Latvijas Republikas Kultūras ministrijas
projektu konkursa pilsoniskās sabiedrības attīstības un starpkultūru dialoga jomā

“Atbalsts Kurzemes mazākumtautībām”
2015. gada nolikums
IEVADS - KONKURSA PAMATOJUMS

Mūsdienu Latvijā dzīvo vairāk kā 160 tautību pārstāvji. Lielākās etniskās grupas ir krievi,
baltkrievi, ukraiņi, poļi, lietuvieši, ebreji, čigāni u.c. Tieši šīs etniskās grupas visaktīvāk ir
veidojušas un apvienojušās nevalstiskajās organizācijās – biedrībās un nodibinājumos. Kaut arī
valstī pārstāvēts liels daudzums citu etnisko minoritāšu, salīdzinoši tikai 1/5 daļa no tām ir
iesaistījušies pilsoniskās un sabiedriskās aktivitātēs1.
Tirgus un sabiedrisko pētījumu centra SKDS 2014.gadā veiktais pētījums par Latvijā dzīvojošo
mazākumtautību pārstāvju piederības sajūtu Latvijā liecina, ka šeit mītošie mazākumtautību
pārstāvji labprāt savu nākotni saista ar Latviju un iesaistās tās sabiedriskajā un politiskajā
dzīvē, pie tam salīdzinoši liela daļa sevi uzskata par Latvijas patriotiem.
Tomēr nākas secināt, ka mazākumtautību nevalstiskajām organizācijām ir salīdzinoši
ierobežotas iespējas iegūt finansējumu savas darbības attīstīšanai un mazākumtautību
pārstāvju pilsoniskās līdzdalības veicināšanai, jo tām trūkst nepieciešamo zināšanu un prasmju
kvalitatīvu projektu izstrādē un ieviešanā, līdz ar to tās reti piedalās dažādu finansētāju rīkotos
atklātos projektu konkursos. Arī tad, ja atsevišķos projektu konkursos tās piedalās, to projekti
reti tiek atbalstīti, jo projektu iesniegumu kvalitāte nav pietiekamā līmenī.
Latvijas Republikas Kultūras ministrija 2015. gadā ir paredzējusi 40 000EUR finansējumu
mazākumtautību nevalstisko organizāciju projektu atbalstam visā Latvijā. Finansējums ir
sadalīts vienādās daļās katram Latvijas reģionam – Kurzemei, Zemgalei, Vidzemei, Latgalei un
Rīgai, Rīgas reģionam – katrā reģionā organizējot projektu konkursus par kopējo summu
8000EUR, no kuriem vismaz 1500EUR tiek atvēlēti tikai romu kopienas projektiem un 6500EUR
pārējo mazākumtautību projektiem.
Kurzemes reģionā projektu konkursu mazākumtautību nevalstiskajām organizācijām izsludina
un administrē biedrība „Kurzemes NVO atbalsta centrs” un šis nolikums nosaka kārtību, kādā
Kurzemes NVO atbalsta centrs (turpmāk - Finansētājs) piešķir finansējumu Kurzemes reģiona
mazākumtautību nevalstiskajām organizācijām (turpmāk – Pretendenti).

1

Grantu shēmas „Pilsoniskās sabiedrības stiprināšana un saviedrības integrācijas veicināšana” izvērtēšanas
ziņojums, SAFEGE Baltija, 2010.

Konkursa mērķis
1. Atbalstīt Kurzemes reģiona mazākumtautību (izņemot romu kopienu2) identitātes un
kultūras mantojuma saglabāšanu un attīstību, kā arī sekmēt mazākumtautību pilsonisko
līdzdalību un sadarbību.

Pieejamais finansējums
2. Kopējā visiem projektiem piešķiramā finansējuma summa ir 6 500EUR no Kurzemes NVO
atbalsta centram piešķirtajiem valsts budžeta dotācijas līdzekļiem 2015. gadam.
3. Viena projekta īstenošanai var tikt piešķirts finansējums no 300EUR līdz 3000EUR.

Projekta norises vieta
4. Īstenotajām projektu aktivitātēm jānotiek Kurzemes plānošanas reģiona teritorijā3un/vai
ieguvējiem no projekta īstenošanas rezultāta jābūt Kurzemes plānošanas reģiona
mazākumtautību pārstāvjiem.

Projektu īstenošanas laiks
5. Projektu īstenošanas laiks ir no 2015. gada 21. septembra līdz 2016. gada 24. janvārim.

Pretendenti
6. Projektus var iesniegt Pretendents, kura atbilst šādām prasībām:
6.1. Ir Latvijas Republikā reģistrēta biedrība vai nodibinājums, kura juridiskā vai faktiskā
darbības adrese ir Kurzemes plānošanas reģions.
6.2. Organizāciju vada un tajā darbojas Latvijā dzīvojošās nacionālās minoritātes4(izņemot
romu kopienu, kurai ir atsevišķs projektu konkurss).
6.3. Organizācijas līdzšinējā darbība vērsta uz Latvijā dzīvojošo nacionālo minoritāšu
izņemot romu kopienu) pārstāvju pilsonisko līdzdalību un savas kultūras un identitātes
saglabāšanu, vai citām aktivitātēm, kas saliedē un apvieno nacionālās minoritātes
Latvijā.
6.4. Organizācija nav pasludināta par maksātnespējīgu, neatrodas likvidācijas stadijā, tā
saimnieciskā darbība nav apturēta vai pārtraukta, nav uzsākta tiesvedība par
pretendenta darbības izbeigšanu, maksātnespēju vai bankrotu.
6.5. Organziācijai nav nodokļu vai valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu,
kas pārsniedz 150.00EUR.

2 Romu kopienas kultūras identitātes saglabāšanai, pilsoniskai līdzdalībai un sadarbībai ir pieejams atsevišķs
finansējums projektu konkursa „Iesaisties Kurzemē!” ietvaros, kurā projektu pieteikumus var iesniegt no
25.06.2015. līdz 17.07.2015. Vairāk informācijas www.kurzemesnvo.lv.
3
Aizputes, Alsungas, Brocēnu, Dundagas, Durbes, Grobiņas, Kuldīgas, Mērsraga, Nīcas, Pāvilostas,Priekules,
Rojas, Rucavas, Saldus, Skrundas, Talsu, Vaiņodes, Ventspils novadi, Liepājas un Ventspils pilsētas
4

Nacionālās minoritātes - Latvijas pilsoņi, kuri kultūras, reliģijas vai valodas ziņā atšķiras no latviešiem,
paaudzēm ilgi tradicionāli dzīvojuši Latvijā un uzskata sevi par piederīgiem Latvijas valstij un sabiedrībai, vēlas
4
saglabāt un attīstīt savu kultūru, reliģiju vai valodu (Vispārējā konvencija par nacionālo minoritāšu aizsardzību) .
2

Projektu attiecināmās un neattiecināmās izmaksas
7. Projekta attiecināmās izmaksas ir visas faktiskās izmaksas, kas nepieciešamas projekta
mērķa sasniegšanai un ir radušās izmaksu attiecināmības periodā, kas norādīts projekta
līgumā un atbilst šādiem nosacījumiem:
7.1. projekta administratīvās izmaksas (atalgojums projekta vadības komandai, kancelejai,
u.tml) nepārsniedz 15% no kopējiem projekta izdevumiem;
7.2. ir apstiprinātas projekta budžetā;
7.3. ir faktiski apmaksātas ne vēlāk kā 7 dienu laikā pēc projekta līgumā norādītā izmaksu
attiecināmības perioda beigu datuma un ir iekļautas projekta pārskatā;
7.4. ir uzskaitītas organizācijas grāmatvedības un nodokļu uzskaites reģistros, ir
identificējamas, nodalītas no pārējām izmaksām un pārbaudāmas, un tās apliecina
attiecīgu attaisnojuma dokumentu oriģināli;
7.5. nav projekta neattiecināmās izmaksas.
8. Projektu neattiecināmās izmaksas ir:
8.1.
8.2.
8.3.
8.4.

projekta iesnieguma sagatavošanas izmaksas;
naudas sodi, līgumsodi, nokavējuma procenti un tiesvedības izdevumi;
pārmērīgi vai nepamatoti izdevumi;
izmaksas, kurām piešķirts finansējums no citiem finansu avotiem.

Projektu aktivitātes:
9. Atbalstāmas ir jebkāda veida aktivitātes, kas vērstas uz:
9.1. mazākumtautību identitātes un kultūras mantojuma saglabāšanu un attīstību;
9.2. mazākumtautību radošo kolektīvu darbību;
9.3. mazākumtautību tradīciju un folkloras attīstību;
9.4. mazākumtautību pilsonisko līdzdalību un sadarbību.

Projektu pieteikumu iesniegšanas kārtība
10. Viens pretendents var iesniegt vairākus projekta pieteikumus.
11. Projekta pieteikuma veidlapa jāaizpilda datorrakstā latviešu valodā. Ja kāds no
pielikumiem ir citā valodā, tam jāpievieno organizācijas atbildīgās amatpersonas
apliecināts tulkojums latviešu valodā.
12. Projekta pieteikumu iesniedz papīra formā.
13. Katrs projekta pieteikums satur sekojošus dokumentus:
13.1. projekta pieteikuma veidlapa;
13.2. projekta budžeta veidlapa;
13.3. projekta vadītāja CV;
13.4. projekta pieteikuma un budžeta veidlapas elektroniskā versija WORD vai EXCEL
formātā, kas nosūtīta uz e-pastu konkursi@kurzemesnvo.lv līdz 7.septembrim
plkst.17:00.
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14. Projektu pieteikumi jāsūta pa pastu vai jāiesniedz personīgi biedrībai „Kurzemes NVO
atbalsta centrs” Kr.Valdemāra iela 17a, Talsi, LV-3201 līdz 2015.gada 7. septembrim plkst.
17:00 (pasta zīmogs līdz 07.09.2015.), tai skaitā uz e-pastu konkursi@kurzemesnvo.lv
jābūt nosūtītai projekta veidlapas elektroniskajai versijai.
15. Projekta pieteikumi, kas parakstīti ar drošu elektronisko parakstu, jānosūta uz e-pastu
konkursi@kurzemesnvo.lv līdz 2015.gada 7.septembra plkst.17:00.
16. Ja projekta pieteikums iesniegšanai sagatavots drukātā veidā papīra formā, visiem projekta
pieteikumu saturošajiem dokumentiem jābūt caurauklotiem vienā dokumentā, atbilstoši
28.09.2010. Ministru kabineta noteikumos Nr.916 „Dokumentu izstrādāšanas un
noformēšanas kārtība” noteiktajām lietvedības prasībām un tas jāiesniedz aizlīmētā
aploksnē, uz kuras jānorāda:





adresāts (Kurzemes NVO atbalsta centrs, Kr.Valdemāra iela 17a, Talsi, LV-3201);
konkursa nosaukums (Valsts budžeta finansēts konkurss “Atbalsts Kurzemes
mazākumtautībām”);
projekta nosaukums;
projekta iesniedzēja nosaukums un adrese;

Projektu vērtēšanas kārtība
17. Saņemtos projektu pieteikumus Finansētājs atver pēc 07.09.2015. plkst. 17:00 katram
projekta pieteikumam piešķirot savu identifikācijas numuru un tos pārbaudot pēc projektu
konkursa atbilstības un administratīvajiem vērtēšanas kritērijiem.
17.1. Ja projekta iesniegums neatbilst projekta atbilstības vērtēšanas kritērijam nr.1.1.,
projekta iesniegums netiks saturiski vērtēts un tiks noraidīts.
17.2. Ja projekta administratīvajos vērtēšanas kritērijos tiks konstatēti kādi trūkumi
(piemēram, projekta iesniegums nav parakstīts vai nav caurauklots, nav iesniegta
projekta iesnieguma elektroniskā versija, neatbilstošs īstenošanas temiņš u.tml.),
Kurzemes NVO atbalsta centrs elektroniski pieprasīs Pretendentam novērst
konstatētos trūkumus 2 darbdienu laikā. Ja trūkumi netiks novērsti norādītajā
termiņā, projekta iesniegums netiks saturiski vērtēts un tiks noraidīts.
18. Projekta pieteikumu saturiskajai vērtēšanai Finansētājs izveido projektu vērtēšanas
komisiju 3 personu sastāvā. Vērtēšanas komisija var tikt paplašināta, ja Finansētājs to
uzskata par nepieciešamu kvalitatīva vērtēšanas procesa nodrošināšanai.
19. Katru projektu pieteikumu izvērtē 3 vērtēšanas komisijas locekļi. Saskaitot kopā katra
vērtēšanas komisijas locekļa piešķirto punktu skaitu projekta pieteikumam, tiek iegūts
katra projekta kopvērtējums.
20. Viens Pretendents var saņemt finansējumu viena projekta īstenošanai.
21. Finansējumu saņem Pretendenti, kura projekti kopvērtējumā saņēmuši vislielāko punktu
skaitu vērtēšanas komisijas locekļu kopvērtējumā. Ja vairākiem projektiem ir vienāds
punktu skaits, lēmums tiek pieņemts pēc žūrijas komisijas locekļu balsojuma par labu
vienam no Pretendentiem.
22. Ja projekta iesniegums neatbilst projekta kvalitatīvajam vērtēšanas kritērijam nr.3.1.,
projekta iesniegums netiks saturiski tālāk vērtēts un tiks noraidīts.
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23. Projektu iesniegumi tiks vērtēti atbilstoši šādiem kritērijiem:
1. Atbilstības vērtēšanas kritēriji
Nr.

Kritērijs

1.1.

Pretendents atbilst Konkursa nolikuma 6. punktā norādītajiem
nosacījumiem.

Vērtējums
jā/nē

Iesnieguma
veidlapas
sadaļa
1
2

2. Administratīvie vērtēšanas kritēriji
Nr.

Kritērijs

2.1.

Pretendents iesniedzis pieteikumu, atbilstoši Konkursa nolikuma
sadaļā „Projektu pieteikumu iesniegšanas kārtība” minētajam
prasībām.
Projekta īstenošanas periods atbilst Konkursa nolikuma 5. punktā
noteiktajam termiņam.
Pieprasītais finansējums ir no 300EUR līdz 3000EUR.

jā/nē

Iesnieguma
veidlapas
sadaļa
-

jā/nē

3

jā/nē

Plānotās izmaksas atbilst Konkursa nolikuma 7. un 8. punktā
noteiktajiem nosacījumiem.
Projekta budžets ir sastādīts aritmētiski precīzi.

jā/nē

Projekta administratīvās izmaksas nepārsniedz 15% no projekta
tiešajām attiecināmajām izmaksām.

jā/nē

Budžeta
veidlapa
Budžeta
veidlapa
Budžeta
veidlapa
Budžeta
veidlapa

2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.

Vērtējums

jā/nē

3. Kvalitatīvie vērtēšanas kritēriji
Nr.

Kritērijs

3.1.

Projekts kopumā atbilst Konkursa nolikuma 1. un 9. punktam.

Nr.

Kritērijs

3.2.

Pretendenta līdzšinējā darbība saistīta ar mazākumtautību
identitātes un kultūras mantojuma saglabāšanu un attīstību vai
pilsonisko līdzdalību un sadarbību.
Projekta aktivitātes ir nozīmīgas konkrētās mazākumtautības
identitātes un kultūras mantojuma saglabāšanai.
Projekta aktivitātes ir nozīmīgas konkrētās mazākumtautības
pilsoniskajai līdzdalībai.
Projekta aktivitātes ir nozīmīgas konkrētās mazākumtautības
pārstāvju savstarpējai sadarbībai un/vai sadarbībai ar citu tautību
pārstāvjiem.
Aktivitāšu apraksta detalizētība un saprotamība, kas un kā notiks.
Projekta budžeta novērtējums, vai plānotās izmaksas ir
nepieciešamas, ekonomiskas un samērīgas attiecībā pret
sagaidāmajiem rezultātiem.
Projektā iegādāto mantu/ inventāra/ citu mantisko vērtību
nepieciešamība un to tālākās izmantošanas iespēja.
Cik detalizēti un saprotami sniegts apraksts par sagaidāmajiem
projekta rezultātiem.
Projekta nozīmīgums ilgtermiņā.
Projekta aktivitātēs tiek plānots iesaistīt:

3.3.
3.4.
3.5.

3.6.
3.7.

3.8.
3.9.
3.10.
3.11.

Vērtējums
jā/nē
Maksimālais
punktu skaits
5 – jā
2,5 – daļēji
0 - nē
0-5

Iesnieguma
veidlapas
sadaļa
3
Iesnieguma
veidlapas
sadaļa
2

3

0-5

3

0-5

3

0-5
0-5

3
Budžeta
veidlapa

0-5

3

0-5

3

0-5
Punkti tiek likti

3
3
5







Līdz 10 mazākumtautību iedzīvotāju
No 11 – 30 mazākumtautību iedzīvotāju
31 – 50 mazākumtautību iedzīvotāju
51-100 mazākumtautību iedzīvotāju
Vairāk nekā 100 mazākumtautību iedzīvotāju

tikai vienā no
atbilstošajiem
rādītājiem
1
2
3
4
5

Lēmuma paziņošana un finansējuma piešķiršanas kārtība
24. Lēmums par Pretendentiem, kuriem piešķirts finansējums, tiek paziņots līdz 16.09.2015.
mājas lapā www.kurzemesnvo.lv, kā arī elektroniski par to tiek informēti visi Pretendenti.
25. Pirms līguma slēgšanas ar Pretendentu par finansējuma piešķiršanu, Pretendents sagatavo
un iesniedz Finansētājam apliecinājumu, ka Pretendentam nav piešķirts finansējums no
citiem finanšu avotiem šī projekta vai tā aktivitāšu īstenošanai.
26. Pēc līguma noslēgšanas ar Pretendentu par finansējuma saņemšanu, vienas darba dienas
laikā Finansētājs pārskaita pretendentam 90% no kopējām projekta izmaksām. Atlikušos
10% Pretendentam pārskaita 3 darba dienu laikā pēc projekta gala atskaites
apstiprināšanas.

Projektu īstenošanas uzraudzība un atskaites
27. Projekta īstenošanas laikā Finansētājam ir tiesības iepazīties ar projekta norises gaitu un
projekta īstenošanas rezultātiem.
28. Finansētājam ir tiesības iepazīties ar dokumentiem, apskatīt iegādātās preces, apmeklēt
projektā paredzētās aktivitātes un saņemt atbildes uz citiem jautājumiem, kas saistīti ar
projekta īstenošanu un piešķirtā finansējuma izmantošanu.
29. Pretendentam pēc projekta īstenošanas 2 nedēļu laikā Finansētājām jāiesniedz Projekta
īstenošanas noslēguma satura un finanšu atskaite (saskaņā ar Finansētāja veidlapām).

Kurzemes NVO atbalsta centra direktore
12.07.2015.

Inese Siliņa
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