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Atsevišķu valsts pārvaldes uzdevumu veikšana mazākumtautību
līdzdalības veicināšanas jomā
Biedrība „Kurzemes NVO centrs”
22.10.2019. – 20.01.2021.
Lai veicinātu mazākumtautību līdzdalības veicināšanas jomā, tika noteikti
šādi valsts pārvaldes uzdevumi:
1. Veicināt Kurzemes 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. Veikta materiāltehniskās bāzes uzlabošana, tostarp tehniskā
aprīkojuma iegādes un nomas, tautastērpu un mūzikas instrumentu
iegādes, konkrēti:
- Liepājas ukraiņu kopiena „Svitanok” (saņemts atbalsts datora,
projektora, ekrāna un printera iegādei)
- Ventspils vācu kultūras biedrība (iegādāts dators un bezvadu
skaļruņi);
- Biedrība “Živica” (iegādātas 10 tautastērpa kleitas un priekšauti);
- Liepājas lietuviešu kultūras biedrība ,,Rūta'' (iegādāts sintezators ar
statīvu, somu un krēslu);
- Liepājas baltkrievu kopiena “Mara” (iegādāti mikrofons, statīvs,
skanda);
- Liepājas vācu-latviešu tikšanās centrs (iegādāti kamera ar
aksesuāriem);
- Liepājas vācu biedrība (iegādāts dators, datorsoma un licence);
- Liepājas poļu biedrība “Vanda” (iegādātas mēbeles birojam);
- Liepājas krievu kultūras biedrība „Posoloņ” (iegādāti audumi
kostīmiem).
2. Noorganizētas divas tiešsaistes mācības:
- “Kā NVO var sasniegt savu vislabāko potenciālu?”, ko vadīja Inese
Voika. Dalībnieku skaits:17. Datums: 11.01.21.;
- “Zoom nodarbības iesācējiem”, ko vadīja Gundars Šķipars,
Apmeklētāju skaits: 12. Datums: 20.01.21.
3. Veiktas mazākumtautību nevalstisko organizāciju biedru aptaujas
un aktivitātes turpmākās darbības plānošanai un stratēģiju izstrādei
nodrošināšana, konkrēti:
- Individuālas konsultācijas mazākumtautību biedrību vadītājiem par
stratēģiju izveidi, ko vadīja Inese Voika;
- Trīs tiešsaistes tikšanās ar kouču Andru Stautiņu par savas
organizācijas darba plānošanu, nepakļaujot sevi emocionālai
izdegšanai.
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mazākumtautību vēsturi Latvijā, kultūru un tradīcijām, nevalstisko
organizāciju darbību:
- Ruka E. “Ērika Kleina mēnesgaismas stāsti” (grāmata, ko sagatavoja
Sabiles Sabiedrības integrācijas biedrība “Alternativas”);
- “Vites un Hikes bāreņu nams 1798–1898 Liepājas pilsētas
labklājībai” (grāmatas tulkojums, ko sagatavojusi biedrība “Liepājas
vācu-latviešu tikšanās centrs”);
- “Ventspils vācu kultūras biedrības” buklets.
5. Veikta vietējā līmeņa mazākumtautību nevalstisko organizāciju
pasākumu atbalsta nodrošināšana. Ņemot vērā epidemioloģisko
situāciju, kas līguma slēgšanas brīdī vēl nebija zināma, ieplānotie
pasākumi tika ievērojami modificēti, lai atbilstu drošības prasībām.
Vairākos gadījumos tas nozīmēja izmaksu samazināšanu, līdz ar to
bija iespējams noorganizēt vairāk pasākumu. Noorganizētie
pasākumi:
- Izstāde “Dažāda vecuma Liepājas baltkrievu dzīve un kultūras
aktivitātes” (organizēja biedrība “Mara”);
- Ukraiņu biedrības “Svitanok” 20 gadu jubilejas izstāde;
- Ekskursijas pa Liepāju:
a) pa Līvas upes gultni 2020. gada 9. un 22. decembrī (ekskursijas
veidoja 4 posmi, tās tika novadītas divām grupām);
b) pa Kungu un Bāreņu ielām 2021.gada 19.janvārī;
Ekskursijas organizēja Liepājas vācu-latviešu tikšanās centrs.
- Ziemassvētku apsveikums Liepājas kristīgās pirmsskolas izglītības
iestādes bērniem (organizēja Liepājas vācu-latviešu tikšanās centrs);
Ziemassvētku tiešsaistes pasākums 15.01.21. (organizēja Saldus slāvu
kultūras biedrība “Živica”).
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