Kopsavilkums
Kopsavilkums sniedz informāciju par Izglītības un zinātnes ministrijas deleģētajiem valsts
pārvaldes uzdevumiem 2019. gadā, lai īstenotu Diasporas likuma 11. panta pirmās daļas
2. punktā Izglītības un zinātnes ministrijai doto uzdevumu nodrošināt pastāvīgu un
sistemātisku atbalstu diasporas bērnu neformālās interešu izglītības un latviešu valodas
nometņu organizēšanai Latvijā un ārvalstīs, un atbilstoši Ministru kabineta 2014. gada
17. jūnija noteikumu Nr. 317 “Kārtība, kādā tiešās pārvaldes iestādes slēdz un publisko
līdzdarbības līgumus, kā arī piešķir valsts budžeta finansējumu privātpersonām valsts
pārvaldes uzdevumu veikšanai un uzrauga piešķirtā finansējuma izlietojumu” 46. punktā
noteiktajam.
1. Īstenotais uzdevums un tā veicējs
Biedrība “Eiropas Latviešu apvienība” ir nodrošinājusi diasporas un Vidzemes jauniešu
vasaras skolas – nometnes “Olimpiskais Kvants” organizēšanu, nometnes aktivitāšu un
nodarbību norisi.
Valsts budžeta finansējums
Plānotais
Faktiski izlietotais
Avots: 04.00.00 “Valsts
valodas politika un pārvade”

EUR 10 882,93

EUR 10 882,93

Apraksts un vērtējums
Diasporas un Vidzemes jauniešu vasaras skolā – nometnē “Olimpiskais Kvants” no
2019. gada 7. jūlija līdz 14. jūlijam nodrošināta vasaras skolas programma piecu prasmju un
iemaņu apguvei 30 diasporas un Latvijas jauniešiem. Sasniegtais – latviešu valodas
nodarbībās uzlabotas latviešu valodas prasmes, iepazīta Vidzemes kultūrvide, attīstītas
individuālas sporta iemaņas, izveidotas un stiprinātas saiknes starp Latvijas un diasporas
jauniešiem, attīstītas un praktizētas brīvprātīgā darba prasmes BMX čempionāta posma laikā,
veicināta izpratne par veselīgu un sabalansētu uzturu, stiprināta Latviskā identitāte, attīstītas
pasākumu organizēšanas prasmes, attīstītas uzņēmējdarbības prasmes un radītas kopīgas
idejas latviešu jauniešiem, kas dzīvo Latvijā un ārpus tās. Finansējums izlietots atbilstoši
nometnes izdevumu tāmei, kas ietver izdevumus nometnes organizēšanai un mācību satura,
aktivitāšu nodrošināšanai, nometnes pedagogu un vadības atlīdzībai un transportam.
2. Īstenotais uzdevums un tā veicējs
Biedrība “Eiropas Latviešu apvienība” ir nodrošinājusi diasporas bērnu un jauniešu nometnes
“Eiropas Vasaras skola 2019” (EVS 2019) organizēšanu Ziemeļvidzemes internātskolā
“Dauguļu skola” un latviskās izglītības mācību procesa organizāciju un norisi trīs grupās,
EVS 2019 dalībnieku piedalīšanos interešu izglītības aktivitātēs un noslēguma pasākuma
izstādē un koncertā.
Valsts budžeta finansējums
Plānotais
Faktiski izlietotais
Avots: 04.00.00 “Valsts
valodas politika un pārvade”

EUR 14 228,00

EUR 14 228,00

Apraksts un vērtējums
EVS 2019 darbības ietvaros no 2019. gada 28. jūlija līdz 11. augustam nodrošināta mācību
procesa organizācija trīs grupās atbilstoši EVS 2019 dalībnieku vecumam: 11–12 gadi, 13–
14 gadi, 15–16 gadi. 54 dalībniekiem kopskaitā no 14 valstīm organizētas un vadītas mācību
ekskursijas un EVS 2019 mācību stundas: latviešu valoda un literatūra, Latvijas vēsture,

Latvijas ģeogrāfija, sociālās zinības. Nodrošināta EVS 2019 dalībnieku piedalīšanās interešu
grupās (sporta aktivitātes, kora un tautas deju nodarbības, dabas draugu pulciņš, teātra
pulciņš) un sagatavota noslēguma pasākuma izstāde un koncerts. Nometnes dalībnieki
apguvuši latviskās zināšanas, papildinājuši latviešu valodas vārdu krājumu dažādās jomās,
iepazinuši Latvijas vēstures lappuses un satikuši ievērojamas personības, veidojuši un
nostiprinājuši savstarpējās draudzības saites, tādējādi stiprinātas jauniešos nacionālā un
valstiskā piederība Latvijai. Finansējums izlietots atbilstoši nometnes izdevumu tāmei, kas
ietver izdevumus nometnes organizēšanai, mācību satura un aktivitāšu nodrošināšanai,
nometnes pedagogu un vadības atlīdzībai un transportam.
3. Īstenotais uzdevums un tā veicējs
Biedrība “Eiropas Latviešu apvienība” ir nodrošinājusi diasporas latviešu bērnu dienas
nometnes Aberdīnā (Skotijā) “Salas bērni” darbību un tās ietvaros organizētas latviskās
izglītības mācības un norise trīs vecuma grupās, nodrošinot nometnes “Salas bērni”
dalībnieku piedalīšanos interešu izglītības aktivitātēs un mācību ekskursijās.
Valsts budžeta finansējums
Plānotais
Faktiski izlietotais
Avots: 04.00.00 “Valsts
valodas politika un pārvade”

EUR 8969.00

EUR 6949.21

Apraksts un vērtējums
Diasporas latviešu bērnu dienas nometnē “Salas bērni” no 2019. gada 14. oktobra līdz 18.
oktobrim 40 latviešu izcelsmes bērniem vecumā no 4 līdz 13 gadiem ir organizētas un vadītas
mācību ekskursijas un mācību stundas: latviešu valoda, Latvijas vēsture, Latvijas ģeogrāfija,
dabas zinības, rokdarbi un mūzika trīs grupās atbilstoši nometnes “Salas bērni” dalībnieku
vecumam: 4 –6 gadi, 7 –10 gadi, 11 –16 gadi, ir organizētas tautas deju un folkloras
nodarbības, sporta aktivitātes un mācību ekskursijas, ir nodrošināta nometnes “Salas bērni”
dalībnieku piedalīšanās interešu grupās, sagatavota noslēguma rokdarbu izstāde un noslēguma
pasākums. Nometnes aktivitātes norisinājās katru dienu no pulksten 9.00 līdz 17.00, kas
bērniem deva iespēju ilgstoši uzturēties latviskā vidē un caur dziesmām, rotaļām un mācību
nodarbībām ievērojami uzlabot savas latviešu valodas zināšanas, kā arī iegūt jaunus draugus,
ar kuriem arī pēc nometnes beigām turpināt runāt latviski.
Finansējums izlietots atbilstoši nometnes izdevumu tāmei, kas ietver izdevumus nometnes
organizēšanai un mācību satura, aktivitāšu nodrošināšanai un nometnes vadības atlīdzībai.
Ņemot vērā Likuma par budžetu un finanšu vadību 4. pantā noteikto, ka saimnieciskais gads
beidzas 2019. gada 31. decembrī, un ievērojot finanšu dokumenta iesniegšanas datumu
(rēķins iesniegts 2020.gada 8. janvārī) par neatbilstoši veiktiem izdevumiem atzīti izdevumi
EUR 671.21 apjomā.
4. Īstenotais uzdevums un tā veicējs
Biedrība “Eiropas Latviešu apvienība” nodrošināja nometnes “Latviešu bērnu nometne
Ēlandē 2019” organizēšanu, nometnes aktivitāšu un nodarbību norisi, nodrošinot latviskās
izglītības mācību procesa organizāciju un nodarbību norisi četrās tēmās.
Valsts budžeta finansējums
Plānotais
Faktiski izlietotais
Avots: 04.00.00 “Valsts
valodas politika un pārvade”

EUR 5920,00
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EUR 5920,00

Apraksts un vērtējums
Nometnē “Latviešu bērnu nometne Ēlandē 2019” no 2019. gada 2. augusta līdz 9. augustam
kopumā 30 bērniem no Latvijas, Zviedrijas, Dānijas un Islandes vecumā no 8 līdz 13 gadiem
ir organizētas šādas aktivitātes: animācijas, mākslas, dziedāšanas un teātra nodarbības, mācību
ekskursija un pārgājiens un novadītas nodarbības (mācību stundas) četrās tēmās: Latvijas
ģeogrāfija, Latvijas vēsture, Latvijas daba un latviešu valoda.
Finansējums izlietots atbilstoši nometnes izdevumu tāmei, kas ietver izdevumus nometnes
organizēšanai, mācību satura un aktivitāšu nodrošināšanai un nometnes pedagogu un vadības
atlīdzībai, kā arī transportam.
5. Īstenotais uzdevums un tā veicējs
Biedrība “Īrijas Latviešu nacionālā padome” ir izstrādājusi mācību plānu (36 mācību stundas)
balstoties uz Valsts izglītības satura centra izstrādātajām diasporas izglītības satura
vadlīnijām, iekļaujot kultūras un vēstures nodarbības, kā arī ir organizējusi un īstenojusi
vasaras nometni Īrijā latviešu diasporas jauniešiem latviešu valodas apguvei.
Valsts budžeta finansējums
Plānotais
Faktiski izlietotais
Avots: 04.00.00 “Valsts
valodas politika un pārvade”

EUR 14227.20

EUR 14227.20

Apraksts un vērtējums
Vasaras nometnē Īrijā no 2019. gada 28. oktobra līdz 2019. gada 2. novembrim 25 latviešu
diasporas jauniešiem ir organizētas latviešu valodas apguves nodarbības, iekļaujot tēmas –
“Mainīt un mainīties”, “Ģimene”, “Dzīvesveids”, “Brīvais laiks”, “Daba”, kā arī novadītas
nodarbības “Stils un mode – meklējot kopīgo”, savukārt līdz 2019. gada 27. oktobrim ir
izstrādāts mācību plāns (36 mācību stundas) saskaņā ar Valsts izglītības satura centra
izstrādātajām diasporas izglītības vadlīnijām, iekļaujot latviešu kultūras un vēstures
nodarbības.
Finansējums izlietots atbilstoši nometnes aktivitāšu īstenošanas izmaksu tāmei, kas ietver
izdevumus publicitātes nodrošināšanai, telpu īrei, ēdināšanai, pedagogu atlīdzībai, brīvā laika
nodarbību vadīšanai, mācību materiālu iegādei un transportam.
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