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Kopienu iniciatīvu konkursa 

„Darbīgās kopienas Latgalē - 2023” 
 

NOLIKUMS 
 

1. Vispārīgi jautājumi 

 

1.1. Šis konkursa nolikums nosaka kārtību, kādā biedrība „Izglītības iniciatīvu centrs” piešķir finansējumu 

kopienu iniciatīvu konkursa „Darbīgās kopienas Latgalē – 2023” ( turpmāk – Konkurss) dalībniekiem 

(turpmāk – Pretendenti). 

1.2. Pretendenti var būt vietējo kopienu aktīvisti (juridiskas un fiziskas personas), kas ir piedalījušies IIC 

organizētajās tiešsaistes apmācībās „Darbīgās kopienas Latgalē –2023” (aprakstošu informāciju 

skatīt 8. punktā). 

1.3. Finansējums Pretendentiem tiek piešķirts konkursa kārtībā, balstoties uz Pretendentu iesniegtajiem 

kopienu iniciatīvu konkursa pieteikumiem. 

1.4. Kopienu iniciatīvu plānotajām aktivitātēm ir jānotiek Latgales plānošanas reģionā un to mērķa 

grupai ir jābūt Latgales reģiona iedzīvotājiem. 

2. Kopienu iniciatīvu konkursa mērķis 

2.1.  Stiprināt kopienas, atbalstot kopienu pašiniciatīvas savas dzīves telpas uzlabošanai, veicinot 

sadarbību un uzticēšanos starp dažādu vecumu un tautību cilvēkiem.  

2.2.   Prioritārās iniciatīvas:  

-   kopienu iniciatīvas, kas vērstas uz mazaktīvo cilvēku iesaistīšanu kopienu aktivitātēs; 

-   kopienu iniciatīvas, kas veicina līdzdalību visdažādākajās tās izpausmēs; 

-   starpkopienu sadarbības iniciatīvas, kopīgu mērķu izvirzīšanai un sasniegšanai; 

-   kopienu iniciatīvas, kas veicina Ukrainas bēgļu iekļaušanu;  

-  kopienu iniciatīvas, kas stiprina pašvaldību iesaisti iedzīvotāju iniciatīvu ilgtspējas stiprināšanai.    

3. Kopienu iniciatīvu īstenošanas laiks 

3.1. Kopienu iniciatīvu īstenošanas laika periods ir no 2023. gada 1. aprīļa līdz 30. novembrim. 

4. Kopienu iniciatīvu dalībnieki 

4.1.  Kopienu iniciatīvu dalībnieki ir Latgales reģiona iedzīvotāji: dažādu vecumu un tautību cilvēki, t.sk. 

bērni un jaunieši. Papildus punktus var iegūt par mazaktīvo jauniešu un 35 – 45 gadus vecu vīriešu 

iesaistīšanu.  

5. Pieejamais finansējums 

5.1.  Viens kopienu iniciatīvas pieteikums var pretendēt uz finansējumu līdz EUR 2000,00.  

6. Kopienu iniciatīvu izmaksas 

 

6.1.  Kopienu iniciatīvu attiecināmās izmaksas ir izmaksas, kas nepieciešamas kopienas iniciatīvas 

īstenošanai.  
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6.2.  Neattiecināmās izmaksas ir izmaksas, kas saistītas ar nekustamo īpašuma iegādi, remontu un līdzīga 

rakstura izdevumi.  

 

7. Kopienas iniciatīvas pieteikuma sagatavošana un iesniegšana 

 

7.1.  Viens pretendents var iesniegt vienu kopienas iniciatīvu. 

7.2.  Kopienas iniciatīvas pieteikumu var iesniegt: 

7.2.1. kā aizpildītu pieteikuma veidlapa (pielikums Nr.1), kuru paraksta par iniciatīvu atbildīgā 

persona;  

7.2.2. kā mutisku pieteikumu sarunai ar komisijas locekļiem, nosūtot idejas aprakstu un 

kontaktinformāciju brīvā formā uz  iicbirojs@gmail.com. Šai pieteikuma formai tiks noteikts 

sarunas Zoom platformā datums. Pretendenta sarunas ar komisiju darba plāns būs  atbilstošs 

pieteikuma formai (pielikums Nr. 1). 

7.3.  Pieteikumus var iesniegt latviešu valodā vai krievu valodā datorrakstā, nosūtot to uz e-pastu: 

iicbirojs@gmail.com līdz 2023. gada 5. martam, e-pasta tēmā norādot: Kopienu iniciatīvu 

konkursam “Darbīgās kopienas Latgalē”. 

 

8. Apmācības un konsultācijas   

 

8.1. Lai varētu piedalīties Konkursā, Pretendentam vai tā pārstāvim ir jāpiedalās IIC organizētajās 

tiešsaistes nodarbībās „Darbīgās kopienas Latgalē - 2023”, kuru mērķis ir stiprināt vietējās kopienas 

iniciatīvu plānošanā un īstenošanā, veidojot izpratni par projektu kā rīku pārmaiņu ieviešanā un 

kopienas attīstības procesu stimulēšanā:  

25. janvārī plkst.15:00-17:00 „Projekts kā rīks ilgtermiņa pārmaiņām kopienā”; 

1. februārī plkst.15:00-17:00 „Izaicinājumi manā kopienā”; 

8. februārī plkst.15:00-18:00. „Vēlamās pārmaiņas un konkrētas aktivitātes (projekta ideja)”. 

Nodarbības vadīs British Council pārstāvniecības Latvijā eksperte Kristīne Ļeontjeva.   

8.2.  Pretendentiem (vai to pārstāvjiem) ir jāreģistrējas dalībai nodarbībās līdz 2023. gada 24. janvārim. 

Saite uz reģistrāciju šeit: https://forms.gle/dNaS1sLzuop4t9Lb6 

8.3.  Lai iesniegtu savu konkursa pieteikumu, Pretendentam (vai tā pārstāvim) ir jāpiedalās vismaz divās 

tiešsaistes apmācību nodarbībās. 

8.4.  Lai piedalītos Konkursā, tiem Pretendentiem, kuri 2021. gada novembrī piedalījās IIC organizētajās 

tiešsaistes kopienu iniciatīvu konkursa pieteikumu sagatavošanas nodarbībās un iesniedza savus 

kopienu iniciatīvu pieteikumus, jānodrošina, ka apmācībās piedalās vēl kāds cits Pretendenta 

pārstāvis, kas nav piedalījies iepriekš.   

8.5.  Pēc apmācību nodarbībām, 15. februārī plkst. 15:00-17:00, tiks organizēta tiešsaistes konsultācija, 

lai palīdzētu dalībniekiem sagatavot kvalitatīvus kopienu iniciatīvu pieteikumus.  

8.6.  Pretendentiem ir iespēja saņemt arī papildus konsultācijas, zvanot vai rakstot projekta “Darbīgās 

kopienas” vadītājai Kristīnei Liepiņai: 29164099, iic.kristine@gmail.com 

 

9.  Kopienu iniciatīvu finansēšanas kārtība un darbības kontrole 

 

9.1.  Ar pretendentu par kopienas iniciatīvas  īstenošanu un tās finansēšanas kārtību tiks slēgta 

Vienošanās ar Izglītības iniciatīvu centru.  

9.2.  Izglītības iniciatīvu centrs ir tiesīgs veikt kopienas iniciatīvas aktivitāšu pārraudzību, kā arī pārtraukt 

tās īstenošanu, ja tā neatbilst sākotnējam pieteikumam.  
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