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Atsevišķu valsts pārvaldes uzdevumu veikšana pilsoniskās sabiedrības
attīstības un starpkultūru dialoga jomā
Biedrība „Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs”
31.05.2016. – 31.12.2018.
Pilsoniskās sabiedrības attīstības un starpkultūru dialoga sekmēšanai, tika
noteikti šādi valsts pārvaldes uzdevumi:
1. stiprināt Latgales reģiona nevalstisko organizāciju kapacitāti un veicināt
to savstarpējo sadarbību un sadarbību ar vietējām pašvaldībām,
komersantiem, kultūras iestādēm (muzejiem, bibliotēkām, kultūras
namiem), tai skaitā:
1.1. nodrošināt pieejamu un saprotamu informāciju Latgales reģiona
nevalstiskajām organizācijām to efektīvai darbībai un līdzdalībai;
1.2. sniegt bezmaksas konsultācijas nevalstiskajām organizācijām
aktuālos jautājumos;
2. veicināt pilsoniskās sabiedrības iniciatīvu attīstību un iedzīvotāju
līdzdalību, sniedzot atbalstu Latgales reģiona nevalstiskajām
organizācijām un veicinot to savstarpēju sadarbību, sekmējot Latvijas
valsts simtgades svinību virsmērķa „Stiprināt Latvijas sabiedrības
valstsgribu un piederības sajūtu savai valstij, rosinot pašorganizējošus
procesus un sadarbību” īstenošanu, atbalstot aktivitātes, kas veicina:
2.1. vietējo cilvēku iesaistīšanos savas kopienas dzīves apstākļu un
kvalitātes uzlabošanā, veicinot cilvēka, kopienas un valsts izaugsmi
un ilgtspēju, iesaistot pašvaldības, bibliotēkas, kultūras centrus,
muzejus, izglītības iestādes;
2.2. valstiskuma veidošanās, attīstības un saglabāšanas vēstures izpēti
un tās rezultātu mūsdienīgu komunikāciju savā apkaimē;
2.3. Latvijas cilvēku talantu, izcilības, uzņēmīguma un sasniegumu
apzināšanu un iedvesmošanos no tiem;
2.4. paaudžu saikņu stiprināšanu, bērniem un jauniešiem uzņemoties
līdzvērtīgu iniciatīvu un atbildību;
3. veicināt starpkultūru dialogu sekmējošus pasākumus Latgales reģionā,
kas vērsti uz savstarpējas izpratnes veidošanu un stereotipu
mazināšanu;
4. atbalstīt Latgales reģiona mazākumtautību nevalstiskās organizācijas,
tai skaitā:
4.1. veicināt mazākumtautību identitātes un kultūras mantojuma
saglabāšanu un attīstību, atbalstot dažādu mazākumtautību
radošo kolektīvu darbību, mazākumtautību tradīciju un folkloras
attīstību;
4.2. sekmēt mazākumtautību pilsonisko līdzdalību un sadarbību;
4.3. veicināt Latvijas romu kopienas integrāciju un līdzdalību, tai skaitā
sekmēt sadarbību starp romu kopienu un pašvaldību/-ām un/vai
sociālajiem partneriem, ņemot vērā Latvijas romu integrācijas
politikas pasākumu kopumu, atbalstīt romu kopienas kultūras
identitātes saglabāšanu un starpkultūru dialogu.
Valsts pārvaldes uzdevumu ietvaros trīs gadu laikā tika sasniegti šādi
rezultatīvie rādītāji:
1) Sniegtas 373 bezmaksas konsultācijas (plānotais rādītājs - sniegt
360 konsultācijas), noorganizētas izbraukuma konsultāciju dienas
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jautājumos;
2) Nodrošināta aktuālās informācijas pieejamība biedrības mājas
lapā (162 ieraksti trīs gadu laikā) un vietējos laikrakstos, kā arī
sociālajos tīklos;
3) Trīs gadu laikā īstenoti 14 informatīvi pasākumi par vietējo
cilvēku iesaisti savas kopienas dzīves apstākļu un kvalitātes
uzlabošanā (plānotais rādītājs - īstenot sešus pasākumus);
4) Trīs gadu laikā atbalstīti 19 projekti valstiskuma veidošanas,
Latvijas cilvēku talantu apzināšanas un paaudžu saikņu
stiprināšanai (plānotais rādītājs - atbalstīt deviņus projektus);
5) Trīs gadu laikā atbalstīts 21 starpkultūru dialogu veicinošs
projekts (plānotais rādītājs - atbalstīt 11 projektus);
6) Trīs gadu laikā atbalstīti 19 Latgales reģiona mazākumtautību
nevalstisko organizāciju projekti, tostarp četri projekti romu
kopienas integrācijas un līdzdalības veicināšanai (plānotais
rādītājs - atbalstīt trīs projektus);
7) Īstenots starpkultūru dialoga un kapacitātes stiprināšanas
seminārs.
2016.gads
Plānoti 32 000 euro, izlietoti 31 789,14 euro (neizlietotais
finansējums 210,86 euro apmērā novirzīts rezultatīvo
rādītāju sasniegšanai 2017.gadā)
2017.gads
Plānoti 32 000 euro, izlietoti 31 574,77 euro (neizlietotais
finansējums 425,23 euro apmērā atskaitīts Kultūras
ministrijai)
2018.gads
43 040 euro
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