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Informācija plašsaziņas līdzekļiem 

 

Noslēgusies programma dažādu tautību Latvijas jauniešu integrācijai un sadarbības veicināšanai 

Pagājušajā gadā piecas jauniešu nevalstiskās organizācijas no dažādiem Latvijas reģioniem saņēma finansiālu 

atbalstu visu tautību Latvijas jauniešu integrācijas un sadarbības veicināšanas projektu īstenošanai. Finansējumu 

piešķīra Sorosa fonds - Latvija (SFL) sadarbībā ar nodibinājumu Latvijas Kopienu iniciatīvu fonds (LKIF) 

projekta „Atklāts grantu konkurss visu tautību Latvijas jauniešu sadarbībai „Pieslēdzies izaugsmei”” konkursa 

ietvaros. Nu programma ir noslēgusies un projektos iecerētās aktivitātes – īstenotas.  

 

Konkursā tika atbalstīta Jelgavas novada biedrība „Mēs - Staļģenes izaugsmei”; Krāslavas jauniešu biedrība 

„Latgales jauniešu sadarbības tīkls”; biedrība „Mākslas kabatas” no Liepājas; „Alūksnes un Apes novada fonds” 

un biedrība „Iedvesma Plus” no Viļāniem, kas kopā saņēma vairāk kā 13600 latus.  

 

„Visu atbalstīto projektu veicēju degsme, ieinteresētība, radošums un atbildība par savu dzimto vietu apliecināja, 

ka  saliedētība notiek darbībā – kopā mācoties, strādājot, risinot problēmas un uzlabojot dabas un sociālo vidi.”, 

uzsver Liesma Ose LKIF valdes priekšsēdētāja. 

 

Piešķirtais finansējums deva jauniešiem iespēju kopīgi darboties, lai attīstītu dažādas iemaņas un prasmes, 

iepazītu sava novada kultūru un tradīcijas. Biedrības „Mēs - Staļģenes izaugsmei” un „Mākslas kabatas” projektu 

ietvaros noorganizēja dažādu tautību Latvijā dzīvojošo jauniešu nometnes, kur kopīgi sportoja, darbojās radošās 

darbnīcās un izveidoja muzikāli teatralizētu uzvedumu, ar kuru iepriecināja ne tikai savus vecākus un draugus, 

bet arī viesojās mazākumtautību skolās.  

Krāslavas jauniešu biedrība „Latgales jauniešu sadarbības tīkls” projekta ietvaros labiekārtoja vidi savā dzimtajā 

pilsētā. Tika iekārtots bērnu spēļu laukums, volejbola un strītbola laukumi un atpūtas stūrītis Persteņa ezera 

krastā. To izveidē piedalījās gandrīz 70 dažādu tautību pilsētas jaunieši, kas darbojās kopīgi, lai izveidotu atpūtas 

vietu sev un pilsētai.  

„Alūksnes un Apes novada fonda” un Viļānu dažādu tautību jaunieši savu projektu ietvaros darbojās radošās 

darbnīcās, attīstīja biznesa un amatu prasmes, valodas un komunikācijas iemaņas. Kopīgiem spēkiem Alūksnē 

tika izveidots labdarības veikaliņš – noliktava. 

Uzsāktās iniciatīvas, draudzība un darboties prieks turpinās arī pēc projektu noslēguma.  
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