Zemgales NVO projektu programmas 2014.gada konkursa rezultāti
Zemgales NVO Centrs saņēma 38 projektu pieteikumus, no kuriem 25 projekti iesniegti
pilsoniskās sabiedrības iniciatīvu un iedzīvotāju līdzdalības jomā un 13 projekti starpkultūru
dialoga / mazākumtautību iniciatīvu jomā. Iesniegto projektu kopējā pieprasītā summa ir 73
000 EUR, taču konkursā pieejami 22 000 EUR. Apkopojot ekspertu vērtējumus, projektu
konkursā atbalstīti 15 projekti (attiecīgi 10 pirmās jomas un 5 otrās jomas projekti).
Pilsoniskās sabiedrības iniciatīvu un iedzīvotāju līdzdalības jomā atbalstītie projekti:
Iesniedzēja
nosaukums

Piešķirtais
finansējums

Projekta apraksts

Biedrība "ideA"

1900.00 EUR

Projektā 75 reģiona NVO pārstāvji un speciālisti tiek apmācīti par jaunākajām
metodēm karjeras konsultēšanā, informēti par pieaugušo iespējām mūžizglītības
jomā Latvijā un ES, kā arī aicināti iesaistīties sadarbības platformas izveidošanā.

Nodibinājums
"Vērtību tilts"

800.00 EUR

Projektā tiek īstenots izglītojošs 4 pasākumu cikls "Sociālā uzņēmējdarbība - cita
karjeras iespēja jaunajām māmiņām".

Izglītības inovāciju
pārneses centrs

2200.00 EUR

Projektā tiek īstenoti ar izglītību saistīto NVO pieredzes apmaiņas semināri,
apmācību kurss par ES u.c. izglītības projektiem mūžizglītības īstenošanai, kā arī
rīkots ar izglītību saistīto Zemgales NVO forums.

Biedrība "Jēkabpils
NVO
resursu centrs"

2820.00 EUR

Projekta ietvaros NVO dalībnieki no Jēkabpils un Dobeles piedalās lekcijā par
pilsonisko iniciatīvu, piedalās pieredzes apmaiņas braucienā, kā arī veido savstarpējo
sadarbību.

Biedrība "Jaunatne
smaidam"

980.00 EUR

Projektā tiek īstenots apmācību cikls "Līdzdalības skola" jauniešiem, lai veicinātu
jauniešu iesaistīšanos lēmumu pieņemšanas procesos vietējā līmenī.

Jēkabpils pensionāru
apvienība "Sasaiste"

600.00 EUR

Projekta ietvaros tiek organizētas radošās darbnīcas un izglītojoši semināri vietējās
kopienas dzīves uzlabošanai.

"Jauniešu biedrība CENTRS"

2300.00 EUR

Projektā tiek īstenoti semināru cikli, lai vecinātu jauniešu pilsonisko līdzdalību,
izmantojot sadarbības principu.

Biedrība "CHEESE"

900.00 EUR

Projektā tiek īstenoti semināri un apmācības jauniešiem par tādām tēmām kā
piederības apziņa Eiropai, pilsoņu tiesības un pienākumi, etniskā dažādība.

Biedrība
"GREBLIS"

1500.00 EUR

Projektā tiks identificēti vietējie līderi, kuriem tiks piedāvāta iespēja veidot
sadarbības platformu, kā arī sniegtas zināšanas saliedēšanās pasākumā.

Biedrība "Galaktika"

1000.00 EUR

Projektā jauniešiem tiek sniegta iespēja piedalīties seminārā "Aizkraukles jaunieši
starpkultūru telpā", kā arī forumā "Aizkraukles jaunieši starpkultūru telpā" tiek
veidota sadarbības platforma.

Starpkultūru dialoga un mazākumtautību iniciatīvu jomā atbalstītie projekti:
Iesniedzēja
nosaukums
Jelgavas nacionālo
kultūras biedrību
asociācija

Piešķirtais
finansējums

Projekta apraksts

Projektā tiek īstenots Zemgales mazākumtautību pašdarbības kolektīvu forums,
1200.00 EUR saliedēšanās akcija "Jelgavas tautību gaisma", kā arī rīkots Latvijas Republikas
dibināšanas gadadienai veltīts pasākums.

Ukraiņu kultūras
centrs
"Džerelo"

725.00 EUR

Projekta ietvaros ar svinīgu pasākumu un radošajām darbnīcām tiek veicināta Jelgavas
pilsētas iedzīvotāju izpratne par ukraiņu tautas vērtībām.

Jelgavas krievu
biedrība
"Istok"

1320.00 EUR

Projekta aktivitātēs - koncertā, darbnīcās un izstādē - tiek meklēti vienojoši elementi
latviešu un krievu kultūras daiļradē.

Biedrība "Vecāki
aizkrauklei"

Projektā tiek īstenotas aktivitātes "Kultūru satikšanās", "Mācāmies viens no otra" un
760.00 EUR "Bez robežām", kas rosina meklēt un izprast kopīgo un atšķirīgo latviešu un krievu
tautas kultūrās.

Jelgavas Studentu
teātra
atbalsta biedrība
"Miniatra"

2995.00 EUR

Projekta ietvaros sadarbības partneri, veidojot savstarpējo izpratni un mazinot
stereotipus, iestudē A.Čehova lugu Jelgavas Studentu teātrī.

Vidzemes NVO projektu programmas 2014.gada konkursa rezultāti
No saņemtā 21 pieteikuma pilsoniskās līdzdalības jomā komisija izvēlējās deviņus labākos kopsummā
par 15 000 eiro. Savukārt mazākumtautību jomā tika atbalstīti visi seši iesniegtie pieteikumi, tiem
piešķirot 7141 eiro.
Projektu konkurss “Pilsoniskās sabiedrības iniciatīvas Vidzemē”:
Projekta īstenotājs un norises vieta
Rencēnu pagasta pensionāru biedrība
“Sapratne” (Burtnieku novada Rencēnu
pagasts)
Biedrība “Pāvulēni” (Burtnieku novada Ēveles
pagasts)
Biedrība “Kultūrizglītība un sports” (Smiltenes
novada Blomes pagasts)
Biedrība “Atbalsts Valkai” (Valkas novads)
Valmieras Amatnieku parka fonds (Valmiera,
Vidzeme)

Projekta nosaukums

Piešķirtais
finansējums

Esi vesels!

€ 754,10

Es arī esmu no laukiem

€ 1693,29

Atjaunot, saglabāt, turpināt

€ 2986,20

Pirmais Valkas novada jauniešu forums € 1529,60
Uzziedi, Valmieras Pārgauja!

€ 935,00

Iedzīvotāju līdzdalības veicināšana
€ 1906,00
vietējās kultūrvides veidošanā
Vietējās kopienas pilsoniskās līdzdalības
Vidzemes kultūras un mākslas biedrība
veicināšana ar kultūras aktivitāšu
€ 1999,00
“Haritas” (Valmiera, visa Vidzeme)
starpniecību
Biedrība “Alūksnes novada sieviešu apvienība Sieviete – pilsoniskas sabiedrības
€ 870,00
“Katrīna”” (Alūksnes novads)
dvēsele un virzītājspēks
Alūksnes un Apes novada fonds (Alūksnes
Pa graudam Labdarībai
€ 2326,81
novads)
Biedrība “Culturelab” (Cēsis, visa Vidzeme)

Projektu konkurss “Mazākumtautību iniciatīvas Vidzemē”:
Projekta īstenotājs un norises vieta

Projekta nosaukums

Biedrība “Pededzes nākotne” (Alūksnes novada Pededzes vēsturisko kāzu tradīcijas
Pededzes pagasts)
pagātnē un mūsdienās
Biedrība “Attīstība. Virzība. Izaugsme”
No rudens pūra lādes
(Kocēnu novada Zilaiskalns)
Tradīciju glabātājs – Sedas vokālais
Biedrība “Šūpolēs” (Strenču novada Seda)
ansamblis “Sudaruška”
Vidzemes kultūras un mākslas biedrība
Iepazīsim dažādību!
“Haritas” (Valmiera)
Biedrība “Dziesmotā senatne” (Burtnieku
Dažādu tautību kultūras saiets Burtnieku
novada Valmieras pagasts)
novadā
Jaunās māmiņas divās valstīs – vienā
Biedrība “Radošā grupa “Lugaži”” (Valka)
pilsētā

Piešķirtais
finansējums
€ 1151,55
€ 1280,00
€ 1091,00
€ 1138,80
€ 1130,00
€ 1350,00

Kurzemes NVO projektu programmas 2014.gada rezultāti
2014. gadā Kurzemes NVO atbalsta centrs kopumā saņema 58 projektu pieteikumus no 13
Kurzemes novadiem. Finansējums tika piešķirts 22 projektiem.
Pilsoniskās sabiedrības iniciatīvu jomā (14 projekti par kopējo summu 15 200 EUR)
Novads/
pilsēta

Biedrība

Projekta nosaukums

Sadarbības līmenis

Liepāja
Kuldīgas
novads
Talsu
novads
Saldus
novads
Brocēnu
novads
Talsu
novads
Dundagas
novads

Dzīvības koks
Mobilais
izglītības centrs
Ķipars

„Drosme iesaistīties”
„Kuldīgas, Skrundas un Alsungas
novadu NVO sadarbības veidošana”
„Zem saules ir tāda tauta – latvieši”

Starpnovadu sadarbība
Starpnovadu sadarbība

Mantinieki

„Mana Latvija”

Paritāte

„Kopā mēs varam”

Virbi

„Domā un radi, lai dzīvotu labi”
„Vecāku, skolēnu un pedagogu
sadarbības uzlabošana”

Liepāja

Dundagas
vidusskolas
atbalsta
biedrība
Radi vidi pats

Dundagas
novads

Mazirbes
draugu kopa

Aizputes
novads

Cīravas pagasta
attīstības
biedrība
Puzes attīstības
veicināšanas
biedrība
„Niedre”
Saldinieki
saldeniekiem

„Lai iemīlētu - jāiepazīst”

„Talsu
sākumskolas
vecāku
biedrība”
„Piektdienis”

„Mācot mācies”

Ventspils
novads

Saldus
novads
Talsu
novads
Kuldīgas
novads

„Somatiskā mācīšanās un radoša
pieeja līderisma apmācībākopienu un
sadarbības veidošanai”
projekts „Dzīvesstāsti par Mazirbi no
1945. – 1990. Gadam”

„Pagātne – tagadne - nākotne”

„Vienotas komandas radošais spēks”

„Viss ir tavās rokās”

Projekta
īstenošanai
piešķirtā
summa
2706,00 EUR
2999,84 EUR

Vietēja līmeņa
sadarbība
Vietēja līmeņa
sadarbība
Vietēja līmeņa
sadarbība
Vietēja līmeņa
sadarbība
Vietēja līmeņa
sadarbība

824,00 EUR

Vietējs līmenis (nav
prasība sadarboties ar
citu NVO)
Vietējs līmenis (nav
prasība sadarboties ar
citu NVO)
Vietējs līmenis (nav
prasība sadarboties ar
citu NVO)
Vietējs līmenis (nav
prasība sadarboties ar
citu NVO)

600,00 EUR

Vietējs līmenis (nav
prasība sadarboties ar
citu NVO)
Vietējs līmenis (nav
prasība sadarboties ar
citu NVO)

500,00 EUR

Vietējs līmenis (nav
prasība sadarboties ar
citu NVO)

600,00 EUR

1248,00 EUR
1250,00 EUR
1249,89 EUR
1232,27 EUR

500,00 EUR

600,00 EUR

290,00 EUR

600,00 EUR

Starpkultūru dialoga/ mazākumtautību iniciatīvu jomā (8 projekti par kopējo summu 6
972,55 EUR)
Novads/ pilsēta

Biedrība

Projekta
nosaukums

Sadarbības līmenis

Saldus novads

Mākslu attīstības
biedrība
"Ilizanna”

„Ieraugi, kas Tev
blakus!”

Vietēja līmeņa
sadarbība

Projekta
īstenošanai
piešķirtā summa
999,55 EUR

Dundagas novads

Randalist

Liepāja

Liepājas poļu
sieviešu klubs
"Vanda"
Bārtas upes
radošā apvienība

Nīcas novads

Saldus novads
Liepāja
Ventspils
Ventspils

Mantinieki
Vācu kultūras
centrs
Ventspils sieviešu
biedrība VASSA
Ventspils krievu
biedrība

„Līvu etnogrāfiskās
Vietēja līmeņa
istabas iekārtoša
sadarbība
Lībiešu tautas namā”
„Liepājas un
Vietējs līmenis (nav
Tukuma Poļu II
prasība sadarboties
draudzības dienas”
ar citu NVO)
„Starpkultūru
Vietējs līmenis (nav
draudzīgās
prasība sadarboties
pusdienas Nīcā”
ar citu NVO)
„Kurzemes dialogs”
Dziesma kā starpkultūras dialoga veidotāja

1000,00 EUR

Kurzemes katūna balle 2014 – starpkultūru
dialogs
Tautiskas spēles ir nacionāla etnosa
izzināšana un kultūras saskarsme

999,00 EUR

497,00 EUR

498,00 EUR

1000,00 EUR
979,00 EUR

1000,00 EUR

Rīgas NVO projektu programmas 2014.gada konkursa rezultāti
Kopumā tika saņemti 26 projektu pieteikumu, no kuriem 19 bija NVO atbalsta jomā un 7
mazākumtautību jomā. Apstiprināti tika 11 projekti.
Latvijas Neredzīgo biedrība par piešķirto finansējumu 1400 EUR apkopoja informāciju par
cilvēku ar redzes invaliditāti iespējām un tiesībām, tika izdots informatīvs buklets (1000 gab.)
un tiflotehnikas preču katalogs. Novadīti 3 informatīvi pasākumi - Tukumā, Limbažos un
Rīgā. Kopumā tajos piedalījās 64 cilvēki ar redzes invaliditāti.
Biedrība "Veselības un sociālais serviss - Artemīda" par piešķirto finansējumu 1259 EUR
organizēja latviešu tautas deju un dziedāšanas, sintezatora un ģitāras spēles nodarbības dažādu
tautību bērniem un jauniešiem, iesaistot arī romu bērnus. Kopā piedalījās 17 bērni un jaunieši,
tai skaitā 12 romi. Projekta ietvaros bērni uzstājās 2 koncertos - Rīgā un Jūrmalā.
Biedrība "BEST - Riga" par piešķirto finansējumu 1314,87 EUR noorganizēja treniņu ciklu
jauniešiem "Uzdrīksties īstenot!" - 4 nodarbības un 3 dienu motivācijas nometni. Dalībnieku
skaits - 25. Jaunieši apguva un attīstīja jaunas prasmes savu ideju īstenošanā, iniciatīvas un
līdzdalības veicināšanā. Tika veicināta studentu iesaiste NVO darbā.
Nodibinājums "Baltijas Reģionālais fonds" par piešķirto finansējumu 2610 EUR izstrādāja
neformālās apmācības metodi "Stāstu Stāstiem Izstāstīju" un izgatavoja 50 eksp. kāršu
komplektus. Metode paredz dažādām mērķa grupām palīdzēt uzlabot komunikāciju,
prezentēšanas un argumentēšanas prasmes, lai varētu aktīvāk un pārliecinošāk paust savu
viedokli. Notika 3 pilotapmācības kurās iesaistījās 30 dalībnieki.
Biedrība "Latvijas Sarkanais Krusts" par piešķirto finansējumu 1095 EUR 25 sociālās
riska grupas pārstāvjus (10 bērnus un 15 pieaugušos) sagatavoja sociālā brīvprātīgā darba
veikšanai un jau projekta laikā notika brīvprātīgā darba aktivitātes.
Biedrība "Pensionāru iespēju centrs" par piešķirto finansējumu 1965,13 EUR izveidoja
"Etsy" interneta profilu vecākās paaudzes rokdarbnieku darbu popularizēšanai un tirgošanai.
Tika izvēlēti 23 seniori un invalīdi un atlasīti 50 darbi par kuriem tika sagatavots profils un
izvietots portālā Etsy.com
Biedrība Radošo personību klubs "LIGZDA" par piešķirto finansējumu 2500 EUR
novadīja 33 nodarbības: dekupāžā, tehniski dekoratīvajā mākslā un tekstīlijā, veicinot zaļo

domāšanu un lietderīgu resursu izmantošanu. 199 Tukuma un novada iedzīvotāji ieguva
jaunas prasmes. iemaņas un idejas kā savu laiku nokalpojošām lietām dot otro elpu un dzīvi.
Nodibinājums "Sabiedrības līdzdalības fonds" par piešķirto finansējumu 2856 EUR
tehniski un saturiski izveidoja ērti lietojamus uzlabojumus manabalss.lv iniciatīvu
iesniegšanas un parakstīšanas sadaļā. Notika diskusija "Kas sāp Latvijas sabiedrībai" ar 7
līdzšinējo portāla iniciatīvu autoru pieredzes izklāstu.
Latvijas ukraiņu biedrību apvienība par piešķirto finansējumu 2999,59 EUR noorganizēja
Svētā Mikolaja svētkus bērniem un vecākiem. Kopā svētkos piedalījās 214 dalībnieki no
Latvijas ukraiņu diasporas, Rīgas ukraiņu vidusskolas, citām Latvijas skolām un viesi no
Ukraiņas Ļvovas apgabala.
Maksa Goldina biedrība "Ebreju kultūras mantojums" par piešķirto finansējumu 2500
EUR noorganizēja Mihaila Aleksandroviča jauno vokālistu konkursu, kas noslēdzās ar
jubilejas koncertu.
Latvijas Krievu kultūras biedrība par piešķirto finansējumu 1848 EUR veica krievu
kultūras mantojuma saglabāšanu un popularizēšanu. Tika pārveidotas un uzlabotas vairākas
biedrības mājas lapas vietnes. Tika noorganizēta izstāde "Latvijas Krievu kultūras biedrības
darbība 25 gadu garumā", 2 krievu un latviešu autoru atdzejotāju maistardarbnīcas, kuras
apmeklēja 24 cilvēki. Notika "Rīgas Almanaha" prezentācija un diskusija par sabiedrisko
organizāciju vietu un lomu mūsdienu kultūras vidē.
Latgales NVO projektu programmas 2014.gada konkursa rezultāti
Projektu programmas ekspertu komiteja izsaka pateicību visām Latgales 60 biedrībām, kas
programmai kopā iesniedza 67 projektus, savām aktivitātēm prasot 140 923,83 eiro, kas ir 6,4
reizes vairāk nekā pieejamais finansējums.
Pilsoniskās sabiedrības iniciatīvu projektu apakšprogrammā tika iesniegti 44 projekti, no
tiem apstiprināti deviņi:
Biedrība
1. Viduslatgales pārnovadu fonds
2. Riebiņu novada attības biedrība

3. Daugavpils Boxing club
Lokomotiv Pro"
4. Latgales Studentu centrs
5. Aglonas novada biedrība
"Neaizmirstule"
6. Ģimenes atbalsta centrs
"Puķuzirnis"
7. Rēzeknes reģiona lauku sieviešu
biedrība "Sidrabrasa"
8. Līvāna novada pensionāri
9. Biedrība "ATTĪSTĪBAI"

Piešķirtā
summa EUR
Kopā esot.. - Mēs varam!
2024
Riebiņu novada sabiedrības integrācijas
1200
programmas aktualizācija un rīcības
plīna 2015.- 2020. gadam izstrāde.
Dienvidlatgales vecāku forums
2265
Projekta nosaukums

Pašvaldība
Preiļu nov.
Riebiņu nov.

Daugavpils

Latgales jauniešu drošumspēja un
pilsoniskums.
"Nesēdi Tumsā!"

2117

Daugavpils nov.

1200

Aglonas nov.

Ģimenes dienas pasākumu organizēšana
Preiļos, Riebiņos un Aglonā.
Atbildība.

1871

Preiļu nov.

2416

Rēzekne

Līvānu novada sporta svētki.
"Mācāmies un darām kopā".

757
1150

Līvānu nov.
Krāslavas nov.

No 23 iesniegtiem projektiem starpkultūru dialoga / mazākumtautību iniciatīvu projektu
apakšprogrammā, finansējumu savām idejām saņem sekojošas NVO:

Biedrība
10. Latgales Multimediju darbnīca
11. Tautas muzikantu biedrība
12. Žīguru vecmāmiņu klubs
"Omītes"
13. Atbalsta centrs ŠODIENA
RĪTDIENAI
14. Preiļu Sieviešu klubs

Piešķirtā
summa EUR
1102
1541
1060

Rēzeknes nov.
Viļānu nov.
Viļakas nov.

Dažādu paaudžu tautību integrācija

2221

Līvānu nov.

Iepazīsti kaimiņu

1076

Preiļu nov.

Projekta nosaukums
"Jaunietis. Rīcība. Dialogs"
Kultūras saknes
Zolovkini posidelki

Pašvaldība

