Latvijas valsts budžeta finansētās programmas
“Līdzfinansējuma programma”
atklātā projektu pieteikumu konkursā
2021.LV/NVO_LIDZFIN/

Apstiprināšanai virzāmo projektu pieteikumu kopsavilkums
(iesniegti 01.04.2021.-24.05.2021.)
Projekta
iesniedzējs
Projekta
nosaukums:

Biedrība “Sabiedriskās politikas centrs PROVIDUS”

“Starptautiskās aizsardzības saņēmēju integrācijas izvērtēšana un
uzlabošana
(NIEM: National Integration Evaluation Mechanism. Measuring and
Improving Integration of Beneficiaries of International Protection)”
Projekta plānotais īstenošanas
01.12.2021. - 31.12.2021.
periods:
Projekta
Šī projekta mērķis ir izveidot integrācijas izvērtēšanas sistēmu, ko izmantot
pieteikuma
starptautiskās aizsardzības saņēmēju integrācijas uzlabošanai 15 projekta
kopsavilkums: dalībvalstīs. NIEM izpētē iegūtie dati iespējo pierādījumos balstītas
integrācijas politikas izstrādi, lai spēcinātu jaunatbraukušo starptautiskās
aizsardzības saņēmēju iekļaušanos uzņemošajā sabiedrībā. Balstoties uz ES
Kopējiem integrācijas pamatprincipiem, ir definēti vairāk kā 150 rādītāji par
dažādām integrācijas jomām. Tie ļauj paredzēt un identificēt būtiskākos
šķēršļus starptautiskās aizsardzības saņēmēju integrācijai dažādās
integrācijas politikas dimensijās.
Projektā arī tiek veicināta dažādu iesaistīto pušu līdzdalība – valsts un
pašvaldības iestāžu, sociālo partneru, NVO, darba devēju un pašu
starptautiskās aizsardzības partneru līdzdalība. Rīcības partneru koalīciju
izveide kalpo ne tikai informācijas izplatīšanai un sadarbības veicināšanai,
bet arī rekomendāciju izplatīšanai un to ieviešanas monitoringam nacionālā
mērogā. Tiek veicināta arī Eiropas līmeņa koalīcijas izveide, projekta
partneriem savstarpēji apmainoties ar informāciju un labās prakses
piemēriem, lai, balstoties uz citu valstu pieredzi, varētu izstrādāt
visaptverošas rīcībpolitikas rekomendācijas.
Projektā iegūtie dati gan nacionālā, gan starptautiskā mērogā atklāj valstu
uzņemšanas un integrācijas kapacitāti, parādot, ka koordinēta un
visaptveroša starptautiskās aizsardzības saņēmēju integrācijas politika ir
pamatā tam, lai mazinātu gan jaunatbraucēju, gan vietējo iedzīvotāju
nedrošību. Tāpēc sabiedrības informēšanas aktivitātes ir trešā būtiskākā
projekta sastāvdaļa.

1

Projekta
Biedrība “Radošās Idejas”
iesniedzējs
Projekta
Līdzfinansējums projektam “EPI – Eiropas Integrācijas pakts”
nosaukums:
Projekta plānotais īstenošanas
01.01.2021. - 31.12.2021.
periods:
Projekta
Projekta mērķis ir uzlabot esošo migrantu integrācijas stratēģiju kvalitāti.
pieteikuma
Projekta ietvaros, īstenojot visaptverošu aktivitāšu kopumu, tiks sagatavotas
kopsavilkums: un ieviestas trešo valstu pilsoņu integrācijas stratēģijas septiņās Eiropas
pilsētās: Dīcenbahā (Vācija), Kartahenā (Spānija), Klužā (Rumānija),
Linšēpingā (Zviedrija), Ļubļinā (Polija), Ravennā (Itālija) un Rīgā (Latvija).
Projekta galvenā mērķa grupa ir pilsētas: Dīcenbaha, Kartahena, Kluža,
Linšēpinga,
Ļubļina, Ravenna un Rīga. Pilotprojektu īstenošanā tiks iesaistīti
integrācijas procesā iesaistītas puses - publiskā sektora iestādes,
nevalstiskās organizācijas, migrantu kopienas un uzņemošā sabiedrība.
Pilsētas šajā procesā atbalstīs projekta partneri - nevalstiskās organizācijas
un piesaistītie ārējie eksperti no Eiropas Padomes un zinātniskajām
institūcijām.
Projekta īstenošanas vieta: Dīcenbaha, Kartahena, Kluža, Linšēping,
Ļubļina, Ravenna un Rīga.
Sagaidāmie rezultāti:
1. Novērtēts integrācijas līmenis katrā pilsētā, veicot Starpkultūru
novērtējumu pēc Eiropas Padomes Starpkultūru pilsētu programmas
metodikas.
2. Apzinātas un iesaistītas ieinteresētās puses politikas veidošanā.
3. Izstrādātas Pilsētu integrācijas stratēģijas migrantu integrācijai politikas
jomās, kas noteiktas kā prioritāras katrā pilsētā.
4. Uzsākta, uzraudzīta un novērtēta Pilsētu integrācijas stratēģiju ieviešana
pilotprojekta veidā.
5. Sekmēta projekta atpazīstamība un izveidotas partnerības, lai izplatītu
projekta metodes un rezultātus Eiropas līmenī.
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Projekta
Ruckas mākslas fonds
iesniedzējs
Projekta
Līdzfinansējuma pieteikums Ruckas mākslas fonda īstenotajam Radošās
nosaukums:
Eiropas apakšprogrammas “Kultūra” projektam “Neredzamās dzīves”
Projekta plānotais īstenošanas
01.01.2021. - 31.12.2021.
periods:
Projekta
Projekta “Neredzamās dzīves” mērķis ir ar starptautiskas Latvijas,
pieteikuma
Melnkalnes un Serbijas mākslinieku mobilitātes palīdzību parādīt
kopsavilkums: sabiedrības mazaizsargāto grupu neredzamo dzīvju stāstus. Projekts runās
par trīs dažādu grupu cilvēkiem, kuri bieži vien sabiedrībā ir “neredzami”,
jo baidās vai nespēj būt pilnvērtīgi sabiedrības locekļi. Katrā no valstīm
starptautiska mākslinieku grupa strādās ar kādu no mazaizsargātajām
grupām. Cēsīs, Latvijā fotogrāfi kopā ar neredzīgiem cilvēkiem veidos
multimediālu izstādi, kas atspoguļos to, kā cilvēki ar redzes traucējumiem
izjūt pilsētu. Novi Sadā, Serbijā mākslinieki ar kopienu teātra metodēm
stāstīs vietējās LGBT kopienas stāstus, bet Podgoricā un Kotorā, Melnkalnē
filmu nozares autori kopā ar cilvēkiem ar kustību traucējumiem veidos
īsfilmas par viņiem būtiskiem jautājumiem.
Projekta trīs galvenās mērķa grupas ir sabiedrības mazaizsargātu grupu
pārstāvji, kas gūst iespēju izstāstīt savus stāstus un padarīt tos sabiedrībai
redzamus, projekta dalībvalstu mākslinieki, kas starptautiskas apmaiņas
rezultātā gūst jaunas ziņāšanas un kontaktus, un plašāka sabiedrība, kas
uzzinās vairāk par mazaizsargāto grupu dzīves stāstiem.
Projekta rezultātā tiks izveidota viena multimediāla izstāde ar 15 lielformāta
fotogrāfijām un skaņu instalācijām, viena kopienu teātra izrāde un 3
īsfilmas, kas tiks izrādītas visās projektā iesaistītajās valstīs.
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Projekta
Biedrība “Latvijas Pilsoniskā alianse”
iesniedzējs
Projekta
Gatavošanās konferencei par Eiropas nākotni
nosaukums:
Projekta plānotais īstenošanas
01.01.2021. - 30.04.2021.
periods:
Projekta
Latvijas Pilsoniskā alianse sadarbībā ar Sabiedriskās politikas centru
pieteikuma
PROVIDUS 2021.gada ietvaros īsteno projektu “Gatavošanās konferencei
kopsavilkums: par Eiropas nākotni”.
Projekta mērķis ir sagatavot “augsni” Konferencei par Eiropas nākotni,
izglītojot un mobilizējot Latvijas pilsoniskās sabiedrības organizācijas un
aktīvistus par jautājumiem, kas saistīti ar Eiropas nākotni, Eiropas
Savienības vispārējo darbību un Latvijas ietekmi uz ES lēmumu
pieņemšanu. Projekta mērķis ir arī iesaistīt Latvijas pilsoniskos aktīvistus
darbībās, kas saistītas ar citām Eiropas Parlamenta politiskajām un
likumdošanas prioritātēm laikposmā no 2020. līdz 2021. gadam.
Galvenā projekta mērķauditorija ir pilsoniskie aktīvisti un pilsoniskās
sabiedrības organizācijas, kā arī politiskās partijas.
Projekta ietvaros plānotās aktivitātes:
•
•
•
•
•

4 semināri par Eiropas Parlamenta politiskajām un likumdošanas
prioritātēm, vienlaikus kopīgi veidojot nostājas un atzinumus Eiropas
Komisijai un Eiropas Parlamentam;
2 ES veiksmes / neveiksmes stāstu vakari;
5 interaktīvas izglītojošās spēles/testi par ES jautājumiem;
Tiešsaistes apmācību kurss aktīvistiem, pilsoniskās sabiedrības
organizācijām un politiķiem par ES un iespējām darbību un iespējām
ietekmēt lēmumus ES (6 lekcijas, 2-3 stundu garumā katra);
6 debates/dueļi par Eiropas nākotnes jautājumiem (futūriskās tēmas).

Projekts ir orientēts uz pilsoniskās sabiedrības aktīvistu tīkla veidošanu un
stiprināšanu, kuri spētu dot ieguldījumu konferencē par Eiropas nākotni.
Plānots, ka līdz projekta beigām vismaz 20 000 Latvijas iedzīvotāju būs
dzirdējuši vai piedalījušies projekta aktivitātēs.
Īstenošanas vieta: Latvija
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Projekta
Nodibinājums “Fonds Initium”
iesniedzējs
Projekta
Projekta “People Power Partnership” līdzfinansējums
nosaukums:
Projekta plānotais īstenošanas
01.01.2021. - 31.12.2021.
periods:
Projekta
‘’People Power Partnership’’ ir liela mēroga starptautisks projekts ar 14
pieteikuma
partneriem no 11 Eiropas valstīm, kas fokusējas uz kopienas (applied)
kopsavilkums: mākslu un jauniešu iesaisti laikmetīgās mākslas procesos.
1. projekta posms (2021. gadā) veltīts tīklošanās procesam, kā arī pirmo 13 mazāka mēroga vietai pielāgotu (site-specific) iestudējumu radīšanai
dalībvalstīs. Tajos piedalās projektā iesaistītie jaunieši un tos vieno
laikmetīgā deja un hip-hop elementi kā urbānās kultūras izpausmes forma.
2. posmā (2022. - 2024. gadā) notiek liela mēroga publiskajai telpai
pielāgotu iestudējumu veidošana, kas aktualizē dažādus sociālos procesus,
izrādot tos visās partnervalstīs. Tos veido, par pamatu ņemot iepriekšējos
iestudējumus un piedaloties četru partnervalstu jauniešiem.
Projekta mērķi globālā mērogā ir nodrošināt augstvērtīgus mākslas
procesus, uzlabot
auditorijas piesaistes procesus un radīt publiskajā telpā brīvi pieejamus,
laikmetīgus
iestudējumus, kas aktualizē sabiedrībai nozīmīgus tematus, uzsvaru liekot
uz Eiropas jauniešu skatupunktu. Tāpat nozīmīga ir Eiropas mēroga
tīklošanās starp dažāda mēroga organizācijām un jauniešiem.
Projekta mērķi nacionālā mērogā ir nodrošināt Latvijas jauniešu un kultūras
organizāciju iesaisti liela mēroga Eiropas kultūras procesos ar potenciālu
sadarbībām nākotnē, radīt laikmetīgus iestudējumus, kas aktualizē Latvijas
sabiedrībai nozīmīgus tematus un tiek izrādīti arī citur Eiropā. Tāpat būtiski
Latvijā popularizēt laikmetīgo mākslu un decentralizēt kultūras
piedāvājumu, kā arī veicināt Latvijas jauno mākslinieku konkurētspēju
Eiropas tirgū.
Projekta rezultātā top 26 iestudējumi, no kuriem daļa tiek izrādīta visās
dalībvalstīs, un Latvijas dalībnieki iesaistīti sešos no tiem (Latvijā, Spānijā,
Vācijā, Apvienotajā Karalistē, Latvijā un Portugālē).
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Projekta
Nodibinājums “Latvijas Dabas fonds”
iesniedzējs
Projekta
Eiropas privāto zemju aizsardzības tīkls
nosaukums:
Projekta plānotais īstenošanas
01.01.2021. - 31.12.2021.
periods:
Projekta
Projekta mērķis ir izvērst dažādu privāto zemju aizsardzībai pieejamo
pieteikuma
mehānismu klāstu Eiropas Savienībā, uzlabot finanšu stimulu un pieejamo
kopsavilkums: finansējumu privāto zemju aizsardzībai. Tas tiks veikts ar mērķi uzlabot
sabiedrības iesaisti privāto zemju aizsardzībā un turpināt iesāktās
iniciatīvas, kas veicina sadarbību.
Projekta mērķa grupa ir dabas aizsardzības un privātos zemes īpašniekus
pārstāvošās sabiedriskās organizācijas, iesaistot tās kopīgā darbībā dabas
aizsardzības nodrošināšanā Eiropas Savienībā.
Paredzamie rezultāti (svarīgākie):
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dabas aizsardzības zemes īpašnieku koalīcijas izveide
Ziņojums par brīvprātīgo iesaisti privāto zemju aizsardzībā un
brīvprātīgo iesaiste
Ziņojums par sabiedriskās zinātnes iespējām privāto zemju aizsardzībā
Ziņojums par privāto dabas aizsardzības teritoriju pielietojumu un to
atzīšanu dažādās ES dalībvalstīs
Ziņojums par līgumiskās pieejas izmantošanu privāto zemju aizsardzībā
Ziņojums par sertifikācijas un dažādu zīmolu izmantošanu privāto
zemju aizsardzībai
Pētījums par iespējām izmantot dažādus fiskālos stimulēšanas
mehānismus privāto zemju aizsardzībai
Ziņojums par rezultātos balstītu maksājumu sistēmas izmantošanas testa
rezultātiem
Rokasgrāmata dabas aizsardzības zemes īpašniekiem
Projekta gala konference

Norises vieta: Eiropas Savienība
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Projekta
Sabiedrības Līdzdalības Fonds
iesniedzējs
Projekta
Atvērtas pilsētas Eiropas Savienības pilsoņiem
nosaukums:
Projekta plānotais īstenošanas
01.01.2021. - 31.12.2021.
periods:
Projekta
Lai gan pēdējos gados ir paplašinātas Rīgas iedzīvotāju iespējas piedalīties
pieteikuma
lēmumu pieņemšanas procesos pilsētā, tomēr kopumā tās vērtējamas kā
kopsavilkums: nepietiekošas. Īpaši atrauta no līdzdalības procesiem ir to Eiropas
Savienības (ES) pilsoņu grupa, kas nākuši no citām ES valstīm un ilglaicīgi
dzīvo Rīgā. Neraugoties uz mobilitāti ES iekšienē, šo vēlētāju reģistrācijas
līmenis pašvaldību vēlēšanās un Eiroparlamenta (EP) vēlēšanās saglabājas
zems. Projekta “Atvērtas pilsētas ES pilsoņiem (OPENCIT)” mērķis ir
paaugstināt informētības līmeni ES pilsoņu vidū par to tiesībām un
demokrātijas līdzdalības iespējām Rīgā, aprobēt iesaistes metodoloģiju un
veikt priekšizpēti tās ieviešanai citās ES pilsētās.
Mērķa grupas: Rīgas iedzīvotāji, īpašu uzmanību vēršot uz citu ES valstu
pilsoņiem - rezidentiem Rīgā; lēmumu pieņēmēji Rīgas pašvaldībā.
Īstenošanas vieta: Rīga.
Rezultāti:
•
•
•

1

Mērķa grupai nodrošināta pastāvīga piekļuve projekta ietvaros
izveidotajai platformai “Open2Vote”, kas ļaus regulāri sekot līdzi Rīgas
aktuālajiem jautājumiem, izteikt savu viedokli.
Palielināta ES mobilo pilsoņu informētība par pilsoņu tiesībām balsot
un kandidēt pašvaldības un EP vēlēšanās.
Palielināta politikas veidotāju1 informētība par ES pilsoņu tiesībām un
nepieciešamību informēt un iesaistīt Latvijā dzīvojošos citu ES valstu
valstpiederīgos politiskajā dzīvē, kā arī par nepieciešamību uzlabot datu
ievākšanu.

Rīgas domes deputāti, Ekonomikas ministrijas amatpersonas un ierēdņi, Centrālās vēlēšanu komisijas pārstāvji.
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Projekta
Nodibinājums “Latvijas Dabas fonds”
iesniedzējs
Projekta
Game On: Neļausim klimata pārmaiņām uzvarēt!
nosaukums:
Projekta plānotais īstenošanas
01.08.2021. - 31.12.2021.
periods:
Projekta
Projekta mērķis ir aktivizēt jauniešu auditoriju, veicinot līdzdalību klimata
pieteikuma
pārmaiņu mazināšanai un klimata pārmaiņu adaptācijas risinājumu
kopsavilkums: meklēšanai. Lai to īstenotu, tiek izvirzīti vairāki projekta uzdevumi:
•
•
•

Izglītot jauniešus par klimata pārmaiņām un to globālo, nacionālo un
lokālo ietekmi;
Izglītot un aktivizēt jauniešus pilsoniskās sabiedrības līdzdalības
procesos, kas skar klimata pārmaiņu jautājumus;
Integrēt jauniešus politikas plānošanas un lēmumu pieņemšanas
procesos.

Projekta mērķa grupa: pamata mērķauditorija ir jauni cilvēki, 14 – 35 gadus
veci (ņemot vērā projekta nolikuma mērķauditorijas vecuma sadalījumu).
Līdz ar pamata mērķauditoriju, projekta laikā plānots sasniegt arī sabiedrību
35+.
Paredzamie rezultāti: visa projekta laikā (2019.-2023.gads), plānots sasniegt
plašu mērķauditoriju – 10 miljonus jauniešu (vecumā no 14 līdz 35 gadiem,
kas sadalītas sīkākās jauniešu mērķauditorijas grupās) un 20 miljonus
pieaugušo. Tēmas izpratnes veicināšanas nolūkos plānots iesaistīt 600
žurnālistus. Lai tiešā veidā uzrunātu jauniešus un stāstītu gan par klimata
pārmaiņām un līdzdalības iespējām, gan arī iesaistītu pilsoniskās
sabiedrības veidošanās procesos, projektā plānots iesaistīt 80 aktīvus
jauniešus – klimata vēstnešus. Tie tiks izvēlēti, balstoties uz viņu
pilsoniskajām iniciatīvām (piemēram, aktīvisti no kustības Fridays for
Future), gan arī uz viņu spēju darboties kā līderiem un nodot ziņas tālāk
plašākai jauniešu auditorijai.
Projekta norises vieta: Eiropas Savienība (projektā iesaistītās organizācijas
ir no Slovākijas, Vācijas, Čehijas, Latvijas, Lietuvas, Ungārijas un
Rumānijas).
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