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Latvijas Vācu Savienības raksturojums un mērķi
Misija
Latvijas Vācu Savienības misija ir saglabāt Latvijas multikulturalitāti un
veicināt demokrātiskas, pilsoniskas un līdzatbildīgas sabiedrības attīstību,
izkopt vācu kultūru un mazākumtautību tradīcijas Latvijā, kā arī stiprināt
Latvijas un Vācijas savstarpējās attiecības.
Vīzija (10 gadu redzējums)
Latvijas Vācu Savienība ir kompetenču, neformālās izglītības,
mūžizglītības, kultūras un atbalsta centrs Latvijā vāciešiem un vācu
valodas un kultūras interesentiem vācbaltiešu vēstures kontekstā. Tā ir
organizācija, kura sniedz būtisku devumu Latvijas mazākumtautību
identitātes un starpkultūru dialoga stiprināšanā. Latvijas Vācu Savienība
veicina visu paaudžu iedzīvotāju (īpaši mazaizsargāto grupu) izaugsmi,
solidaritāti un līdzdarbību demokrātiskas valsts labā, pilsonisko rīcību un
patriotismu. Tā ir atpazīstama un finansiāli un organizatoriski spēcīga
biedrība ar skaidru mērķi un virzību.
Klienti
 Biedri - vācu kultūras biedrības, kas pārstāv vācu mazākumtautību
Latvijā, vācbaltiešus (jeb baltvāciešus), Krievijas vāciešus,
ieceļojošos vāciešus, kā arī citus interesentus;
 Visu Latvijā dzīvojošo mazākumtautību biedrības un kultūras un
vēstures organizācijas un kolektīvi;
 Visu paaudžu iedzīvotāji, kuri atbalsta Latvijas Vācu Savienības
mērķus un var/vēlas sniegt savu ieguldījumu valsts stiprināšanā un
atbildīgas, tolerantas sabiedrības attīstībā;
 Visi vācu valodas un kultūras interesenti.
Unikalitāte
LVS atšķiras no biedru organizācijām ar šādām iezīmēm – tā
 Darbojas Latvijas mērogā
 Pārstāv biedru intereses
 Koordinē biedrību darbu un lielos projektus

 Apvieno biedrības ar līdzīgām interesēm un vērtībām
 Sniedz biedriem administratīvu, informatīvu un konsultatīvu
atbalstu (padomdevējs)
Vērtības
LVS pamatvērtības ir demokrātiska Latvija, atbildīga sabiedrība,
mazākumtautību kultūra un patriotisms, vācu valoda un kultūra.
LVS darbības principi ir sadarbība, cieņa, kompetence, uzticēšanās un
atvērtība.

Aktivitātes
Latvijas Vācu savienība savus uzdevumus veic, īstenojot šādas
aktivitātes:
 koordinē biedrību savstarpēju sadarbību, organizējot regulāras
biedrību tikšanās un pasākumus;
 prezentē biedrības gan valsts institūcijām, gan nevalstiskajām
organizācijām kā Latvijā, tā ārvalstīs;
 nodrošina divvirzienu komunikāciju ar Vācijas un Latvijas
institūcijām, citu valstu un Latvijas institūcijām, nevalstiskajām
organizācijām, firmām, iestādēm un plašāku sabiedrību par
biedrību aktivitātēm, kā arī ar par vācu valodu un kultūru;
 atbalsta biedrību aktivitātes, meklējot jaunus partnerus, finanšu
iespējas;
 konsultē biedrus projektu rakstīšanā.
Resursi
Latvijas Vācu savienībai ir:
 bagāts un aktuāls kontaktu tīkls ar institūcijām kā Latvijā tā
ārvalstīs – pašvaldības, muzeji, universitātes, skolas, firmas,
kultūras biedrības, u.c;
 Vācijas vēstures un kultūras zināšanas Latvijā

 Informācija un zināšanas par kultūras menedžmentu, finansēšanas
iespējām, sponsoringu.
Organizatoriskā struktūra
Latvijas Vācu savienība darbojas kā brīvprātīga valde, kura sastāv no vācu
kultūras biedrību vadītājiem (valdes locekļiem) un kuru atbalsta biedrību
biedri. Vīzijas aktualizēšana.

