Kopsavilkums par atsevišķu deleģēto valsts pārvaldes uzdevumu vasaras skolu programmu norisei Latvijā
un Latvijas diasporas mītnes zemēs izpildi
Valsts pārvaldes uzdevums
Valsts pārvaldes uzdevuma
veicējs
Valsts pārvaldes uzdevuma
deleģēšanas periods
Apraksts un vērtējums par
valsts pārvaldes uzdevuma
izpildes ietvaros sasniegtajiem
rezultatīvajiem rādītājiem un
izlietotā valsts budžeta
finansējuma atbilstību līgumā
paredzētajiem mērķiem

Vasaras skolu programmas norise Latvijā un Latvijas diasporas mītnes
zemēs
Biedrība „Trīs reiz trīs”
2017.gada 16.maijs – 2018.gada 31.decembris
Valsts pārvaldes uzdevumu ietvaros tika īstenota vasaras skolu
programma Latvijā un Latvijas diasporas mītnes zemēs. Programmas
mērķis:
1) sniegt atbalstu diasporas un Latvijas vairākpaaudžu ģimeņu (arī
jauktām ģimenēm, kurās vismaz viens pieaugušais ģimenes loceklis
runā latviski) saietu (rīkotiem pēc latviešu diasporas organizāciju
izveidotajām 3 x 3 nometņu organizēšanas metodēm), lai paplašinātu
latviskas zināšanas, stiprinātu latviskas ģimenes, sekmētu latviskas
kopības izjūtu un draudzību veidošanos;
2) sniegt atbalstu diasporas un Latvijas jauniešiem paredzētu semināru
rīkošanai (pēc latviešu diasporas organizāciju izveidotajām 2 x 2
nometņu organizēšanas metodēm), lai stiprinātu latvisko identitāti,
veicinātu jauniešu sadarbību un piederību Latvijai, un latvisko
tradīciju apguvi;
3) vairākpaaudžu ģimeņu saietiem Latvijas diasporas mītnes zemēs un
jauniešiem paredzētajos semināros piesaistīt lektorus no Latvijas;
4) nodrošināt informācijas apriti un publicitāti par šiem notikumiem.
Valsts pārvaldes uzdevumu ietvaros divu gadu laikā tika sasniegti šādi
rezultatīvie rādītāji:
1) ik gadu plānotais atbalsts 8 diasporas un Latvijas vairākpaaudžu
ģimeņu saietiem Latvijā, Eiropas valstīs, Ziemeļamerikā un Austrālijā
tika nodrošināts (pa diviem saietiem Latvijā, Apvienotajā Karalistē un
ASV, pa vienam Īrijā un Austrālijā);
2) saietos Latvijā vidēji plānotais dalībnieku skaits bija 330 dalībnieki,
taču šis rādītājs sasniedza 531 dalībnieku, t.sk. katrā saietā arī
66 diasporas pārstāvjus;
3) katrā ārpus Latvijas notikušajā saietā vidēji bija 107 dalībnieki
75 dalībnieku vietā;
4) dalībai saietos tika sniegts atbalsts 19 latviešu diasporas dalībniekiem
no Krievijas;
5) katrā Latvijā notikušajā saietā tika nodrošināta 51 ievirze (plānoto
35 ieviržu vietā), ārpus Latvijas šis rādītājs attiecīgi bija 15
(12 plānoto vietā);
6) ik gadu noorganizēts pa vienam jauniešu semināram, un katrā no
tiem vidēji plānoto 70 dalībnieku vietā piedalījās 97 dalībnieki, t.sk.
54 jaunieši no Latvijas un 43 latviešu jaunieši no citām valstīm;
7) katru gadu nodrošināta vidēji 37 (plānoto 15 lektoru vietā) Latvijas
lektoru piedalīšanās ārpus Latvijas notikušajos 3x3 saietos, savukārt
katrā jauniešu 2x2 seminārā iesaistījās 28 vieslektori (plānoto
8 lektoru vietā);
8) informācija par norisēm savlaicīgi tika izvietota valsts pārvaldes
uzdevumu veicēja tīmekļvietnēs, kā arī pasākumu norise tika atainota
Latvijas nacionālajos un reģionālajos medijos un diasporas medijos
diasporas mītnes zemēs.
Secinājumi: Valsts pārvaldes uzdevumu veicējam noteiktie rezultatīvie

Plānotais un faktiski izlietotais
valsts budžeta finansējums
sadalījumā pa gadiem
Neatbilstoši veiktie izdevumi
Neatgūto līdzekļu apmērs no
neatbilstoši veiktajiem
izdevumiem
Cita informācija

rādītāji ir sasniegti un pat pārsniegti. Gan diasporas mītnes zemēs, gan
Latvijā ir pieprasījums pēc vasaras skolām/ nometnēm, kas palīdz
stiprināt latvisko piederības sajūtu neatkarīgi no katra dalībnieka dzīves
vietas.
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