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Mazākumtautības ir tradicionāla Latvijas sa-
biedrības daļa, to tiesības uz savas kultūras 
saglabāšanu un attīstību garantē Latvijas valsts.

Satversmes 114. pants nosaka, ka mazākum-
tautībām ir tiesības saglabāt un attīstīt savu 
valodu, etnisko un kultūras savdabību.

Kultūras ministrijas uzdevums ir veicināt ma-
zākumtautību pilsonisko līdzdalību un sniegt 
atbalstu to kultūras identitātes saglabāšanai, kā 
arī veicināt starpkultūru dialogu. 

Ministrija šo uzdevumu veic sadarbībā ar 
mazākumtautību organizācijām, īstenojot dažā-
dus pasākumus, piemēram, radošās nometnes, 
kultūras vēstnieku programmas, jauniešu 
līdzdalības programmas, kurām ir plašāka 
ietekme valsts līmenī.

Mazākumtautību līdzdalība tiek nodrošināta, 
regulāri organizējot sadarbības platformas un 
konsultatīvās padomes.

Latvijas pastāvīgo iedzīvotāju etniskais sastāvs gada sākumā (skaits)
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1935 1 467 035 168 266 26 803 1 844 48 637 22 843 93 370 3 839 62 116 6 928 4 255

1989 1 387 757 905 515 119 702 92 101 60 416 34 630 22 897 7 044 3 783 3 312 29 410

2000 1 370 703 703 243 97 150 63 644 59 505 33 430 10 385 8 205 3 465 2 652 25 001

2016 1 216 443 504 370 65 999 44 639 41 528 23 944 5 013 5 297 2 605 1 794 57 325

Avots: Centrālā statistikas pārvalde

Mūsdienu Latvijā dzīvo vairāk nekā 150 tautību 
pārstāvji. Lielākās etniskās grupas ir krievi, 
baltkrievi, ukraiņi, poļi, lietuvieši, ebreji, romi, 
vācieši un igauņi. Lai Latvijas Republikā visām 
nacionālajām un etniskajām grupām garantētu 

IEVADS STATISTIKAS DATI

tiesības uz kultūras autonomiju un kultūras 
pašpārvaldi, 1991. gadā tika pieņemts likums 
par Latvijas nacionālo un etnisko grupu brīvu 
attīstību un tiesībām uz kultūras autonomiju.
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Mazākumtautību savpatnības
saglabāšana

Mazākumtautības un to kultūra ir neatņemama 
un svarīga Latvijas sabiedrības un kultūrtelpas 
sastāvdaļa. Latvijā jebkuram mazākumtautību 
pārstāvim ir tiesības saglabāt un attīstīt savu 
valodu, etnisko un kultūras savdabību, un valsts 
to atbalsta. 

Katra cilvēka brīvā izvēle tiek
respektēta, cilvēktiesības ievērotas

Sabiedrības integrācijas jomā ikviens indivīds ir 
brīvs un tiesīgs izvēlēties savu identitātes taktiku. 
Jebkura izvēle ir brīvprātīga un tiek respektēta. 
Latvijas valsts pienākums ir mijiedarboties un 
sadarboties ar visiem iedzīvotājiem neatkarīgi 
no viņu izvēles. Valsts pienākums ir saliedēt 
sabiedrību uz kopīgo vērtību pamata, veicinot šo 
procesu ar demokrātiskiem līdzekļiem.

Identitātes ir papildinošas,
nevis izslēdzošas

Latvijas sabiedrības nacionālās identitātes, pil -
soniskās sabiedrības un integrācijas poli  tika
uzsver identitāšu papildināšanās principu, sa-
skaņā ar kuru dažādas identitātes nevis izslēdz, 
bet gan bagātina viena otru. Mazākumtautību 
identitātes pastāv un attīstītās līdzās latviskajai 
identitātei. Indivīdam vienlaikus var būt vairākas 
identitātes (mazākumtautības, latviskā, eirope-
iskā, globālā).

GALVENIE PRINCIPI MAZāKUMTAUTīBU 
LīDZDALīBAS POLITIKā

Latvijas pastāvīgo iedzīvotāju etniskais sastāvs gada sākumā (%)

Avots: Centrālā statistikas pārvalde
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LīDZDALīBAS MEHāNISMI

Kultūras ministrijas Mazākumtautību
nevalstisko organizāciju pārstāvju 
kon  sul  tatīvā komiteja ir konsultatīva 
institūcija, kuras mērķis ir nevalstisko 
organizāciju līdzdalības veicināšana 
pilsoniskās sabiedrības veidošanā, 
etno politikas attīstībā, mazākumtau-
tību tiesību un kultūras jomā. Tā 
dibināta 2006. gadā, un 2014. gadā 
tās sastāvs atjaunots, iekļaujot pār-
stāv  jus no Kultūras ministrijas,
ār lietu ministrijas un mazākum tautību 
nevalstisko organizāciju izvirzītajiem 
kandidātiem. 

Kultūras ministrija sadarbībā ar
Mazā   kumtautību nevalstisko organi-
zāciju pārstāvju konsultatīvo komiteju 
plāno un realizē pasākumus mazā-
kumtautību atbalstam – gan kultūras
saglabāšanai, gan nevalstisko organi-
zāciju kapacitātes stiprināšanai – visā 
Latvijā. No 2014. gada Mazākumtautību
nevalstisko organizāciju pārstāvju kon-
sultatīvās komitejas priekšsēdētāja
pienākumus veic kultūras ministre.

Mazākumtautību komitejas izbraukuma sēde Ventspilī, 
2014. gada 25. jūnijā

Kultūras ministrijā darbojas:

� Mazākumtautību ne valstisko organizāciju 
pār   stāvju konsultatīvā komiteja; 

� Romu integrācijas politikas īstenošanas kon-
sultatīvā padome;

� Konsultatīvā padome trešo valstu pilsoņu 
integrācijai. 

Papildus konsultatīvajām padomēm katru gadu 
Kultūras ministrija organizē mazākumtautību 
forumu, kas darbojas kā plašas iesaistes līdz-
dalības platforma dažādu aktuālu jautājumu 
apspriešanai un turpmākās rīcības plānošanai 
mazākumtautību politikas jomā.

Citi līdzdalības mehānismi:

� Valsts prezidenta Mazākumtautību konsul-
tatīvā padome; 

� Ministru kabineta un nevalstisko organi zāciju 
sadarbības memoranda īstenošanas padome;

� Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) 
mazākumtautību konsultatīvā padome sa-
darbībai izglītības jautājumos. 

Izglītība mazākumtautību valodās ir priekšno-
teikums, lai Latvijā saglabātu mazākumtautību 
kultūras identitāti un nodrošinātu sabiedrības 
integrāciju. Valsts finansēta izglītība Latvijā 
tiek īstenota septiņās mazākumtautību izglītī-
bas programmās: krievu, poļu, ebreju, ukraiņu, 
igauņu, lietuviešu un baltkrievu.

MAZāKUMTAUTīBU NEVALSTISKO ORGANIZāCIJU
PāRSTāVJU KONSULTATīVā KOMITEJA

Foto: no Latvijas Kultūras ministrijas 
Sabiedrības integrācijas departamenta arhīva
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No 2014. gada Kultūras ministrija pulcē 
mazākumtautību, nevalstisko organizāciju un
valsts institūciju pārstāvjus, ekspertus un inte-
resentus gadskārtējā mazākumtautību forumā, 
kas tradicionāli tiek organizēts no vembrī, at-
zīmējot Starptautisko iecie tības dienu.

Foruma aktivitātes veicina mazākumtautību 
nevalstisko organizāciju sadarbību un līdzda lību 
nozīmīgos sabiedrības procesos. Foruma darba 

grupās eksperti, mazākumtautību un valsts 
institūciju pārstāvji aktualizē problēmjautā  ju  mus 
un meklē risinājumus aktuālās dzīves jomās, 
piemēram, izglītībā, kultūras saglabāšanā, 
pilsoniskās līdzdalības veicināšanā un citās.

Forumā pieņemtie lēmumi un rastie risinājumi 
tiek iedzīvināti, kopīgi plānojot sabiedrības 
integrācijas politikas pasākumus nākamajam 
gadam.

KULTūRAS MINISTRIJAS ATBALSTīTIE PASāKUMI

Kopš 2012. gada ir izveidota Romu integrācijas 
politikas īstenošanas un koordinācijas konsul
tatīvā padome, kuras mērķis ir veicināt Latvijas 
romu integrācijas politikas attīstību, novērtēt 
tās īstenošanu, kā arī aktivizēt romu kopienas 
pilsonisko līdzdalību. Padomes locekļi pārstāv 
valsts institūcijas, pašvaldības, izglītības 
iestādes, NVO, kas darbojas romu interešu 
aizstāvības jomā, romu NVO un kopienas, kā arī 
padomē darbojas eksperti romu integrācijas 
jautājumos.

Lai veicinātu regulāru informācijas un pieredzes 
apmaiņu starp pašvaldību speciālistiem romu 
integrācijas jautājumos un attīstītu sadarbību 
starp Kultūras ministriju, pašvaldību iestādēm 
un romu kopienu efektīvākai romu integrācijas 
politikas īstenošanai, 2014. gadā tika izveidots 
Reģionālo ekspertu tīkls romu integrācijas 
jautājumos.

ROMU INTEGRāCIJAS POLITIKAS īSTENOšANAS 
UN KOORDINāCIJAS KONSULTATīVā PADOME LATVIJAS MAZāKUMTAUTīBU FORUMS
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Projekts „Eiropas pēdas Latvijā” tiek organizēts 
no 2014. gada, un tā mērķis ir radošā, mūsdie-
nīgā un interaktīvā veidā veicināt bērnu un 
jauniešu (jo īpaši mazākumtautību) savstarpējo 
sadarbību un palīdzēt apzināt Latviju kā Eiropas 
kultūrtelpas daļu, kur Eiropas vēsturiskais 
kultūras mantojums (mākslā, arhitektūrā, 
mūzikā, kulinārijā u.c.) ir atstājis savas liecības 
un turpina līdzās pastāvēt arī mūsu šodienā.  

Iesaistoties projektā, bērni un jaunieši veidoja 
video sižetus par savā pilsētā un novadā 
atrodamajām Eiropas kultūras liecībām – 
pēdām, kā arī piedalījās erudīcijas konkursos 

par Eiropas Savienību. Slēpņošanas sacensībās 
projekta dalībnieku komandas piesaistīja vairāk 
nekā 300 skolēnu no dažādām Latvijas skolām. 
Izmantojot slēpņošanas spēles principus*, 
izliekot slēpņus un meklējot citu komandu 
izliktos slēpņus, projekta dalībnieki meklēja un 
iezīmēja Eiropas pēdas Latvijā. 

Veicinot Eiropas kultūras vērtības un izpratni 
par daudzveidību, projekts „Eiropas pēdas 
Latvijā” popularizē mazākumtautību kultūras 
piederību Latvijai un Eiropai, kā arī aktivizē 
mazākumtautību jauniešus līdzdarbībai demo-
krātiskas sabiedrības veidošanā.

PROJEKTS „EIROPAS PēDAS LATVIJā”

Projekta „Eiropas pēdas Latvijā. 
2015” noslēguma pasākums 
2015. gada 5. novembrī

* Slēpņošana (angļu: Geocaching) ir nodarbe brīvā dabā ar GPS 
vai citiem navigācijas paņēmieniem, kuras mērķis ir visā pasaulē 
izvietot un meklēt „dārgumus” (sauktus par ģeoslēpņiem (angļu: 
geocache, cache), publicējot slēpņu koordinātes internetā. 

Latvijas kultūras vēstnieku program-
ma ar Kultūras ministrijas atbalstu 
tiek īstenota kopš 2012. gada 
Latvijas Nacionālā kultūras centra 
paspārnē. Latvijas kultūras vēstnieku 
apmācību modelis ir balstīts uz 
divām starptautiskām Britu padomes 
programmām: „Starpkultūru vēstnieki” 
(„Intercultural Navigators”) un „Dar-
bīgās kopienas” („Active Citizens”). 
Programmas ietvaros latviskās kultūr-
telpas vēstnieki ir apmācīti sadarbībai 
ar dažādu tautību kopienām par Latvijas 
kultūru un tās mijiedarbi ar etnisko 
minoritāšu kultūrām.

Apmācību dalībnieki pilnveido zināša-
nas par kultūras daudzveidību, identi-
tāti un sabiedrības saliedēšanu, kas 
kalpo par pamatu dažādu partnerību 
(latvieši – mazākumtautību pārstāvji) 
iedibināšanai un attīstībai, kā arī gūst 
ierosmi turpmākam darbam.

Pēc apmācību programmas beigšanas, 
kultūras vēstnieki iegūtās zināšanas 
izmanto, organizējot apmācības vietējo 
kopienu pārstāvjiem un tām nevals-
tiskajām organizācijām, kas vēlas līdz-
darboties labāku dzīves apstākļu un 
labvēlīgas apkārtējās vides veidošanā 
savā pagastā, pilsētā un novadā.

LATVIJAS KULTūRAS VēSTNIEKI

Foto: Svetlana Rudzīte
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Dziesmu un deju svētku tradīcija ir pateicīga 
vide cilvēka radošumam un kolektīvai darbībai. 
Svētkos nešķiro dalībniekus profesionāļos un 
amatieros, pieaugušajos un bērnos, latviešos un 
cittautiešos – tajos piedalās visi. 

Mazākumtautību pārstāvju dalība Vispārējos 
latviešu Dziesmu un Deju svētkos ir labs 
integrācijas paraugs un rada pārliecību, 
ka mazākumtautību kolektīvu aktīvā dalība
2013. gada Vispārējos latviešu Dziesmu un
XV Deju svētkos ir pamats turpmākai sadarbībai.

Latvijas Nacionālais kultūras centrs nodrošina 
aktīvu sadarbību ar mazākumtautību kolektīviem 
arī dziesmu un deju svētku starplaikos, iesaistot 
tos starptautiskajā folkloras festivālā „Baltica”.

LATVIJAS NEMATERIāLā KULTūRAS MANTOJUMA
ATPAZīSTAMīBA – DZIESMU UN DEJU SVēTKU TRADīCIJA
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Pēc mazākumtautību kolektīvu aktīvās 
dalības 2013. gada Vispārējos latviešu 
Dziesmu un XV Deju svētkos un to 
sagatavošanā gūtās pieredzes, aktuāls 
kļuva jautājums par mazākumtautību 
nemateriālā kultūras mantojuma piln-
veidošanu un attīstību. 

Latvijas Nacionālais kultūras centrs 
ar Kultūras ministrijas atbalstu no 
2014. gada organizē Mazākumtautību 
radošās nometnes, izglītojot Latvijas 
mazākumtautību kolektīvu vadītājus, 
to kapacitātes un mākslinieciskā snie-
guma kvalitātes uzlabošanai, gata-
vojoties kārtējiem Vispārējiem latviešu 
Dziesmu un Deju svētkiem.

Radošajās nometnēs pieaicināti eksperti 
no Latvijas un ārvalstīm lasa lekcijas 
un vada nodarbības par kopīgo un 
atšķirīgo latviešu un mazākumtautību 
kultūrā. Meistardarbnīcas un paraug-
demonstrējumi sniedz iespēju apgūt 
skatuves kultūru, savas tautas un 
latviešu tautas tradīcijas radošā at-
mosfērā. 

Itas Kozakevičas vārdā nosauktā Latvijas 
Nacionālo kultūras biedrību asociācija (LNKBA) 
ir dibināta 1988. gada 30. novembrī – Atmodas 
laikā. Tā apvieno vairāk nekā 20 Latvijā dzīvojošu 
tautību kultūras biedrības un apvienības. 

LNKBA palīdz mazākumtautību pārstāvjiem 
pilnīgāk apzināties savas etniskās saknes, 
izzināt savu kultūru, valodu un tradīcijas. 
LNKBA un tās biedrības bieži organizē mākslas 
izstādes, koncertus un tikšanās ar kultūras 
pārstāvjiem. LNKBA sniedz atbalstu arī dažādu 

pašdarbības pulciņu attīstībai. Katra gada 
novembrī un decembrī LNKBA organizē plaša 
mēroga mazākumtautību mākslas festivālu 
„Vienoti dažādībā”.

No 1990. gada LNKBA valdes priekšsēdētājs 
ir mākslas doktors, Trīs zvaigžņu ordeņa 
kavalieris, pazīstams pianists un mākslinieks –
Dr. art. Rafi Haradžanjans, kurš no 2014. gada
pārstāv LNKBA arī Kultūras ministrijas Mazā-
kum tautību nevalstisko organizāciju pār stāvju 
konsultatīvajā komitejā.

MAZāKUMTAUTīBU RADOšāS NOMETNES

ITAS KOZAKEVIČAS LATVIJAS NACIONāLO 
KULTūRAS BIEDRīBU ASOCIāCIJA 

Foto: Aiga Vasiļevska
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2009. gadā Latvija ir pievienojusies Eiropas 
Padomes kampaņai „Dosta! Pietiek! Pārkāp 
aizspriedumiem, iepazīsti romus!”, kuras 
mērķis ir izveidot ciešāku saikni starp romiem 
un tiem, kuri nav romi, veicinot izpratni un 
aktīvu līdzdalību, kas salauztu aizspriedumu un 
stereotipu radītos šķēršļus.

Kopš 2015. gada ir īstenotas dažādas aktivitātes, 
kas vērstas uz sabiedrības iecietības veicinā-
šanu un negatīvo stereotipu mazināšanu pret 
romiem, kā arī romu kultūras popularizēšanu. 
Piemēram, 2015. gadā, atzīmējot Starptautisko 
romu dienu 8. aprīlī, notika romu kultūras diena 
„Latvijas romi – starp pagātni un nākotni”. 
Tāpat tika organizēta ekspertu diskusija „Romu 
atspoguļojums Latvijas medijos”, kuras laikā 
tika prezentēti plašsaziņu līdzekļu monitoringa 
rezultāti par romu atspoguļojumu. Balstoties

uz šīs diskusijas un monitoringa rezultātiem, 
rīkots mācību seminārs topošajiem žurnālis-
tiem par romu kopienu Latvijā, tās sociāli 
ekonomisko problemātiku, kultūru un vēstures 
mantojumu, kā arī pret tiem vērsto neiecietību 
un diskrimināciju. 

Latvijas romu līdzdalība minētājos pasākumos 
ir viens no galvenajiem nosacījumiem un 
ieguvumiem. Pasākumos ir iesaistīti valsts un 
pašvaldības iestāžu pārstāvji, masu mediju 
speciālisti, politiķi, pētnieki, pilsoniskās sa-
biedrības aktīvisti un citi interesenti. 

Kampaņas ieviešanu Latvijā koordinē un 
finansiāli atbalsta Kultūras ministrija. Par 
kampaņas popularizēšanu Latvijas teritorijā 
atbildīga ir nevalstiskā organizācija „Latvijas 
Cilvēktiesību centrs”.

EIROPAS PADOMES KAMPAņA „DOSTA! 
PIETIEK! PāRKāP AIZSPRIEDUMIEM, 
IEPAZīSTI ROMUS!” LATVIJā

Lai iepazītos, pastāstītu par sevi un dalītos 
pieredzē, tika organizēts divu dienu pieredzes 
apmaiņas brauciens uz Latgali. Biedrības 
„Saldus krievu kopiena” biedri tikās ar krievu 
un baltkrievu biedrībām Daugavpilī, Krāslavā, 
Rēzeknē un Balvos. Tika organizēti arī trīs 

Projekta īstenotājs: Biedrība „Saldus krievu kopiena”
īstenošanas periods: 2015. gada oktobris – 2016. gada janvāris

sadraudzības vakari un koncerti ar latviešu 
biedrībām Saldus un Brocēnu novados ar 
kopīgu uzstāšanos, dejošanu, dziedāšanu un 
nacionālo rokdarbu meistarklasēm. Projekta 
noslēgumā tika izdota fotogrāmata ar projekta 
laikā uzņemtajām fotogrāfijām.

KULTūRAS MINISTRIJAS ATBALSTīTIE
PROJEKTI REĢIONOS

SALDUS KRIEVU KOPIENAS DRAUDZīBAS DIENAS
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Romu sadraudzības vakara laikā tika apvie-
noti romu kopienas pārstāvji no Valmieras, 
Kandavas, Sabiles un Ventspils, piedaloties 
Bībeles lasījumos, slavēšanas dziedājumos, 
kā arī lekcijā par tēmu „Advents”, ko vadīja 

Projekta galvenā aktivitāte bija „Liepājas 
un Tukuma poļu II draudzības dienas” divu 
dienu garumā. Pirmajā dienā kopumā 52 
dalībnieki apmeklēja 12 Liepājas vēsturiskos 
objektus. Pirmās dienas izskaņā norisinājās 
sadraudzības vakars. Otrajā dienā dalībnieki 
apmeklēja Liepājas poļu grāmatu krātuvi 

Projekta ietvaros tika organizēts koncerts 
Barikāžu 25. gadadienas atcerei ar mazā-
kumtautību un latviešu kolektīvu piedalīšanos, 
kopā pulcējot aptuveni 54 koncerta dalībnie -
kus un aptuveni 150 skatītājus.

Projekta īstenotājs: Sabiedrības integrācijas biedrība „Alternativas”
īstenošanas periods: 2015. gada augusts – novembris

Projekta īstenotājs: Biedrība „Liepājas poļu sieviešu klubs VANDA”
īstenošanas periods: 2014. gada augusts

Projekta īstenotājs: Biedrība „Liepājas poļu sieviešu klubs VANDA”
īstenošanas periods: 2015. gada oktobris – 2016. gada janvāris

vieslektors no Somijas. Pasākumu noslēdza 
svinīgs koncerts ar kolektīvajām etīdēm, 
skečiem un slavas dziesmām jauniešu 
izpildījumā.

un devās brīnišķīgā braucienā ar kuģīti, lai 
apskatītu Liepājas pilsētu no jūras. Dienas 
izskaņā dalībnieki dalījās pārdomās par 
iespējamu turpmāku sadarbību, kas tiktu 
īstenota ar kopīgu svētku svinēšanu un 
koncertiem.

Koncertā dziesmu ansamblim „Bursztynki” 
bija iespēja publiski parādīt jaundarinātos 
tērpus, kas  šūdināti projekta ietvaros, kā arī 
tika ieskandināts jauniegādātais mūzikas 
inventārs.

ADVENTA LAIKA IESKAņAS ROMU RELIĢIJā 
UN KRISTīGAJā VIDē

LIEPāJAS UN TUKUMA POļU II DRAUDZīBAS DIENASLIEPāJAS POļI SAVAI PILSēTAI
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Projekta ietvaros tika organizēts Ziemassvētku 
uzvedums mazākumtautībām un jauktajām 
ģimenēm ar bērniem pēc H. K. Andersena 
pasakas „Sniega kara liene” ar bērnu šov-
grupas „Živinka”, biedrības „Živica” sieviešu 
vokālā ansambļa un Saldus Dieva Parādīšanās 

Lai veicinātu mazākumtautību NVO pilso-
nisko līdzdalību Saldus un Brocēnu novadā, 
kā arī popularizētu  mazākumtautību kultūru 
iedzīvotāju vidū, projektā tika organizēti 
vairāki pasākumi: koncerti ar folkloras festi-
vālu dalībnieku uzstāšanos un teatralizētiem 
uzvedumiem, dziedāšanas meistarklase, 
kurā varēja apgūt krievu tautas dziesmu 

Projekta īstenotājs: Biedrība „Živica”
īstenošanas periods: 2015. gada oktobris – 2016. gada janvāris

Projekta īstenotājs: Mākslu attīstības biedrība „Ilizanna”
īstenošanas periods: 2014. gada septembris – oktobris

pareizticīgo baznīcas kora piedalīšanos. Pēc 
uzveduma pasākuma dalībnieki un skatītāji 
tika aicināti piedalīties kopīgās rotaļās un 
spēlēs. Pasākumā pieda lījās aptuveni 100 
cilvēki.

dziedāšanas prasmes, notika diskusijas par 
mazākumtautībām, kulinārijas darbnīcas 
krievu tradicionālo recepšu pagatavošanai un 
iepazīšanās ar krievu tautas tējas dzeršanas 
tradīcijām, latviešu un krievu tautas 
tradicionālo rokdarbu apgūšana radošās 
darbnīcās, kā arī fotoizstāde.

PAUZE DVēSELEIIERAUGI, KAS TEV BLAKUS!

Projekta galvenā aktivitāte bija koncerts 
„Sadziedam”, kurš notika Vācu nama telpās 
un kurā piedalījās bērnu, jauniešu un 
senioru ansambļi. Rīta koncertā Liepājas 
Sv. Trīsvienības katedrālē uzstājās bērnu 

Projekta īstenotājs: Biedrība „Vācu kultūras centrs”
īstenošanas periods: 2014. gada septembris – oktobris

un jauniešu ansamblis, bet vakara koncertā 
Liepājas iedzīvotājus priecēja koris no 
Darmšstates Vācijā. Pēc vakara koncerta 
norisinājās sadziedāšanās un sadraudzības 
pasākums. 

DZIESMA Kā STARPKULTūRU DIALOGA VIENOTāJS
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Projekta galvenā aktivitāte bija spēļu 
pasākuma „Tautas spēles” organizēšana, kas 
norisinājās divas dienas. Pasākuma laikā tika 
spēlētas septiņas dažādas tautiskas spēles: 
višibali (вышибалы), salki (салки), babki 
(бабки), lapta (лапта), gorodki (городки), 
svara bumbu celšana (поднятие гирь) un

Projekta īstenotājs: „Ventspils krievu biedrība” 
īstenošanas periods: 2014. gada oktobris

dūru cīņa (кулачный бой). Vismazākie dalīb-
nieki saņēma veicināšanas un pateicības 
balvas, bet vecākiem dalībniekiem nācās 
pacensties, un balvas saņēma tikai paši 
spēcīgākie. Projektā kopumā piedalījās 383 
dalībnieki un aptuveni 200 skatītāji.

TAUTISKAS SPēLES IR NACIONāLA ETNOSA 
IZZINāšANA UN KULTūRU SASKARSME

Projekta galvenais mērķis bija Līvu 
etnogrāfiskās istabas iekārtošana Lībiešu 
tautas namā, un tā īstenošanas laikā tika 
veikta 140 lībiešu etnogrāfisko materiālu 
sistematizēšana un sagatavošana publiskai 
apskatei, organizēts pasākums – lībiešu 

Projekta īstenotājs: Biedrība „Randalist”
īstenošanas periods: 2014. gada augusts – novembris

etnogrāfiskās istabas atklāšana un lekcijas 
par lībiešu dzīvesveidu (lekciju tēmas: „Sa-
dzīves priekšmetu pielietojums”, „Lībiešu 
tradicionālie ēdieni”, „Lībiešu tautas namam 
75 gadi”), kā arī citi pasākumi.

LīVU ETNOGRāFISKāS ISTABAS IEKāRTOšANA 
LīBIEšU TAUTAS NAMā*

Lai veicinātu starpkultūru dialogu, tika 
organizēti divi savstarpējo sapratni vei-
cinoši pasākumi Kurzemes biedrībām: 
biedrības „Mantinieki” un Saldus krievu 
kopienas pārstāvju pieredzes braucieni 
pie mazākumtautību biedrībām Liepājā 

Projekta īstenotājs: Biedrība „Mantinieki”
īstenošanas periods: 2014. gada septembris – novembris

un Ventspilī, iepazīstot 15 biedrības; un  
starpkultūru dialoga diena Saldū, pulcinot 
kopā iepriekš iepazītās mazākumtautību 
biedrības, dodot iespēju tām savstarpēji 
sapazīties un plānojot Kurzemes starpkul -
tūru festivālu 2015. gadam.

KURZEMES DIALOGS 
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* 1991. gada 19. martā pieņemtā likuma „Par Latvijas nacionālo un etnisko grupu brīvu attīstību un tiesībām uz kultūras autonomiju” 
preambulā ir noteikts, ka lībieši (līvi) ir Latvijas pamattautība: „Latvijas Republikā dzīvo latviešu nācija, sena pamattautība – lībieši, kā arī 
nacionālās un etniskās minoritātes”.  
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Tradicionālās ebreju mūzikas izpētes vei-
cināšana un popularizēšana tika īstenota, 
organizējot tradicionālās klezmera mūzikas 
meistarklasi Rēzeknē. To vadīja pasniedzējs 
multi-instrumentālists Iļja šneijveiss. Da-
lībnieki iepazinās ar klezmera mūzikas 
niansēm, ornamentāciju, stilistiku un citiem 
elementiem, kā izdaiļot melodiskās līnijas 
un ritmus. Pēc meistarklasēm dalībnieki 

Projekta īstenotājs: Biedrība „ARAYN”
īstenošanas periods: 2015. gada septembris – 2016. gada februāris

prezentēja jauniegūtās muzikālās zināšanas 
koncertā. Projektā tika apkopota informācija 
par ebreju tradicionālo mūziku un kultūru 
Rēzeknē un izgatavots stends, kurš tika 
izstādīts trīs vietās – Rēzeknes pilsētas 
Nacionālo biedrību kultūras namā, kafejnīcā 
„Ausmeņa Kebabs” un Rēzeknes Zaļajā 
sinagogā. 

TRADICIONāLāS EBREJU MūZIKAS 
IZPēTE UN POPULARIZēšANA

Ar mērķi iepazīties un sadraudzēties ar Nīcas 
novadā dzīvojošajiem ārvalstniekiem, Nīcas 
novada iedzīvotājiem kopā ar ārvalstniekiem 
tika rīkots pasākums – ēst gatavošanas 
plenērs, kur tika gatavoti dažādu tautu ēdieni. 

Starpkultūru dialogu veicinošajā projektā 
tika organizēts seminārs „Pieredze nacionālo
tērpu radošā izgatavošanā un ietekme uz 
moderno stilu un kultūru”, kā arī „Kurzemes 
katūna balle 2014”, kuras laikā tika de-
monstrēti krievu, kazaku, latviešu, līvu, poļu, 

Projekta īstenotājs: „Bārtas upes radošā apvienība”
īstenošanas periods: 2014. gada augusts – oktobris

Projekta īstenotājs: Ventspils sieviešu biedrība „VASSA”
īstenošanas periods: 2014. gada septembris

Pasākuma ietvaros tika organizētas diskusijas 
un viktorīna par dažādām kultūrām, ar mērķi 
neformāli un ar humoru izglītot un satuvināt 
dalībniekus. 

baltkrievu, ukraiņu, ebreju, tatāru un vācu 
nacionālie tērpi, kā arī notika konkurss „šuju 
pati”, koncertprogramma ar dažādu tautību 
dalībniekiem, interaktīvā spēle „Nacionālie 
tērpi”, meistarklases dažādu tautu rokdarbu 
prasmēs un tapušo darbu izstāde.

STARPKULTūRU DRAUDZīGāS PUSDIENAS NīCā

KURZEMES KATūNA BALLE 2014 – 
STARPKULTūRU DIALOGS
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BALTKRIEVU NACIONALITāTES UN VALODAS 
SAGLABāšANA INTEGRāCIJAS IETVAROS LATVIJAS 
SABIEDRīBā UN JAUNIEšU AUDZINāšANA 
BALTKRIEVU BRīVDIENAS SKOLā

Projekta mērķis ir saglabāt un attīstīt 
baltkrievu kultūru un tradīcijas Latvijā, 
apmācot bērnus baltkrievu brīvdienas skolā. 
Tika organizētas gan atvērto durvju dienas 

Projekta īstenotājs: Baltkrievu kultūrizglītības biedrība „Uzdim”
īstenošanas periods: 2015. gada septembris – 2016. gada februāris

baltkrievu brīvdienas skolā, gan koncerts 
„Vjasolka” – 20”, gan apaļais galds „Baltkrievu 
skola un integrācijas pieredze”.
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Projekts veltīts nemateriālā kultūras manto-
juma saglabāšanai, un tā ietvaros Rēzeknes 
Augstskolā notika praktiskās meistar-
darbnīcas tradicionālās kultūras a p guvei, 
kurās piedalījās mazākumtautību kolektīvu 
dalībnieki, izglītības iestāžu un interešu 
izglītības skolotāji, latgaliešu tradicionālās 

Projekta īstenotājs: „Tautas muzikantu biedrība”
īstenošanas periods: 2015. gada marts – maijs

kultūras kolektīvu dalībnieki. Pieredzes ap-

maiņas seminārā „Pozitīvās pieredzes vakars” 

projektā iesaistītās bied rības dalījās ar labās 

prakses piemēriem par saviem vērtīgākajiem 

sasniegumiem, nozīmīgākajiem projektiem un 

nākotnes attīstības iespējām.

KULTūRAS SAKNES

Projekta laikā tika organizēti vairāki diskusiju 
pasākumi Preiļu novada iedzīvotājiem, kuros 
apsprieda dažādu tautu un lielāko konfesiju 
Lieldienu gaidīšanas un svinēšanas tradīci-
jas. Koncertā „Iepazīsti kaimiņu, Lieldienas
gaidot” apmeklētājiem bija iespēja piedalīties 

Projekta īstenotājs: Biedrība „Preiļu Sieviešu klubs”
īstenošanas periods: 2015. gada februāris – maijs

dažādu tautu Lieldienu rotaļās un degustēt 
Lieldienu ēdienus. Diskusiju dalībnieku
ie snieg tās receptes tika apkopotas brošūrā
ar ēdienu un autoru fotoattēliem trīs valo -
dās – latviešu, latgaļu un krievu. 

IEPAZīSTI KAIMIņU
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Lai sekmētu Rēzeknes novada mazākum-
tautību jauniešu aktīvas pilsoniskās apzi-
ņas veidošanu un attīstītu sadarbību ar 
pamatnācijas jauniešiem, projekts piedāvāja 
Ozolaines un citu Rēzeknes novada pagastu 
jauniešiem piedalīties interaktīvā seminārā – 
diskusijā „Starpkultūru dialogs”. Apmācībās 
„Ieraudzīt dažādību objektīvā” jaunieši apguva 
dažādas jaunas iemaņas un papildināja savas 
zināšanas video, foto un datorapmācībās, 

Projekta īstenotājs: „Latgales Multimediju darbnīca”
īstenošanas periods: 2015. gada februāris – jūnijs

filmēja un paši izstrādāja video „Reiz divas 
kultūras satikās…”. Jaunieši piedalījās arī 
velobraucienā – ekspedīcijā „Iepazīsti savu 
kaimiņu”, kur jaunieši sarunās ar latviešiem, 
krieviem un baltkrieviem, uzzināja to, ka 
cilvēki savā starpā dzīvo draudzīgi, nedalot 
kaimiņus un draugus pēc tautībām. Aktivitāšu 
laikā jaunieši ne vien iepazina viens otru, bet 
arī kopā pētīja dažādas kultūru īpatnības un 
mācījās pieņemt atšķirīgo.

JAUNIETIS. RīCīBA. DIALOGS

Projektā tika izveidots raidījums par mazā-
kumtautībām, kas mīt Daugavpilī, Krāslavā
un Preiļos. Projekta īstenošanas vieta: 

Projekta īstenotājs: Biedrība „Bruoli un Muosys” 
īstenošanas periods: 2015. gads

Daugavpils novads, Krāslavas novads, Preiļu 
novads.

SAJūTI LATGALI (raidījums par mazākumtautībām)

Lai stiprinātu ebreju kopienu Latgalē, tika 
organizēta iepazīšanās ar „Kadiša” sinagogu 
un muzeju „Ebreji Daugavpilī un Latgalē”, 
noritēja diskusija „Ebreji Latgalē XXI gad-
simta sākumā”, notika Rēzeknes Zaļās 
sinagogas atvēršanas svētki pēc tās re-
novācijas, kā arī pašdarbības dalībnieku 
koncerts „Kadiša” sinagogā Daugavpilī.

Projekta īstenotājs:
Biedrība „Daugavpils ebreju kopiena”
īstenošanas periods:
2015. gada oktobris – decembris

LATGALES EBREJU KOPIENAS 
UN BIEDRīBAS FORUMS
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Projekta „Ziemassvētku zvaigzne” mērķis bija 
parādīt atšķirīgo un kopīgi atrast vienojošo 
dažādu tautu tradīcijās, svinot Ziemassvētkus 
Rēzeknē. Projektā tika sagatavota interesanta 

Projekta īstenotājs: Biedrība „Latvijas poļu savienība”
īstenošanas periods: 2015. gads

un noskaņām bagāta Ziemassvētku dziesmu 
koncertprogramma un organizētas izzinošas 
radošās darbnīcas par Ziemassvētku kuli-
nārijas tradīcijām.

ZIEMASSVēTKU ZVAIGZNE

Foto: Vladimirs Vatmahters
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Raiņa, Aspazijas un Tarasa ševčenko literārā 
mantojuma popularizēšanai tika organizēta 
izstāde „Rainis – Aspazija – ševčenko”, kā arī 
literārs pasākums Raiņa muzejā Berķenelē. 

Projekta īstenotājs: Ukraiņu kultūras centrs „Mrija”
īstenošanas periods: 2015. gada oktobris – decembris

Ukraiņu identitātes un kultūras mantojuma 
saglabāšanai tika atbalstīta ukraiņu kultūras 
centra „Mrija” pašdarbības kolektīva darbība 
un organizēta diskusija par tradīcijām.

KOPā IR SPēKS

Lai iesaistītu Daugavpils pilsētas un novada 
romu kopienas pārstāvjus sabiedriskajās 
aktivitātēs, tādējādi mazinot negatīvos aiz-
spriedumus pret šo tautu un veicinot viņu 
integrēšanos vietējā sabiedrībā, projekta 

Projekta īstenotājs: Biedrība „ME ROMA”
īstenošanas periods: 2015. gada septembris – 2016. gada februāris

ietvaros notika vairākas aktivitātes – tika 
organizēta romu jauniešu deju skola, 
tradicionālās izjādes ar zirgu, kā arī rīkots 
kultūras vakars „Ziemassvētki ar romiem”.

Lai veicinātu romu tautības pārstāvju līdzda-
lību un iesaisti Daugavpils pilsētas un novada 
sabiedriskajā dzīvē, tika organizēti speciāli 

Projekta īstenotājs: Biedrība „NēVO DROM D”
īstenošanas periods: 2015. gada septembris – 2016. gada februāris

šūšanas un dizaina kursi, kā arī rīkots romu 
bērnu un jauniešu Ziemassvētku pasākums.

CEļOJUMS ROMU KULTūRAS DZīLēS

ROMU KOPIENAS IEKļAUšANA DAUGAVPILS 
NOVADA UN PILSēTAS SABIEDRīBā
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Veicinot poļu kultūras tradīciju saglabāšanu
un popularizēšanu, tika organizēta dažādu
poļu tradicionālo svētku svinēšana. Tika
svinēta Andreja diena, organizēts Ziemas-
svētku dziesmu koncerts un poļu tradicionālo 

Projekta īstenotājs: Latvijas Poļu savienības Daugavpils nodaļa „Promieņ”
īstenošanas periods: 2015. gada novembris – 2016. gada februāris

Ziemassvētku ēdienu meistarklase, kā arī 
svinēta Treknā ceturtdiena (pēdējā ceturt-
diena pirms Pelnu trešdienas, kas iezīmē
Lielā gavēņa sākumposmu).

NO ANDREJA DIENAS LīDZ TREKNAJAI CETURTDIENAI –
POļU TRADICIONāLO SVēTKU SVINēšANA

Lai veicinātu dažādu tautību un paaudžu 
saliedētību, tika organizēti vairāki pasākumi 
un semināri. Pasākums „Atvērtās durvis” 
Līvānu novada kultūras centrā ienesa 
atvērtību un lielāku izpratni par to, cik svarīgi 
izteikt savu piederību, būt līdzdarbīgam. 
Tika sumināta slāvu biedrība „Uzori”, kura 
atzīmēja 15. dzimšanas dienu. Pasākums 
parādīja, ka Latgale ir bagāta ar dažādām 

Projekta īstenotājs: „Daudzfunkcionālais ģimeņu atbalsta centrs „šODIENA RīTDIENAI””
īstenošanas periods: 2015. gada februāris – maijs 

kultūrām, jo to kuplināja kultūras biedrības 
un iniciatīvas grupas no visa Latgales reģiona. 
Pasākums „Dažādu pilsētu dziesmas” vēstīja, 
ka mums katram ir savs stāsts – stāsts par 
bērnību, par pirmo mīlestību, draugiem, 
par zaudēto, par iegūto, par cerību. Dzīvē 
pieredzētais, pārdzīvojumi un sajūtas 
tika izdziedātas vairāk nekā 20 dažādās
dziesmās.

DAŽāDU PAAUDŽU TAUTīBU INTEGRāCIJA 

Lai iepazīstinātu ar krievu un latviešu tautas 
senajām pavasara tradīcijām, tika organizēta 
Masļeņicas un Meteņu svinēšana septiņu 

Projekta īstenotājs: Žīguru vecmāmiņu klubs „Omītes”
īstenošanas periods: 2015. gada februāris – aprīlis

dienu garumā, notika leļļu izgatavošanas 
meistardarbnīcas, kā arī kopīga Lieldienu 
svinēšana.

ZOLOVKINI POSIDELKI
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Projekta laikā Jūrmalā dzīvojošie romi uzla-
boja ģitāras un sintezatora spēles prasmes, 
apguva vokālo mākslu, kā arī latviešu tautas 
dejas un dziesmas. Projekta dalībnieki – romu 
mūzikas kolektīvs „Čigānu balss” – piedalījās 
Jūrmalas pilsētas internātpamatskolas Lat-
vijas dzimšanas dienai veltītajā koncertā, kā 
arī mazākumtautību forumā „Daudzbalsība, 

Projekta īstenotājs: „Veselības un sociālais serviss – Artemīda”
īstenošanas periods: 2014. gada septembris – novembris

ieklausīšanās un koprade: mazākumtautības 
Latvijā” un biedrības „Alternativas” īstenotā 
projekta „Vienoti dažādībā – starpkultūru 
dialogs: kultūra un sadzīve” pasākumā. 
Projekts ir veicinājis romu kopienas pārstāvju, 
t.sk. jauniešu, iesaisti īstenotajos kultūras 
pasākumos, attīstot dialogu starp Jūrmalas 
iedzīvotājiem un romiem.

MūZIKA VIENO VISUS

Projekta ietvaros tika organizētas „Vecticīb-
nieku (senkrievu un senslāvu) kultūras 
dienas”, kuru laikā notika apmācības, 
informatīvās lekcijas un semināri par seno 
vecticības kultūru, vecticībnieku etnisko, 
reliģisko, lingvistisko pamatu un mantojumu. 
Pasākumā varēja piedalīties ikviens Rīgas 
iedzīvotājs un interesents.

Projekta īstenotājs:
„Ivana Zavoloko vecticībnieku biedrība”
īstenošanas periods:
2015. gada augusts – novembris

VECTICīBNIEKU KULTūRAS DIENAS
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Projekta laikā tika noorganizēts pasākumu 
cikls „Ukraiņu dienas Latvijā”, kurā 
piedalījās organizācijas no sešām valstīm, 
notika jauniešu māksliniecisko kolektīvu 
priekšnesumi – vizītkartes par pārstāvēto 
valsti un prezentācijas, kā arī notika izstāde –
amatnieku tirdziņš: nacionālo meistaru 

Projekta īstenotājs: „Ukrainas centrs jauniešiem un bērniem Latvijā”
īstenošanas periods: 2015. gada augusts – decembris

darbu prezentācijas un tradicionālie rokdarbi. 
Tikšanās laikā tika apzinātas labās prakses 
mazākumtautību organizāciju darbā, notika 
dokumentālās filmas „Laimes ekonomika” 
demonstrācija un NVO tiešsaistes diskusija 
„Mazākumtautību organizācijas Latvijā – 
problēmas, iespējas...”.

UKRAINAS CENTRA JAUNIEšIEM UN BēRNIEM 
LATVIJā DARBīBAS ATTīSTīBA

Foto: no „Ivana Zavoloko vecticībnieku biedrības” arhīva
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Projektā tika izveidota 26 planšetu izstāde 
„Latvijas Krievu kultūras biedrības darbība
25 gadu garumā”, noorganizētas divas krievu 
un latviešu autoru-atdzejotāju meistardarb-
nīcas, kuras apmeklēja 24 cilvēki, kā arī
notika kārtējā „Rīgas Almanaha” prezen-

Projekta īstenotājs: „Latvijas Krievu kultūras biedrība” 
īstenošanas periods: 2014. gada septembris – novembris

tācija, kurā piedalījās 35 cilvēki. Projekts
deva iespēju pārveidot un uzlabot vairākas 
biedrības mājas lapas www.lork.lv sadaļas. 
Projektā notika diskusija par sabiedrisko 
organizāciju vietu un lomu mūsdienu kultū -
ras vidē, piedaloties 52 cilvēkiem.

SABIEDRISKāS ORGANIZāCIJAS 
VIETA KULTūRAS PROCESā

Projektā tika organizēts Mihaila Aleksandro-
viča jauno vokālistu konkurss, kurā notika 
jauno mākslinieku noklausīšanās ar 30 
izpildītāju piedalīšanos, no kuriem tika
at lasīti 15 jaunie dziedātāji. Pēc papildus 
finansējuma saņemšanas šī konkursa īste-

Projekta īstenotājs: Maksa Goldina biedrība „Ebreju kultūras mantojums”
īstenošanas periods: 2014. gada septembris – novembris

nošanai no „Dutch Jewish Humanitarian
Fund”, tika izsludinātas papildus noklausī-
šanās un piesaistīti vēl vairāki jaunie 
izpildītāji. Projektā tika noorganizēts Mihaila 
Aleksandroviča 100 gadu jubilejai veltīts 
koncerts, kuru apmeklēja 80 skatītāji.

MIHAILA ALEKSANDROVIČA 
JAUNO VOKāLISTU KONKURSS

Projektā noorganizēti Svētā Mikolaja svētki 
bērniem un viņu vecākiem Rīgas ukraiņu 
vidusskolā. Svētkos piedalījās 214 dalībnieki
no Latvijas ukraiņu diasporas, Rīgas ukraiņu 
vidusskolas, Latvijas armēņu biedrības deju 

Projekta īstenotājs: „Latvijas ukraiņu biedrību apvienība” 
īstenošanas periods: 2014. gada septembris – novembris

kolektīva, Smiltenes ģimnāzijas deju ko  lek-
tīva, kolektīviem no Ukrainas: ļvovas apga-
bala Drogobičas pilsētas labdarības fonda 
„Posvit” dalībnieki, Drogobičas ansamblis
„Verhovinka”.

SVēTā MIKOLAJA SVēTKI
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Pasākums „Vakarēšana pie samovāra” tika 
organizēts kā  vietējo iedzīvotāju, ansambļa 
dalībnieču, audzēkņu, viņu vecāku un aicināto 
viesu saviesīga pasēdēšana pie tases tējas 
un neliela cienasta. Pasākuma laikā tika 
spēlētas krievu tautas dziesmas kokles 
skaņās, sagatavota prezentācija par krievu 
tautas tērpu valkāšanas tradīcijām, uzstājās 
Strenču Mūzikas skolas audzēkņi un Sedas 

Projekta īstenotājs: Biedrība „šūpolēs”
īstenošanas periods: 2014. gada septembris – novembris

pirmsskolas izglītības iestādes audzēkņu 
ansamblītis ar audzinātāju gatavotajiem 
„kokošņikiem” (galvassegām). Pasākuma 
laikā varēja iepazīties ar tautas tērpu izstādi 
no Smiltenes un Strenču kultūras nama deju 
kolektīvu tērpu kolekcijām, kā arī apbrīnot 
pirmsskolas izglītības iestādes audzēkņu 
krāsotās „matrjoškas” un audzinātāju rotātos 
„kokošņikus”.

TRADīCIJU GLABāTāJS – SEDAS VOKāLAIS 
ANSAMBLIS „SUDARUšKA”

Lai veicinātu Latvijas iedzīvotāju zināšanas 
par ukraiņu tradīcijām, tika organizēti dažādi 
pasākumi saistībā ar Svētā Mikolaja svētku 
dienu. Notika Svētā Mikolaja svētkiem veltīts 
koncerts Cēsīs, kā arī trīs meistarklases 
(ukraiņu izšuvumi, rotu gatavošana, ukraiņu 

Projekta īstenotājs: „Latvijas ukraiņu biedrību apvienība”
īstenošanas periods: 2015. gada septembris – decembris

dziesmas un rotaļas, kopīgā ukraiņu nacio nālā 
dvieļa izšūšana). Projektā notika arī bērnu 
radošo darbu konkurss un ukraiņu izšuvumu, 
tautisko dvieļu, gleznojumu un zīmējumu 
izstāde.

SVēTā MIKOLAJA SVēTKI CēSīS
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Projekta mērķis bija iepazīstināt pagasta un 
novada iedzīvotājus ar pierobežas apvidus 
tradīcijām, sekmējot sadarbību starp dažādām 
tautībām un paaudzēm. Projektā izmantoti 
Pededzes tautas nama un Pededzes muzeja 
veiktie pētījumi. Sadarbībā ar tautas namu 
un muzeju organizētajā projekta pasākumā 
interesentiem bija iespēja noskatīties pre-

Projekta īstenotājs: Biedrība „Pededzes nākotne”
īstenošanas periods: 2014. gads  

zentāciju par vēsturiskajām Pededzes kāzām, 
iepazīties ar autentiskiem kāzu priekšmetiem, 
senām fotogrāfijām. Projekta rezultātā ar 
iegūto daudzpusīgo informāciju par Pededzes 
apvidus vēsturiskajām kāzu tradīcijām var 
iepazīties visi pagasta un apkārtnes iedzīvotāji, 
kuri interesējas par dzimtās puses vēsturi un 
tiecas saglabāt senās ieražas.

PEDEDZES VēSTURISKO KāZU TRADīCIJAS 
PAGāTNē UN MūSDIENāS

4140



Projektā tika organizēta divu dienu nometne 
Vidzemes reģiona mazākumtautību NVO 
un Latvijas kultūras vēstnieku iepriekšējo 
apmācību dalībnieku nometne Valmierā, kā 
arī tiešraides interaktīva diskusija NVO TV 
sadarbībā ar Baltijas reģionālo fondu. šajā 
diskusijā piedalījās divu Vidzemes reģiona 

Projekta īstenotājs: Biedrība „Goraļ”
īstenošanas periods: 2015. gada septembris – novembris

organizāciju pārstāvji, definējot aktuālos 
jautājumus mazākumtautību organizāciju 
darbā, kopīgi izzinot pieredzi to risināšanā un 
aicinot izteikt viedokļus jomas ekspertiem – 
sabiedrības organizāciju, valsts un pašvaldību 
institūciju pārstāvjiem.

KULTūRAS VēSTNIEKI VIDZEMē VI
D

ZE
M

E

VI
D

ZE
M

E

Projekts balstīts idejā, ka dažādām tautībām 
piederošās sievietes ar dažādām interesēm, 
dzīves uzskatiem apvienojas kopīgos pasā-
kumos un aktivitātēs. Projektā Valkas un
Valgas māmiņas kopīgi diskutēja par jautā-

Projekta īstenotājs: Biedrība „Radošā grupa „Lugaži””
īstenošanas periods: 2014. gada augusts – novembris 

jumiem, kas skar bērniņa fizioterapiju, kā 
arī tikās ar dažādu sfēru speciālistiem – 
fizioterapeitiem un psihologiem. Projektā 
norisinājās gan izglītojoši semināri, gan 
praktiski darbi.

JAUNāS MāMIņAS DIVāS VALSTīS – 
VIENā PILSēTā

Lai veicinātu dažādu tautu dziedāšanas kul-
tūras iepazīšanu, saglabāšanu un attīstīša-
nu, tika organizēts kopīgas sadziedāšanās 
koncerts un vakarēšana „Dažādu tautību 

Projekta īstenotājs: Biedrība „Dziesmotā senatne”
īstenošanas periods: 2014. gada oktobris

kultūras dziesmās un dejās”. Tas deva iespēju 
iepazīstināt Valmieras un Burtnieku novada 
iedzīvotājus ar jauniem muzikāliem, Latvijā 
dzīvojošiem dažādu tautību draugiem. 

DAŽāDU TAUTīBU KULTūRAS SAIETS 
BURTNIEKU NOVADā

Lai veicinātu sabiedrības izpratnes līmeņa 
celšanu par romu holokaustu Otrā pasaules 
kara laikā Latvijā, „Baltijas romu biedrība” 
sadarbībā ar biedrību „Romu Kultūras 
Centrs” īstenoja projektu, kura ietvaros no tika 
svinīga izstādes „Romu-čigānu holokausts 

Projekta īstenotājs:  „Baltijas romu biedrība”
īstenošanas periods: 2015. gads

Latvijā, 1941–1945” atklāšana. Tas pulcēja 
gan pašvaldības pārstāvjus, gan sabiedrības 
interesentus, kā arī tika rīkota izglītojoša 
lekcija vidusskolas skolēniem un skolēnu 
eseju konkurss par izstādes apmeklēšanas
un lekcijas laikā iegūto pieredzi.

IZSTāDES „ROMU–ČIGāNU HOLOKAUSTS 
LATVIJā, 1941–1945” UN IZGLīTOJOšO 
PASāKUMU ORGANIZēšANA MADONā 
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īstenots kopīgs kultūras apmaiņas pasākums, 
lai mazinātu starpkultūru barjeru, veicinātu 
savstarpējo izpratni un cieņu dažādu paaudžu 
atšķirīgu tautību pārstāvju vidū, attīstot 
sadarbības iespējas starp sabiedrību, vietē-
jiem romiem un Dobeles novada pašvaldības 

Projekta īstenotājs: Biedrība „ZORA-7”
īstenošanas periods: 2015. gada septembris – novembris

pārstāvjiem. Pasākumā piedalījās ap 50
da žādu tautību pārstāvji. Dobeles novada 
pašvaldības, sociālā dienesta un probācijas 
dienesta, kā arī mazākumtautību pārstāvji
tika iepazīstināti ar pastāvošajām problēmām 
un to praktiskajiem risinājumiem.

ZORA-7Projekta mērķis bija veicināt dažādu tautu 
kultūru dialogu Vidzemē un demonstrēt 
mazākumtautību kultūras daudzveidību, pa-
plašinot iedzīvotāju zināšanas par mazākum-
tautību kultūrvērtībām. Projekta ietvaros 

Projekta īstenotājs: Biedrība „Attīstība. Virzība. Izaugsme”
īstenošanas periods: 2014. gads 

organizēti pasākumi Zilākalnā, Pededzē un 
Valkā, kuros uzstājās pašdarbī bas kolektīvi 
ar latviešu un slāvu tautām raksturīgiem 
priekšnesumiem.

NO RUDENS PūRA LāDES

Lai veicinātu starpkultūru dialogu un dažādu 
kultūru izpratni Valmierā un Vidzemē
kopumā, tika organizēts „Dažādu kultūru 
festivāls” skolu jauniešiem. Festivālā iesais-
tījās skolēni no Valmieras 2. vidusskolas 

Projekta īstenotājs: Vidzemes kultūras un mākslas biedrība „Haritas”
īstenošanas periods: 2014. gads 

un Valmieras 5. vidusskolas, kā arī skolēni 
no Rīgas skolām – Itas Kozakevičas poļu 
vidusskolas, Rīgas lietuviešu vidusskolas un 
Rīgas ukraiņu vidusskolas.

IEPAZīSIM DAŽāDīBU!

Projekta ietvaros tika meklēts līdzīgais un 
atšķirīgais baltkrievu un latviešu ornamen-
tos, simbolos un tradīcijās. Valmierā tika 
organizēts svētku vakars „Kaļadu svētki un 

Projekta īstenotājs: Biedrība „Latvijas Baltkrievu Savienība” 
īstenošanas periods: 2015. gads

baltkrievu kostīma tradīcijas”, kura laikā 
dalībnieki tika iepazīstināti ar baltkrievu 
svētku Kaļadu tradīcijām, baltkrievu tautas 
tērpiem un ornamentiem.

MīLI LATVIJU, ATCERIES SAVAS SAKNES!
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Ukrainas Neatkarības dienai tika veltīts 
koncerts un trīs ukraiņu fotomākslinieku –
J. Kovtoņuka, R. Čigriņeca, ī. Morgana – 
fotoizstādes atklāšana „Ukraina – Latvija: 
apvienojot nacionālas tradīcijas”. Projekts 
sekmēja bērnu teatrālās studijas „Džereļce” 
lugas iestudējuma tapšanu, apvienojot piec-

Projekta mērķis bija veicināt kultūru 
sadrau dzību pirmskolas izglītības iestādē 
„Zīlīte”, kur kopumā notika četri pasākumi. 
Pirmajā pasākumā bērni uzstājās, sniedzot 
priekšnesumus krievu un latviešu valodā, kā 
arī noskatījās animācijas filmas abās valodās. 
Otrajā pasākumā „Mācāmies viens no otra” 
Jēkabpils folkloras kopa „Rodņik” ģimenēm 
demonstrēja krievu tautas dejas un tērpus. 
Iesaistītie bērni izstāstīja un atraktīvi parādīja 

Projekta īstenotājs: Ukraiņu kultūras centrs „Džerelo”
īstenošanas periods: 2015. gada augusts – decembris

Projekta īstenotājs: Biedrība „Vecāki Aizkrauklei”
īstenošanas periods: 2014. gada septembris – novembris

padsmit 1.–4. klašu dažādu tautību bērnus. 
Lai iepazīstinātu skolēnus ar ukraiņu kultūru, 
tradīcijām un nacionālo virtuvi, sešās Jel-
gavas izglītības iestādēs (ap 120 bērniem) 
tika organizētas Ukraiņu kultūras stundas – 
„Iepazīsimies – mēs esam ukraiņi!”, kurās tika 
rādīta bērnu teatrālās studijas iestudētā luga.

„Pasaku par rāceni”, kas tika izspēlēta 
divās valodās – krievu un latviešu. Bērni 
tika iepazīstināti ar krievu tradicionālajiem 
mūzikas instrumentiem un rotaļlietām – 
matrjošku un lāci nacionālajā kostīmā. Trešajā 
pasākumā folkloras kopa „Karikste” ģimenēm 
demonstrēja latviešu tautas dejas un tērpus. 
Visi tika iesaistīti Mārtiņdienai veltītās latviešu 
rotaļās. Bērni tika iepazīstināti ar latviešu 
tradicionālajiem mūzikas instrumentiem un 
rotaļlietām.

IEPAZīSIMIES – MēS ESAM UKRAIņI!

KULTūRU SADRAUDZīBAS PROJEKTS: 
NETRADICIONāLI PAR TRADīCIJāM
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Projekts sniedza iespēju organizēt gan lek cijas 
un radošas darbnīcas, gan svētku koncertus. 
Radošā darbnīca „Latviešu tautas tērpa izpēte 
un darināšana” bija veltīta Krustpils novada 
tautas tērpa pētīšanai un Krustpils novada 
prievīšu darināšanai. Biedrības „Rodacy” 
25 gadu jubilejai veltītajā koncertā „Poļu 
deju un dziesmu tradīcijas” skanēja ne tikai 
poļu, bet arī latviešu, ukraiņu, krievu un 
baltkrievu valoda, un dalībnieki dejoja poļu 

Projekta īstenotājs: Biedrība „Rodacy”
īstenošanas periods: 2015. gada augusts – 2016. gada janvāris

dejas – polonēzi, mazurku un citas. Projektā 
tika organizēta lekcija – Jēkabpils vēstures 
muzeja prezentācija „Poļu pēdas Jēkabpilī” un 
izstādes „Poļu un citu tautu tērpi Jēkabpilī”, 
kā arī notika divi koncerti. Viens koncerts 
notika Variešos par godu Latvijas Republikas 
Neatkarības proklamēšanas dienai, otrs bija 
poļu deju un dziesmu uzvedums Jēkabpils 
pansionātā ar baltkrievu biedrības „Spatkanne” 
piedalīšanos.

MANTOJUMS
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Ukrainas Neatkarības gadadienai tika veltīts 
svinīgs pasākums un svētku koncerts, kurā 
ar muzikālo priekšnesumu „Ar mīlestību 
pret Ukrainu” uzstājās ukraiņu dziesmu 
kolektīva „Džerelo” un bērnu ansambļa 
„Džereļce” audzēkņi, kā arī viesi no Latviešu 
biedrības un Jelgavas pensionāru biedrības. 
Pasākuma laikā bija apskatāma M. Černova 
fotoizstāde „Brīvības teritorija” un bērnu 
kolektīva „Džereļce” zīmējumi, kā arī rokdarbi 

Projekta īstenotājs: Ukraiņu kultūras centrs „Džerelo”
īstenošanas periods: 2014. gada augusts – novembris

ar Ukrainas tematiku. Tika noorganizētas arī 
divas nacionālo lupatu leļļu un „draudzības 
rokassprādžu” pīšanas meistardarbnīcas da-
žādu tautību bērniem, kuru laikā bija iespēja 
piedalīties dažādās spēlēs, sadziedāties, dejot 
un baudīt gardus pīrāgus. Biedrības pārstāvji 
ciemojās arī pansionātā, prezentējot bērnu 
zīmējumu izstādi par Ukrainas tematiku, kā 
arī uzstājoties ar koncertu.

AR MīLESTīBU PRET UKRAINU

Projektā tika organizēta darbnīca amuletu 
veidošanai, kurā piedalījās 30 dalībnieki. 
Darbnīcas sākumā dalībnieki tika iepazīstināti 
ar amuletu veidiem un to atšķirībām. Trīs 
stundu garumā ikviens interesents varēja 

Projekta īstenotājs: Jelgavas krievu biedrība „Istok”
īstenošanas periods: 2014. gada oktobris – novembris

iemācīties veidot amuletu paša rokām, 
neizmantojot šķēres. Koncertā „Kopīgo mo-
tīvu meklējot” piedalījās 116 dalībnieki, to 
apmeklēja 600 cilvēki no Jelgavas un citām 
pilsētām un novadiem.

KOPīGO MOTīVU MEKLēJOT
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Projekta mērķis bija veicināt romu kopienas 
pārstāvju iesaistīšanos sabiedriskajos pro-
cesos, kā arī romu kultūru un tradīcijas 
kopšanu, stiprinot biedrības kapacitāti un 
attīstot projektā iesaistītos cilvēkresursus. 
Projekta ietvaros tika organizēta radošā 
darbnīca „Koks mūsu dzīvē”, lai iemācītu 
romu un citu tautību bērniem kopīgi strādāt, 
sekmētu sabiedrības saliedēšanu un starp-

Projekta īstenotājs: Jelgavas pilsētas un rajona čigānu biedrība „Romanu čačipen”
īstenošanas periods: 2015. gada septembris – decembris

kultūras dialoga veicināšanu. Projekta akti-
vitāšu laikā tika pārtulkotas latviešu bērnu 
tautas dzejas un pasakas romu valodā, 
kā arī romu jauniešiem bija iespēja apgūt 
tradicionālās kultūras prakses, kas veicināja 
etniskās identitātes saglabāšanu un nodo -
šanu nākamajai paaudzei. Kopā projektā 
piedalījās ap 70 dažādu tautību cilvēki.

LīDZDARBOJIES!
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Par godu Latvijas Republikas neatkarības 
proklamēšanas dienai tika organizēta salie-
dēšanās akcija „Jelgavas tautību gaisma”. 
Jelgavas iedzīvotāji – gan pamatnācijas 
pārstāvji, gan cittautieši – tika aicināti ziedot 
sveces (sveču galus), lai izlietu vienu kopīgu, 
lielu sveci – ar ideju apvienot šajā svecē visu 
cilvēku vēlējumus un domas par vienotu 
Latviju. Svece tika iededzināta 14. novembrī 
svinīgā pasākumā „Caur trejdeviņiem gais-

Projekta īstenotājs: Biedrība „Jelgavas nacionālo kultūras biedrību asociācija”
īstenošanas periods: 2014. gada augusts – novembris

mas lokiem...”, kura pirmajā daļā notika 
koncerts ar dažādu mazākumtautību kultūras 
biedrību, kolektīvu no Jelgavas, Nākotnes un 
citu viesmākslinieku piedalīšanos. Otrajā daļā 
norisinājās saviesīgs vakars, kurā iesaistīto 
biedrību biedriem bija iespēja stiprināt 
sociālos kontaktus un apspriest turpmākās 
savstarpējās sadarbības iespējas. Kopumā 
pasākumā piedalījās aptuveni 400 dažādu 
tautību pārstāvji.

TIEKAMIES JELGAVā!
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E PēTīJUMA „MAZāKUMTAUTīBU LīDZDALīBA 
DEMOKRāTISKAJOS PROCESOS LATVIJā” REZULTāTI

Lai analizētu mazākumtautību līdzdalības 
iespējas un mazākumtautību NVO darbību, 
Kultūras ministrijas uzdevumā Baltijas Sociālo 
zinātņu institūts (BISS) ir veicis pētījumu 
„Mazākumtautību līdzdalība demokrātiskajos 

426 biedrības un nodibinājumi, kuru statūti 
liecina par darbu ar mazākumtautībām. 309 ir 
uzskatāmas par mazākumtautību biedrībām, 
savukārt 117 – par saistītajām biedrībām (to

procesos Latvijā”.  Pētījums sniedz informāciju 
par mazākumtautību organizācijām un mazā-
kumtautībām svarīgiem jautājumiem, kurus 
Kultūras ministrija izmantos tālākā darba 
plānošanai.

vidū valodu mācību centri, dažādu tautu deju 
studijas, sadarbības organizācijas starp Latviju un 
citām pasaules valstīm, sadraudzības biedrības 
starp latviešiem un citu tautību pārstāvjiem u.tml.).

MAZāKUMTAUTīBU NEVALSTISKO ORGANIZāCIJU 
DARBīBA LATVIJā

Projekta ietvaros tika organizēti divi starp-
kultūru pieredzes apmaiņas pasākumi. Viens 
Jēkabpilī, kur LLU Jelgavas Studentu teātra 
dalībniekus  uzņēma un ar krievu kultūru un 
mentalitāti iepazīstināja partneri no Jēkabpils 
krievu biedrības „Rodņik”. Otrs Jelgavā, kur 
savukārt viesojās Jēkabpils krievu biedrība 

Projekta īstenotājs: Jelgavas Studentu teātra atbalsta biedrība „Miniatra”
īstenošanas periods: 2014. gada augusts – novembris

„Rodņik”. Pasākuma noslēgumā notika kopējs 
krievu romanču vakars ar Arni Miltiņu. 

Projekta aktivitātēs tika iekļauts A. Čehova 
lugas „Mežainis” iestudējums latviešu un 
krievu valodā. Projekta noslēgums vainagojās 
ar četrām, skatītājiem nospēlētām, A. Čehova 
lugas „Mežainis” izrādēm.

DIALOGI DZīVē UN UZ SKATUVES Visu reģistrēto mazākumtautību nevalstisko organizāciju sadalījums
pēc to reģistrēšanas gada (skaits)39
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Visu reģistrēto mazākumtautību nevalstisko organizāciju sadalījums
pēc to reģistrācijas vietas tipa (%)

Visu reģistrēto mazākumtautību nevalstisko organizāciju sadalījums
pēc to darbības mērķa (% un skaits)

Aktīvo mazākumtautību nevalstisko organizāciju sadalījums
pēc to darbības mērķa (% un skaits)

Mazākumtautību nevalstisko organizāciju sadalījums
pēc to aktivitātes (skaits)

šobrīd darbojas 157 no 309 mazākumtautību biedrībām un nodibinājumiem.
Intensīva vai vidēji aktīva darbība ir 108 mazākumtautību biedrībām un nodibinājumiem.

Rīga Cita republikas
pilsēta

Cita
pilsēta

Pagasts

58% 25% 14% 3%

Mazaktīva
darbība

Vidēji aktīva
darbība

Intensīva
darbība

49 91 17

52% = 162 11% = 34 37% = 112

Kultūras Interešu
Gan kultūras, 
gan interešu

Kultūras Interešu
Gan kultūras, 
gan interešu

62% = 67 2% = 2 36% = 39
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Mazākumtautību nevalstiskās organizācijas Latvijā pēc to darbības mērķa Mazākumtautību nevalstiskās organizācijas Latvijā pēc to aktivitātes
(atzīmētas tikai tās, kuru darbība novērtēta kā intensīva vai vidēja)

NVO darbības mērķis:

Kultūras

Interešu

Abi

Apdzīvotas vietas tips:

Republikas pilsēta

Cita pilsēta

Pagasts

NVO darbības mērķis:

Kultūras

Interešu

Abi

Apdzīvotas vietas tips:

Republikas pilsēta

Cita pilsēta

Pagasts
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Aktīvo mazākumtautību nevalstisko organizāciju
reģionālais sadalījums (skaits)

Visu reģistrēto mazākumtautību nevalstisko organizāciju sadalījums
pēc to pārstāvētās tautības (skaits)

Aktīvo mazākumtautību nevalstisko organizāciju sadalījums
pēc to pārstāvētās tautības (skaits)

Aktīvo mazākumtautību nevalstisko organizāciju līdzdalība
lēmuma pieņemšanas procesos valsts un pašvaldību līmenī (%)

IR
pārstāvniecība

39%
NA 8%

NAV
pārstāvniecības

53%

Krievi

Romi

Ebreji

Ukraiņi

Baltkrievi

Vācieši

Poļi

Lietuvieši

Citi

Dažādas tautības

70

28

27

23
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11

11
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20

Krievi

Baltkrievi

Ebreji

Ukraiņi

Vācieši

Poļi

Romi

Lietuvieši

Citi

Dažādas tautības

Rīga Pierīga Latgale Kurzeme Zemgale

52 5 19 16 16
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LATVIJAS MAZāKUMTAUTīBU APTAUJA PAR 
PIEDERīBAS SAJūTU UN LīDZDALīBU POLITISKOS 
UN SABIEDRISKOS PROCESOS
Aptaujas laiks: no 2015. gada 15. jūlija līdz 10. septembrim
Izlase: 735 mazākumtautību kopienu pārstāvji (iedzīvotāju aptauja) un papildu 91 mazākumtautību 
organizāciju pārstāvis

Viedoklis par etniskajām attiecībām Latvijā
Priekšlikumi sabiedrības saliedētības veicināšanai (%)

Pilsoniskā līdzdalība
Iesaistīšanās politiskajās aktivitātēs pēdējo trīs gadu laikā (%)

Rīkot kopīgus svētkus, pasākumus, sportot (bilingvāli)

Valdībai, politiķiem jābeidz provocēt un dalīt cilvēkus

Uzlabot dzīves kvalitāti

Piešķirt nepilsoņiem pilsonību automātiski

Krievu valodai piešķirt otras valsts valodas statusu

Cienīt vienam otru, pieņemt

Būt draudzīgiem un saprotošiem

Atzīt krievu valodu, atbalstīt krievu skolas

Vairāk kontaktēties savā starpā, kopīgi kaut ko darīt

Nedalīt sabiedrību pēc tautības vai pilsonības, uzsvērt kopīgo

Aizliegt medijiem veicināt konfliktus

Darbs ar bērniem un jauniešiem
patriotisma un tolerances audzināšanā

Diskutējis ar draugiem vai paziņām par politiku

Pastāvīgi interesējies par politiku
(lasījis rakstus, skatījies TV raidījumus u. tml.)

Piedalījies Saeimas vēlēšanās

Piedalījies pašvaldību vēlēšanās

Piedalījies Eiropas Parlamenta vēlēšanās

Piedalījies referendumā par krievu valodu
kā otro valsts valodu

Ievietojis komentārus internetā par politiskām aktuali tātēm
vai diskutējis ar citiem interneta komentētājiem

Centies kādu pārliecināt, lai viņš balso vai nebalso
par kādu politisko spēku vēlēšanās

Piedalījies kādā no sabiedriskās apspriešanas
pasākumiem, arī līdzdalības platformā „Mana Balss”

Piedalījies mītiņā, piketā, demonstrācijā,
streikā vai zibakcijā

32,3%

24,7%

19,4%

11,8%

11,1%

10,4%

9,8%

8,6%

7,7%

6,1%

5,7%

5,7%

Vairākatbilžu jautājums

Visi, N=735

Visi, N=735

Iesaistīšanās sabiedriskajās aktivitātēs pēdējo trīs gadu laikā (%)

Piedalījies Lielajā sakopšanas talkā

Ziedojis drēbes, mēbeles, pārtiku, naudu u.c.
labdarības organizācijām vai akcijām

Strādājis kā brīvprātīgais kādā NVO, festivālā,
koncertā vai kādā citā pasākumā

Aktīvi darbojies kādā citā nevalstiskā organizācijā,
arodbiedrībā vai profesionālā apvienībā

Aktīvi darbojies kādā mazākumtautību organizācijā

0 20% 40% 60% 80% 100%

32%

60%

8%

6%

3%

0 20% 40% 60% 80% 100%

82%

71%

62%

61%

51%

44%

25%

20%

15%

4%
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BIEDRīBA „ŽIVICA” Saldus, Nākotnes iela 1–8 arsen12@inbox.lv
VENTSPILS UKRAIņU KULTūRAS 
BIEDRīBA „KOBZAR” Ventspils, Kapteiņu iela 18–1 drogerijamarija@inbox.lv

LIEPāJAS UKRAIņU KOPIENA „SVITANOK” Liepāja, Flotes iela 16–105 Davidenko16@inbox.lv
BIEDRīBA „RANDALIST” Dundaga, Maija iela 8–17 nonika27@inbox.lv
LIEPāJAS VāCU BIEDRīBU ASOCIāCIJA 
„VāCU NAMS LIEPāJA” Liepāja, Stendera iela 5–1 I.d.27@inbox.lv

Latgale

NosaUKUms adrEsE E-Pasts

DAGDAS BALTKRIEVU BIEDRīBA „VERBICA” Dagdas nov., Dagda,
Alejas iela 29 gogalinska@inbox.lv

BALTKRIEVU KULTūRIZGLīTīBAS
BIEDRīBA „UZDIM” Daugavpils, Smilšu iela 92 uzdim3@inbox.lv

BIEDRīBA „NēVO DROM D” Daugavpils, Saules iela 5 nvm1941@inbox.lv
BIEDRīBA „ARAYN”
„KLEZMERU MUZIKāLā MANTOJUMA 
IZPēTES BIEDRīBA „ARAYN””

Rēzeknes nov., Griškānu pag., 
Dreizi, “Raimunda” elektromon@inbox.lv

DAUGAVPILS EBREJU KOPIENA Daugavpils, Sakņu iela 29 sinagoga36@inbox.lv
DAUGAVPILS KRIEVU NACIONāLāS 
KULTūRAS BIEDRīBA Daugavpils, Imantas iela 35a lobovs@inbox.lv

DAUGAVPILS LIETUVIEšU KULTūRAS 
BIEDRīBA „RASA” Daugavpils, Teātra iela 8 rimantas.klepshys@gmail.com

BIEDRīBA „ERFOLG” Daugavpils, Rēzeknes
iela 5a–66

erfolg@inbox.lv
erfolg_biedriba@outlook.com

LATGALES NACIONāLO KULTūRAS 
BIEDRīBU ASOCIāCIJA Daugavpils, Cietokšņa iela 44–3 jesseolga@inbox.lv

LATVIJAS POļU SAVIENīBAS
DAUGAVPILS NODAļA „PROMIEņ” Daugavpils, Varšavas iela 30 promien@inbox.lv

POļU KULTūRAS CENTRS Daugavpils, Varšavas iela 30 polukultura@inbox.lv
PREIļU NOVADA SLāVU KULTūRAS 
BIEDRīBA „RADUGA” Preiļi, Andreja Paulāna iela 2 raduga.preili@inbox.lv

RēZEKNES KRIEVU KOPIENA Rēzekne, Kr. Valdemāra
iela 2–37 valerijs_orlovs@inbox.lv

SLāVU BIEDRīBA „UZORI” Līvāni, Stacijas iela 2 karina.znotina@inbox.lv
UKRAIņU KULTūRAS CENTRS „MRIJA” Daugavpils, Alejas iela 7 nadezda.stahovska@gmail.com

MAZāKUMTAUTīBU UN LīVU (lībiešu)*

AKTīVāKāS ORGANIZāCIJAS UN KONTAKTI

Kurzeme

NosaUKUms adrEsE E-Pasts

LIEPāJAS BALTKRIEVU KOPIENA „MARA” Liepāja, Mirdzas Ķempes
iela 26–91 infomara@inbox.lv

LIEPāJAS MULTINACIONāLAIS
KULTūRAS CENTRS „UNISONS”

Liepāja, Krišjāņa Valdemāra 
iela 35/37 e.cema@ostkom.lv

LATVIJAS POļU SAVIENīBAS
LIEPāJAS NODAļA Liepāja, Klaipēdas iela 96a ritite@inbox.lv

LIEPāJAS VāCU KOPIENA „ASNS” Liepāja, Vītolu iela 7/11–3
rminkevic@inbox.lv
inese.bobinska@inbox.lv
wokacz@inbox.lv

LIEPāJAS VāCU–LATVIEšU
TIKšANāS CENTRS Liepāja, Stendera iela 5–1 dinafric@gmail.com

taisija.21@inbox.lv
LIEPāJAS KRIEVU KOPIENA Liepāja, Kūrmājas prospekts 20 lro@inbox.lv
VENTSPILS LīBIEšU APVIENīBA „RāNDA” Ventspils, Pils iela 44–12 dacemazure@inbox.lv

SALDUS RAJONA KRIEVU KOPIENA Saldus nov., Saldus,
Striķu iela 28 zludmila@inbox.lv

VāCU KULTūRAS CENTRS Liepāja, Stendera iela 5 ilga.vitale@inbox.lv
VENTSPILS EBREJU BIEDRīBA
„HEVRE HAHOMIM” Ventspils, Celtnieku iela 16–5 meidl@mail.ru

tatjana.saksaganska@gmail.com

VENTSPILS KRIEVU BIEDRīBA Ventspils, Saules iela 110–45 info@ventro.lv
vasilijs.ginko@vgt.lv

VENTSPILS VāCU KULTūRAS BIEDRīBA Ventspils, Saules iela 9–3 kraule7@inbox.lv
VENTSPILS NACIONāLO KULTūRAS 
BIEDRīBU ASOCIāCIJA Ventspils, Embūtes iela 55–49 venkba-vera@inbox.lv

SABIEDRīBAS INTEGRāCIJAS BIEDRīBA 
„ALTERNATIVAS” Kandava, Rūmenes iela 24 dainis.krauklis@inbox.lv

arhipovs@inbox.lv

* 1991. gada 19. martā pieņemtā likuma „Par Latvijas nacionālo un etnisko grupu brīvu attīstību un tiesībām uz kultūras autonomiju” 
preambulā ir noteikts, ka lībieši (līvi) ir Latvijas pamattautība: „Latvijas Republikā dzīvo latviešu nācija, sena pamattautība – lībieši, kā arī 
nacionālās un etniskās minoritātes”.  

60 61



„BALTKRIEVU BIEDRīBA „SJABRI”” Viļānu nov., Sokolku pag., 
Strupļi, „Cerība 2” viktors.gordeiko@inbox.lv

BALTKRIEVU BIEDRīBA „PRAļESKA” Zilupes nov., Zilupe,
Tautas iela 1 natalja-m@inbox.lv

JELGAVAS BALTKRIEVU BIEDRīBA „ZLATA” Jelgava, Pasta iela 34–62 zenta.tretjaka@inbox.lv 

Pierīga

NosaUKUms adrEsE E-Pasts

AFROLATVISKā ASOCIāCIJA Rīga, Akadēmijas laukums 
1–1106 afrolat@yahoo.fr

TUKUMA POļU BIEDRīBA Tukums, Talsu iela 20 reginabalina@inbox.lv

VANGAŽU UKRAIņU BIEDRīBA „JATRAņ” Inčukalna nov., Vangaži,
Priežu iela 1–15 atlas.irina@gmail.com

Rīga

NosaUKUms adrEsE E-Pasts

ARāBU KULTūRAS CENTRS Rīga, Salacas iela 9–44

houssamam@hotmail.com 
info@bakc.lv
elmarija@inbox.lv
info@abumeri.lv

ARMēņU BIEDRīBA „HAVATK” Rīga, Maskavas iela 222C–73 havatk@inbox.lv
BALTKRIEVU BIEDRīBA „PRAMEņ” Rīga, Katlakalna iela 11b reklama@ilguciems.lv
BALTSLāVU KULTūRAS ATTīSTīBAS
UN SADARBīBAS BIEDRīBA Rīga, Kurzemes prospekts 15 info@baltslavi.lv

BIEDRīBA „BALTKRIEVIJAS
INFORMāCIJAS CENTRS”

Rīga, Rūpniecības iela 10, 
413–414 biclvinfo@gmail.com

BIEDRīBA „LATVIJAS EBREJU DRAUDŽU 
UN KOPIENU PADOME” Rīga, Skolas iela 6 gita@telenet.lv

BIEDRīBA „GORAļ” Rīga, āgenskalna iela 20–47 a.blumshtein@inbox.lv
lisagor@inbox.lv

I. KOZAKEVIČAS LATVIJAS NACIONāLO 
KULTūRAS BIEDRīBU ASOCIāCIJA Rīga, Slokas iela 37 ankol@mailbox.riga.lv

KRIEVU KORU BIEDRīBA „ACCOLADA” Rīga, Elvīras iela 13B–33 accoladachoir@inbox.lv

BIEDRīBA „KRIEVU SABIEDRīBA LATVIJā” Rīga, Smilšu iela 16 info@russkie.org.lv
KULTūRAS UN IZGLīTīBAS BIEDRīBA
„MIGRASH” Rīga, Vidrižu iela 4–50 migrash.bt@gmail.com

LATVIJAS BALTKRIEVU KULTūRAS 
BIEDRīBA „SVITANAK” Rīga, Slokas iela 37 irinakuzmicha@gmail.com

LATVIJAS BALTKRIEVU SAVIENīBA Rīga, Katlakalna iela 11b belarus@ilguciems.lv
āRVALSTU ORGANIZāCIJAS 
„STARPTAUTISKā ROMU APVIENīBA” Rīga, Pudiķa iela 6 normunds.rudevics@gmail.com

STARPTAUTISKAIS ROMU
HUMANITāRAIS FONDS Rīga, Pudiķa iela 6–3 normunds.rudevics@gmail.com

LATVIJAS KRIEVU KULTūRAS BIEDRīBA Rīga, Anniņmuižas bulvāris 29 elena.matjakubova@gmail.com
„LATVIJAS LIETUVIEšU KOPIENA” Rīga, Prūšu iela 42A r.zalnierius@gmail.com 

LATVIJAS POļU BIEDRīBA Rīga, Krišjāņa Valdemāra
iela 83–6 hd@trade.lv

LATVIJAS POļU SAVIENīBA Rīga, Slokas iela 37 promien@inbox.lv
lps.zpl@inbox.lv

LATVIJAS TATāRU–BAšKīRU KULTūRAS 
BIEDRīBA „ČIšMA” Rīga, Vecmīlgrāvja iela 11 dir@triz.lv

LATVIJAS UKRAIņU KONGRESS Rīga, Ģertrūdes iela 44–5 ukrkongresslv@gmail.com
LATVIJAS VāCU SAVIENīBA Rīga, Mēness iela 13–11 aina.balasko@gmail.com

LATVIJAS–LIBāNAS KULTūRAS BIEDRīBA Rīga, Slokas iela 37 houssamam@hotmail.com 
info@abumeri.lv

BIEDRīBA „LīVU (LīBIEšU)
SAVIENīBA (LīVÕD īT)” Rīga, Slokas iela 11–5 ievacdf@parks.lv

MAKSA GOLDINA BIEDRīBA
„EBREJU KULTūRAS MANTOJUMS” Rīga, Vīlandes iela 6–1A ekm.goldins@inbox.lv

POļU KULTūRAS KLUBS „POLONEZ” Rīga, Zilupes iela 24–67 tangolita2612@inbox.lv

RīGAS EBREJU KOPIENA Rīga, Skolas iela 6 jews.lv@gmail.com
gita@telenet.lv

LATVIJAS EBREJU DRAUDŽU
UN KOPIENU PADOME Rīga, Skolas iela 6 jews.lv@gmail.com

gita@telenet.lv

RīGAS VāCU KULTūRAS BIEDRīBA Rīga, Slokas iela 37
rvkb.lv@gmail.com
ilze@garda.lv
aina.balasko@gmail.com

LATVIJAS ROMU JAUNATNE UN DRAUGI Rīga, Paula Lejiņa iela 7–109 rinorudevich@gmail.lv
BIEDRīBA „ROMU KULTūRAS CENTRS” Rīga, Doma laukums 8A–5 roksana.rudevica@gmail.com
BIEDRīBA „šAMIR” Rīga, Stabu iela 63 shamir@shamir.lv
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LATVIJAS UKRAIņU SAVIENīBA Rīga, Gramzdas iela 19/1–50 v.stefanovich@4nets.lv
LATVIJAS LIETUVIEšU JAUNIEšU KOPIENA Rīga, Prūšu iela 42A tomas.kaikaris@gmail.com
LATVIEšU–VāCBALTIEšU CENTRS
„DOMUS RIGENSIS” Rīga, Grēcinieku iela 18 domus.rigensis@latnet.lv

STUDENTU KORPORāCIJA
„FRATERNITAS ARCTICA” Rīga, Darba iela 4–2 Dmitrijs.Trofimovs@gmail.com

BIEDRīBA „LATVIJAS UKRAIņU
BIEDRīBU APVIENīBA” Rīga, Andreja Saharova iela 3–6 ludmila.belinceva@inbox.lv 

atlas.irina@gmail.com
UKRAINAS CENTRS JAUNIEšIEM
UN BēRNIEM LATVIJA Rīga, Valdeķu iela 53–173 youthukrinlv@gmail.com

Zemgale

NosaUKUms adrEsE E-Pasts
BIEDRīBA „ZORA–7” Dobele, Uzvaras iela 43 agnesemelke3@inbox.lv

DOBELES VāCU KULTūRAS BIEDRīBA Dobele, Uzvaras iela 53D alarin@inbox.lv
gunawi@inbox.lv

JēKABPILS KRIEVU BIEDRīBA „RODņIK” Jēkabpils, Brīvības iela 45 nchehova@inbox.lv
JELGAVAS BALTKRIEVU BIEDRīBA 
„ļANOK” Jelgava, Sarmas iela 4 jelenagrisle@inbox.lv

JELGAVAS EBREJU BIEDRīBA Jelgava, Sarmas iela 4 lidija.ribkina@inbox.lv
JELGAVAS KRIEVU BIEDRīBA „ISTOK” Jelgava, Sarmas iela 4 istok.jelgava@inbox.lv
JELGAVAS NACIONāLO KULTūRAS 
BIEDRīBU ASOCIāCIJA Jelgava, Palīdzības iela 1–83 rita.vectirane@inbox.lv

JēKABPILS POļU BIEDRīBA „RODACY” Jēkabpils, Brīvības iela 45 rodacylotwa@inbox.lv
rihard07@inbox.lv

SLāVU KULTūRAS BIEDRīBA „RODņIK” Jelgavas nov., Glūdas pag., 
Nākotne, Skolas iela 3 olgarozko@inbox.lv

UKRAIņU KULTūRIZGLīTOJOšA
BIEDRīBA „JAVIR” Jēkabpils, Kaļķu iela 7a

vladem@inbox.lv
nikolajs.a@inbox.lv
valerijkostusevic@inbox.lv

LATVIJAS POļU SAVIENīBAS
JELGAVAS NODAļA Jelgava, Kazarmas iela 14 marija_k14@inbox.lv

SLāVU KULTūRAS BIEDRīBA „SVETOČ” Jelgavas nov., Jaunsvirlaukas 
pag., Dzirnieki, „Jaunlīdumi” lena-a@inbox.lv

BALTKRIEVU KULTūRAS BIEDRīBA
„VJASJOLKA”

Krāslavas nov., Krāslava,
N. Rancāna iela 4 leus2008@inbox.lv
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