
              
 

 
 
Rīga                                                                                        2022. gada 25. februāris 
 
 

„Par valsts pārvaldes uzdevuma – diasporas bērnu nometņu nodrošināšana 
Latvijas diasporas mītnes zemēs – veikšanu ”  

Eiropā un kaimiņreģionā 
Eiropas Latviešu apvienības  

2022. GADA PROJEKTU KONKURSA NOLIKUMS 
 

1. VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA 
1.1.  Nolikums nosaka kārtību, kādā Eiropas Latviešu apvienībai (turpmāk ELA) tiek 

iesniegti un atlasīti bērnu un jauniešu vasaras nometņu projektu pieteikumi konkursa 
programmas „Par valsts pārvaldes uzdevuma – diasporas bērnu nometņu 
nodrošināšana Latvijas diasporas mītnes zemēs– veikšanu ”  īstenošanai (turpmāk – 
konkurss) Eiropā un kaimiņreģionā, lai pretendētu uz  Kultūras ministrijas finansiālu 
atbalstu bērnu un jauniešu nometņu organizēšanai no Eiropas Latviešu apvienībai 
konkursa kārtībā piešķirtajiem valsts budžeta līdzekļiem.  

1.2.  Konkursa organizators: Eiropas Latviešu apvienība  
1.3. Konkursa priekšmets ir Kultūras ministrijas noteiktā valsts pārvaldes uzdevuma – 

diasporas bērnu nometņu nodrošināšana Latvijas diasporas mītnes zemēs Eiropā un 
kaimiņreģionā – veikšana:  

1.3.1.  nodrošināt Latvijas diasporas bērnu nometņu vai tām pielīdzināmu vairāku 
dienu pasākumu (turpmāk kopā – diasporas bērnu nometnes) rīkošanu, tādējādi 
sekmējot piederības, kopības izjūtas un draudzību veidošanos un veicinot latvisku 
saišu noturību;  

1.3.2. nodrošināt diasporas bērnu nometnēs aktivitātes latviešu valodas apguvei un 
lietošanai (Latvijā veidotu audiovizuālo darbu (spēlfilmas, animācijas filmas, seriāli 
u.tml.) izrādīšana, programmas „Latvijas skolas soma” iepazīšana, latviešu valodā 
izdoto grāmatu kopīga lasīšana u.c.);  

1.3.3. nodrošināt informācijas apriti un publicitāti par diasporas bērnu nometnēm 
Latvijas diasporas mītnes zemēs un Latvijā. 

1.4.  Diasporas bērnu nometnes tiek organizētas, ievērojot attiecīgajā valstī noteiktās 
prasības bērnu un jauniešu saietu rīkošanai un Covid-19 infekcijas izplatības 
ierobežošanai noteiktos piesardzības pasākumus. 

1.5. Diasporas bērnu nometnes tiek organizētas, sekmējot piederības, kopības izjūtas un 
draudzību veidošanos un veicinot  latvisku saišu noturību, un konkrēti: 

1.5.1. katrā diasporas bērnu nometnē nodrošināt daudzpusīgu programmu, kas 
sagatavota atbilstoši katras diasporas bērnu nometnes dalībnieku vecuma grupai; 

1.5.2. piesaistīt darbā ar bērniem un bērnu pasākumu rīkošanā un vadīšanā 
pieredzējušus speciālistus un ieinteresētus brīvprātīgos. 
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1.6. Pretendentam ir jāatbilst šādiem kritērijiem: 
1.6.1. pretendents ir atbilstoši mītnes zemes likumu prasībām pastāvoša vai Latvijas 

Republikā reģistrēta biedrība vai nodibinājums, kurš pārstāv aktīvu Latvijas diasporu 
Eiropā un kaimiņreģionā; 

1.6.2. pretendentam ir vismaz vienas diasporas nometnes organizēšanas pieredze vai 
pieredze valsts finansētu diasporas projektu īstenošanā. 

1.7. Projektu ietvaros netiek atbalstītas ideoloģiska vai politiska rakstura aktivitātes; 
 

 
2. KONKURSA MĒRĶIS 
2.1.  Konkursa mērķis – sekmēt latviešu valodas un kultūras saglabāšanu diasporā, 

nodrošinot bērnu un jauniešu vasaras nometņu norisi, lai veicinātu to pieejamību 
diasporas mītnes zemē, tādējādi sniedzot atbalstu bērniem un jauniešiem latviešu 
valodas un prasmju apguvē, viņu labizjūtas un socializēšanās sekmēšanā, spēju un 
talantu izkopšanā. 

3. KOPĒJAIS PIEEJAMAIS FINANSĒJUMS 
3.1.  Kopējais šajā konkursā pieejamais finansējums Latvijas diasporas mītņu zemēm 

Eiropā un kaimiņreģionā ir 46.565,00 EUR. Vienā projektā var pieteikt finansējumu 
ne vairāk kā 9313,00 EUR apmērā. 

3.2. Finansējums tiek sadalīts uz 5 diasporas reģioniem: Centrāleiropa, Ziemeļeiropa, 
Dienvideiropa, Īrija/Apvienotā Karaliste un  Eiropas austrumu kaimiņreģions, 
komisijai projektu atlasē nodrošinot par Latvijas valsts budžeta līdzekļiem organizētu 
nometņu līdzsvarotu ģeogrāfisko pārklājumu. 

3.3.  Finansējums tiek piešķirts ne vairāk kā vienam pieteikumam no katra reģiona. 

4. KONKURSA NOTEIKUMI 
4.1. Diasporas bērnu nometnes mērķa grupa ir bērni un jaunieši vecumā no 3-19 gadu 

vecumam; tajās var piedalīties arī citi ģimenes locekļi. 
4.2. Projekta īstenošanas vieta ir jebkura valsts Eiropā vai tās kaimiņreģionā, izņemot 

Latviju; 
4.3. Minimālais nometnes norises kopējais ilgums ir 5 (piecas) dienas, kuru var veidot 

vairākas daļas, katra vismaz 2 dienu garumā; 
4.4. Diasporas bērnu nometnes saturs tematiski un mērķtiecīgi jāveido tā, lai sniegtu 

atbalstu bērniem un jauniešiem saskaņā ar punktu 1.3.1. un 1.3.2. kā arī jānodrošina: 
4.4.1. mācību saturā balstītu tēmu apguve; 
4.4.2. bērnu un jauniešu spēju un talantu izkopšana interešu izglītības un profesionālās 

ievirzes izglītības jomās (mākslā, mūzikā, dejā, sportā, tehniskajā jaunradē u.c.); 
4.4.3. caurviju prasmju un komunikācijas, saskarsmes, komandas darba prasmju 

pilnveide; 
4.4.4. bērnu un jauniešu fizisko aktivitāšu un veselīga dzīves veida paradumu 

veidošana. 
4.5. Diasporas bērnu nometnes īstenošanas laiks ir no 2022. gada 1.aprīļa līdz 2022. gada 

1.decembrim. Visām projekta aktivitātēm jābūt pabeigtām līdz 2022.gada 1. 
decembrim. 
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4.6. Minimālais diasporas bērnu nometnes dalībnieku skaits vienā nometnē ir 20 bērni un 
jaunieši. Maksimālais dalībnieku skaits - atbilstoši spēkā esošiem noteikumiem par 
epidemioloģisko drošību nometnes organizētajā valstī un par bērnu un jauniešu saietu 
rīkošanu. 

4.7. Minimālais diasporas bērnu nometnes aktivitāšu programmas ilgums - ne mazāk kā 
6 stundas dienā. 

4.8. Diasporas bērnu nometnes īstenošanai ir jāparedz 30% līdzfinansējums no kopējās 
piešķirtās finansējuma summas. Pieteicējs līdz ar konkursa pieteikumu iesniedz 
apliecinājumu, ka šāds līdzfinansējums ieplānots no pieteicēja organizācijas vai citas 
konkrēti norādītas biedrības līdzmaksājuma.  

4.9. Diasporas bērnu nometnes īstenošanā jāievēro dubultā finansējuma aizliegums no 
Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.  

5. ATTIECINĀMO UN NEATTIECINĀMO IZMAKSU NOTEIKUMI 
5.1. Projekta izmaksas ir attiecināmas, ja tās atbilst šādiem nosacījumiem: 

5.1.1. ir nepieciešamas projekta aktivitāšu īstenošanai un mērķa sasniegšanai; 
5.1.2. ir paredzētas apstiprinātajā projekta pieteikumā, kā arī ir veiktas, ievērojot 

drošas finanšu vadības principus, tai skaitā ievērojot izmaksu lietderības, 
ekonomiskuma un efektivitātes principus; 

5.1.3. ir identificējamas un tās apliecina attiecīgu attaisnojuma dokumentu oriģināli; 
5.2. Ievērojot 5.1.punktā minētos nosacījumus, attiecināmas ir šādas izmaksas: 

5.2.1. telpu nomas un komunālo maksājumu izmaksas; 
5.2.2. dalībnieku un nometnes personāla (t.sk. brīvprātīgā personāla) ēdināšanas 

izmaksas; 
5.2.3. telpu un materiāltehnisko līdzekļu izmaksas (noma, apsaimniekošana); 
5.2.4. nometnes īstenošanas personāla atlīdzība (t.sk. normatīvajos aktos paredzētie 

nodokļi) un ar to saistītās izmaksas (t.sk. uzņēmējdarbības riska valsts nodeva); 
5.2.5. vietējie transporta pakalpojumi, kas nepieciešami nometnes laikā ( autobusu 

noma nometnes dalībnieku pārvadāšanai); 
5.2.6. aktivitātēm un nodarbībām nepieciešamie materiāli (mācību un metodiskie 

materiāli, kancelejas preces); 
5.2.7. ieejas biļetes muzejos, izglītojošo pasākumu vietās, tematiskajos parkos, ja 

nometnes dalībnieki apmeklē vietu vai pasākumu, ko iespējams īstenot, ņemot vērā 
konkrētā brīža epidemioloģiskos drošības nosacījumus; 

5.2.8. licenču iegāde autortiesību izmantošanai (piemēram Latvijā veidotu 
audiovizuālo darbu (filmu, animāciju) izrādīšana, programmas “ Latvijas skolas 
soma” iepazīšana); 

5.2.9. citi ar diasporas bērnu nometnes rīkošanu saistīti izdevumi, kas pamatoti 
konkursa projekta pieteikumā un par kuru finansējuma piešķiršanu lemj komisija. 

5.3. Neattiecināmās izmaksas; 
5.3.1. izmaksas, par kurām nav iesniegti izdevumus pamatojoši un maksājumus 

apliecinoši dokumenti; 
5.3.2. ceļa izdevumi diasporas bērnu nometnes dalībniekiem nokļūšanai uz/no 

nometni; 
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5.3.3. jebkādas skaidrā naudā veiktas izmaksas; 
5.3.4. konkursa projekta pieteikuma sagatavošanas izmaksas; 
5.3.5. personālam izmaksātās prēmijas un dāvanas vai jebkurš cits gūtais labums, tajā 

skaitā veselības apdrošināšana vai transporta izdevumu kompensācija nokļūšanai no 
dzīvesvietas līdz darbavietai; 

5.3.6. naudas sodi, līgumsodi, nokavējuma procenti un tiesvedības izdevumi; 
5.4. Ar projekta konkursa pieteikuma iesniedzēju tiks slēgts līgums, kurā tiks noteikta 

finansēšanas, diasporas bērnu nometnes realizēšanas un atskaišu par piešķirto 
līdzekļu izlietojuma iesniegšanas kārtība un termiņi. 

5.5. Diasporas bērnu nometnes organizētājam komisija var pēc pieteicēja rakstveida 
pieprasījuma piešķirt avansu līdz 90% apmērā no piešķirtā finansējuma. Atlikusī 
finansējuma daļa tiks pārskaitīta pēc pārskata iesniegšanas  un tā saskaņošanas 
projekta līgumā noteiktajā kārtībā. 

6. KONKURSA PIETEIKUMU IESNIEGŠANAS KĀRTĪBA 
6.1. Eiropas Latviešu apvienība izsludina konkursu, par to paziņojot mājaslapā 

www.ela.lv; 
6.2. Konkursa projekta pieteikums jāsagatavo un jāiesniedz uz pieteikuma veidlapas 

(1.pielikums) datorrakstā; 
6.3. Konkursa projekta pieteikuma tāme jāsagatavo un jāiesniedz uz pieteikuma veidlapas 

(2.pielikums) datorrakstā; 
6.4. Konkursa projekta iesniedzējs projekta pieteikumu sagatavo latviešu valodā. Ja kāds 

no konkursa projekta pieteikuma dokumentiem ir svešvalodā, tam jāpievieno 
tulkojums latviešu valodā; 

6.5. Konkursa projekta pieteikums ir jāiesniedz elektroniskā formātā. Konkursa projekta 
pieteikumam jābūt parakstītam; 

6.6. Konkursa projekta pieteikumu elektroniski iesniedz līdz 2022. gada 15. martam 
plkst. 24:00, nosūtot uz ELA e-pasta adresi ela@ela.lv, e-pasta temata ailē norādot 
konkursa projekta iesniedzēja nosaukumu. 

7. FINANSĒJUMA KOMISIJA 
7.1. Komisijas sastāvā ar balsstiesībām ir iekļauti: Justīne Krēsliņa (ELA), Māris Pūlis 

(ELA), Aira Priedīte (ELA), Vita Kalniņa (ELA), Laura Ritenberga – Kindere 
(ELA).  

7.2. Pieņemot lēmumus par piešķiramā finansējuma summu, Komisija ņem vērā izmaksu 
lietderības un samērīguma principus, tajā skaitā izmaksu vidējo apmēru uz vienu 
diasporas bērnu nometnes dalībnieku, kā arī uzdevumu nodrošināt par Latvijas valsts 
budžeta līdzekļiem rīkoto bērnu un jauniešu nometņu līdzsvarotu ģeogrāfisko 
pārklājumu Eiropā un kaimiņreģionā. 

7.3. Pieņemot lēmumus, Komisijai ir tiesības līdzvērtīgu pieteikumu gadījumā dot 
priekšroku ELA biedrorganizācijai vai citai diasporas organizācijai Eiropā un 
kaimiņreģionā, ar kuru ELA ir iepriekšējas sadarbības pieredze valsts finansējuma 
administrēšanā un kura to ir darījusi atbilstīgi un kvalitatīvi.  

7.4. Ja kādā no apakšreģioniem nav pieteiktas bērnu un jauniešu nometnes vai pieteiktās 
neatbilst šī nolikuma noteikumiem, Komisijai ir tiesības attiecīgajam reģionam 
iezīmēto finansējumu novirzīt uz citu reģionu. Komisija var lemt līgumā ar 
finansējuma saņēmēju ietvert specifiskas prasības par atskaišu iesniegšanu un 
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pārbaudēm, ja pieteicēja agrāko saistību izpildē ar ELA pieļauti kavējumi vai 
pārkāpumi.  

7.5. Komisija var jebkurā brīdī, tostarp pēc finansējuma piešķiršanas līguma noslēgšanas, 
atteikt finansējuma piešķiršanu vai samazināt tā apjomu, ja pieteicējs iesniedzis 
nepatiesu vai maldinošu informāciju.  

7.6. Komisija var lemt par finansējuma piešķiršanas līguma grozījumiem un citu rīcību 
saistību izpildes nodrošināšanai vai līguma laušanai, īpaši ja tiek konstatēti nolikuma 
vai līgumsaistību pārkāpumi. 

8. FINANSĒJUMA SAŅEMŠANAS NOSACĪJUMI UN KĀRTĪBA 
8.1. Lai nodrošinātu atbilstību Latvijas prasībām attiecībā uz valsts budžeta līdzekļu 

izmantojumu un grāmatvedību, finansējums saskaņā ar attiecīgi noslēgtiem 
līgumiem var tikt izmaksāts tikai uz juridisku personu norēķinu kontiem. Šādas 
juridiskas personas var būt tādas sabiedriskas organizācijas kā, piemēram, ELA 
biedru organizācijas vai citas atbilstoši mītnes zemes likumiem oficiāli pastāvošas 
diasporas latviešu biedrības vai skolas, kuru norēķinu konts ir uz šīs biedrības vai 
skolas vārda. 

8.2. Finansējuma saņēmējs apņemas iekļaut visos ar finansējumu mērķi saistītos 
iespieddarbos un reklāmās Kultūras ministrijas un Eiropas Latviešu apvienības 
logotipu atbilstoši tā izmantošanas noteikumiem, kā arī iekļaut visos paziņojumos un 
publiskajās runās norādi par Kultūras ministrijas un Eiropas Latviešu apvienības 
atbalstu. 

8.3. Finansējuma saņēmējs iesniedz ELA atskaites par visu atbalsta periodu ne vēlāk kā 
līdz 2022. gada 1. decembrim. 

8.4. Finansējuma saņēmējs ELA iesniedz Finanšu atskaiti un Saturisko atskaiti 
elektroniskā formātā ar parakstītu ar drošu elektronisko parakstu un atskaišu 
pielikumus elektroniskā formātā. 

8.5. Finansējuma saņēmējam ir jābūt atvērtam pārbaudēm, ko veic komisija, ELA, KM 
vai Valsts kontrole, un ar finansējumu saistītā dokumentācija ir jāsaglabā vismaz trīs 
gadus pēc līguma beigām. 

8.6. Strīdi, kuri var rasties saistībā ar šī nolikuma un finansējuma līguma izpildi, risināmi 
sarunu kārtībā vai tiesas ceļā, piemērojot Latvijas Republikas normatīvos aktus.  


