kurzemē, kas veicina  

MAZĀKUMTAUTĪBU  

NEVALSTISKO ORGANIZĀCIJU DARBĪBU 
Apstiprināti 4  projekti no 6 iesniegtajiem.  

Novads/pilsēta 
Biedrība / projekta vadītāja 

kontakti 

Projekta nosaukums/ īstenošanas 

periods 
Projekta mērķis un galvenās aktivitātes 

Projekta 

īstenošanai 

piešķirtā summa 

Liepāja Biedrība “Liepājas poļu 

sieviešu klubs VANDA” 

 

Rita Rozentāle 

+371 26544088 

ritite@inbox.lv 

“Poļu biedrības VANDA 

stiprināšana Liepājā” 

05.09.2016. – 21.12.2016. 

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 

2 780,40 EUR 
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Talsu novads Sabiedrības integrācijas 

biedrība "Alternativas" 

 

Kaspars Arhipovs 

+371 28195686 

arhipovs@inbox.lv 

“Romu kultūras identitātes 

saglabāšana un līdzdalība 

kultūrvides veidošanā caur romu 

kultūru un aktivitāšu 

starpniecību” 

01.09.2016. – 21.12.2016. 

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” 

1 544,60 EUR 

Saldus novads Biedrība “Živica 

 

Tamāra Svirbuta 

+371 29937507 

arsen12@inbox.lv 

“Soli pa solim” 

01.09.2016. – 21.12.2016. 
Mērķis: Stiprināt biedrības "Živica" darbu ar materiāliem 

un cilvēciskiem resursiem, pilnveidot ansambļa atpazīšanas 

tēlu, lai nodrošinātu aktīvu darbību ilgtermiņā savas 

nacionālās identitātes saglabāšanā. 

 

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 

 

 

2 975,00 EUR 

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. 

 

1.Tautas tērpa papildināšana ar etnogrāfiskiem priekšautiem un 

jostām 

2.Biedrības vizītkaršu izgatavošana 

700,00 EUR 

 

  

https://mail.inbox.lv/compose?to=mailto%3astase.bezina%40gmail.com
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ZEMGALE 
Joma 

Saņemti projektu 
pieteikumi 

Apstiprināti 
projekti 

Pilsoniskās sabiedrības iniciatīvas 17 7 

Starpkultūru dialogs 13 6 

Mazākumtautību NVO atbalsts 9 7 

 

Projektu administrētājs: biedrība “Zemgales NVO atbalsta centrs” 

Kontaktpersona: Uldis Dūmiņš, tel. 29802373, uldis@zemgalei.lv 

Informācija par projektu konkursu: www.zemgalei.lv 
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Apstiprinātie projekti Zemgalē, kas veicina 

 PILSONISKĀS SABIEDRĪBAS INICIATĪVAS 
Apstiprināti 7 projekti no 17 iesniegtajiem.  

 

Novads/pilsēta 
Biedrība / projekta vadītāja 

kontakti 
Projekta nosaukums/ 

īstenošansa periods 
Projekta mērķis un galvenās aktivitātes 

Projekta 

īstenošanai 

piešķirtā summa 

Jelgava, 

Jelgavas un 

Ozolnieku 

novads 

Biedrība "Jelgavas sieviešu 

invalīdu organizācija 

"Zvaigzne"" 

Dzintra Saulkalne 

+371 26734214 

dzsa@inbox.lv 

"Tuvojoties Latvijas valsts 

simtgadei Pilsoniskās 

sabiedrības attīstības 

atbalstam" 

01.09.2016. – 19.12.2016. 

Mērķis: Jelgavas sieviešu ar īpašām vajadzībām aktivitātes 

Latvijas valsts simtgades pilsoniskās sabiedrības attīstībai. 

1. Mūzikas kopas nodarbības.  

2. Rudens talka. 

3. Divi  pieredzes apmaiņas braucieni uz Amatniecības centru 

''Jaunlīdumi'' un Sieviešu invalīdu  biedrību "Bauskas novada 

Aspazijas". 

 
 
 
 

400,00 EUR 

Jaunjelgavas 

novads 
Biedrība "Kultūras 

veicināšanas biedrība" 

Baiba Kellere 

+371 26227581 

Baiba.Kellere@jaunjelgava.lv 

 

"Laika kaleidoskops" 

01.09.2016. – 19.12.2016. 

Mērķis: veicināt un stiprināt Zemgales plānošanas reģionā 

pilsoniskās sabiedrības iniciatīvas, iedzīvotāju līdzdalību un 

starpkultūru dialogu, tai skaitā mazākumtautību aktivitātes un 

ar vēsturiskās salīdzināšanas metodi pētīt 20. gs. sākuma un 

mūsdienu Jaunjelgavas pilsētvidi, kā arī rezultātus atainot ar 

mākslinieciskās izteiksmes līdzekļiem. 

1. Vēsturiskā izpēte – Jaunjelgavas senioru aptauja un atmiņu 

fiksācija, muzejā un bibliotēkā pieejamo materiālu izpēte, 

sadarbība ar individuāliem kolekcionāriem un privātpersonām, 

vēsturisko vietu apzināšana un foto fiksācija. 

2. Gleznu tapšana. Apzināto vēsturisko vietu atainošana. 

3. Ekspozīcijas izveidošana. Radīto gleznu un foto vairogu 

izstāde. 

 
 
 
 

1000,00 EUR 

Jelgavas novada 

Glūdas pagasts 
Glūdas pagasta biedrība 

"Attīstības centrs – Dzīvo 

gudri" 

Herta Elza Šalkovska 

+371 29707907 

+371 28309730 

herta.elza@inbox.lv 

"Vairojam lepnumu par 

piederību Latvijai!" 

01.09.2016. – 19.12.2016. 

Mērķis: stiprināt iedzīvotāju piederības sajūtu Latvijas valstij un 

veicināt paaudžu sadarbību. 

1. Sešas radošās nodarbības - patriotisko piespraužu un rotu 

izgatavošana pedagoģes Mārītes Ziediņas vadībā.  

2. Paaudžu satikšanās pasākums ''Latvija – tie esam mēs, mūsu 

pagātne, tagadne, nākotne!''. Pasākuma viesi, zemessargi 

Valentīns Toleiķis un Jānis Melnis stāstīja par Latvijas brīvības 

cīņām un latviešu strēlniekiem, bet Glūdas pagasta iedzīvotājs 

Ziedonis Helvigs dalījās atmiņas par barikāžu laiku un 

zemgaliešiem ,kuri brauca uz Rīgu nosargāt brīvību. 

 
 
 
 

1000,00 EUR 
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Jelgava, 

Jelgavas un 

Ozolnieku 

novads 

Biedrība "Jelgavā 

21. gadsimts" 

Žanna Novaša 

+371  27839914 

ruf.z@inbox.lv 

"Esi zinošs" 

01.09.2016. – 19.12.2016. 

 

Mērķis: rosināt pilsonisko līdzdalību, izglītojot sabiedrību un 

īstenojot pasākumus dažādām Zemgales plānošanas reģiona 

iedzīvotāju grupām, kas veicinās sabiedrības aktivitāti gan 

pilsoniskajā, gan sabiedriskajā dzīvē, kā arī sekmēs saliedētas 

sabiedrības attīstību Jelgavā un Latvijā kopumā. 

1. Septiņi informatīvi izglītojoši semināri "Es Zinu! Es daru!", 

kuri atraktīvā veidā izglītoja un padziļināja semināra dalībnieku 

zināšanas par pilsonisko līdzdalību un rosināja aktīvai 

dalībai lēmumu pieņemšanas procesos. 

2. Plakātu konkurss "Es zinu! Es daru!" un informātīvā bukleta 

izdošana.  

 
 
 
 

1500,00 EUR 

Jēkabpils Biedrība "Izglītības projekti" 

Kristīne Liepiņa 

+371 29164099 

ip@tvnet.lv 

"Godam strādājam un godam 

dzīvojam: mūsdienu personības 

un talanti" 

 

Mērķis: veidot valstiski patriotisku attieksmi jēkabpiliešiem, 

radot piederības un atbildības izjūtas savai dzimtajai pilsētai 

Jēkabpilij un savai zemei Latvijai: cilvēku talantu, izcilības, 

uzņēmīguma un sasniegumu apzināšana un iedvesmošanās no 

tiem. 

1. Dzīvās bibliotēkas klubs "Valstiskums un patriotisms – vai tas ir 

mūsdienīgi?". Notika trīs "Dzīvās bibliotēkas", kuru mērķis 

bija rosināt jauniešus iedvesmoties no saviem līdzcilvēkiem, 

kas ir ko nozīmīgu vai interesantu paveikuši. 

2. Foto stāstu reportāžu veidošana – konkurss "Godam 

strādājam un godam dzīvojam – kā to var redzēt? ". 
Aktivitātes laikā notika vietējo personību un talantu apzināšana 

un foto aprakstu – reportāžu – veidošana par viņiem. 

3. Virtuālās grāmatas izveide "Jēkabpilieši, kas iedvesmo: godam 

strādā un godam dzīvo". Uz foto stāstu reportāžas konkursa 

rezultātu bāzes tika izstrādāta virtuāla grāmata par 

jēkabpiliešiem, kuri iedvesmo. 

4. Izstāde "Godam strādā un godam dzīvo: mūsu personības un 

talanti". Izstādes autoru un tēlu godināšana. 

5. 18. novembra svētku koncerts: virtuālās grāmatas 

prezentēšana. 

 
 
 
 

2000,00 EUR 

Viesītes novada 

Elkšņu, Rites, 

Saukas pagasti 

Biedrība "Vides un tūrisma 

attīstības Klubs SĒLIJA" 

Rudīte Urbacāne 

+37129273475 

rudite_ur@inbox.lv 

"Sēlijas pilskalnu 

vilinājums" 

01.09.2016. – 30.11.2016. 

 

Mērķis: stiprināt piederības sajūtu savai valstij, veicinot dažādu 

paaudžu vietējo iedzīvotāju līdzdalību Sēlijas pilskalnu 

kultūrvēsturiskās vides izzināšanā, senatnes mantojuma 

popularizēšanā un saglabāšanā. 

1. Pilskalnu izpētes brauciens kopā ar ekspertu. 

2. Eksperta lekcija "Sēlijas pilskalni" interesentiem. 

 
 

1300,00 EUR 
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3. Akmens ar uzrakstu "Kņāvu pilskalns" novietošana pie 

Kņāvu pilskalna.  

4. Ceļojošā foto izstāde "Sēlijas pilskalni senajās un šodienas 

fotogrāfijās" - 20 labākās fotogrāfijas. 

5. Ekspozīcijas izveide "Sēlijas pilskalnu virkne ". Ekspozīcijas 

saturu veido skolēnu un pieaugušo darbi  - zīmējumi, plakāti, 

referāti, publikācijas , grāmatas,  fotogrāfijas, u.c. 

Jēkabpils Biedrība "Jēkabpils pensionāru 

apvienība "Sasaiste"" 

Velga Novik\a 

+371 25924481 

rudens63@inbox.lv 

"Kopienas izaugsmei – 

sāksim ar sevi!" 

01.09.2016. – 13.12.2016. 

Mērķis: aktivizēt iedzīvotāju pilsonisko līdzdalību un savstarpējo 

sadarbību savas dzīves un vides kvalitātes uzlabošanā Jēkabpils 

pilsētas nomaļajā Ķieģeļu ielas mikrorajonā. Veicināt kopienas 

sabiedrības saliedētību, apzināt aktīvākos mikrorajona 

iedzīvotājus un veicināt viņu pilsonisko līdzdalību. 

1. Četri informatīvi izglītojoši semināri "Runā, rīkojies, 

uzdrošinies!" ar mērķi paaugstināt zināšanas un prasmes 

konstruktīva dialoga veidošanai un produktīvai pilsoniskajai 

līdzdalībai vietējās politikas veidošanas procesā. 

2. Diskusija ar Jēkabpils pilsētas domes atbildīgo amatpersonu 

un deputātu piedalīšanos, aicinot iedzīvotājus izmantot 

jaunapgūtās prasmes un ierosināt diskusiju ar amatpersonām par 

sev aktuālajām problēmām. 

3. Trīs talkas dienas centra apkārtnes un iekštelpu uzkopšanai. 

 
 
 

800,00 EUR 

 

Apstiprinātie projekti Zemgalē, kas veicina  

STARPKULTŪRU DIALOGU 
Apstiprināti 6  projekti no 13  iesniegtajiem.  

 

Novads/pilsēta 
Biedrība / projekta vadītāja 

kontakti 
Projekta nosaukums/ 

īstenošanas periods 
Projekta mērķis 

Projekta 

īstenošanai 

piešķirtā 

summa 

Jelgava Biedrība "Jelgavas nacionālo 

kultūras biedrību asociācija" 

Rita Vectirāne 

+371 29127726 

rita.vectirane@inbox.lv 

 

"Esam atvērti" 

01.09.2016. – 12.12.2016. 

Mērķis: veicināt sapratni un sadarbību starp dažādu tautību 

pārstāvjiem, sekmēt kultūras mantojuma saglabāšanu, kā arī veicināt 

saliedētas sabiedrības attīstību Zemgalē un Latvijā kopumā. 

1. Izveidots "Latviešu valodas klubs" mazākumtautību pārstāvjiem, 

kura ietvaros norisinājās desmit informatīvi izglītojošās tikšanās. 

Katra nodarbība tika veltīta noteiktai tēmai. 

2. Gunāra Igauņa meistarklase dažādu tautību pārstāvjiem 

"Saliedējošas skaņas". Iespēja iepazīt dažādu veidu sitamo, pūšamo 

un strinkšķināmo tautas instrumentu skanējumu un spēli. 

 
 
 
 

1200,00 EUR 
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Jelgava un 

Ozolnieku 

novads 

Biedrība "Radošo domu un 

darba centrs "Svētelis"" 

Ingrīda Grīnberga 

+371 29137168 

b.svetelis@inbox.lv 

"DRAUDZĒSIMIES" 

01.09.2016. – 19.12.2016. 

Mērķis: romu, ukraiņu un latviešu starpkultūru dialoga veicināšana, 

kā arī latviešu kultūras popularizēšana, latviešu specifisko kultūras 

vērtību turpmākai saglabāšanai.  

1. Septiņu nodarbību cikls "Draudzēsimies", kur projekta dalībnieki 

iepazīnās ar romu, ukraiņu un latviešu kultūru un tradīcijām. 
Nodarbību ietvaros tika organizētas trīs kulinārijas nodarbības, kurās 

kā galvenais akcents bija āboli – trīs kultūru izpildījumā; bija iespēja 

izveidot savu etnogrāfisko zīmi, izmantojot dzimšanas datus; kā arī 

varēja iepazīties ar Romu kultūras tautastērpiem un apskatītes Romu 

biedrības "Zora 7" muzikālo izrādi. 

2. Kopīgā talka "Ābolu pīrāgs gadsimtu griežos" - kopīgs darbs 

Ozolnieku novada, "Bērzainēs" ābeļu alejas izveidošana un ābeļu 

ieziemošana, pasargāšana no sala un apkārtējiem kaitējumiem. 

 
 
 
 

1400,00 EUR 

Jelgava, Iecavas 

novads 
Biedrība "Sadarbības 

platforma" 

Lauma Celma 

+371 29822258 

Celma.lauma@gmail.com 

"Dažādais vieno" 

01.09.2016. – 19.12.2016. 

Mērķis: izglītot iedzīvotājus par dažādu tautu kultūrām un 

tradīcijām, līdzīgo un atšķirīgo tajās, tā sekmējot starpkultūru dialoga 

attīstību un latviešu un mazākumtautību mijiedarbību, saglabājot 

katras tautas nacionālo identitāti un kultūras mantojumu, vienlaikus 

mazinot stereotipus un sekmējot piederību Latvijai. 

1. Saruna par nacionālās identitātes jautājumiem.  

1.1. Diskusija par to, kas ir identitāte, kā to izprotam. 

1.2. Dzejas lasījumi, identificējot savu identitāti caur dažādu 

nacionalitāšu dzejnieku dzeju. Pasākums notika latviešu valodā, 

bet tika prezentēti dažādu tautību dzejnieku darbi.  

1.3. Kopīgas dzejas sacerēšana ar diskusijas "Mēs Latvijai". 

2. Pasākumu cikls "Nāciju kultūru diena". 

2.1. Radošās darbnīcas - iespēja izgatavot suvenīrus, dāvanas – 

apsveikuma kartiņas ar dažādu tautu nacionālajiem rakstiem, 

oberegus, grāmatzīmes latviskos ornamentos u.c. Darbnīcā 

radītie darbi izdalīti pirms ziemassvētkiem Iecavas apkaimē 

dzīvojošajiem vientuļajiem pensionāriem un invalīdiem kā 

ziemassvētku apsveikumi un dāvaniņas. 

2.2. Meistarklase – apmācības "Burjatu rituālās dejas". 
Apmeklētājiem bija iespēja iepazīt burjatu tautu un salīdzināt to 

ar citām tautām. 

2.3. Grāmatas atvēršana un diskusijas turpinājums ar Evu Mārtužu. 

2.4. Koncerts, kurā uzstājās SP biedrorganizācijas, demonstrējot 

dažādu tautu kultūru dejās un dziesmās.  

3. Ziemassvētku tradīciju diena Jelgavā.  

3.1. Radošās darbnīcas – varēja iepazīt latviešu, romu, slāvu, vāciešu 

tradīcijas un ieražas, ziemassvētku sagaidīšanas un svinēšanas 

tradīcijas. 

3.2. Ziemassvētku galda degustācijas, receptes un koncerts 

 
 
 
 

1500,00 EUR 

mailto:b.svetelis@inbox.lv
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Jelgava Biedrība "Bērnu un jauniešu 

mūzikas klubs" 

Zane Rožkalna 

+371 27336443 

zane.rozkalna@gmail.com 

"Ceļojošā dziesma" 

01.09.2016. – 19.12.2016. 

Mērķis: aktivizēt starpkultūru sadarbību jauniešu un mūziķu starpā 

un veicināt savstarpējas izpratnes veidošanu caur kopīga ilgtspējīga 

audiovizuāla materiāla radīšanas un izplatīšanas procesu. 

1. Dziesmas audio un video ieraksta veidošana un apstrāde. Par 

projekta ceļojošo dziesmu tika izvēlēta Emīļa Melngaiļa latviešu 

tautas dziesma ''Man pazuda kumeliņis''. Dziesmas ierakstā, kas notika 

Jelgavā, Nākotnē, Bauskā, un Koknesē piedalījās apzinātie Zemgalē 

dzīvojošie dažādu tautību un kultūru pārstāvji, amatieri mūziķi, kas 

papildināja dziesmu gan ar instrumentālo pavadījumu, gan ar 

vokālajām partijām. Paralēli tika veikta arī video materiālu filmēšana. 

2. Projekta ''Ceļojošā dziesma'' gala produkta prezentācija. 

 
 
 
 

1400,00 EUR 

Aizkraukle Biedrība "Vecāki 

Aizkrauklei" 

Linda Galino 

+371 28489802 

Linda.galino@gmail.com 

"Tautība = vērtība" 

26.08.2016. – 19.12.2016. 

Mērķis: izveidot platformu starpkultūru komunikācijai starp 

cittautiešu, jauktajām un latviešu ģimenēm, identificēt nozīmīgākās 

mazākumtautību ģimeņu problēmas un atrast tām risinājumu, 

vienlaikus informējot par iespējām konstruktīvi aizstāvēt savas 

intereses un saglabāt nacionālo identitāti, kā arī dot iespēju bērniem 

nostiprināt latviešu un citu valodu zināšanas. 

1. Divas neformālās tikšanās cittautiešu un jauktajām ģimenēm. 

Katras tikšanas laikā notika radošā darbnīca. 

2. Piecas radošas, izglītojošas nodarbības latviešu un mazākumtautību 

bērniem. 

3. Ceļojoša pastkaršu izstāde. Projekta norises laikā bērni no 

cittautiešu, jauktajām un latviešu ģimenēm tika aicināti radīt 

pastkartes ar saukli "Draudzējamies Aizkrauklē!" dažādās tehnikās. 

Izstādēs apkopotas 330 pastkartes. 

 

 

 

 

1100,00 EUR 

Jēkabpils Biedrība "Izglītības iniciatīvu 

centrs" 

Daiga Zaķe 

+371 65235635 

iic.daiga@gmail.com 

"Tolerance kā personības 

kvalitāte" 

01.09.2016. – 30.11.2016. 

Mērķis: stiprināt dažādu etnisko grupu savstarpējo izpratni un 

demonstrēt multikulturālas kopienas ieguvumus, popularizējot 

tolerances piemērus par panākumiem starpkultūru saskarsmē. 

Video veidošana "Tolerance kā personības kvalitāte". Tika izveidota 

10 min 19 sekundes gara videofilma, kas popularizē praktiskus ik dienas 

dzīves un darba labos piemērus un ieguvumus saskarsmē ar citu etnisko 

grupu cilvēkiem. Videofilma ir brīvi pieejama jebkuram interesentam. Lai 

nodrošinātu kvalitatīvu rezultātu tika veikta un apkopota informācija par 

Jēkabpils multikulturāliem darba kolektīviem un video veidošanai tika 

iegādāta video apstrādes programmas komerclicence. 

 

 

 

 

 

1400,00 EUR 
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 Apstiprinātie projekti Zemgalē, kas veicina  

MAZĀKUMTAUTĪBU  

NEVALSTISKO ORGANIZĀCIJU DARBĪBU 
Apstiprināti 7  projekti no 9 iesniegtajiem.  

 

Novads/pilsēta 
Biedrība / projekta vadītāja 

kontakti 

Projekta nosaukums/ īstenošanas 

periods 
Projekta mērķis un galvenās aktivitātes 

Projekta 

īstenošanai 

piešķirtā summa 

Jelgava Jelgavas krievu biedrība 

"Istok" 

Sņežana Zenovjeva 

+371 26034332 

istok.jelgava@inbox.lv 

"Mūsu rokas runā vienā valodā" 

01.09.2016. – 19.12.2016. 

Mērķis: veicināt mazākumtautību identitātes un kultūras 

mantojuma saglabāšanu un attīstību, starpkultūru dialogu starp 

latviešu un krievu tautību cilvēkiem. 

1. Meistarklase zīmēšanā ar rokas plaukstām 3 skolās un Bērnu 

un jauniešu centrā "Junda". Katrs skolnieks tika iepazīstināts ar 

metodikas pamatelementiem un izmēģināja to apmācību stundās. 

2. Roku plauksta zīmēšanas metodikas apmācība skolotājiem un 

citiem interesentiem. Semināra laikā apmeklētāji apguva 

sekojošās tēmas: zīmēšanas nozīmi bērnu audzināšanā un 

attīstība; zīmēšanas metodikas pamatelementus; komandas darba 

organizēšana; mākslas darba veidošanas struktūra; praktiskais 

darbs. 

3. Trīs tematiskie un muzikāli vakari: "Rudens ražas svētki", 

literāri-muzikāls vakars "Rudens kaleidoskops", "Jaungada 

paražas", kuros interesenti tika iepazīstināti ar kultūras, mākslas 

elementiem, kas ir raksturīgi tieši krievu tautai. 

4. Projekta noslēguma pasākums un zīmējumu izstāde. 

 

 

 

 

1500,00 EUR 

 

Jelgavas 

novads, Glūdas 

pagasts 

Slāvu kultūras biedrība 

"Rodņik" 

Oļga Rožko 

+371 28451480 

olgarozko@inbox.lv 

 

"Kultūras aktivitātes 

mazākumtautību nacionālās 

identitātes stiprināšanai un 

iedzīvotāju saliedēšanai" 

01.09.2016. – 19.12.2016. 

Mērķis: veicināt mazākumtautību kultūras attīstību un etniskās 

identitātes stiprināšanu, ka arī sekmēt iedzīvotāju līdzdalību, 

pašiniciatīvu Jelgavas un Dobeles novadu sabiedriskajā dzīvē, 

akcentējot pašdarbības kolektīvu nozīmi dažādu tautu vienotībā 

un integrācijas veicināšanā, nodrošināt kultūras vērtību 

saglabāšanu un attīstību. 

1. Apmācība un praktiskās nodarbības "Etnogrāfiskās zīmes telpu 

rotāšanai". Mērķauditoriju iepazīstināja ar etnogrāfiskajām 

rakstu zīmēm. Radošās darbnīcas praktiskajā daļā dalībnieki 

šūva etnogrāfiskās zīmes telpu rotāšanai Valsts svētku svinībām 

un personīgas piespraudes etnogrāfisko zīmju formā kā Latvijas 

svētku piederības zīmes. 

 

 

 

 

 

1500,00 EUR 
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2. Apmācība un radošā darbnīca "Ornamenti un krāsu raksti 

vācu, slāvu un romu tērpos un rotās". Mērķauditoriju 

ievadlekcijā iepazīstināja ar ornamentiem un krāsām slāvu, vācu 

un romu tautas tērpos. Radošās darbnīcas praktiskajā daļā 

dalībnieki darināja izstrādājumus – vācu biedrības dalībnieki 

izgatavoja kaklarotas, vīrieši izrotāja cepures, romi izgatavoja 

ziedus tērpu un matu rotāšanai. Šos aksesuārus kolektīva 

dalībnieki izmantoja arī noslēguma pasakumā. Slāvu biedrības 

dalībnieki uzsāka aust slāvu nacionālās jostas. 

3. Ražas svētki Nākotnē. Tika iestudēts kultūras pasākums ar 

slāvu, latviešu, vācu, romu un ukraiņu kolektīvu sadziedāšanos. 

Apmeklētāji tika iepazīstināti ar slāvu ražas novākšanas 

kalendāru, ar ražas svētku svinēšanas tradīcijām dažādām 

tautām, to kopīgo un atšķirīgo. Organizētas dažādu tautu rotaļas, 

iemācītas vācu tautas dejas.Visiem pasākuma dalībniekiem tika 

piedāvāts izzinošais materiāls latviešu un krievu valodā par 

mazākumtautību ražas svētku svinēšanu. Pasākuma dalībniekiem 

tika piedāvāts materiāls par tradicionālajiem slāvu (ukrainu, 

baltkrievu, krievu) vācu un romu ēdieniem. Pēc koncerta visiem 

pasākuma apmeklētājiem tika organizēta nacionālo ēdienu 

degustācija. 

Jelgava Ukraiņu kultūras centrs 

"Džerelo" 

Bogdans Timkivs 

+371 25212401 

dzerelo@inbox.lv 

"Mēs esam dažādi, bet vienoti!" 

01.09.2016. – 19.12.2016. 

Mērķis: organizēt aktivitātes kultūras jomā, veicinot 

mazākumtautību identitātes un kultūras mantojuma saglabāšanu 

un attīstību.  

1. Bērnu teatrālās studijas "Veselka" pasakas iestudējums.  Tika 

iestudēta ukraiņu pasaka "Sarkangalvīte". Bērni apguva skatuves 

runas kultūru, skatuves kustības mākslu un pilnveidoja savas 

ukraiņu valodas zināšanas. 

2. Ukraiņu kultūras tērpu tradīciju iepazīšana. Tika nodibināts 

jauns vokālais ansamblis "Lileja" ar 6 dalībniekiem, kuri, 

pilnveidojot savu meistarību, apguva dziedāšanas pamatus. 

Ansambļa dalībniekiem tika izveidoti ukraiņu tautas tērpi un 

mūsdienu tērpa modeļi sadarbībā ar Jelgavas Amatu skolu 

audzēkņiem. 

3. Projekta noslēguma pasākums, kurā tika prezentēti projekta 

rezultāti un sasniegumi, kā arī parādīta iestudētā pasaka un 

klātesošos priecēja ar ansambļu "Džerelo" un "Lileja" ukraiņu 

dziesmām. 

 

 

 

 

 

 

2000,00 EUR 
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Jelgava Jelgavas pilsētas un rajona 

čigānu biedrība "Romanu 

čačipen" 

Haralds Didžus 

+371 29672796 

romi.jelgava.lv@inbox.lv 

"Iepazīsti mūs tuvāk!" 

01.09.2016. – 19.12.2016. 

Mērķi: 

- romu kopienai veiksmīgāk iesaistīties sabiedriskajos 

procesos, veidot labvēlīgus sociālos apstākļus, kā arī kopt 

romu kultūru un tradīcijas; 

- stiprināt biedrības kapacitāti, veicināt projektā iesaistīto 

biedrību un tās cilvēkresursu attīstību. 

1. Informatīvi izglītojošs klubs bērniem, kurā darbojās dažāda 

vecuma un tautību bērni. Bērni iepazinās ar dažādām kultūrām, 

tostarp arī romu, un kopā iestudēja pasaku "Vecīša cimdiņš", ko 

noprezentēja noslēguma pasākumā, kā arī uzstājās ziemassvētku 

bērnu pasākumā. Projekta gaitā bērni ir iztulkojuši un 

iemācījušies dziesmas "Zvaniņš skan" tekstus kā arī ir iztulkojuši 

dažus Ziemassvētku dzejoļus romu valodā. 

2. Noslēguma pasākumā ir noprezentēti projekta sasniegtie 

rezultāti. Jaunie mākslinieki parādīja lugu "Vecīša cimdiņš", 

dziedāja dziesmu "Zvaniņš skan" latviešu un romu valodā, kā arī 

skaitīja dzejoļus romu valodā un uzdeva klātesošiem mīklas par 

Ziemassvētku laiku. 

 

 

 

 

1000,00 EUR 
 

Jelgava Biedrība "Latvijas Poļu 

savienība" Jelgavas nodaļa 

Marija Kudrjavseva 

+371 29117987 

Marija_k14@inbox.lv 

"Bērnu un jauniešu poļu 

dziesmas ansambļa 

izveidošana" 

01.09.2016. – 16.12.2016. 

Mērķis: iesaistīt jauniešus un izveidot jauniešu (8–10 dalībnieki) 

ansambli, kas mācīsies dziedāt gan poļu, gan latviešu dziesmas un 

varēs piedalīties gan pilsētas, gan novada sabiedriskajos un 

kultūras pasākumos. Dalībnieku vecums: 8–12 gadi. 

1. Ansambļa mācības. Tika piesaistīta profesionālā vokāla 

pasniedzēja mūz. mgr. Edīte Bergmane. Mācību ietvaros tika 

apgūtas: poļu un latviešu tautu dziesmas; patriotiskās poļu un 

latviešu dziesmas; poļu un latviešu folklora dziesmas; poļu un 

latviešu estrādes dziesmas. 

2. Ansambļa piedalīšanās Poļu kultūras nedēļas atklāšanā.  

3. Ansambļa piedalīšanās, gatavojoties Ziemassvētkiem. 

Ziemassvētku tradīciju apguve. 

 

 

 

 

 

300,00 EUR 
 

Dobele Biedrība "ZORA-7" 

Ingrīda Meļķe 

+371 25968380 

agnesemelke3@inbox.lv 

"Dzīves krustceles" 

01.09.2016. – 19.12.2016. 

Mērķis: mazākumtautību integrēšana sabiedrībā. 

Pasākums trūcīgajām un daudzbērnu ģimenēm "Ziemassvētku 

prieks". Pasākuma 1.daļā tika organizēts koncerts kurā piedalījās 

biedrības brīvprātīgie un 9.klases skolnieces. Pasākuma 2.daļā tika 

organizētas rotaļas bērniem pie egles, izlozes un dāvanu saņemšana. 

Turpmāk veiksmīgu pasākumu organizēšanai projekta ietvaros 

biedrība iegādājās sintezatoru un mikrofonus. 

 

 

 

500,00 EUR 
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Jēkabpils, 

Staburags 

(Jaunjelgavas 

novads), Ilūkste. 

Biedrība "RODACY" 

Rihards Barkovskis 

+371 26484210 

rihard07@inbox.lv 

"Poļi Zemgalē – tagad un 

senatnē" 

05.09.2016. – 19.12.2016. 

Mērķis: panākt poļu biedrības saliedētību, saprašanos, 

apmainīties ar citu mazākumtautību biedrību pieredzi, veidot 

kontaktus; poļu deju un vokālajam kolektīviem piesaistīt 

jauniešus, uzlabot to uzstāšanās kvalitāti; pārlapot Latvijas 

vēstures lappuses ekskursijas laikā uz Ilūksti – vienu no poļiem 

apdzīvotāko apgabalu; pilnveidot mājas lapu, sagatavot 

platformu poļu valodas e- apmācībai nākamā gadā; iepriekš 

minēto aktivitāšu laikā apzināt un iesaistīt poļu biedrībā jaunus 

dalībniekus. 

1. Mūzikas darbnīca "Es varu spēlēt ģitāru". Piecpadsmit 

nodarbības mazākumtautību pārstāvjiem. Viena no nodarbībām 

bija koncerts pensionāru apvienībai "Sasaiste". 

2. Mājas lapas www.rodacy.lv pilnveidošana. Uzlabots mājas 

lapas vizuālais noformējums, vienkaršota informācijas 

ievadīšana un apmācīti divi biedrības biedri informācijas 

ievietošanai mājas lapā. 

3. Pasākums "Miķeļdiena Jākobštadtā". Pasākumā piedalījās 

poļu biedrība "Rodacy" un biedrība "Staburags". Staburaga 

amatierteātra grupa "Pirmā prognoze" dalībnieki iestudētā izrādē 

parādīja latviešu Mikeļdienas svinēšanas tradīcijām, bet Sofija 

Podžuka pastāsītja par ražas svētku "Dožinki" poļu tradīcijām. 

Stāsts bija papildināts ar video prezentāciju. Jēkabpils NVO 

resursu centrs informēja par Jēkabpils nevalstisko organizāciju 

darbu dzīves kvalitātes uzlabošanā. 

4. Pasākums "Mārtiņdiena Staburagā". Pasākumā 

partnerorganizācijas biedri cienāja ar tradicionāliem 

Mārtiņdienas ēdieniem, tad nāca ķekatnieki un iesaistīja visus 

spēlēs. "Rodacy’’ vokāla ansambļa dalībnieces izpildīja vairākas 

poļu tautas dziesmas un latviešu tautasdziesmas. Tika organizēts 

arī mīklu konkurss. Vizītes laikā apskatīja vietējo amatnieku – 

mākslinieku gleznu izstādi. Katrs dalībnieks kļūgu pinējas 

Diānas Rutkevičas vadībā no šķeltām klūgām izgatavoja tējas 

krūzes paliknīti. 

5. Ekskursija "Poļu pēdas Zemgalē". 27 ekskursanti no Jēkabpils 

veica ekskursiju pa Zemgales hercogisti. Rubeņi, Bebrene, 

Ilūkste. Notika tikšanas ar priestariem baznīcās, ģidi izrādīja 

vēstures liecības Bebrenes muižā un Ilūkstes BJC 

novadpētniecības muzejā. Dalībnieki pabija pie Ziberg-Plāteru 

kapličas. Iepazina vietējo zemnieku saimniecību "Gulbji". 

 

 

 

 

1200,00 EUR 

 
  

http://www.rodacy.lv/
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LATGALE 
Joma 

Saņemti projektu 
pieteikumi 

Apstiprināti 
projekti 

Pilsoniskās sabiedrības iniciatīvas 23 7 

Starpkultūru dialogs 18 4 

Mazākumtautību NVO atbalsts 15 6 

 

Projektu administrētājs: biedrība “Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs” 

Kontaktpersona: Oskars Zuģickis, tel. 26565858, oskars.zugickis@latgale.lv 

Informācija par projektu konkursu: www.nvoac.lv un www.latgale.lv 
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Apstiprinātie projekti Latgalē, kas veicina:  

PILSONISKĀS SABIEDRĪBAS INICIATĪVAS  
Apstiprināti 7 projekti no 23 iesniegtajiem.  

 

Novads/pilsēta 
Biedrība / projekta vadītāja 

kontakti 

Projekta nosaukums/ īstenošanas 

periods 
Projekta mērķis 

Projekta 

īstenošanai 

piešķirtā 

summa 

Rēzeknes 

novads 
Biedrība "ESTO" 

 

Ilona Rupaine 

+371 26119946 

ilona.rupaine@rezekne.lv 

  

“Stiprais mantojums” 

15.07.2016. - 09.12.2016. 
Mērķis: Cildinot un vairojot Latvijas dabas skaistumu un 

daudzinot Latvijas cilvēku izcilību, talantu un sasniegumus, 

apvienojot visu tautību un vecumu iedzīvotājus kopīgam 

mērķim Latvijas 100gades svinību kontekstā, iedibināt 

Lūznavas pagasta iedzīvotājiem ikgadēju ozolu stādīšanas 

un kopšanas talkas tradīciju, papildinātu ar kultūras 

aktivitāti kādas latviešu/latgaliešu personības godināšanai. 

 

1. 3 talku organizēšana Lūznavas muižas parkā,  

2. 100 ozolu iestādīšana Lūznavas muižas parkā.   

2. Organizēts koncertstāsts “Jette.Dvēseles nospiedumi”, veltīts 

māksliniecei Jettei Užānei.  

 

1 174,58 EUR 

Rēzeknes 

novads 
Biedrība "Jaunieši laiks" 

 

Santa Ostaša  

+371 25127340 

santa.ostasa@ozolaine.lv  

“Ar skatienu Latvijai” 

15.07.2016. - 09.12.2016. 
Mērķis: veidot atvērtu ietvaru sabiedrības aktīvai un radošai 

dalībai valsts svētku kontekstā. 
 

1.Ekspedīcija fotogrāfiju iegūšanai. 25 jaunieši. Uzņemts ap 

1000 fotogrāfiju. 

2. Fotogrāfiju atlase un apstrāde.  

3. Fotoizstādes “Ar skatienu Latvijai” atklāšana.  

 

1 080,00 EUR 

Rēzekne Biedrība “Rēzeknes pilsētas 

Teātris-studija “Joriks” 

 

Liāna Merņaka  

+371 26496863 

liana.mernaka@gmail.com  

“BĒRNI DZIMTENEI” 

15.07.2016. – 09.12.2016. 
Mērķis: Oriģināla un estētiski pievilcīga kultūras produkta, 

Rēzeknes pilsētas bērnu no 5 līdz 12 gadiem zīmējumu 

krāsojamās grāmatas izveidošana, ietverot zīmējumu 

konkursa rīkošanu, sagaidot Latvijas simtgadi. 

 

Tika organizēts bērnu zīmējumu konkurss Rēzeknē, iesaistot 5 

līdz 10 gadus vecus rēzekniešus. Konkursa laikā arī tika 

organizēti 8 informatīvi pasākumi – darbnīcas – ar bērniem un 

skolotājiem. No iesūtītajiem darbiem žūrija atlasīja 22 darbus, 

kas tika publicēti krāsojamajā grāmatā “Es Latvijā. Es Rēzeknē.”  

989,43 EUR 

mailto:ilona.rupaine@rezekne.lv
mailto:santa.ostasa@ozolaine.lv
mailto:liana.mernaka@gmail.com
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Aglonas 

novads 
Aglonas novada biedrība 

„Neaizmirstule” 

 

Valentīna Ondzule  

+371 26457516 

valentinaondzule@inbox.lv  

“Aglonas pērles Latvijas 

simtgadei” 

01.08.2016. – 30.11.2016. 

Mērķis: daudzināt Aglonas novada cilvēku talantus, izcilību, 

uzņēmīgumu un sasniegumus, stiprinot paaudžu saiknes, 

Aglonas jauniešu valstsgribu, piederības sajūtu savai valstij, 

dzimtajai vietai, rosinot pašorganizējošus procesus un 

sadarbību, radot paliekošus jaunrades darbus. 

 

Tika organizēts jaunrades darbu konkurss “Aglonas pērles” 

Aglonas novada izglītības iestāžu 7. – 12. klašu skolēniem. Tika 

saņemti 55 darbi par 47 nominantiem. Labākie darbi tika 

apkopoti un iesieti izdevumā “Aglonas pērles Latvijas 

simtgadei”.  

 

749,00 EUR 

Preiļu novads Biedrība „Nīdermuižas 

draudze” 

 

Natālija Rubīne  

+371 26355660 

nidermuizas.draudze@inbox.

lv  

“Arī zem sniega zied rozes” 

15.07.2016. - 09.12.2016. 
Mērķis: Vietējo jauniešu iesaistīšana Latvijas vēstures 

izpētes procesos, apzinot uz Sibīriju izsūtīto represēto dzīves 

stāstu, tādējādi sekmējot kultūras mantojuma saglabāšanu 

latviešu tautai nozīmīgā vēstures etapā. 

 

Tika organizēta ekspedīcija pie politiski represētajiem no Preiļu, 

Riebiņu, Rēzeknes un Daugavpils novadiem, kurā piedalījās 5 

jaunieši no 2 skolām. Kopumā tika apkopoti 20 politiski 

represēto dzīves stāsti izdevumā. Balstoties uz šiem stāstiem, 

tika izveidota teatralizēta izrāde “Večerinka Sibīrijā”, piedaloties 

deju kolektīvam “Dancari”, folkloras kopu “Rūtoj” un Preiļu 

2.vidusskolas deju ansamblis. Sadarbībā ar SIA “Sižets” tika 

uzfilmēti 9 politiski represēto dzīvesstāsti.  

 

1 199,10 EUR 

Krāslavas 

novads  
Biedrība “SKOLA AR 

NĀKOTNI” 

 

Vija Sjadro 

+371 28303638 

vijciks@inbox.lv  

“Biedrību darbības ietekme un 

ieguldījums pilsoniskās 

līdzdalības 

veicināšanā” 

01.09.2016. – 09.12.2016.  

Mērķis: Stiprināt pilsonisko sabiedrību, iepazīstinot ar 

biedrību nozīmīgumu vietējo iniciatīvu īstenošanā, tādā 

veidā veicinot dzimtā ciema atpazīstamību Latvijas mērogā, 

kā arī sekmējot pagastu iedzīvotāju patriotiskās jūtas un 

apziņu par piederību valstij ar gadsimtu garu vēsturi. 

 

1. 3 lekcijas par biedrību darbu ietekmi uz pilsonisko sabiedrību, 

darba virzieniem un administrēšanu, kā arī brīvprātīgo darbu un 

tā ietekmi uz vietējo sabiedrību.  

2. Pieredzes apmaiņas brauciens uz Rēzeknes novada biedrībām.  

3. Pārvietojama vides objekta aušana.  

4. 10 ievērojamāko dzimtu stāstu izvietošana uz vides objekta.  

 

 

878,00 EUR  

mailto:valentinaondzule@inbox.lv
mailto:nidermuizas.draudze@inbox.lv
mailto:nidermuizas.draudze@inbox.lv
mailto:vijciks@inbox.lv
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Riebiņu 

novads  
Biedrība “Galēnu 

Kultūrvēstures biedrība” 

 

Gunita Strode 

+371 26357781 

gunitastrode27@inbox.lv  

 

“Gribu, varu, daru!” 

01.09.2016. – 30.11.2016. 
Mērķis: stiprināt jauniešu, mazākumtautību pārstāvju 

piederības sajūtu savai valstij, sagaidot Latvijas valsts 

simtgadi: piesaistot NBS, zemessardzes gan dažādu novadu 

jauniešu pieredzi, dažādu nāciju pārstāvjus ar viņu 

kultūrvēsturisko kulināro mantojumu, visus trīs novadu 

interesentus kā arī iepazīt un popularizēt tuvāko novadu 

nacionālos varoņus mūsdienīgā komunikācijas materiālā tā 

popularizējot Latvijas izcilības, uzņēmīgumu un 

iedvesmošanos no tiem. 

 

1. Lāčplēša dienas pasākums Viļānu, Varakļānu un Riebiņu 

novada 15-16 gadīgajiem jauniešiem (sporta sacensības).  

2. Baltā galdauta svētki. Riebiņu, Viļānu un Varakļānu novadu 

10 goda saimnieces demonstrēja savas prasmes – ēdienu 

pagatavošana.  

 

1 800,00 EUR 

 

 

Apstiprinātie projekti Latgalē, kas veicina  

STARPKULTŪRU DIALOGU 

Apstiprināti 4 projekti no 18 iesniegtajiem.  
 

Novads/pilsēta 
Biedrība / projekta vadītāja 

kontakti 

Projekta nosaukums/ īstenošanas 

periods 
Projekta mērķis un galvenās aktivitātes 

Projekta 

īstenošanai 

piešķirtā summa 

Preiļu novads  Biedrība "Ģimeņu 

atbalsta centrs 

"Puķuzirnis"" 

 

Inese Matisāne 

+371 26315587 

pukuzirnis3@inbox.lv  

“Mācīsimies, radoši izpaudīsimies 

un draudzēsimies!” 

09.08.2016. – 09.12.2016. 

Mērķis: attīstīt starpkultūru dialogu, saliedētību starp 

mazākumtautību un sabiedrības vairākuma pārstāvjiem 

un veicināt efektīvu, izglītojošu, radošo pasākumu 

īstenošanu starp mazākumtautību bērniem un latviešu 

bērniem. 
 

1.Radošā nodarbība “Keramika.” Kopā: 20 stundas, piedalījās 

22 bērni vecumā no 5 līdz 14 gadiem.  

2.Attīstošās nodarbības uz smilšu lampām. Kopā: 10 stundas, 

piedalījās 10 bērni vecumā no 4 līdz 6 gadiem.  

3. Nodarbība “Mākslas terapija.” Kopā: 15 stundas, piedalījās 

12 bērni vecumā no 10 līdz 14 gadiem.  

 

1 199,50 EUR 

mailto:gunitastrode27@inbox.lv
mailto:pukuzirnis3@inbox.lv
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Rēzekne Biedrība "European 

Association „World-Our 

Home”" 

 

Dace Deksne  

+371 26658731 

deksne.dace@gmail.com  

“Starpkultūru saskarsme, 

daudzveidība un tolerance 

Latgalē” 

26.07.2016. – 19.12.2016. 

Mērķis: veicināt vietējās sabiedrības izpratni par kultūru 

daudzveidību un veicināt iecietību un savstarpējo sapratni, 

kā arī attīstīt starpkultūru dialogu un sadarbību starp 

ārzemju jauniešiem un Latgales iedzīvotājiem. 

 

1. Paaudžu un kultūru aktivitātes Rēzeknes pensionāru sociālo 

pakalpojumu centrā.  

2. Starptautiskās sporta spēles Rēzeknes novada Sakstagala 

pagastā.  

 

1 200,00 EUR 

Krāslavas 

novads 
Indras vidusskolas 

atbalsta biedrība 

„SKOLA AR NĀKOTNI” 

 

Vija Sadro 

+371 28303638 

vijciks@inbox.lv  

“Pūralādes dārgumi” 

01.08.2016. – 09.12.2016. 
Mērķis: Izglītot iedzīvotājus, t.sk. bērnus un jauniešus, par 

dažādu tautu kultūrām un tradīcijām, līdzīgo un atšķirīgo 

tajās, tā sekmējot starpkultūru dialoga attīstību, saglabājot 

katras tautas nacionālo identitāti un kultūras mantojumu, 

vienlaikus sekmējot pilsonisko līdzdalību un piederību 

Latvijai.  

 

1. Radošo darbu konkurss “Manas dzimtas pūralādes 

dārgumi.” Saņemti 50 darbi.  

2. Pasākums “Roku dvielis pūralādē.” Pasākumi Daugavpilī 

Rēzeknē un Indrā. 

3. Izveidota brošūra “Pūralādes dārgumi roku dvieļi.” 

  

2 600,50EUR 

Kārsavas 

novads  
Kārsavas novada krievu 

kultūras biedrība 

"Utroja" 

 

Lauma Celma  

+371 29822258 

celma.lauma@gmail.com  

“Kultūras vēstnieku rudens 

nometne Latgalē” 

01.08.2016. – 10.10.2016. 

 

Mērķis: veicināt starpkultūru dialoga un savstarpējas 

izpratnes un sadarbības veidošanos mazākumtautību un 

latviešu, latgaļu pārstāvošo NVO starpā dodot iespēju 

NVO pilnveidot savas zināšanas un izpratni par kultūru 

daudzveidību un identitātes veidošanu globalizācijas 

apstākļos. 

 

1. Kultūras vēsturnieku rudens nometne.  

2. Latgales reģiona NVO apmācības.  

3. Interaktīva diskusija.  

 

3 000,00 EUR 

 

mailto:deksne.dace@gmail.com
mailto:vijciks@inbox.lv
mailto:celma.lauma@gmail.com
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Apstiprinātie projekti Latgalē, kas veicina 

 MAZĀKUMTAUTĪBU INICIATĪVAS 
Apstiprināti 6 projekti no 15 iesniegtajiem.  

 

Novads/pilsēta 
Biedrība / projekta vadītāja 

kontakti 

Projekta nosaukums/ 

īstenošansa periods 
Projekta mērķis un galvenās aktivitātes 

Projekta 

īstenošanai 

piešķirtā summa 

Rēzekne  Biedrība “Latvijas Poļu 

savienība” 

 

Bernadeta Geikina-Tolstova 

+371 26141658 

berna_geikina@inbox.lv  

“Poļu kultūras dienas 

Rēzeknē” 

18.07.2016. - 09.12.2016. 

Mērķis: nodrošināt poļu kultūras tradīciju ilgtspējīgumu, 

stiprināt saikni starp paaudzēm un iepazīstināt arī citu tautību 

pārstāvjus ar poļu kultūras mantojumu, veicinot savstarpējo 

toleranci un sadarbību. 

 1 120,00 EUR 

Viļakas 

novads  
Biedrība „Žīguru 

vecmāmiņu klubs 

„OMĪTES”” 

 

Valentīna Kaļāne  

+371 27855995 

valija57@inbox.lv  

“Vakarēšana sveču gaismā” 

26.09.2016. - 07.11.2016. 

Mērķis: Iepazīstināt ar slāvu tautību dažādām tradīcijām, 

organizējot pasākumu kultūras mantojuma saglabāšanai, kas 

vērsts uz savstarpējas kopīguma izjūtas veidošanu starp dažādu 

nāciju pārstāvjiem. 

1 200,00 EUR 

Daugavpils  Latvijas Poļu savienības 

Daugavpils nodaļa 

"Promieņ" 

 

Kristīne Kuņicka  

+371 26535494 

kristine.kunicka@e-apollo.lv  

“Jauniešu folkloras deju 

ansambļa "Kukulečka" 

darbības nodrošināšana” 

26.07.2016. - 09.12.2016. 

Mērķis: veicināt Latgales kultūrvides daudzveidības 

saglabāšanu un attīstību, uzlabojot folkloras deju ansambļa 

„Kukulečka” kapacitāti latviešu un poļu kultūras un tradīciju 

popularizēšanā. 

910,00 EUR 

Rēzeknes 

novads  
Biedrība "ARYAN" 

 

Kristaps Višs  

+371 26708068 

kristaps.viss@artistence.lv  

“"Aryan" piedāvā sadarbību” 

15.07.2016. - 09.12.2016. 

Mērķis: pievērst uzmanību biedrībai ARAYN, kā pagaidām 

vienīgo Latvijas teritorijā, muzikāli pētnieciski noskaņotu 

kolektīvu, kurš nodarbojas ar ebreju tautas tradicionālo 

mūziku, piesaistīt sadarbības partnerus kultūras un tūrisma 

vidē, kā arī paplašināt klausītāju auditoriju. 

852,00 EUR 

Dagdas novads  Dagdas baltkrievu biedrība 

„Verbica”  

 

Inese Plesņa  

+371 29193397 

inese.plesna@inbox.lv  

“Rušniks – Latgales baltkrievu 

draudzības un vienotības 

simbols” 

15.07.2016. - 09.12.2016. 

Mērķis: Veicināt baltkrievu identitātes un kultūras mantojuma 

saglabāšanu un attīstību, uzsverot rušnika – goda dvieļa nozīmi 

slāvu kultūrā un stiprinot draudzību Latgales baltkrievu starpā. 

2 418,00 EUR 

mailto:berna_geikina@inbox.lv
mailto:valija57@inbox.lv
mailto:kristine.kunicka@e-apollo.lv
mailto:kristaps.viss@artistence.lv
mailto:inese.plesna@inbox.lv
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Daugavpils  Biedrība „NĒVO DROM D” 

 

Vjačeslavs Ņefjodovs  

+371 29163437 

nevodroms@inbox.lv  

“Romi Daugavpilī ir par 

integrāciju un līdzdalību!” 

15.07.2016. - 09.12.2016. 

Mērķis: veicināt Daugavpils romu kopienas integrāciju un 

līdzdalību sabiedriskajā dzīvē, sekmēt sadarbību ar pašvaldību 

un citām kopienām, atbalstīt romu kopienas kultūras identitātes 

saglabāšanu un romu pārstāvju attīstību. 

1 500,00 EUR 

 

 
 

  

mailto:nevodroms@inbox.lv
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VIDZEME 
Joma 

Saņemti 
projektu 

pieteikumi 

Apstiprināti 
projekti 

Pilsoniskās sabiedrības iniciatīvas 17 5 

Starpkultūru dialogs 8 5 

Mazākumtautību NVO atbalsts 9 4 

 

Projektu administrētājs: Nodibinājums “Valmieras novada fonds” 

Kontaktpersona: Ansis, tel. 26136756, ansis.berzins@vnf.lv 

Informācija par projektu konkursu: www.vnf.lv 
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Apstiprinātie projekti Vidzemē, kas veicina 

 PILSONISKĀS SABIEDRĪBAS INICIATĪVAS 

Apstiprināti 5 projekti no 17 iesniegtajiem 

Novads/pilsēta 
Biedrība / projekta vadītāja 

kontakti 

Projekta nosaukums/ 

īstenošansa periods 
Projekta mērķis un galvenās aktivitātes 

Projekta 

īstenošanai 

piešķirtā summa 

Gulbenes novada 

Stradu pagasts 
Stāķu attīstības biedrība 

 

Diāna Šķēla 

26302611 

elenaob@inbox.lv 

 

Pasākumu cikls Latvijas 

simtgadei “Mans stāsts 

Latvijai” 

10.09.2016. -20.12.2016. 

Mērķis: sniegt iespēju neformālās izglītības ceļā vairot 

piederības sajūtu savai dzīvesvietai – Gulbenes novadam un 

Latvijai, dokumentēt un veidot īsfilmas ar vietējo iedzīvotāju 

stāstiem par Latviju, kā arī netradicionālā veidā iepazīstināt 

sabiedrību ar šiem dzīvesstāstiem, organizējot brīvdabas 

īsfilmu – stāstu vakarus. 

 

Projekta ietvaros tika ierīkota brīvdabas kinozāle, notika īsfilmu 

un stāstu vakari un valsts svētku svinības. 

2340,00 EUR 

Madona Biedrība “Melnais piens” 

 

Lauris Krievs 

25634383 

melnaispiens@gmail.com 

Balto matu stāsti – 

dokumnetālo video interviju 

cikla pilotprojekts 

01.09.2016. - 15.12.2016. 

 

Mērķis: veicināt sabiedrības, īpaši jauniešu izpratni par 

valstsgribu un piederības sajūtu Latvijai caur senioru 

gadagājuma cilvēku stāstiem par savām pamatvērtībām un 

dzīvē piedzīvoto Latvijā, tādā veidā stiprinot paaudžu 

mijiedarbību, akcentējot jauniešu un vecāka gadagājuma 

cilvēku savstarpējo sadarbību un prasmi saprasties ģimenē un 

sabiedrībā. 

 

Projekta ietvaros tika noorganizētas praktiskas apmācības 

multimediju klases skolēniem, kuru rezultātā tika izveidotas 3 

dokumentālo video intervijas. 

976,00 EUR 

Cēsu novads Latvijas Politiski represēto 

Cēsu biedrība 

 

 

Elīna Kalniņa 

25445433 

elina.cesis@gmail.com 

 

Cēsu apriņķa iedzīvotāju 

pretestības okupāciju varām 

izpausmju atspoguļojums 

interaktīvā kartē Latvijas 

valsts simtgadei veltītajā 

vēsturiskajā ekspozīcijā 

01.09.2016. - 15.12.2016. 

 

Mērķis: izveidot interaktīvu kādreizējā Cēsu apriņķa karti, 

lai to parādītu pastāvīgās ekspozīcijas “Sirdsapziņas 

ugunskurs” (veltīta padomju un nacistiskās okupāciju varu 

pretestībai) apmeklētājiem. Tādā veidā cilvēki varēs detalizēti 

izzināt Cēsu apriņķa iedzīvotāju īstenoto pretestības apjomu 

un atklāt tās daudzveidīgās formas no 1940. līdz 1957. gadam, 

vienlaikus realizējot vienu no sešām ekspozīcijas struktūras 

daļām. 

Projekta ietvaros tika radīta augstvērtīga Cēsu apriņķa 1939. gada 

kartes digitālā kopija, izveidota mājaslapa ar QR kodu sistēma, 

kas nodrošina plašāku informāciju par pretestības izpausmēm. 

1865,00 EUR 

mailto:elenaob@inbox.lv
mailto:melnaispiens@gmail.com
mailto:elina.cesis@gmail.com
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Alūksnes novada 

Beja 
Biedrība “Jaunalūksnes 

dālderi” 

 

Jolanta Baldiņa 

26312416 

jolantabaldina@inbox.lv 

 

Digitālā ekspozīcija 

“Latvijas Brīvības cīņas 

Alūksnes pusē” 

01.09.2016. - 11.11.2016. 

 

Mērķis: atbalstīt kopienas iniciatīvu un veicināt sabiedrības 

interesi un izpratni par Latvijas Brīvības cīņām Alūksnes 

pusē, to nozīmi valstiskuma un pilsoniskās apziņas veidošanā.  

 

Projekta ietvaros tika izveidota digitāla ekspozīcija, kas sniedz 

plašāku informāciju par Latvijas Brīvības cīņām Alūksnes pusē 

un to atceri. Tagad, šis materiāls stāv vienuviet un ir mūsdienīgā 

formā latviešu, krievu, angļu un somu valodā. 

1280,00 EUR 

Burtnieku novads Biedrība “Burtnieku 

kultūrvide” 

 

Gunta Daļecka 

26178772 

guntaburtnieki@inbox.lv 

 

Burt nieks Latvijai 

01.09.2016. - 01.12.2016. 

 

Mērķis: saliedēt un iesaistīt Burtnieku novada iedzīvotājus 

savas vides sakārtošanā, aicināt lepoties ar vietējām vērtībām, 

iesākt Burtnieku novada biedrību kopīgu sadarbību, radīt 

jaunu tūrisma maršrutu, kas veidos Burtnieku novada 

pozitīvu tēlu un atpazīstamību.  

 

Projekta ietvaros katrā Burtnieku novada pagastā tika izveidots 

soliņš ar interesantu uzrakstu un jauns tūrisma maršruts, iesaistot 

šīs apskates vietas. 

1553,00 EUR 

 
 

Apstiprinātie projekti Vidzemē, kas veicina  

STARPKULTŪRU DIALOGU 
Apstiprināti 5  projekti no 8 iesniegtajiem 

Novads/pilsēta 
Biedrība / projekta vadītāja 

kontakti 

Projekta nosaukums/ 

īstenošanas periods 
Projekta apraksts 

Projekta 

īstenošanai 

piešķirtā summa 

Mazsalaca Biedrība “Sadarbības 

platforma” 

 

Lauma Celma 

29822258 

celma.lauma@gmail.com 

Tolerances diena Mazsalacā 

 

01.09.2016. - 20.11.2016. 

 

Mērķis: ar kopējiem pasākumiem izglītot iedzīvotājus par 

dažādu tautu kultūrām un tradīcijām, tā sekmējot 

starpkultūru dialoga attīstību un latviešu un mazākumtautību 

mijiedarbību, saglabājot katras tautas nacionālo identitāti un 

kultūras mantojumu, vienlaikus mazinot stereotipus un 

sekmējot piederību Latvijai. 

 

Projekta ietvaros notika pasākumu cikls Tolerences dienai: 

meistarklases dažādu tautu kultūru iepazīšanai, latviešu, poļu 

rokdarbu, amatnieku darbu izstāde un koncerts.  

 

 

2100,00 EUR 

mailto:jolantabaldina@inbox.lv
mailto:guntaburtnieki@inbox.lv
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Kocēnu novada 

Zilaiskalns 
Biedrība 

“Attīstība.Virzība.Izaugsme” 

 

Inese Stepane 

29157158 

inese.stepane@inbox.lv 

 

Mēs smaidām vienā valodā 

 

01.09.2016. - 15.12.2016. 

 

Mērķis: veicināt dažādu tautu kultūru dialogu Zilākalna 

pagastā un Kocēnu novadā, parādot latviešu un cittautu 

kultūras vērtības. 

  

Projekta ietvaros Zilākalnā notika četri dažādi pasākumi (deju, 

kulinārijas, filmu) ar latviešu un slāvu amatierkolektīvu 

piedalīšanos. 

594,50 EUR 

Amatas novads Āraišu biedrība 

 

Eva Staltmane 

29391673 

jolanta.sausina@gmail.com 

7 notis – viena valoda 

 

01.09.2016. - 15.12.2016. 

Mērķis: veicināt starpkultūru dialogu ar mūzikas valodu, 

ļaujot plašākai sabiedrībai iepazīt dažādu tautu kultūru, 

vienlaicīgi mazinot neiecietību vienam pret otru. 

 

Projekta ietvaros tika organizēti divi sarunu cikli par cittautiešu 

un latviešu mijiedarbību kultūrā un viens “koncerts tumsā” ar 

dažādu tautību cilvēku uzstāšanos, kurā izgaismoti bija tikai 

mūzikas instrumenti, lai iepazītu mūzikas valodu, kurā svarīgais 

akcents ir mūzikas saturs un kvalitāte, nevis tautība un dzimums. 

2400,00 EUR 

Mazsalacas 

novads 
Biedrība “Mazsalacas draugi” 

 

Santa Hincenberga 

29162773 

santa.hinc@gmail.com 

 

Vidzemes lībieši (līvi) – 

jaunieši meklē savas saknes 

 

01.09.2016. - 15.12.2016. 

  

Mērķis: kopt Mazsalacas lībiešu kultūrvēsturi, veicināt 

jauniešu interesi par seno Latvijas etnosu – lībiešiem un 

atklāt kultūras daudzveidību Vidzemē. 

 

Projekta ietvaros notika Mazsalacas vidusskolas klasēs tikšanās ar 

Rīgas lībiešu NVO pārstāvjiem, vizītes pie Limbažu apkaimes 

līviem un konkurss, lai paplašinātu zināšanas jauniešiem. 

1240,00 EUR 

Gulbene Biedrība “Radošā apvienība 

“Piektā Māja”” 

 

Sandra Dikmane 

29477941 

sandradikmane@gmail.com 

 

Esiet sveicināti! 

Gamardžoba! 

 

01.09.2016. - 15.12.2016. 

Mērķis: veicināt vidzemnieku intereses veidošanos par 

Latvijas mazākumtautības – gruzīnu – kultūras aktivitātēm 

Latvijā. 

 

Projekta ietvaros tika iztulkota, izdota gruzīnu dramaturga luga 

“Mana sarkanrīklīte” un izveidota ceļojoša fotoizstāde par 

gruzīnu teātra spēles savdabību un emocionālo izteiksmību, kā arī 

uzrīkoti grāmatas atvēršanas svētki.  

1780,00 EUR 

  
 

  

mailto:inese.stepane@inbox.lv
mailto:santa.hinc@gmail.com
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Apstiprinātie projekti Vidzemē, kas veicina  

MAZĀKUMTAUTĪBU  

NEVALSTISKO ORGANIZĀCIJU DARBĪBU 
Apstiprināti 4  projekti no 9 iesniegtajiem 

Novads/pilsēta 
Biedrība / projekta vadītāja 

kontakti 

Projekta nosaukums/ īstenošanas 

periods 
Projekta mērķis un galvenās aktivitātes 

Projekta 

īstenošanai 

piešķirtā summa 

Mazsalacas 

novada Ramata 
Biedrība “Goraļ” 

 

Ilāna Lisagora 

29415278 

lisagor@inbox.lv 

 

Ebreju pasaku pasaulē 

 

01.09.2016. - 15.12.2016. 

 

Mērķis: veicināt ebreju identitātes un kultūras mantojuma 

saglabāšanu, ebreju tradīciju un folkloras attīstību, tā 

sekmējot etnisko saskaņu un ebreju pilsonisko līdzdalību un 

piederību Latvijai. 

 

Projekta ietvaros tika izdota ebreju pasaku grāmatiņa, 

iestudējums, pasākums Pasaku dienu un projekta noslēgumā 

deju uzvedums. 

2850,00 € 

Madonas novads Ukraiņu kultūrizglītojošā 

biedrība “JAVIR” 

 

Valentīna Zarņicka 

27158505 

vzarnicka@inbox.lv 

 

Melodija dvēselei 

 

01.09.2016. - 15.12.2016. 

Mērķis: attīstīt interesi par dažādām mākslas izpausmes 

formām, ar kuru palīdzību iepazīstināt sabiedrību ar 

ukraiņu kultūras tradīcijām, lai uzlabotu mazākumtautību 

integrāciju sabiedrībā un veidotu sirsnīgu un draudzīgu 

atmosfēru. 

 

Projekta ietvaros notika fotoizstāde, radošā darbnīca, kā arī 

vairāki koncerti, kuru laikā apmeklētāji tika iepazīstināti un 

iesaistīti norisēs, lai paplašinātu redzes loku par ukraiņu kultūras 

tradīcijām. 

1708,00 € 

Valmiera Biedrība “Latvijas ukraiņu 

sieviešu apvienība” 

 

Olga Vandilovska 

26041113 

vandilovska@inbox.lv 

 

Rakstu rakstus izrakstījām 

 

01.09.2016. - 15.12.2016. 

 

Mērķis: veicināt ukraiņu identitātes un kultūras mantojuma 

saglabāšanu, tradīciju un folkloras attīstību, tā sekmējot 

etnisko saskaņu un ukraiņu pilsonisko līdzdalību un 

piederību Latvijai. 

 

Projekta ietvaros notika: 

 Bērnu radošo darbu konkurss,  

 Tradīcīju diena,  

 Latviešu Ziemassvētku tradīciju pasākums, 

 Ukraiņu Melānijas un Vasiļa svētki, kad tika iepazītas 

ukraiņu tradīcijas – līdzības tajās un atšķirības ar 

latviešu. 

2000,00 € 

mailto:lisagor@inbox.lv
mailto:vzarnicka@inbox.lv
mailto:vandilovska@inbox.lv
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Valmiera Biedrība “Romu kultūras 

centrs” 

 

Roksana Rudeviča 

29964592 
roksana.rudevica@gmail.com 

 

Izstāde “Romu holokausts 

Latvijā (1941-1945)” 

 

01.10.2016. - 31.10.2016. 

 

Mērķis: īstenot darbības programmu, kas ir orientēta uz 

sabiedrības (īpaši jauniešu) izglītošanu un informēšanu par 

romu holokaustu Latvijā, lai traģēdija vairs nekad 

neatkārtotos.  

 

Projekta ietvaros Valmieras iedzīvotājiem un viesiem uz vienu 

dienu bija apskatāma izstāde “Romu holokausts Latvijā (1941.-

1945.)”. Tās atklāšanā uzstājās romu folkloras ansamblis, kā arī 

lekcijas veidā tika sniegta plašāka informācija par romu 

holokaustu Latvijā. 

1500,00 € 

  
  

mailto:roksana.rudevica@gmail.com
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RĪGAS reģions 
Joma 

Saņemti projektu 
pieteikumi 

Apstiprināti 
projekti 

Pilsoniskās sabiedrības iniciatīvas 21 3 

Starpkultūru dialogs 5 3 

Mazākumtautību NVO atbalsts 6 6 

 

Projektu administrētājs: biedrība “Latvijas Pilsoniskā alianse” 

Kontaktpersona: Kristīne Zonberga, tel. 67846467, kristine@nvo.lv 

Informācija par projektu konkursu: www.nvo.lv 
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Apstiprinātie projekti Rīgas reģionā, kas veicina 

 PILSONISKĀS SABIEDRĪBAS INICIATĪVAS 

Apstiprināti 3 projekti no 21 iesniegtajiem.  
 

Novads/pilsēta 
Biedrība / projekta vadītāja 

kontakti 

Projekta nosaukums/ 

īstenošansa periods 
Projekta mērķis un galvenās aktivitātes 

Projekta 

īstenošanai 

piešķirtā summa 

Tukums  Tukuma Nevalstisko 

Organizāciju Apvienība

  

Gunta Kalviņa 

+371 29516262 

guntakalvina@inbox.lv 

 

“Zināšanas un prasmes 

veiksmīgai sadarbībai 

Tukuma novadā” 

01.08.2016.– 16.12.2016. 

Mērķis: Attīstīt biedrības “Tukuma NVOA” darbu 

interešu aizstāvībā un aktivizēt darbības atpazīstamību 

vietējā sabiedrībā. 

 

Apmācību organizēšana par interešu aizstāvību un informācijas 

apriti. Pieredzes apmaiņas brauciens un Pluņģi Lietuvā. 

2848,00 EUR 

Rīga Cita Rīga 

 

Inese Grandāne 

+371 26143120 

inese@citariga.lv 

 

“... un tapa valsts…” 

01.08.2016.– 16.12.2016. 
Mērķis: Nacionālās identitātes stiprināšana, kas vērsta uz 

Latvijas tradicionālās kultūras daudzveidīgu apguvi un 

vienotas Latvijas vēstures izpratnes veidošanu. 

 

Izzinošās nodarbības bērniem “Latvija līdz 20.gs.”, “...kultūras 

pēdas Latvijā” un “Notikums un tā interpretācija”. Metodiskā 

materiāla un reklāmas lapiņu izstrāde. 

 

2573,00 EUR 

Rīga Onkoloģisko pacientu 

atbalsta biedrība "Dzīvības 

koks" 

 

Gunita Berķe 

+371 29235677 

dzivibaskoks@dzivibaskoks.lv  

 

“Iedvesmojošu sarunu cikls 

„Ideja. Iniciatīva. Rīcība.”” 

01.09.2016.– 16.12.2016. 

Mērķis: Demonstrēt labos piemērus un izglītot par 

iespējām ietekmēt lēmumus un procesus, uzlabojot 

argumentēšanas un interešu aizstāvības prasmes. Veicināt 

sabiedrībā apziņu, ka dzīvē pēc vēža turpinās! 

 

Video sižeta “NVO labās prakses piemēri dzīves kvalitātes 

uzlabošanā” sagatavošana un pasākums iedvesmojošu sarunu 

cikls „Ideja. Iniciatīva. Rīcība.”. 

 

2579,00  EUR 
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Apstiprinātie projekti Rīgas reģionā, kas veicina  

STARPKULTŪRU DIALOGU 
Apstiprināti 3  projekti no 5  iesniegtajiem.  

 

Novads/pilsēta 
Biedrība / projekta vadītāja 

kontakti 

Projekta nosaukums/ īstenošanas 

periods 
Projekta mērķis 

Projekta 

īstenošanai 

piešķirtā summa 

Vangaži Vangažu ukraiņu biedrība 

"Jatraņ" 

 

Irina Dukule 

+371 29861068 

atlas.irina@gmail.com 

 

 

“Iepazīstam dažādas tautas”  

01.08.2016.-16.12.2016. 
Mērķis: Izglītot bērnus un jauniešus par dažādu tautu 

kultūrām un tradīcijām, kā arī iepazīstināt iedzīvotājus ar 

ukraiņu ziemassvētku tradīcijām, sekmējot ukraiņu 

pilsonisko līdzdalību un piederību Latvijai un citu tautību 

cilvēku izpratni par ukraiņu kultūru un tradīcijām tā 

stiprinot dialogu un savstarpējo sapratni. 

 

Organizēt dienas nometni bērniem „Raibā draugu pulkā” un 

decembrī Svētā Mikolaja svētkus. 

 

3000,00 EUR 

Rīga Jaunatnes kultūras un 

estētiskās audzināšanas 

asociācija 

 

Janīna Kūla 

+371 29239750 

janinakula@inbox.lv 

 

“Mēs Latvijai!” 

07.07.2016.– 16.12.2016. 
Mērķis: Veicināt visu tautību bērnu un jauniešu 

starpkultūru kontaktus un komunikāciju, savas nacionālās 

identitātes kā Latvijas kopējās kultūru daudzveidības daļas 

apzināšanos un nozīmi. 

 

Dažādu tautību bērnu un jauniešu kolektīvu un individuālo 

jauno mākslinieku festivāls “Mēs Latvijai!” un apaļā galda 

diskusijas par festivālu un sadarbības iespējām.  

 

3000,00 EUR 

Rīgas reģions 1991.gada barikāžu 

dalībnieku biedrība 

 

Renārs Zaļais 

+371 29225135 

renars.zalais@gmail.com 

“Mūsu kopējais stāsts” 

01.09.2016.– 16.01.2016. 
Mērķis: Mācību stundas ietvaros veidot dialogu/diskusiju 

ar skolniekiem par Atmodas laika notikumiem, apvienojot 

viņu ģimenes stāstus ar lielo vēstures notikumu naratīvu, 

tādejādi padarot neseno vēsturi personiskāku un 

saistošāku skolniekiem.  

 

Muzeja mobilās ekspozīcijas – muzebuss izbraukumu sesija pa 

Latvijas skolām ar lekciju  „Mūsu kopējais stāsts”. Fiksēti 

ģimenes stāsti un atmiņu stāsti par barikāžu laiku. 

 

2000,00 EUR 



35 

 

 

  

Apstiprinātie projekti Rīgas reģionā, kas veicina  

MAZĀKUMTAUTĪBU  

NEVALSTISKO ORGANIZĀCIJU DARBĪBU 
Apstiprināti 6 projekti no 6 iesniegtajiem.  

 

Novads/pilsēta 
Biedrība / projekta vadītāja 

kontakti 

Projekta nosaukums/ 

īstenošanas periods 
Projekta mērķis un galvenās aktivitātes 

Projekta 

īstenošanai 

piešķirtā summa 

Olaine, Olaine 

novads 
Olaines Krievu Kopiena 

  

Lena Semjonkina  

+371 29116760 

semjonkina@inbox.lv 

 

“Mazākumtautību krāsas 

Olaines novadā” 

01.09.2016.– 16.12.2016. 

Mērķis: Atbalstīt radošo bērnu sasniegumus 

mazākumtautību literatūrā, kultūrvēsturē integrējot tās 

mūsdienu dzīvē. Veicināt mazākumtautību tradīciju un 

folkloras attīstību dejās, mūzikā, dziedāšanā. 

 

Literārais konkurss, krievu tautas tērpu tradīciju iepazīšana un 

tautas tērpa izgatavošana Jaunolaines kultūras nama bērnu deju 

kolektīvam “Pienenīte”, zīmējumu konkurss, pieredzes 

apmaiņas brauciens uz Daugavpili, Konkurss – viktorīna 

“KAS?KUR?KAD?”, gala koncerts un apbalvošana. 

 

3000,00 EUR 

Rīga Kultūras dialogs 

 

Irina Kuharčika 

+371 26006199 

datrvt@inbox.lv 

 

 

“Grāmatas Nams (Книжкин 

Дом)” 

01.09.2016.– 16.12.2016. 

Mērķis: Palīdzēt bērniem, vecākiem un skolotājiem apgūt 

latviešu un krievu valodas, rosināt interesi lasīt literatūru. 

Izdot pasaku grāmatu „Kam pieder sēne?” autors-

S.Semjonova krievu un latviešu valodās. 

 

Grāmatas maketa sagatavošana un izdošana „Kam pieder 

sēne?”(autors S. Semjonova). Grāmatas prezentācija. 

 

1125,00 EUR 

Tukums, 

Tukuma 

novads 

Tukuma Poļu biedrība 

 

Regīna  Bāliņa 

+371 29217273 

reginabalina@inbox.lv 

 

 

“Poļu tautas kultūras 

mantojuma un svētku 

tradīciju izzināšana” 

01.09.2016.– 16.12.2016. 

 

Mērķis: Izglītot sabiedrību par poļu kultūru un rosināt 

poļu izcelsmes cilvēkus iesaistīšanos. Veicināt izpratni par 

poļu kultūru. 

 

Poļu rakstnieka Henrika Senkeviča 150.gadu jubilejas 

pasākums. Pa poļu  dzimtu vēsturiskām pēdām (18.gs.) Latvijā 

– pieredzes apmaiņas brauciens uz Rēzekni. Poļu tradīciju 

iepazīšana gatavojoties Ziemassvētkiem. 

1875,00 EUR 
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Kandava Sabiedrības integrācijas 

biedrība "Alternativas" 

 

Kaspars Arhipovs 

+371 28195686 

arhipovs@inbox.lv 

Grāmatas „Čigānu stāstu 

stāsti Kad dzimtas dārzos 

ziedi plaukst” izdošana  

01.08.2016.-31.10.2016. 

Mērķis: Sagatavot un izdot tipogrāfiski iespiestu grāmatu 

„Čigānu stāstu stāsti „Kad dzimtas dārzos ziedi plaukst””, 

kura atspoguļo romu tautas folklorai raksturīgie žanri un 

tradīcijas. 

 

Grāmatas „Čigānu stāstu stāsti „Kad dzimtas dārzos ziedi 

plaukst”” ekspertu darba grupas izveide un materiālu satura 

izstrāde, iespiešana un atvēršanas svētki. 

 

1000,00 EUR 

Rīga, Jūrmala Romu kultūras centrs  

 

Roksana Rudeviča 

+371 29964592 

Roksna.rudevica@gmail.com 

Skatuves tērpu darināšana 

romu folkloras ansamblim 

"AME-ROMA" 

07.07.2016.– 16.12.2016. 

Mērķis: Veicināt romu kultūras mantojuma saglabāšanu 

un tradīciju uzturēšanu, nodrošinot atbilstošu skatuves 

tērpu pieejamību romu folkloras ansamblim AME-ROMA. 

 

Folkloras ansambļa Ame-Rroma skatuves tērpu darināšana. 

 

1000,00 EUR 

 

 


