
 

 
 

 

 

KONKURSA NOLIKUMS MAZĀKUMTAUTĪBU ORGANIZĀCIJĀM 

UN ORGANIZĀCIJĀM, KAS STRĀDĀ AR MAZĀKUMTAUTĪBU 

PĀRSTĀVJIEM 

 

1. Šis konkursa nolikums nosaka kārtību, kādā Latvijas Pilsoniskā alianse (turpmāk – 

Finansētājs) atbalsta mazākumtautību organizācijas vai organizācijas, kas strādā ar 

mazākumtautību pārstāvjiem (turpmāk – Pretendenti), kuru juridiskā adrese vai 

struktūrvienības adrese un darbības vieta ir Rīga vai Rīgas reģions.  

2. Programmas mērķis ir veicināt Rīgā un Rīgas 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 savu darbības plānu un/vai 

stratēģiju sasniegšanai ir  10 500.00 EUR, kas tiek sadalīta sekojoši: 

4.1. 7000.00 EUR – materiāltehniskās bāzes uzlabošanai, tai skaitā tehniskais 

aprīkojums, noma, mājas lapas izveide u.c. izmaksas un aptaujas un aktivitātes 

turpmākās darbības plānošanai un stratēģiju izstrādei – maksimālais atbalsts 

1000.00 EUR organizācijai; 

4.2. 3500.00 EUR - aktivitāšu/pasākumu rīkošanai, vēlams Demokrātijas nedēļas (1.-

9.maijs) ietvaros – maksimālais atbalsts 500.00 EUR organizācijai. 

5. Pretendentiem nav nepieciešams līdzfinansējums projektu īstenošanai. 

6. Pretendentu īstenotajām aktivitātēm jānotiek Rīgā vai Rīgas reģionā. 

7. Piesakoties, jāuzrāda darbības plāns vai stratēģija un kā plānotās aktivitāte veicinās tā 

sasniegšanu. 

8. Jāpamato, ka organizācija darbojas ar mazākumtautību pārstāvjiem un aktivitātēs plānots 

iesaistīt šo mērķa grupu.  

9. Ideju īstenošanas laiks ir no 2023.gada 11.aprīļa līdz 20. jūnijam. 

10. Ideju pieteikumu var iesniegt līdz 2023.gada 3.aprīlim tiešsaistes formā.  

11. Prioritāri tiks atbalstītas organizācijas, kuras plāno, vai ir nodrošinājušas publiski pieejamu 

informāciju par savas organizācijas darbību, un kurām ir izstrādāti darbības plāni vai 

stratēģija. 

12. Finansētājs iesniegto ideju vērtēšanai piesaistīs vismaz vienu ārējo ekspertu. 

13. Projektu pieteikumu vērtēšana notiks vienā kārtā. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdgmeuRYrcLp7I_cohSa5ZGvCT6EwB_VUH1ULhLi4S_ESwftw/viewform


 

 

 
 

 

14. Ja projekta pieteikums nesatur nolikumā aprakstīto informāciju, vai Pretendents sniedzis 

nepatiesu informāciju, projekta pieteikums tālāk netiek vērtēts.  

15. Atbalstīto organizāciju pienākums ir popularizēt savu darbību, norādot, ka atbalsts saņemts 

no Kultūras ministrijas un Latvijas Pilsoniskās alianses. Nepieciešamas vismaz divas 

publikācijas par atbalsta saņemšanu vai atbalstītajām aktivitātēm. 

 

Latvijas Pilsoniskā alianse 

2023.gada marts 

 

 

„Pasākumu finansiāli atbalsta Kultūras ministrija. Par saturu ir atbildīga 

biedrība „Latvijas Pilsoniskā alianse” 


