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Rīgas Vācu kultūras biedrības stratēģiskā plāna projekta izstrāde norisinājās 2021.gada janvārī
(eksperte I.Grīnberga).

Stratēģija izstrādāta biedrības „Zemgales nevalstisko organizāciju atbalsta centrs” un Latvijas Kultūras ministrijas
līguma,,Atsevišķu valsts pārvaldes uzdevumu veikšanai mazākumtautību līdzdalības veicināšanas jomā Rīgas reģionā”
(Nr. 2.5.-8-36) ietvaros.

Rīgas Vācu kultūras biedrības raksturojums un mērķi
Misija
 Veicināt sabiedrības dažādo grupu integrāciju, saprašanos un
sadarbību, kā arī kopdarbību ar citām mazākumtautībām Latvijā.
 Prezentēt un vairot vācu kultūru un tradīcijas Latvijā, iekļaujoties
un atbalstot Latvijas mazākumtautību dažādo etnisko identitāti.
 Popularizēt vācu dziesmu tradīciju, respektējot visu paaudžu
pienesumu un iesaisti.
 Veicināt pilsoniski izglītotas un atbildīgas sabiedrības veidošanos,
attīstot personības atbildību pret valsti, tās vēsturi un vērtībām.
Vīzija (3 gadu redzējums)
Rīgas Vācu kultūras biedrība ir tradīcijām bagāts kultūras un neformālās
līdziesaistes un mūžizglītības atbalsta centrs Rīgā un Kandavā vāciešiem
un vācu valodas un kultūras interesentiem vācbaltiešu vēstures
kontekstā. Rīgas Vācu kultūras biedrība 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 patstāvīga biedrība ar skaidru
mērķi un virzību.
Mērķauditorija
 Biedrības biedri, kuru vidū ir Latvijā dzīvojošas personas, kuru senči
ir vācbaltieši (jeb baltvācieši), Krievijas vācieši, ieceļojoši vācieši.
Ansambļa „Morgenrot” dalībnieki, kā arī citi interesenti;
 Citas mazākumtautību biedrības un kultūras un vēstures
organizācijas un kolektīvi Rīgā un visā Latvijā;
 Visu paaudžu iedzīvotāji, kuri atbalsta Rīgas Vācu kultūras biedrības
mērķus un var/vēlas sniegt savu ieguldījumu valsts stiprināšanā un
atbildīgas, tolerantas sabiedrības attīstībā;
 Visi vācu valodas un kultūras interesenti.

Vērtības
Rīgas Vācu kultūras biedrības pamatvērtības ir pilsoniski aktīva un
iekļaujoša Latvijas sabiedrība, mazākumtautību kultūra un patriotisms,
vācu valoda un kultūra.
Rīgas Vācu kultūras biedrības darbības principi ir sadarbība, līdzvērtība,
kompetence un uzticēšanās.

Prioritārās aktivitātes 2021.- 2023.gadā
VĀCU VALODAS, KULTŪRAS UN TRADĪCIJU STIPRINĀŠANAI, KĀ ARĪ
NEVALSTISKĀ SEKOTRA ATTĪSTĪBAI
- attīstīt sadarbību un apmaiņu ar Latvijas Vācu savienību, citām
vācu kultūras biedrībām, valsts un pašvaldības institūcijām un
Vācijas institūcijām Latvijā, Baltijas valstīs un Vācijā, kā arī NVO
tīkliem un partnerorganizācijām;
- attīstīt biedrības vokālā ansambļa “MORGENROT” darbību
(izstrādājot vienotu repertuāru) un muzikālo sniegumu, vairojot tā
atpazīstamību plašākā sabiedrībā;
- atbalstīt vācu valodas apguvi dažādu paaudžu vidū (valodas kursi,
konkursi, kultūras un mākslas nodarbības);
- īstenot aktivitātes, kas rada interesi par vācu valodu un kultūru
(nometnes, kultūras pasākumi; radošās darbnīcas);
- veicināt bibliotēkas un tautas tērpu kolekcijas izveidi RVKB telpās
vācu valodas un kultūras apguvei un popularizēšanai;
- svinēt tradicionālos svētkus, organizēt sarīkojumus un kopt vācu
saviesīgās kultūras tradīcijas;
- vēsturisku notikumu un piemiņas dienu atzīmēšana. Pirmā un Otrā
pasaules karā kritušajiem vācu karavīriem veltīti koncerti un
atceres pasākumi;
- uzturēt saikni ar biedrības goda biedriem un senioriem;
- veicināt darbības veidus, kas veicina biedrības finansiālo neatkarību
un projektu piesaistes spēju.

DAŽĀDU SABIEDRĪBAS GRUPU ATBALSTA VEICINĀŠANAI
- attīstīt bezmaksas pasākumus biedrības biedriem un interesentiem,
veidojot sadarbību ar dažādu jomu nevalstiskajām organizācijām un
iestādēm;
- iesaistīties aktivitātēs, kas īpaši atbalsta maznodrošinātās un
mazaizsargātās/ diskriminētās sabiedrības grupas;
- attīstīt biedrības filiāles iekārtošanu Kandavā -"Štempeļu telpa
izaugsmei" ar mērķi veicināt mazaizsargātu sabiedrības grupu un
jaunatnes iesaisti integrācijas un demokrātijas procesos un
personības attīstībā Kurzemes un Zemgales reģionā;
- iesaistītes labdarības pasākumos un atbalsta sniegšanā
mazaizsargāto grupu pārstāvjiem.

VALSTISKUMA IZPRATNES UN DEMOKRĀTIJAS VEICINĀŠANAS JOMĀ
- īstenot projektus, kas orientēti uz jaunatnes patriotisma
apzināšanu;
- iesaistītes darba grupās un piedalīties semināros, kas veltīti
sabiedrības saliedētības un demokrātijas attīstībai;
- sekmēt mazaizsargāto grupu pilsoniskās kompetences, izpratni par
valsts darbības pamatprincipiem;
- organizēt un atbalstīt aktivitātes, kas vērstas uz pilsonisku attīstību
un valstisko pašapziņu.

