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Atsevišķu valsts pārvaldes uzdevumu veikšana mazākumtautību
līdzdalības veicināšanas jomā
Biedrība „Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs”,
20.10.2020. – 20.01.2021.
Lai veicinātu mazākumtautību līdzdalības veicināšanas jomā, tika noteikti
šādi valsts pārvaldes uzdevumi:
1) Veicināt Latgales reģiona mazākumtautību nevalstisko
organizāciju darbības attīstību, brīvprātīgā darba popularizēšanu
un jauniešu iesaisti.
2) Sekmēt sadarbību starp dažādu mazākumtautību nevalstiskajām
organizācijām, mazākumtautību nevalstisko organizāciju
mijiedarbību ar plašāku sabiedrību, kā arī veicināt Latvijas
mazākumtautību kultūras savpatnības saglabāšanu.
Valsts pārvaldes uzdevumu ietvaros tika sasniegti šādi rezultatīvie
rādītāji:
1. Apzinātas Latgales reģiona 11 mazākumtautību (MT) nevalstisko
organizāciju (NVO) 26 vajadzības, kas tika iepirktas un piegādātas:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Rēzeknes poļu biedrībai: 1 dators, 1 printeris, 1 kafijas aparāts un 1
sintezators;
Latvijas Poļu savienības Ludzas nodaļas ansambļa darbībai
(Rēzeknes poļu biedrības pārziņā) – 1 sintezators un 1 statīvs;
Rēzeknes pilsētas Teātris – studijai “Joriks” – 1 dators;
Daugavpils Ukraiņu biedrībai “Mrija”: 1 muzikālās bungas;
kulinārajām meistarklasēm 1 trauku mazgājamā mašīna un 1
elektriskā plīts;
Daugavpils Ebreju kopienai veikta apmeklētāju telpas durvju
nomaiņa (1), 5 žalūziju iegāde un uzstādīšana, veikta krāsu iegāde
kosmētiskajam remontam;
Dagdas baltkrievu biedrībai “Verbica”: 1 dators un 1 printeris;
Žīguru slāvu ansamblim “Ivuški” iegādāts 1 mūzikas centrs ar 2
mikrofoniem;
Viļakas novada biedrībai “Omītes” iegādāts portatīvais dators
1 dators un 1 printeris Daugavpils baltkrievu biedrībai;
Krāslavas romu kopienai (nodots uzglabāšanai biedrībai “Latvijas
sociālās adoptācijas asociācija”) sašūti un nogādāti 2 tautastērpu
komplekti (kleitas).
Daugavpils Ebreju muzejam sagatavoti un nodoti lietošanā 4
ekspozīciju stendi (Nodots lietošanā biedrībai „Memory and Help”).

2. Rēzeknes, Daugavpils un Krāslavas apkaimēs veikta MT aptauja
latviešu un krievu valodās no kuras apkopojuma sagatavota
Dienvidlatgales mazākumtautību sadarbības un attīstības “Ceļu
karte” Latviešu un krievu valodās.
3. Izdota A.Stepanova grāmata (latviešu un krievu val.) “Inflanti”
Novada, kas pazīstams ar nosaukumu “Poļu inflanti”, vēsturiskie
likteņi.
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2021. gada sākumā tika izdots Latvijas poļu savienības Daugavpils
nodaļas "Promieņ” buklets .
Aktuālo informāciju ievietojot mājaslapā (www.nvoc.lv) sociālajos
tīklos, interneta vietnēs, medijos u.c., kā arī aktualitātes izsūtītas NVO
ziņu listei, nodrošināta Latgales MT NVO sektoram un sabiedrībai
kopumā informācijas aprite.
4. 9 tiešsaistes pasākumos piedalījušies vairāk nekā 345 dalībnieki.
- Interneta vidē no 19.-23.12.20. noorganizēti 3 (trīs) tiešsaistes
vietēja līmeņa MT NVO pasākumi un 1 Ziemassvētku dziesmu
festivāls 10.01.21. (141 dalībnieks).
- 17.12.20. DNVOAC sadarbībā ar jauniešu biedrību „DAGNE” un
PIKC RVT Krāslavas struktūrvienību un romu dejas pratēju Lidiju
Čubreviču tiešsaistē rīkoja romu dejas meistarklasi. (17
dalībnieki);
- Ar biedrības „Latvijas Poļu savienība” Rēzeknes nodaļas atbalstu
18.01.2021. tika noorganizēts 1 pasākums „Czar karnawału”
par aizgavēņa tradīciju poļu tautas kultūrā. (25 dalībnieki).
- 06. un 19.12 sadarbībā ar Daugavpils ukraiņu kultūras centru
“Mrija” zoom tiešsaistē notika 2 (divas) ukraiņu nacionālās
virtuves meistarklases. (34 dalībnieki).
- 18.01.21. sadarbībā ar Dagdas baltkrievu biedrību “Verbica”
notika zoom apmācības kultūras darbiniekiem "Ziemas laika
tradīcijas dažādās kultūrās” (31 dalībnieks).
- 27.11.20. notika tiešsaistes apmācību seminārs “Sociālo mediju
un digitālā mārketinga iespējas”, ko vadīja digitālā satura
mārketinga aģentūras “New Black” vadītājs Artūrs Mednis. (82
dalībnieki tai skaitā vismaz 19 MT pārstāvji).
- 14.01.21. sadarbībā ar Daugavpils baltkrievu kultūrizglītības
biedrība “Uzdim” notika seminārs/diskusija ”Daugavpils
mazākumtautību centru un biedrību iespējas un perspektīvas
2021. gada ierobežojumu laikā” (15 dalībnieki).
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