
PBLA vadlīnijas diasporas mākslinieciskajām kopām 
 
Atbalsts programmā “Diasporas pašdarbības kopu attīstība un māksliniecisko spēju 
stiprināšana” kopām tiek piešķirts atbilstoši reģionu virsvadību sastādītajiem kopu 
sarakstiem, kuros iekļauta informācija par konkrētām kopu vajadzībām un 
kontaktinformācija, kas ļauj PBLA programmas administratoram sazināties ar 
konkrētās kopas vadītāju un nosūtīt informāciju par atbalsta sniegšanas mehānismu. 
 
1. Kādiem nolūkiem ir paredzēts Kultūras ministrijas līdzfinansējums?  
 
Līdzfinansējumu mākslinieciskās pašdarbības kopas drīkst izmantot:  
    

• skatuves tērpu, vai tērpa atribūtikas (vainagi, saktas, sleņģenes, apavi, jostas 
u.c.) iegādei vai pasūtināšanai;  

• mūzikas instrumentu iegādei vai pasūtināšanai;  
• dekorāciju materiālu vai rekvizītu iegādei vai to izgatavošanas pasūtināšanai;  
• materiālu iegādei, kas paredzēti lietišķās mākslas darbu izgatavošanai  
• (audums, dzija, diegi, kokmateriāli u.c.);  
• citas vajadzības, kas materiālu priekšmetu veidā attiecas uz pašdarbības kopu 

māksliniecisko spēju stiprināšanu un izaugsmi (piemēram, kopas gājienu 
karoga pagatavošanai u. tml.); 

• mēģinājumu, nodarbību telpu nomai (ņemot vērā pandēmijas 
ierobežojumus). 

 
  
2. Kādiem nolūkiem līdzfinansējums nav paredzēts?  
 

• Darba algām, honorāriem un citiem fizisku personu atalgošanas veidiem;  
• Ceļošanas izdevumiem;  
• Komandējuma izmaksām;  
• Apdrošināšanai; 
• Ēdināšanai;  
• Kopas vadības administratīvajiem izdevumiem;  
• Nekustāmā īpašuma iegādei, bankas kredītu/ procentu apmaksai, bankas 

nodevu (komisiju) samaksai.  
 

3.  Kā tiek veikta samaksa?  
 
Pašdarbības kopas, kas tiek iekļautas atbalstāmo kopu sarakstā, piestāda PBLA 
adresētu trešās puses rēķinu.  
 
(Piemēram, deju kopas “Palēciens” vadītājs, lai samaksātu par zāles īri mēģinājumiem, 
zāles īpašniekam/uzņēmumam Training Hall Ltd. Lūdz par EUR 1000.00 izrakstīt 
PBLA adresētu rēķinu, kurā iekļauts detalizēts pakalpojuma/preču apraksts, kā arī 
norādīts pārdevēja/pakalpojuma sniedzēja reģistrācijas numurs.) 
 

PBLA rekvizīti rēķina izrakstīšanai: 
Pasaules Brīvo latviešu apvienība (PBLA) 
Reģ. Nr. 40006010587 
Lāčplēša iela 29-5, LV 1011, Rīga, Latvija 



Konta Nr. LV49TREL911873700200B 
Banka: Valsts Kase 
SWIFT: TRELLV22 

 
 
PBLA no Valsts Kases konta vēlākais 10 darba dienu laikā apmaksā saņemto trešās 
puses rēķinu.  
 
(Piemēram, PBLA pārskaita uzņēmumam Training Hall Ltd. EUR 1000.00 un veikto 
maksājuma dokumentu/apliecinājumu nosūta deju kopas “Palēciens” vadītājam, lai 
viņu informētu par konkrētās summas pārskaitījumu.)  
 
Nosūtām jums arī Rēķina/Invoice paraugu. Rēķina/Invoice aprakstā (description) 
noteikti jāiekļauj: preces nosaukums, vienību skaits, saņēmējkopas nosaukums. 
 
Pašdarbības kopa sazinās ar pasūtījuma (piemēram, tautastērpu) izgatavotāju vai 
pasūtījuma piegādātāju un saņem pakalpojumu vai preci.  
 
Ja prece vai materiāls (piemēram, audums) ir jānogādā no vienas valsts uz otru vai no 
vienas pilsētas uz otru, tad piegādi drīkst iekļaut rēķinā, bet kopumā ar preci 
nepārsniedzot piešķirto summu (max EUR 1350.00). 
 
PBLA nepiešķir līdzekļus avansā, neapmaksā kopai tās izdevumus par pašas kopas 
veiktiem maksājumiem, un neapmaksā jau iepriekš veiktus pirkumus internetveikalā 
bez rēķina.  
   
 
4. Publicitātes nodrošināšana  
 
Kopām ir pienākums savās interneta mājas lapās un/vai sociālo tīklu profilos informēt 
sabiedrību par piešķirto atbalstu, pievienot un nosūtīt PBLA fotogrāfijas (e-pasts: 
pbla-latvija@pbla.lv), kā arī visām ar šo atbalstu saistītajām publikācijām pievienot 
Kultūras ministrijas un PBLA logo, kuru elektroniskās versijas pievienotas šīm 
vadlīnijām. 

 
 


