
 

 

 

MAZĀKUMTAUTĪBU NVO ATBALSTA PROGRAMMAS 2023 

NOLIKUMS 

ZEMGALES – SĒLIJAS REĢIONS 

1. Šis konkursa nolikums nosaka kārtību, kādā Zemgales NVO Centrs (turpmāk – Finansētājs) 

atbalsta mazākumtautību biedrības (turpmāk – Pretendenti), kuru juridiskā adrese vai 

struktūrvienības adrese un darbības vieta ir Zemgales - Sēlijas reģions. Nolikuma izpratnē 

primārais organizācijas darbības mērķis ir saistīts ar konkrētu mazākumtautību pārstāvju 

darbu. 

2. Programmas mērķis ir veicināt Zemgales un Sēlijas reģionā pilsoniskas sabiedrības 

iniciatīvas, iedzīvotāju līdzdalību un starpkultūru dialogu, tai skaitā mazākumtautību 

aktivitātes. 

3. Finansētājs atbalsta pretendentus, apmaksājot pasākuma izdevumus vai inventāra 

iegādes/nomas izdevumus.  

4. Kopējā pretendentiem pieejamā finansējuma summa ir 10 770 EUR, kas tiek sadalīta sekojoši: 

4.1. 5670 eur – materiāltehniskās bāzes uzlabošanai (t.sk. tehniskais aprīkojums, 

noma, tautastērpu un mūzikas instrumentu iegāde, info lapas vai mājas lapas 

izveide, u.c. izmaksas) – maksimāli 630 eur biedrībai; 

4.2. 5100 eur - mazākumtautību kultūras pasākuma, t.sk. piemērām, meistarklašu 

ciklu organizēšanai dažādām mērķauditorijām – maksimāli 850 eur biedrībai . 

5. Pretendentu īstenotajām aktivitātēm: 

5.1. jānotiek Zemgales - Sēlijas reģionā; 

5.2. piesakoties materiāltehniskās bāzes uzlabošanai jāieplāno jēgpilna aktivitāte, kurā 

aktīvi (ne tikai skatītāju lomā) iesaistās visi organizācijas pārstāvji; 

5.3. piesakoties mazākumtautību kultūras pasākuma organizēšanai jāpiesaista vismaz 2 

citas NVO, kuras aktīvi piedalīsies gan pasākuma plānošanā gan organizēšanā; 

5.4. aktivitāšu plānošanā un organizēšanā vēlama aktīva jauniešu iesaiste (nepieciešamības 

gadījumā sniegsim atbalstu jauniešu piesaistē). 

6. Papildus pretendenti aicināti pieteikties atbalsta programmas ietvaros rīkotās 

aktivitātēs: 

6.1. Tiešsaistes apmācības, tostarp digitālo prasmju apguve, projektu vadība, valodu kursi 

u.c.; 

6.2. Mazākumtautību nevalstisko organizāciju biedru aptauja un tematiskās fokusgrupu 

diskusijas, organizāciju vajadzību apzināšanai, aktivitāšu turpmākās darbības 

plānošanai un stratēģiju izstrādei; 

6.3. Materiālu un izdevumu izveide par mazākumtautību organizācijām. 



 

 

 

7. Visām organizācijām, kuras vēlas iegūt atbalstu ir jāiesaistās 5.2. un 5.3. punktos 

minētajās aktivitātēs.  

8. Ideju īstenošanas laiks ir no 2023.gada 23.janvāra līdz 30. jūnijam. 

9. Ideju pieteikumu var iesniegt līdz 2023.gada 16.janvārim tiešsaistes formā sekojošā vietnē 

https://ej.uz/NVO_atbalsts . 

10. Prioritāri tiks atbalstītas biedrības, kuras plāno vai ir nodrošinājušas publiski pieejamu 

informāciju par savas biedrības darbību, projekta īstenošanas ietvaros plāno jēgpilnu 

sadarbību ar citām ārpus savas darbības pilsētas/novada mazākumtautību NVO un pasākumu 

plānošanā un organizēšanā iesaistīs jauniešus.  

11. Koncerti tiks atbalstīti izņēmumu gadījumos, priekšroka tiks dota cita veida aktivitātēm. 

12. Iesniegto ideju vērtēšanai tiks piesaistīts vismaz viens ārējais eksperts. 

13. Atbalstīto biedrību pienākums ir popularizēt savu darbību, norādot, ka atbalsts saņemts no 

Kultūras ministrijas un Zemgales NVO Centra. Nepieciešamas vismaz 2 publikācijas par 

atbalsta saņemšanu vai atbalstītajām aktivitātēm. 

 

Zemgales NVO Centrs® 

2022.gada 14.decembris 

 

Finansiāli atbalsta Konkursu organizē 

 

 

 

Par atsevišķu valsts pārvaldes uzdevumu veikšanu pilsoniskās sabiedrības un 

starpkultūru sadarbības attīstības un mazākumtautību nevalstisko 

organizāciju līdzdalības veicināšanas jomā Zemgales reģionā 
 

 

https://ej.uz/NVO_atbalsts

