
 

                              

 

 
 

 Latvijas Republikas Kultūras ministrijas   

projektu konkursa pilsoniskās sabiedrības attīstības un starpkultūru dialoga jomā 

 “Iesaisties Kurzemē!” 
2015. gada nolikums 

 

Šis nolikums nosaka kārtību, kādā Kurzemes NVO atbalsta centrs (turpmāk - Finansētājs) 
piešķir finansējumu biedrībām un nodibinājumiem (turpmāk – Pretendenti), lai īstenotu valsts 
pārvaldes uzdevumu pilsoniskās sabiedrības attīstības un starpkultūru dialoga jomā Kurzemes 
reģionā. 

Konkursa mērķis 

1. Veicināt Kurzemes plānošanas reģionā pilsoniskās sabiedrības iniciatīvas, iedzīvotāju 
līdzdalību un starpkultūru dialogu. 

Pieejamais finansējums 

2. Kopējā Pretendentiem piešķiramā finansējuma summa ir 15 000EUR no Kurzemes NVO 
atbalsta centram piešķirtajiem valsts budžeta dotācijas līdzekļiem 2015. gadam. 

3. Kopējais pieejamais finansējums ir sadalīts trīs tematiskajās jomās: 

3.1. Joma nr.1 „Pilsoniskās sabiedrības iniciatīvas” -  kopējais finansējums 7 500EUR. 

3.2. Joma nr.2 „Starpkultūru dialoga veicināšana”-  kopējais finansējums 7 500EUR. 

3.3. Joma nr.3 „Romu kopienas integrācija un līdzdalība” – kopējais finansējums 
1 500EUR, maksimālā summa vienam projektam 1 500 EUR. 

4. Kopējais pieejamais finansējums 3.1. un 3.2. jomās ir sadalīts 2 līmeņos: 

4.1. Pamata līmenis – viena projekta īstenošanai piešķiramā max summa ir 500EUR. 

4.2. Pieredzes līmenis – viena projekta īstenošanai piešķiramā max summa ir 1 000EUR. 

Projekta norises vieta 

5. Pretendentu īstenotajām projektu aktivitātēm jānotiek Kurzemes plānošanas reģiona 
teritorijā un/vai ieguvējiem no projekta īstenošanas rezultāta jābūt Kurzemes plānošanas 
reģiona iedzīvotājiem. 

Projektu īstenošanas laiks 

6. Projektu īstenošanas laiks ir no 2015. gada 13. augusta līdz 2016. gada 24. janvārim. 
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Pretendenti 

7. Projektus var iesniegt Pretendents, kura atbilst šādām prasībām: 
7.1. Ir Latvijas Republikā reģistrēta biedrība vai nodibinājums, kuras juridiskā adrese vai 

faktiskā darbības vieta ir Kurzemes plānošanas reģionā1. 
7.2. 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. 

7.3. Organizācijai nav nodokļu vai valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, 
kas pārsniedz 50.00EUR. 

8. Ja projekts tiek iesniegts jomā nr.3. „Romu kopienas integrācija un līdzdalība”, 
Pretendentam jāatbilst šādiem kritērijiem: 
8.1. Organizāciju vada un tajā darbojas Latvijā dzīvojoši romu kopienas pārstāvji. 
8.2. Organizācijas līdzšinējā darbība vērsta uz Latvijā dzīvojošās romu kopienas pārstāvju 

kultūras un identitātes saglabāšanu, romu integrāciju un pilsonisko līdzdalību, kā arī 
citām aktivitātēm, kas saliedē un apvieno romu kopienu un īsteno sadarbības, 
starpkultūru dialoga aktivitātes. 

Projektu attiecināmās un neattiecināmās izmaksas 

9. 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: 
9.1. projekta administratīvās izmaksas (atalgojums projekta vadības komandai, kancelejai, 

u.tml) nepārsniedz 15% no kopējiem projekta izdevumiem; 

9.2. ir apstiprinātas projekta budžetā; 

9.3. ir faktiski apmaksātas ne vēlāk kā 7 dienu laikā pēc projekta līgumā norādītā izmaksu 
attiecināmības perioda beigu datuma un ir iekļautas projekta pārskatā; 

9.4. ir uzskaitītas organizācijas grāmatvedības un nodokļu uzskaites reģistros, ir 
identificējamas, nodalītas no pārējām izmaksām un pārbaudāmas, un tās apliecina 
attiecīgu attaisnojuma dokumentu oriģināli; 

9.5. nav projekta neattiecināmās izmaksas. 

10. Projektu neattiecināmās izmaksas ir: 

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

  

                                                           

 
1
 Aizputes, Alsungas, Brocēnu, Dundagas, Durbes, Grobiņas, Kuldīgas, Mērsraga, Nīcas, Pāvilostas,Priekules, 

Rojas, Rucavas, Saldus, Skrundas, Talsu, Vaiņodes, Ventspils  novadi, Liepājas un Ventspils pilsētas 
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Projektu aktivitātes: 

11. Konkursa „Pilsoniskās sabiedrības iniciatīvas” jomā ir atbalstāmas šāda veida aktivitātes: 
11.1. aktivitātes, kas veicina sabiedrības iniciatīvu un iesaistīšanos vietējās kopienas 

dzīves dažādošanā un uzlabošanā; 
11.2. NVO sadarbību veicinošas aktivitātes (pieredzes apmaiņas, kopīgi pasākumi, u.c.); 
11.3. informatīvi pasākumi par interešu aizstāvību un līdzdalību lēmumu pieņemšanā, 

iesaistot pašvaldības, bibliotēkas, kultūras centrus, muzejus, izglītības iestādes; 
11.4. informatīvi un izglītojoši pasākumi, kas veicina iedzīvotāju izpratni par sava pagasta/ 

novada/pilsētas/valsts pārvaldes procesiem; 
11.5. izglītojošu un informatīvu pasākumu organizēšana, kuri sniedz zināšanas un attīsta 

pilsoniskās prasmes un attieksmes profesionāļiem un plašākai sabiedrībai visās 
vecuma grupās; 

11.6. patriotisma un piederības izjūtas Latvijai (pagastam/novadam) veicinoši pasākumi; 
11.7. citas pašiniciatīvu aktivitātes, kas apvieno un aktivizē iedzīvotājus. 

12. Konkursa „Starpkultūru dialoga veicināšana” jomā ir atbalstāmas jebkāda veida 
aktivitātes, kas vērstas uz savstarpējas izpratnes veidošanu un stereotipu mazināšanu 
starp dažādu tautību pārstāvjiem un to kultūru Latvijā. 

13. Konkursa „Romu kopienas integrācija un līdzdalība” jomā ir atbalstāmas šāda veida 
aktivitātes: 

13.1. sadarbību veicinoši pasākumi starp romu kopienu un pašvaldību/-ām un/vai 
sociālajiem partneriem, ņemot vērā Latvijas romu integrācijas politikas pasākumu 
kopumu; 

13.2. aktivitātes, kas veicina romu kopienas kultūras identitātes saglabāšanu un 
starpkultūru dialoga veicināšanu; 

13.3. citas aktivitātes, kas veicina Kurzemes reģiona romu kopienas integrāciju un 
līdzdalības aktivitātes. 

Projektu pieteikumu iesniegšanas kārtība 

14. Viens pretendents var iesniegt vairākus projekta pieteikumus. 

15. Projekta pieteikuma veidlapa jāaizpilda datorrakstā latviešu valodā. Ja kāds no 
pielikumiem ir citā valodā, tam jāpievieno organizācijas atbildīgās amatpersonas 
apliecināts tulkojums latviešu valodā. 

16. Projekta pieteikumu iesniedz papīra formā vai elektroniska dokumenta formā.  

17. Katrs projekta pieteikums satur sekojošus  dokumentus: 
17.1.  projekta pieteikuma veidlapa atbilstoši projekta jomai; 
17.2.  projekta budžeta veidlapa; 
17.3.  projekta vadītāja CV; 
17.4.  projekta pieteikuma un budžeta veidlapas elektroniskā versija WORD formātā, kas 

nosūtīta uz e-pastu konkursi@kurzemesnvo.lv līdz 17.jūlija plkst.17:00. 

18. Projektu pieteikumi jāsūta pa pastu vai jāiesniedz personīgi biedrībai „Kurzemes NVO 
atbalsta centrs” Kr.Valdemāra iela 17a, Talsi, LV-3201 līdz 2015.gada 17. jūlijam (pasta 
zīmogs) plkst. 17:00, tai skaitā uz e-pastu konkursi@kurzemesnvo.lv jābūt nosūtītai 
projekta veidlapas elektroniskajai versijai. 

19. Projekta pieteikumi, kas parakstīti ar drošu elektronisko parakstu, jāsūta uz e-pastu 
konkursi@kurzemesnvo.lv. 

mailto:konkursi@kurzemesnvo.lv
mailto:konkursi@kurzemesnvo.lv
mailto:konkursi@kurzemesnvo.lv
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20. 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 “Iesaisties Kurzemē!”); 

 projekta nosaukums; 

 projekta joma (Pilsoniskās sabiedrības iniciatīvu attīstība vai Starpkultūru dialogu 
veicinošas aktivitātes vai Romu kopienas integrācija un līdzdalības aktivitātes); 

 projekta līmenis (ja attiecināms) (Pamata līmenis vai Pieredzes līmenis). 

 projekta iesniedzēja nosaukums un adrese; 

Projektu vērtēšanas kārtība 

21. Saņemtos projektu pieteikumus Finansētājs atver pēc 17.07.2015. plkst. 17:00 katram 
projekta pieteikumam piešķirot savu identifikācijas numuru un tos pārbaudot pēc projektu 
konkursa atbilstības un administratīvajiem vērtēšanas kritērijiem. 

21.1. Ja projekta iesniegums neatbilst projekta atbilstības vērtēšanas kritērijam nr.1.1., 
projekta iesniegums netiks saturiski vērtēts un tiks noraidīts. 

21.2. 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. 

22. 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. 

23. Katru projektu pieteikumu izvērtē 3 vērtēšanas komisijas locekļi. Saskaitot kopā katra 
vērtēšanas komisijas locekļa piešķirto punktu skaitu projekta pieteikumam, tiek iegūts 
katra projekta kopvērtējums.  

24. Projektu pieteikumi tiek vērtēti katrā jomā un katrā līmenī atsevišķi.  

25. Viens Pretendents var saņemt finansējumu viena projekta īstenošanai katrā jomā atbilstoši 
iesniegtajam līmenim. Finansējums nevar tikt piešķirts vienam un tam pašam 
Pretendentam gan Pamata līmenī, gan Pieredzes līmenī. 

26.  Finansējumu saņem Pretendenti, kura projekti savā jomā un savā līmenī kopvērtējumā 
saņēmuši vislielāko punktu skaitu vērtēšanas komisijas locekļu kopvērtējumā. Ja vairākiem 
projektiem ir vienāds punktu skaits, finansējumu saņem tas projekts, kuram ir augstāks 
novērtējums specifiskajos vērtēšanas kritērijos. Ja arī specifiskajos vērtēšanas kritērijos ir 
vienāds punktu skaits, lēmums tiek pieņemts pēc žūrijas komisijas locekļu balsojuma par 
labu viebam no Pretendentiem. 
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27. Projektu saturiskā vērtēšana notiek 2 kārtās.  

27.1. 1.kārta: Katrs projekts tiek vērtēts pēc kvalitatīvajiem un specifiskajiem vērtēšanas 
kritērijiem. Šajā kārtā iegūtie punkti veido 70% no kopējā projekta novērtējuma. Ja 
projektam 1.kārtā kopējais piešķirtais punktu skaits ir mazāks par 27 punktiem, 
projekts netiek tālāk vērtēts 2.kārtā un finansējums tam nevar tikt piešķirts. 

27.2. 2.kārtā projektiem tiek piešķirti vērtēšanas komisijas locekļu individuālie 
novērtējumi. Šajā kārtā iegūtie punkti veido 30% no kopējā projekta novērtējuma. 

28. Ja projekta iesniegums neatbilst projekta kvalitatīvajam vērtēšanas kritērijam nr.3.1., 
projekta iesniegums netiks saturiski tālāk vērtēts un tiks noraidīts. 

29. Projektu iesniegumi tiks vērtēti atbilstoši šādiem kritērijiem: 

1. Atbilstības vērtēšanas kritēriji 

Nr. Kritērijs Vērtējums 

Iesnieguma 

veidlapas 

sadaļa 

1.1. Pretendents atbilst Konkursa nolikuma 7. un 8. punktā 

norādītajiem nosacījumiem. 

jā/nē 1 

2 

 

2. Administratīvie vērtēšanas kritēriji 

Nr. Kritērijs Vērtējums 

Iesnieguma 

veidlapas 

sadaļa 

2.1. Pretendents iesniedzis pieteikumu, atbilstoši Konkursa nolikuma 

sadaļā „Projektu pieteikumu iesniegšanas kārtība” minētajam 

prasībām. 

jā/nē - 

2.2. Projekta īstenošanas periods atbilst Konkursa nolikuma 6. punktā 

noteiktajam termiņam. 

jā/nē 3 

2.3. Pieprasītais finansējums ir atbilstošs tematiskai jomai un līmenim. jā/nē Budžeta 

veidlapa 

2.4. Plānotās izmaksas atbilst Konkursa nolikuma 9. un 10. punktā 

noteiktajiem nosacījumiem. 

jā/nē Budžeta 

veidlapa 

2.5. Projekta budžets ir sastādīts aritmētiski precīzi. jā/nē Budžeta 

veidlapa 

2.6. Projekta administratīvās izmaksas nepārsniedz 15% no projekta 

tiešajām attiecināmajām izmaksām. 

jā/nē Budžeta 

veidlapa 

Papildu administratīvie vērtēšanas kritēriji Pretendentiem, kuri iesniedz projektus Pamata līmenī 

2.7. Pretendents reģistrēts pēc 2013.gada 1.jūnija. 1 – jā 

0 – nē 

2.1. 

2.8. Pretendents nav aktīvi darbojies pēdējos 2 gadus. 1 – jā 

0 – nē 

2.2. 

2.9. Pretendenta šī brīža vadībai/aktīvajiem biedriem ir maza vai 

nekāda projektu rakstīšanas pieredze. 

1 – jā 

0 – nē 

2.2. 

2.10. Pretendents nav īstenojis projektus/nav apstiprinātu projektu. 1 – jā 

0 – nē 

2.2. 

 

3. Kvalitatīvie vērtēšanas kritēriji 

Nr. Kritērijs Vērtējums 

Iesnieguma 

veidlapas 

sadaļa 

3.1. Projekts atbilst Konkursa nolikuma 1. punktam, kā arī, atbilstoši 

jomai, nolikuma 11, 12 vai 13.punktam. 

jā/nē 3 
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Nr. Kritērijs 
Maksimālais 

punktu skaits 

Iesnieguma 

veidlapas 

sadaļa 

3.2. Projekta potenciālā ietekme uz konkursa mērķa un kopējo 

sasniedzamo rezultātu sasniegšanu. 

0-5 3 

3.3. Aktivitāšu nepieciešamība un atbilstība Pretendenta projekta 

mērķa sasniegšanai. 

0-5 3 

3.4. Aktivitāšu apraksta detalizētība un saprotamība, kas un kā notiks. 0-5 3 

3.5. Sagaidāmo projekta rezultātu apraksta un aptveramības 

novērtējums. 

0-5 3 

3.6. Projekta budžeta novērtējums, vai plānotās izmaksas ir 

nepieciešamas, ekonomiskas un samērīgas attiecībā pret 

sagaidāmajiem rezultātiem. 

0-5 3 

3.7. Projektā iegādāto mantu/ inventāra/ citu mantisko vērtību 

nepieciešamība un to tālākās izmantošanas iespēja. 

0-5 3 

3.8. Cik detalizēti un saprotami sniegts apraksts par sagaidāmajiem 

projekta rezultātiem. 

0-5 3 

3.9. Projekta mērķgrupas aptveramība un iesaistāmība. 0-5 3 

3.10. Projekta nozīmīgums ilgtermiņā. 0-5 3 

3.11. Projekts paredz jaunu un praktisku, pierādāmu sadarbības 

aktivitāšu īstenošanu ar citām organziācijām. 

5 –  paredz 

2,5 – daļēji  

0 - neparedz 

3 

4 Specifiskie vērtēšanas kritēriji atbilstoši projekta jomai   

4.1. Pilsoniskās sabiedrības iniciatīvas   

4.1.1. Projekts ietver aktivitātes par interešu aizstāvību un līdzdalību 

lēmumu pieņemšanā, iesaistot pašvaldības, bibliotēkas, kultūras 

centrus, muzejus un izglītības iestādes. 

5 –  ietver 

2,5 – daļēji  

0 - neietver 

3 

4.1.2. Projekts ietver aktivitātes, kas sniedz zināšanas un attīsta 

pilsoniskās prasmes un un attieksmes profesionāļiem un plašākai 

sabiedrībai visās vecuma grupās. 

5 –  ietver 

2,5 – daļēji  

0 - neietver 

3 

4.1.3. Projekts ietver aktivitātes, kas veicina sabiedrības iniciatīvu un 

iesaistīšanos vietējās kopienas dzīves uzlabošanā. 

5 –  ietver 

2,5 – daļēji  

0 - neietver 

3 

4.1.4. Projektā ir konkrētas aktivitātes, kas aktivizē iedzīvotājus 

konkrētā kopienā un šis aktivizācijas rezultāts ir saprotami un 

skaidri aprakstīts, ticams, un sniedz paliekošu labumu visai 

sabiedrībai kopumā vai konkrētajai iedzīvotāju grupai, kas 

aktivitāti īsteno. 

5 –  ir 

2,5 – daļēji ir 

0 - nav 

3 

4.1.5. Pretendents reģistrēts un/vai darbojas Alsungas, Durbes, 

Grobiņas,  Mērsraga, Rojas, Rucavas, Skrundas, Talsu novadā vai 

Ventspils pilsētā
2
. 

1 – jā 

0 – nē 

1.3.; 

3.2. 

4.2. Starpkultūru dialoga veicināšana   

4.2.1. Projekta aktivitātes vērstas uz savstarpējas izpratnes veidošanu un 

stereotipu mazināšanu starp dažādu tautību pārstāvjiem un to 

kultūru Latvijā. 

5 –  jā 

2,5 – daļēji  

0 - nē 

3 

4.2.2. Projekta aktivitātēs tiek iesaistīti vismaz 3 dažādu tautību 

pārstāvji. 

1 – jā 

0 – nē 

3 

 

4.3. Romu kopienas integrācija un līdzdalība   

4.3.1. Pretendenta līdzšinējā darbība saistīta ar starpkultūru dialoga 

veicināšanu starp romu kopienas pārstāvjiem un pārējiem Latvijas 

iedzīvotājiem. 

5 –  jā 

2,5 – daļēji  

0 - nē 

2 

4.3.2. Pretendenta līdzšinējā darbība saistīta ar romu kopienas kultūras 

identitātes saglabāšanas aktivitātēm. 

5 –  jā 

2,5 – daļēji  

0 - nē 

2 

4.3.3. Pretendenta līdzšinējā darbība saistīta ar romu kopienas 

līdzdalības un sadarbības aktivitātēm starp romu kopienu un 

5 –  jā 

2,5 – daļēji  

2 

                                                           

 
2
 Novadi un pilsētas, kuros 2015.gadā nav pašvaldības projektu konkursu, kuros var piedalīties biedrības un 

nodibinājumi, lai saņemtu finansiālu atbalstu (kas lielāks par 50% no konkrētā projekta budžeta) dažādu pilsoniskās 

sabiedrības iniciatīvu īstenošanai, tādējādi veicinot pilsoniskās sabiedrības attīstību un līdzdalību novadā. 
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pašvaldību/-ām un/vai sociālajiem partneriem. 0 - nē 

4.3.4. Projekts paredz aktivitātes, kas veicina starpkultūru dialoga 

veicināšanu starp romu kopienas pārstāvjiem un pārējiem Latvijas 

iedzīvotājiem. 

5 –  jā 

2,5 – daļēji  

0 - nē 

3 

4.3.5. Projekts paredz aktivitātes, kas veicina romu kopienas kultūras 

identitātes saglabāšanu. 

5 –  jā 

2,5 – daļēji  

0 - nē 

3 

 

4.3.6. Projekts paredz sadarbību veicinošu pasākumu īstenošanu starp 

romu kopienu un pašvaldību/-ām un/vai sociālajiem partneriem, 

ņemot vērā Latvijas romu integrācijas politikas pasākumu 

kopumu. 

5 –  jā 

2,5 – daļēji  

0 - nē 

3 

Lēmuma paziņošana un finansējuma piešķiršanas kārtība 

30. Lēmums  par Pretendentiem, kuriem piešķirts finansējums, tiek paziņots līdz 07.08.2015. 
mājas lapā www.kurzemesnvo.lv, kā arī elektroniski par to tiek informēti visi Pretendenti. 

31. 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. 

32. Līgumu slēgšana ar Pretendentiem tiek plānota 12.08.2015. klātienē Talsos vai Kuldīgā. 
Lūdzam ieplānot šo datumu līgumu slēgšanai. 

33. 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 

34. Projekta īstenošanas laikā Finansētājam ir tiesības iepazīties ar projekta norises gaitu un 
projekta īstenošanas rezultātiem.  

35. 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.  

36. Pretendentam pēc projekta īstenošanas 2 nedēļu laikā Finansētājām jāiesniedz Projekta 
īstenošanas noslēguma satura un finanšu atskaite (saskaņā ar Finansētāja veidlapām). 

 Konkursa kopējie, sasniedzamie rezultāti 

37. Ar šī konkursa īstenošanu nepieciešams sasniegt vismaz šādus kopējos rezultatīvos 
rādītājus: 

37.1.  notikuši vismaz 3 pasākumi, kas veicina sabiedrības iniciatīvu un iesaistīšanos vietējās 
kopienas dzīves uzlabošanā; 

37.2. notikuši vismaz  3 pasākumi, kas sniedz zināšanas un attīsta pilsoniskās prasmes. 
37.3. notikuši vismaz 2 informatīvi pasākumi par interešu aizstāvību un līdzdalību lēmumu 

pieņemšanā, iesaistot pašvaldības, bibliotēkas, kultūras centrus, muzejus un izglītības 
iestādes; 

37.4. notikuši vismaz 3 starpkultūru dialogu veicinoši pasākumi, kas vērsti uz savstarpējas 
izpratnes veidošanu un stereotipu mazināšanu; 

37.5. noticis vismaz 1 sadarbību veicinošs pasākumu starp romu kopienu un pašvaldību/-ām 
un/vai sociālajiem partneriem, ņemot vērā Latvijas romu integrācijas politikas 
pasākumu kopumu; 

http://www.kurzemesnvo.lv/
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37.6. noticis vismaz 1 pasākums romu kopienas kultūras identitātes saglabāšanai un 
starpkultūru dialoga veicināšanai 

 

Kurzemes NVO atbalsta centra direktore                                                    Inese Siliņa 
25.06.2015. 


