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Atsevišķa valsts pārvaldes uzdevuma veikšana sabiedrības integrācijas un
starpkultūru dialoga attīstības jomā
I.Kozakēvičas Latvijas Nacionālo Kultūras biedrību asociācija
02.03.2018. – 31.12.2018.
Lai sekmētu sabiedrības integrācijas un starpkultūru dialoga attīstību tika
noteikts šāds valsts pārvaldes uzdevums:
Nodrošināt mazākumtautību kultūras saglabāšanu un attīstību un veicināt
starpkultūru dialogu, īstenojot mazākumtautību organizāciju pasākumus
2018.gadā.
Valsts pārvaldes uzdevuma ietvaros viena gada laikā tika sasniegti šādi
rezultatīvie rādītāji:
- Noorganizēti pieci (plānotais rādītājs - pieci) koncerti vai dziesmu
konkursi, tostarp: koncerts „Bella Ahmadulina – dzejas un dziesmas”,
koncerts „Rakstniekam V.Sarojanam - 110”, koncerts „Paklanīšanās tev,
Svētā Jeruzaleme”, „KBF K-POP & Dziesmu festivāls” 1.kārta, labdarības
koncerts „Ieskaties sirdī”;
- Noorganizēti četri (plānotais rādītājs - trīs) koncerti vai dziesmu
konkursi bērniem un jauniešiem, tostarp: koncerts bērniem „Vai Vinnijs
Pūks ir viņš”, koncerts-tikšanās starp latviešu un itāļu skolēniem,
dažādu tautību bērnu koncerts, kā arī labdarības koncerts „Ieskaties
sirdī”;
- Noorganizētas 10 (plānotais rādītājs - pieci) izstādes, tostarp: Julijas
Ermakow foto izstāde „Urban Settlement Taipei”, gleznu izstāde
„Sievietes mākslā”, Ineses Norkārkles foto izstāde „Latgale. Četri
gadalaiki”, darbnīcas „Eleusa” mākslinieku ikonu izstāde, u.c.;
- Noorganizēti divi festivāli (plānotais rādītājs - divi) – mākslas festivāls
„Pavasara avots” un mazākumtautību mākslas festivāls „Vienoti
dažādībā - 2018”;
- Īstenoti četri (plānotais rādītājs - četri) tematiskie pasākumi, tostarp:
koncerti no cikla „Dzimuši Latvijā” – „Tango karalis – komponistam
Oskaram Strokam - 125” un „Koncerts – veltījums režisoram Sergejam
Eizenšteinam”, koncerts no cikla „Viņi mācījās Rīgā” un koncerts „Arams
Hačaturjans un Latvija (komponistam – 115)”;
- Īstenoti 16 mazākumtautību organizāciju pasākumi, tostarp: radošie
vakari, lekcijas, koncerti un izstādes;
- Nodrošināta ēkas Rīgā, Slokas ielā 37, uzturēšana, lai telpas būtu
pieejamas mazākumtautību organizācijām dažādu pasākumu
īstenošanai 339 dienas gadā (plānotas vismaz 200 dienas gadā);
- Nodrošināta ēkas Rīgā, Slokas ielā 37, pārbūves un atjaunošanas darbu
sagatavošana un uzsākšana.
2018.gads
220 000 euro
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