
 
 
 
 
 
 

Nolikums projektu konkursam 
"AS "Latvenergo" atbalsts ukraiņu bērnu integrācijai Latvijā, organizējot vasaras 

nometnes" 
 

Pamatojoties uz AS "Latvenergo" un nodibinājuma Fonds "Ziedot.lv" 2022. gada 17. maija 
noslēgto dāvinājuma līgumu par atbalstu ukraiņu bērnu integrācijai Latvijā, nodibinājums 
Fonds "Ziedot.lv" izsludina pieteikšanos biedrībām un nodibinājumiem atbalsta saņemšanai.  
 
Konkursa mērķis ir veicināt ukraiņu bērnu integrāciju Latvijā, organizējot vasaras nometnes, 
mācot latviešu valodu, vēsturi, kultūru, tradīcijas, kulinārās vērtības, kā arī iekļaujot 
Latvenergo koncerna sociālās atbildības aktivitātes - atraktīvu un modernu ieinteresēšanu 
fizikā un informāciju par elektrodrošību.  
  
1. Vasaras nometņu projektu konkursa rīkošanai pieejami 50 000 eiro. 
2. Projektus var iesniegt biedrības un nodibinājumi, kas atbilst šādiem kritērijiem: 

2.1. Organizācijas mērķi un darbība ir vērsti uz sabiedriska (nevis privāta) labuma 
jautājumu risināšanu sociālajā jomā;  

2.2. Organizācijai ir piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss kādā no šādām 
sabiedriskā labuma jomām:  

 labdarība;  
 cilvēktiesību un indivīda tiesību aizsardzība; 
 sabiedrības, it īpaši trūcīgo un sociāli mazaizsargāto personu grupu, sociālās 

labklājības celšana; 
 veselības veicināšana. 

2.3. Organizācijai ir vismaz divu gadu pieredze bērnu nometņu organizēšanā; 
2.4. Organizācijas nometņu vadītājam ir izsniegta derīga Bērnu nometņu vadītāja 

apliecība. 
3. Tiks atbalstītas nometnes, kuras atbilst šādiem nosacījumiem: 

3.1. Atbalsts paredzēts dienas vai diennakts bērnu vasaras nometņu organizēšanai. 
Minimālais nometnes garums 3 dienas; 

3.2. Nometnē piedalās bērni no 10-18 gadu vecumam. Minimālais nometnes 
dalībnieku skaits – 10; 

3.3. Ukraiņu bērnu īpatsvaram nometnē jābūt ne mazākam kā 70% no kopējā skaita; 
3.4. Nometnē bērniem un jauniešiem tiek nodrošināts droši pavadīt brīvo laiku 

izglītojošās un radošās aktivitātēs (Latvenergo koncerns nodrošina kādu no 
korporatīvās sociālās atbildības aktivitātēm, piemēram "FIZMIX", atraktīva un 
moderna ieinteresēšana fizikā vai elektrodrošības nodarbības); 

3.5. Nometne atbilst Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumiem Nr.981. 
Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība; 

3.6. Priekšroka tām nometnēm, kuras sasniedz lielāku dalībnieku skaitu un nometnes 
ilgumu.  

4. Citi nosacījumi: 
4.1. Projekta īstenošanas laiks no 2022. gada 1. jūlija līdz 2022. gada 1. septembrim;  
4.2. Vienai organizācijai un tās struktūrvienībām var tikt atbalstīts viens projekta 

pieteikums; 
4.3. Katrā reģionā - Kurzemes, Zemgales, Vidzemes, Latgales un Rīgas - tiek atbalstīts 

vismaz viens projekts; 



5. Projektu vērtēšana: 
Projektus vērtēs Konkursa ekspertu komisija, kuras sastāvā tiek aicināti pārstāvji no valsts 
un nevalstiskajām organizācijām.  

6. Projekta pieteikuma iesniegšana:  
6.1. Aizpildīts projekta pieteikumus jāiesniedz līdz 2022. gada 13.jūnijam (ieskaitot), 

sūtot uz e-pastu nvo@ziedot.lv  

6.2. Projekta pieteikums sastāv no aizpildītas projekta veidlapas word formātā. 

7. Iesniedzamie dokumenti projektu atskaitei:  
Atskaite jāiesniedz www.nvo.ziedo.lv tiešsaistes platformā līdz 2022.gada 1.oktobrim, 
iesniedzot nometnes norises saturisko aprakstu, pievienojot dalībnieku sarakstu un finanšu 
izdevumu dokumentu kopijas. 
 
8. Informatīvais seminārs:  
Par projektu pieteikumu sagatavošanu un citiem nosacījumiem tiks izsludināts informatīvais 
seminārs MS Team platformā.  

9. Konkursa rezultātu paziņošana: 
9.1. Par projektu atbalstu lemj Konkursa ekspertu komisija, kas koleģiāli pieņem 

lēmumu par AS "Latvenergo" finansējuma piešķiršanu;  
9.2. Pieteikumus izvērtē un rezultātus paziņo līdz 2022. gada 22.jūnijam, tos 

publicējot interneta vietnē www.ziedot.lv. 
 
Jautājumu vai neskaidrību gadījumā zvanīt - 23886867 vai rakstīt e-pastu nvo@ziedot.lv.  
 
Apstiprināts: 
 
2022. gada 26.maijā 
Rūta Dimanta 
Nodibinājuma Fonds "Ziedot.lv" valdes locekle 


