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PRIEKŠVĀRDS
Godātie pārskata lasītāji!
Sabiedrības integrācijas fonds (turpmāk- Fonds) ir publisks
nodibinājums, kas izveidots saskaņā ar Sabiedrības
integrācijas fonda likumu.
Fonda mērķis ir finansiāli atbalstīt un veicināt sabiedrības
integrāciju un arī publiskā un nevalstiskā sektora attīstības
programmu un projektu īstenošanu. Fonds atbalsta arī
publiskā un nevalstiskā sektora attīstības programmu un
projektu īstenošanu.
Savu mērķu īstenošanai Fonds apsaimnieko gan valsts
budžeta, gan Eiropas Sociālā fonda, gan ārvalstu finanšu
līdzekļus, tajā skaitā, Eiropas Ekonomikas zonas finanšu
instrumenta līdzekļus un darbojas kā projektu īstenotājs
Eiropas Komisijas un ārvalstu programmās.
2014.gadā Fonds turpināja īstenot Eiropas Sociālā fonda
aktivitātes, kā arī turpinājās darbs pie Eiropas Ekonomikas
zonas finanšu instrumenta programmas “NVO fonds”
īstenošanas. 2014.gada 12.martā stājās spēkā Eiropas Parlamenta un Padomes 2014.gada
11.marta regula Nr.223/2014 par Eiropas Atbalsta fondu vistrūcīgākajām personām, ar kuru
izveidoja Eiropas Atbalsta fondu vistrūcīgākajām personām. Sabiedrības integrācijas fonds
programmas plānošanas periodā no 2014.-2020.gadam pilda sadarbības iestādes funkciju.
Fonds 2014.gadā turpina darbu pie projekta “Nacionālais integrācijas centrs” īstenošanas,
Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda 2013.gada programmas ietvaros. No
2013.gada jūlija Fonds īsteno projektu “Demogrāfisko pasākumu īstenošana Latvijā –
daudzbērnu ģimenes kartes – Goda ģimenes kartes ieviešana”.
Pārskata periodā Fonds īstenojis vairākas valsts budžeta finansētās programmas, kā arī Trešo
valstu valstspiederīgo integrācijas fonda atbalstīto starpkultūru komunikācijas apmācību
programmu.
Pārskata periodā Fonds ir sagatavojis un iesniedzis vairākas jaunas politikas iniciatīvas.
2014.gadā no valsts piešķirtajiem budžeta līdzekļiem tika īstenotas tādas programmas kā:
# NVO līdzfinansējuma programma 2014.-2016.gadam;
# Latviešu valodas apguve;
# Ārpusskolas pasākumu programma. Vasaras nometnes Latvijas un diasporas bērniem;
#Atbalsts sabiedrības līdzdalībai Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē
īstenošanā.
Nākamie gadi ieviesīs izmaiņas Fonda darbā, ņemot vērā to, ka Struktūrfondu periodā 2014.2020.gadā Fonds neveiks starpniekinstitūcijas funkcijas, nav zināms starptautisko instrumentu
tālākā darbība, piemēram, EEZ finanšu instruments un Trešo valstu valstspiederīgo fonds u.c.
Fonds pastiprināti pievērsīs uzmanību starptautisku projektu īstenošanai, analītiskajai darbībai
un pētījumiem, kuru rezultātā varētu politikas veidotajiem piedāvāt jaunus pakalpojumus.

Aija Bauere
Sabiedrības integrācijas fonda
sekretariāta direktore
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PAMATINFORMĀCIJA
SABIEDRĪBAS INTEGRĀCIJAS FONDA JURIDISKAIS STATUSS
Sabiedrības integrācijas fonds (turpmāk – Fonds) ir publisks nodibinājums, kas izveidots
saskaņā ar Sabiedrības integrācijas fonda likumu, ko Latvijas Republikas Saeima pieņēma
2001.gada 5.jūlijā un likuma grozījumus izskatīja 2010.gada beigās un 2011.gada sākumā.
Likuma grozījumi stājās spēkā 2011.gada 1.aprīlī, un tajos tika precizēts Fonda statuss,
darbības mērķis un noteikts, ka Fonds atrodas Ministru prezidenta institucionālā pārraudzībā.
Likuma grozījumos tika paplašinātas Fonda padomes funkcijas, nosakot padomei papildus
uzdevumus, tajā skaitā arī Fonda nolikuma apstiprināšanu. Fonda nolikumu Fonda padome
apstiprināja 2011.gada 15.aprīlī. Fonda darbību regulē Sabiedrības integrācijas fonda
nolikums, kurš apstiprināts 2011.gada 15.aprīļa Fonda padomes sēdē.
Fondu pārvalda Fonda padome, izpildinstitūcijas funkcijas veic Fonda sekretariāts. Fonds
reģistrēts LR VID nodokļu maksātāju reģistrā 2001.gada 22.novembrī. Reģistrācijas
Nr.90001237779. Fonda adrese – Aspazijas bulvāris 24, Rīga, LV-1050.
Fonda mērķis ir atbilstoši attīstības plānošanas dokumentiem finansiāli atbalstīt un veicināt
sabiedrības integrāciju. Fonds atbalsta arī publiskā un nevalstiskā sektora attīstības
programmu un projektu īstenošanu.
Galvenās jomas, kurās Fonds darbojas kā politikas īstenotājs ir:
 sabiedrības integrācijas veicināšana,
 pilsoniskās sabiedrības attīstība,
 publiskā un nevalstiskā sektora kapacitātes stiprināšana.
Savu mērķu īstenošanai Fonds apsaimnieko gan valsts budžeta, gan Eiropas Sociālā fonda,
gan ārvalstu finanšu līdzekļus tādus kā, Eiropas Ekonomikas zonas (turpmāk – EEZ) finanšu
instrumenta un darbojas kā projektu īstenotājs Eiropas Komisijas un ārvalstu programmās.
Fonda struktūra ir sekojoša: Fondu pārvalda Fonda padome, tās darbību nodrošina
sekretariāts.
Fonda padomes sastāvā ir: ārlietu ministrs, izglītības un zinātnes ministrs, kultūras ministrs,
labklājības ministrs, vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs, kā arī tieslietu
ministrs, Valsts prezidenta pārstāvis un pa vienam pārstāvim no Kurzemes, Vidzemes,
Latgales, Zemgales un Rīgas plānošanas reģiona un seši nevalstisko organizāciju pārstāvji.
Fonda sekretariāts 2014.gadā vidēji nodarbināja 56 darbiniekus, tā struktūrā ir sekojošas
vienības: sekretariāta direktors, direktora vietnieks, Iekšējā audita vienība, Projektu nodaļa,
Finanšu un budžeta vadības nodaļa, Atbalsta nodaļa, Projektu konkursu nodaļa, Struktūrfondu
uzraudzības nodaļa, Programmu uzraudzības nodaļa, Finanšu kontroles nodaļa.
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FONDA DARBĪBAS REZULTĀTI
2014.gadā Fonds turpināja īstenot Eiropas Sociālā fonda aktivitātes, jauni projektu konkursi
šajā gadā nenotika, uzraudzībā bija 43 projekti. Turpinājās darbs ar Eiropas Ekonomikas
zonas finanšu instrumenta programmu “NVO fonds”. Kopumā saņemti un izvērtēti vairāk
nekā 309 projektu iesniegumi. 2014.gadā tika uzsākta 60 projektu īstenošana EEZ finanšu
instrumenta programmas “NVO fonds” ietvaros, savukārt pabeigti 15 projekti.
Valsts budžeta finansētās programmas 2014.gadā bija:
 NVO līdzfinansējuma programma 2014.-2016.gadam (16 projekti),
 Latviešu valodas apguve (18 projekti),
 Ārpusskolas pasākumu programma. Vasaras nometnes Latvijas un diasporas bērniem
(11 projekti)
 Atbalsts sabiedrības līdzdalībai Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē
īstenošanā (10 projekti).
Šajās programmās kopumā finansēti 55 projekti.

FONDA LĪDZDALĪBA PROJEKTOS
2014.gadā Fonds piedalījās vairāku starptautisku projektu īstenošanā. Pateicoties Eiropas
Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda finansējumam, 2014.gadā tika organizētas
apmācības “Starpkultūru komunikācija” valsts pārvaldes un pašvaldību iestāžu darbiniekiem,
kas sniedz pakalpojumus trešo valstu valstspiederīgajiem.
2014.gadā pabeigta pērnajā gadā uzsāktā projekta “Dažādi cilvēki, atšķirīga pieredze, viena
Latvija” (PROGRESS, līdz 31.07.2014.).

Aktualitātes projektā:
 Buklets "Romu kopienas izglītības vajadzības:
secinājumi un ieteikumi romu kopienas atbalsta pasākumu
plānošanai"
 Rīgā aizvadīta Sabiedrības dažādības diena
 Bezmaksas seansā demonstrēta nopelniem bagātā filma
Almanya – esiet sveicināti Vācijā

Attēls 1-3 ieskats projekta “Dažādi cilvēki, atšķirīga pieredze, viena Latvija” īstenotajās aktivitātēs
Avots:
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2013.gada decembrī Sabiedrības integrācijas fonds uzsāka īstenot Eiropas Kopienas
nodarbinātības un sociālās solidaritātes programmas "PROGRESS 2007-2013" atbalstīto
projektu „Dzimumu līdztiesība ekonomisko lēmumu pieņemšanā – instruments ekonomiskās
konkurētspējas un vienlīdzības veicināšanai" (PROGRESS, līdz 30.11.2014.).

Aktivitātes projektā:
 Ilgtspējas indekss
 Sabiedrības informēšanas
kampaņa
 Konference “Gender diversity
– this is business case!”
 Pētījums
 Sabiedrības aptauja
 Pieredzes apamaiņa

Projekta „Dzimumu līdztiesība ekonomisko lēmumu pieņemšanā –
instruments ekonomiskās konkurētspējas un vienlīdzības veicināšanai" sabiedrības informēšanas kampaņas
plakāti

2014.gada janvārī uzsākta projekta "Pieredzes un labās prakses apmaiņa ES dalībvalstīs par
trešo valstu pilsoņu integrācijas jautājumiem" īstenošana. Projekts tika īstenots ar Eiropas
Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda atbalstu. Projekta mērķis ir organizēt labās
pieredzes un prakses apmaiņa par trešo valstu pilsoņu integrācijas politiku Eiropas Savienības
dalībvalstu institūcijās. (01.01.2014.-30.06.2014.)
Pieredzes apmaiņas vizītē Vācijā
un Lietuvā kopumā piedalījās 24
valsts pārvaldes speciālisti

Projektu “Nacionālais integrācijas centrs” Fonds ir pārņēmis no Kultūras ministrijas un
2014.gadā ir šī projekta otrs ieviešanas gads. Projekts tiek īstenots Eiropas Trešo valstu
valstspiederīgo integrācijas fonda 2013.gada programmas ietvaros.

NIC strādā ar vairāk kā 1700 klientiem.
NIC pakalpojumus izmantojuši vairāk nekā 60
dažādu valstu pilsoņi
Lielāka daļa NIC klientu ir ieceļojuši Latvijā no
Krivijas, Ķīnas un Ukrainas
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Attēls 4-6 NIC organizētās aktivitātes trešo valstu valstspiederīgajiem
Avots: NIC

KOMUNIKĀCIJA AR SABIEDRĪBU
SADARBĪBA AR PLAŠSAZIŅAS LĪDZEKĻIEM UN INFORMATĪVIE SEMINĀRI
Pārskata periodā Fonds turpināja informēt sabiedrību par aktualitātēm savā darbībā.
2014.gadā apstiprināta Fonda Komunikācijas stratēģija 2014.-2016.gadam. Fonds organizēja
12 seminārus: EEZ finanšu instrumenta programmas „NVO fonds” ietvaros 8 seminārus,
valsts budžeta programmās 4 seminārus.
Semināra
nosaukums

Informatīvais
seminārs programmā
"Latviešu valodas
apguve"
Informatīvais
seminārs programmā
"Ārpusskolas
pasākumu
programma. Vasaras
nometnes Latvijas un
diasporas bērniem"
Informatīvais
seminārs programmā
"Atbalsts sabiedrības
līdzdalībai Latvijas
prezidentūras Eiropas
Savienības Padomē
īstenošanā"
Informatīvais
seminārs programmā
"Latviešu valodas
apguve"
Informatīvais
seminārs Eiropas
Ekonomikas zonas
finanšu instrumenta
2009.-2014.gada
perioda programmas
„NVO fonds"
apakšprogrammas
„Nevalstisko
organizāciju projektu
programma” meco un
makroprojektiem
(tiem projektu
iesniedzējiem, kuru
projektu iesniegumi
tika virzīti uz
apakšprogrammas

Datums

27.02.14

20.03.14

25.07.14

Vieta

Pārstāvētais reģions
Kopējais
dalībnieku
Rīga Kurzeme Zemgale Vidzeme
skaits
Valsts budžeta programmas

SIF 1.st.
Zāle,
Brīvības iela
40-10, Rīga
SIF 1.st.
Zāle,
Brīvības iela
40-10, Rīga

Konventa
Sēta, Kalēju
iela 9/11,
Rīga

33

21

1

24

14

3

1

6

67

54

1

2

7

Latgale

11

SIF 1.st.
Zāle,
24
13
Brīvības iela
40-10, Rīga
Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta programma "NVO fonds"
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31.07.14

27.03.14
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Astor Riga
Hotel,
Z.Meierovica
bulv. 10,
Rīga

51

33

7

4

2

12

"NVO projektu
programma" II kārtu)
Pieredzes apmaiņas
seminārs projektu
īstenotājiem Eiropas
Ekonomikas zonas
finanšu instrumenta
2009.-2014.gada
perioda programmas
„NVO fonds"
Projektu uzsākšanas
seminārs Rīgā
Eiropas Ekonomikas
zonas finanšu
instrumenta 2009.2014.gada perioda
programmas „NVO
fonds"
apakšprogrammas
„Nevalstisko
organizāciju projektu
programma”
mikroprojektu
īstenotājiem
Projektu uzsākšanas
seminārs Rīgā
Eiropas Ekonomikas
zonas finanšu
instrumenta 2009.2014.gada perioda
programmas „NVO
fonds"
apakšprogrammas
„Nevalstisko
organizāciju projektu
programma” meco un
maroprojektu
īstenotājiem
Informatīvais
semināri par projekta
iesniegumu
sagatavošanu Liepājā
(Eiropas Ekonomikas
zonas finanšu
instrumenta 2009.2014.gada perioda
programmas „NVO
fonds"
apakšprogrammas
„Nevalstisko
organizāciju projektu
programma”
mikroprojekti)
Informatīvais
semināri par projekta
iesniegumu
sagatavošanuRēzeknē
(Eiropas Ekonomikas
zonas finanšu
instrumenta 2009.2014.gada perioda
programmas „NVO
fonds"
apakšprogrammas
„Nevalstisko
organizāciju projektu
programma”
mikroprojekti)

22.05.14

07.08.14

11.09.14

14.11.14

20.11.14

Konventa
Sēta, Kalēju
iela 9/11,
Rīga

27

14

6

16

2

5

62

39

18

2

22

3

3

2

2

6

3

8

9

SIF 1.st.
Zāle,
Brīvības iela
40-10, Rīga

Astor Riga
Hotel,
Z.Meierovica
bulv. 10,
Rīga
6

Europa city
Amrita,
Liepāja,
Rīgas iela
7/9

15

1

Hotel
Kolonna
Rēzekne,
Brīvības iela
2, Rēzekne

8

19

Attēls 7-8 EEZ FI informatīvie semināri
Avots: SIF

EEZ FI ietvaros
organizētos seminārus
apmeklēja 196
dalībnieki

Valsts budžeta
programmu ietvaros
organizētos seminārus
apmeklēja 148
dalībnieki

Tika veidoti video materiāli par valsts budžeta finansētajām programmām, tādām kā,
“Latviešu valodas apguve” un “Ārpusskolas pasākumu programma. Vasaras nometnes
Latvijas un diasporas bērniem”. Materiāli ievietoti arī Fonda mājas lapas sadaļā “Informatīvie
materiāli”.
Fonds arī aktīvi līdzdarbojas dzimumu līdztiesības jautājumu integrētās pieejas īstenošanā.
- Apbalvoti “Dzimumu līdztiesīgākais uzņēmums 2013’’ un “Veiksmīgākā uzņēmuma
vadītāja – sieviete 2013”.
- Sabiedrības integrācijas fonds piedalās Ilgtspējas nedēļas pasākumos.
- Lai palīdzētu uzņēmumiem izprast jautājumus par vienlīdzīgu tiesību nodrošināšanu abu
dzimumu pārstāvjiem savā uzņēmumā, eksperti izstrādājuši gan individuālas
rekomendācijas katram uzņēmuma, gan īpašas vadlīnijas, kas ļautu gūtu plašāku ieskatu
dzimumu līdztiesības principu ievērošanai uzņēmumos.
- Izstrādāts pētījums „Sieviešu un vīriešu situācijas izpēte Latvijas lielajos uzņēmumos".
2014.gadā Sabiedrības integrācijas fonds sniedzis informāciju plašsaziņas līdzekļiem par
aktualitātēm savā darbībā un ievietojis mājas lapā www.sif.gov.lv vairāka kā 60 ziņas.
Informācija sniegta par aktualitātēm Fonda darbībā, izsludinātajiem projektu konkursiem, to
rezultātiem kā arī par sagatvotajiem informatīvajiem materiāliem. Sabiedrības integrācijas
fonds plašsaziņas līdzekļos pieminēts 800 reizes – šajā skaitā iekļautas projektu īstenotāju
publikācijas, plašsaziņu līdzekļu veidotās publikācijas par Fonda darbību un aktuālajām
aktivitātēm.
Sabiedrības integrācijas fonds plašsaziņas līdzekļos
pieminēts 800 reizes
Ziņu skaits Tviterī 44, sekotāju skaits 472
Mājas lapas apmeklējumi 116 244
Informatīvie semināri 12
Video 8
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FONDA MĀJAS LAPA
Mājas lapas apmeklējumu skaits 2014.gadā: 116 244 reizes, tsk. unikālie apmeklētāji: 57 719.
vidējais uzturēšanās laiks mājas lapā: nepilnas 4 minūtes. Visvairāk apmeklēta mājas lapas
sākumlapa, kā arī sadaļa par izsludinātajiem konkursiem.
Mājas lapu galvenokārt apmeklējuši interesenti no Latvijas, ASV, Apvienotās Karalistes,
Norvēģijas, Beļģijas, Zviedrijas, Vācijas, Krievijas un Lietuvas. Jauno apmeklētāju īpatsvars
ir 47%.
2014.gadā regulāri aktualizēta informācija Fonda mājas lapā, nodrošinot informāciju par
projektos sasniegtajiem rezultātiem sadaļā “Projektu īstenotāju sagatavotie materiāli”.
Atbalstīto projektu saraksti publicēti automātiskā režīmā Fonda mājas lapā www.sif.gov.lv
sadaļā “Atbalstītie projekti”. Regulāri tiek papildināta informācija Fonda mājas lapā par
aktualitātēm tās darbībā, t.sk. izsludinātajiem projektu konkursiem, to nosacījumiem un
iesniedzamajiem dokumentiem. Tāpat mājas lapā atrodama informācija par visiem
atbalstītajiem projektiem, to īstenotājiem, piešķirto finansējumu un projektu rezultātiem.
Kopumā Fonds 2014.gadā publicējis 44 ziņas savā Twitter kontā @SIFlv. Fondam ir gandrīz
480 sekotāju Twitter kontā.
Sabiedrības integrācijas fondam 2014.gadā ir izveidots Facebook konts. Facebook kontā ir
466 sekotāji un publicēti vairāk kā 80 ieraksti.
Fonds nodrošina regulāru sadarbību ar nevalstisko sektoru, publicējot Fonda mājas lapā
nevalstisko organizāciju labās prakses piemērus projektu īstenošanā, organizējot informatīvos
seminārus projektu iesniedzējiem un īstenotājiem, kas ir nevalstiskās organizācijas.
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PERSONĀLS
VISPĀRĪGAIS RAKSTUROJUMS
2014.gadā Fonda sekretariātā vidēji strādāja 56 štata darbinieki (t.i., bez komisijas locekļiem
un ekspertiem, kas nodarbināti uz uzņēmuma līgumu pamata vai akorda darba līgumu
pamata).
Uz 31.12.2014. Fondā strādāja 55 štata darbinieki, t.sk., 52 sievietes, 3 vīrieši.
Fonda darbinieku sadalījums pa vecuma un dzimuma grupām (uz 31.12.2014.)
Vecums/ dzimums
20-29 gadi
30-39 gadi
40-49 gadi
50-59 gadi
60-69 gadi

Vīrieši
1
2
-

Sievietes
6
24
13
8
1

30
25
20
15

Sievietes
Vīrieši

10
5
0
20-29 gadi

30-39 gadi

40-49 gadi

50-59 gadi

60-69 gadi

No 55 štata darbiniekiem 46 ir amatpersonas.
Pārskata gada beigās 5 darbinieces atradās bērna kopšanas atvaļinājumā. Kopumā 2014.gada
laikā bērna kopšanas atvaļinājumā atradās 7 darbinieces.
SIF darbinieku darba stāžs iestādē (uz 31.12.2014.)

SIF darbinieku darba stāžs iestādē
40
35
30
25
20

Darbinieku skaits

15
10
5
0
3- 10 gadi
Līdz 3 gadiem

Vairāk par 10 gadiem
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Īstenojot dažādas programmas, Fonda sekretariāts darbam komisijās un projektu iesniegumu
vērtēšanai ir piesaistījis ārštata darbiniekus- komisiju locekļus un vērtēšanas ekspertus, kā arī
ekspertus un citus speciālistus Fonda īstenoto projektu ieviešanai.
2014.gadā Fondā kopumā strādāja 79 ārštata darbinieki (nodarbināti uz uzņēmuma līgumu
pamata vai akorda darba līgumu pamata), uz 31.12.2014. – 51 ārštata darbinieks.
II. Izbeigtas darba tiesiskās attiecības/ pieņemti darbinieki
2014.gadā: izbeigtas darba tiesiskās attiecības ar 13 štata darbiniekiem, no tiem 8
amatpersonām un 5 darbiniekiem; darbā pieņemti 13 štata darbinieki, no tiem 4 uz noteiktu
laiku- saistībā ar darbu Fonda īstenoto projektu ietvaros.
Personāla mainība 2014.gadā vidēji bijusi 23 %. Personāla mainību ietekmē Fonda darbība
projektu īstenošanā, t.i., atsevišķu projektu pabeigšana, citu- uzsākšana.
III. Personāla kvalifikācijas raksturojums
Fonda sekretariāta darbinieku izglītības līmenis (uz 31.12.2014.)
Izglītības līmenis
Doktora grāds
Maģistra grāds
Profesionālā augstākā izglītība
Bakalaura grāds
Vidējā speciālā izglītība
Vidējā izglītība

Ir ieguvuši
25
11
17
1
1

Turpina studijas
1
1
1
-

Fonda darbinieki arī pilnveido savu profesionālo kvalifikāciju.
2014.gadā kopā darbinieku apmeklētie profesionālās pilnveides pasākumi – semināri, kursi,
konferences u.c.:
Veids

Skaits
70
25
20
11
7
4
137

Seminārs
Apmācību kurss
Pieredzes apmaiņa
Lekcija
Konference
Citi (forums, izglītojošs treniņš)
Kopā:

2014.gadā lielākoties apmeklēti Fonda organizētie profesionālās pilnveides pasākumi
darbiniekiem, Valsts administrācijas skolas apmācību pasākumi un Valsts kancelejas
piedāvātās apmācības, kas paredzētas Eiropas Savienības struktūrfondu vadībā, uzraudzībā un
kontrolē iesaistītajiem darbiniekiem.
Visvairāk apmeklētie profesionālās pilnveides pasākumi:
Sabiedrības integrācijas fonda organizētie – 69 reizes,
Valsts administrācijas skolas organizētie – 28 reizes,
Valsts kancelejas organizētie – 22 reizes,
citu iestāžu organizētie – 18 reizes.
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2014.gadā apmeklētie profesionālās pilnveides pasākumi pa tēmām:
Tēma

Nr.
1.

2.
3.

4.
5.

6.

7.
8.
9.

Ar EEZ finanšu instrumenta ieviešanu saistīti jautājumi
(programmas "NVO fonds" projektu risku vadība, neatbilstības,
t.sk. saturiskie jautājumi- pilsoniskās sabiedrības stiprināšana,
naida runas problēmas)
Trešo valstu pilsoņu integrācija (t.sk. pieredzes un labās prakses
apmaiņa ārvalstīs)
Valsts pārvaldes darbība (t.sk. amatpersonu profesionālā ētika,
korupcija novēršana, IS/ IT droša lietošana, arhīvu pārvaldība un
dokumentu arhivēšana, ilgtspējīga attīstība)
Valodas (angļu, franču)
Ar Eiropas Savienības fondu ieviešanu saistīti jautājumi (t.sk.
publiskie iepirkumi, vienkāršošanas iespējas, prezentēšanas
prasmes, budžeta plānošanas specifiskie principi)
Dažādība un diskriminācijas novēršana (t.sk. dažādības vadība,
dzimumu līdztiesība, pieredzes apmaiņa ārvalstīs romu kopienas
integrācijas un izglītības jomā)
Vadības prasmes
Grāmatvedība
Latvijas prezidentūra Eiropas Savienības Padomē

Darbinieku
skaits
33

31
22

18
11

11

6
3
2

AUDITS
Pārskata gadā Iekšējā audita vienības darbinieks ir pārbaudījis un analizējis Sabiedrības integrācijas
fonda (turpmāk-SIF) vadības izveidotās iekšējās kontroles un atbilstoši iekšējā audita gada plānam
veicis 3 auditus trīs audita sistēmās (sk. tabulu Nr.1).

Iekšējā audita vienības 2014. gadā veiktie auditi
Tabula Nr.1

Nr.
p.
k.

ES finansēto programmu un projektu (ESF 2007.-2013.
plānošanas periods) pēcieviešanas uzraudzība

Audita
veikšanas
periods
2014. gada
I, II un III
ceturksnis
2014. gada
III
ceturksnis

EEZ un Norvēģijas finanšu instrumenta programmu
(2009.-2014.) vadības un uzraudzības un ziņošanas
audits.

Uzsākts
2014. gada
IV ceturksnī

Auditējamā sistēma

1.

Fonda
sistēma

īstenoto

projektu

2.

ES finansēto programmu un
projektu sistēma (Eiropas
Sociālais fonds 2007.-2013.
plānošanas periods)

3.

EEZ un Norvēģijas finanšu
instrumenta programmu un
projektu sistēma (2009.-2014.)

Audita nosaukums
SIF īstenotā projekta "Nacionālais integrācijas
centrs" vadība, uzraudzība un uzskaite

Auditu skaits kopā:

3 auditi

Par visu pabeigto auditu rezultātiem ir sagatavoti ziņojumi, kuros sniegts pārbaudīto
sistēmu novērtējums un ieteikti nepieciešamie uzlabojumi. Veikto pārbaužu rezultātā secināts,
ka kopumā iekšējās kontroles sistēma ir izveidota un darbojas, izņemot konstatēti atsevišķi
trūkumi Fonda īstenoto projektu sistēmā un ES finansēto programmu un projektu sistēmā
(Eiropas Sociālais fonds 2007.-2013. plānošanas periods).
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Iekšējā audita vienības sagatavotie audita ziņojumi pēc to saskaņošanas ar sekretariāta vadību
un darbiniekiem tiek apstiprināti SIF padomes sēdē, un Iekšējā audita vienība turpina
uzraudzību par audita rezultātā apstiprināto ieteikumu ieviešanu.

FONDĀ VEIKTIE ĀRĒJIE AUDITI, REVĪZIJAS UN PĀRBAUDES
Papildus Iekšējā audita vienības veiktajām pārbaudēm, SIF izveidoto iekšējās kontroles
sistēmu, kā arī administrētās programmas un to rezultātus regulāri pārbauda Latvijas
Republikas Valsts kontroles, Finanšu ministrijas, Valsts kases, kā arī pilnvarotie kontroles un
audita dienesti.
Iekšējā audita vienības pienākumos ietilpst nepieciešamās dokumentācijas un
informācijas sniegšana, kā arī koordinācija īstenotās ārējās pārbaudes, revīzijas vai audita
ietvaros. Informāciju par pārskata periodā veiktajām pārbaudēm un auditiem ir apkopota 2.
tabulā. Kopumā veikto pārbaužu rezultāti ir bijuši pozitīvi.
2014. gadā Fondā veiktie auditi, revīzijas, pārbaudes,
iekšējās vadības un kontroles sistēmu izvērtējumi
Tabula Nr.2

Nr.
p.k.

1.

2.

3.

4.

5.

6..

Institūcija, kura veikusi
vai pilnvarojusi veikt
pārbaudi vai auditu
Finanšu ministrija kā ES
struktūrfondu
un
Kohēzijas fonda Vadošā
iestāde
Finanšu ministrija
ES
fondu
revīzijas
departaments
(Revīzijas iestāde)
Finanšu ministrija
(Iekšējā
audita
departaments)
Finanšu ministrija
ES
fondu
revīzijas
departaments
(Revīzijas iestāde)
Finanšu ministrija
ES
fondu
revīzijas
departaments
(Revīzijas iestāde)
Finanšu ministrija
ES
fondu
revīzijas
departaments
(Revīzijas iestāde)

7.

Latvijas
Republikas
Valsts Kase (Eiropas lietu
departaments)

8.

Latvijas
Republikas
Valsts kontrole

9.

Latvijas
Republikas
Valsts kontrole

Audita, pārbaudes vai revīzijas nosaukums
Sabiedrības integrācijas fondam 2007.-2013. gada
plānošanas perioda ES fondu sabiedrības iestādei
deleģēto funkciju uzraudzības pārbaude
Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta vadības
un kontroles sistēmas audits
Pēcpārbaudes audits „Projektu risku novērtēšana
pārbaužu projektu īstenošanas vietās plānošanai un
pārbaužu apjoma noteikšanai
Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda
vadības un kontroles sistēmas audits
Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda
vadības un kontroles sistēmas audits par sertificētiem
izdevumiem

Audita
veikšanas
periods
2014. gada II
un III
ceturksnī
2014. gada II
un III
ceturksnī
2014. gada II
un III
ceturksnī
Uzsākts 2014.
gada II
ceturksnī
Uzsākts 2014.
gada III
ceturksnī

Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un
Norvēģijas finanšu instrumenta 2009-2014.gada perioda
programmas LV03 „NVO fonds” audits

2014. gada III
un IV
ceturksnī

Izdevumu deklarācijas sertificēšanas pārbaudes par
1.darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība”
izdevumiem periodā, kas veikti periodā no 2014.gada
1.janvāra līdz 2014.gada 31. decembrim
Struktūrfondu programmu
ietvaros organizētajos
iepirkumos konstatēto trūkumu analīze (periodā
no2010.gada līdz 2013.gadam)

2014. gada I,
II, III un IV
ceturksnis

Finanšu revīzija Sabiedrības integrācijas fondā par 2014.
gada pārskatu
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Uzsākts
2014. gada III
ceturksnī
Uzsākts
2014.gada IV
ceturksnī

BUDŽETS
VALSTS BUDŽETA FINANSĒJUMS UN TĀ IZLIETOJUMS
Sākotnēji 2014. gadam Sabiedrības integrācijas fondam izpildāmo valsts budžeta
programmu/apakšprogrammu kopējais finansējums izdevumu segšanai bija plānots 6 262 393
euro apjomā.
Ņemot vērā gada laikā īstenotās līdzekļu pārdales ES politiku instrumentu un pārējās
ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu nodrošināšanai, izdevumu
plāns gada beigās bija 8 098 197 euro. Plānoto izdevumu izpilde gada beigās bija 7 261 026
euro jeb 89.7 % no gada plāna.
2014.gadā Sabiedrības integrācijas fonds atbilstoši iestādes darbības virzieniem un
struktūrai īstenoja šādas budžeta programmas/ apakšprogrammas:
Iestādes budžeta programmu (apakšprogrammu) struktūra 2014.gadā
01.00.00 Sabiedrības integrācijas fonda
vadība
02.00.00 Latvijas NVO fonda un latviešu
valodas apguves programmas
03.00.00 Reemigrācijas atbalsta
programma
63.00.00 Eiropas Sociālā fonda (ESF)
projektu un pasākumu īstenošana
63.02.00 Atmaksas valsts pamatbudžetā par
Eiropas Savienības fonda (ESF)
finansējumu (2007-2013)
63.06.00 Eiropas Sociālā fonds (ESF)
projektu un pasākumu īstenošana (20072013)
67.00.00 Eiropas Kopienas iniciatīvas
projektu un pasākumu īstenošana
67.02.00 Atmaksas valsts pamatbudžetā par
Eiropas Kopienas iniciatīvu fondu
finansējumu
67.06.00 Eiropas Kopienas iniciatīvas
projektu īstenošana
70.00.00 Citu Eiropas Savienības politiku
instrumentu projektu un pasākumu
īstenošana
70.05.00 Tehniskā palīdzība ERAF, ESF,
KF apgūšanai (2007-2013)
70.06.00 Eiropas Komisijas programmas
“Solidaritātes un migrācijas plūsmu
pārvaldīšanas programmas 2007. –
2013.gadam” īstenošana
70.22.00 Eiropas Atbalsta fonda
vistrūcīgākajām personām (2014-2020)
pasākumu īstenošana
71.00.00 Eiropas Ekonomikas zonas un
Norvēģijas finanšu instrumentu finansēto
programmu, projektu un pasākumu
īstenošana
71.06.00 Eiropas Ekonomikas zonas un
Norvēģijas finanšu instrumentu finansētās
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programmas īstenošana
99.00.00 Līdzekļu neparedzētiem
gadījumiem izlietojums

Sabiedrības integrācijas fonda izpildāmo programmu/ apakšprogrammu finansējuma un tā
izlietojuma kopsavilkums
(euro)
Nr.
p.k.

Finansiālie rādītāji

1.

Finanšu resursi izdevumu
segšanai (kopā)
dotācijas
maksas pakalpojumi un citi pašu
ieņēmumi
ārvalstu finanšu palīdzība
transferti
Izdevumi (kopā)
uzturēšanas izdevumi (kopā)
kārtējie izdevumi
subsīdijas, dotācijas un sociālie
pabalsti
uzturēšanas izdevumu transferti
izdevumi kapitālieguldījumiem
Finansēšana

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
2.
2.1.
2.1.1.
2.1.2.
2.1.3.
2.2.
3.
3.1.

Naudas līdzekļu atlikumu
izmaiņas

Iepriekšējā gadā
(faktiskā izpilde)
5 672 145

Pārskata gadā
apstiprināts
faktiskā
likumā*
izpilde
7 975 366
7 138 195

5 311 916
5 822

7 361 950
0

6 653 570
0

178 213
176 193
5 559 014
5 547 383
1 608 622
3 384 957

136 591
476 825
8 098 197
8 074 319
2 202 586
4 852 105

92 036
392 589
7 261 026
7 237 973
2 014 214
4 719 915

553 804
11 631
113 131

1 019 628
23 878
-122 831

503 844
23 053
-122 831

-122 831

-122 831

113 131

*precizētais plāns saskaņā ar Finanšu ministrijas rīkojumiem uz gada beigām
Sabiedrības integrācijas fonda pamatfunkciju īstenošanai izpildāmo
programmu/apakšprogrammu finansējuma un tā izlietojuma kopsavilkums
(euro)
Nr.
p.k.

Finansiālie rādītāji

1.

Finanšu resursi izdevumu
segšanai (kopā)
dotācijas
maksas pakalpojumi un citi pašu
ieņēmumi
Izdevumi (kopā)
uzturēšanas izdevumi (kopā)
kārtējie izdevumi
subsīdijas, dotācijas un sociālie
pabalsti
uzturēšanas izdevumu transferti
izdevumi kapitālieguldījumiem
Finansēšana
Naudas līdzekļu atlikumu
izmaiņas

1.1.
1.2.
2.
2.1.
2.1.1.
2.1.2.
2.1.3.
2.2.
3.
3.1

944 198

Pārskata gadā
apstiprināts
likumā*
1 146 625

faktiskā
izpilde
1 044 472

938 376
5 822

1 146 625
0

1 044 472
0

953 898
947 941
686 288
254 284

1 146 625
1 127 280
706 886
380 686

1 044 472
1 025 610
689 032
296 871

7 369
5 956
-9 700
-9 700

39 708
19 345
0
0

39 707
18 862
0
0

Iepriekšējā gadā
(faktiskā izpilde)
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*precizētais plāns saskaņā ar Finanšu ministrijas rīkojumiem uz gada beigām
Programmas “Sabiedrības integrācijas fonda vadība” darbības galvenie mērķis ir
nodrošināt Sabiedrības integrācijas fonda darbību, tajā skaitā: finansiāli atbalstīt un
veicināt sabiedrības integrācijas, publiskā un nevalstiskā sektora attīstības programmu un
projektu īstenošanu, piesaistīt, uzkrāt, pārvaldīt līdzekļus un sadalīt sabiedrības integrācijas,
publiskā un nevalstiskā sektora attīstības programmu un projektu īstenošanai, noteikt
kritērijus un izstrādāt pamatprincipus sabiedrības integrācijas, publiskā un nevalstiskā sektora
attīstības programmu un projektu izvērtēšanai, noteikt kritērijus un izstrādāt metodiskos
norādījumus sabiedrības integrācijas, publiskā un nevalstiskā sektora attīstības projektu
sagatavošanai un pieteikšanai, izsludināt un organizēt sabiedrības integrācijas, publiskā un
nevalstiskā sektora attīstības projektu konkursus finansējuma saņemšanai, uzturēt un atjaunot
Fondam iesniegto un tā finansēto sabiedrības integrācijas, publiskā un nevalstiskā sektora
attīstības projektu publiski pieejamu datu bāzi, kā arī saņemt un analizēt informāciju par
perspektīvajiem finansējuma projektiem, mērķtiecīgi un efektīvi apsaimniekot piešķirto
finansējumu, nodrošinot kontroli par līdzekļu izlietošanu.
Budžeta programmas “Sabiedrības integrācijas fonda vadība” finansējums un
izlietojums
(euro)
Nr.
p.k.

Finansiālie rādītāji

1.

Finanšu resursi izdevumu
segšanai (kopā)
dotācijas
maksas pakalpojumi un citi pašu
ieņēmumi
Izdevumi (kopā)
uzturēšanas izdevumi (kopā)
kārtējie izdevumi
subsīdijas, dotācijas un sociālie
pabalsti
uzturēšanas izdevumu transferti
izdevumi kapitālieguldījumiem
Finansēšana
Naudas līdzekļu atlikumu
izmaiņas

1.1.
1.2.
2.
2.1.
2.1.1.
2.1.2.
2.1.3.
2.2.
3.
3.1.

679 703

Pārskata gadā
apstiprināts
likumā*
693 226

faktiskā
izpilde
669 274

673 881
5 822

693 226
0

669 274
0

689 403
683 447
658 913
17 164

693 226
673 881
661 212
12 669

669 274
650 412
650 412
0

7 369
5 956
-9 700
-9 700

0
19 345
0
0

0
18 862
0
0

Iepriekšējā gadā
(faktiskā izpilde)

*precizētais plāns saskaņā ar Finanšu ministrijas rīkojumiem uz gada beigām
Programmas “Latvijas NVO fonda un latviešu valodas apguves programmas” darbības
galvenie mērķi ir Intensīvo latviešu valodas kursu pieaugušajiem programmas un NVO
līdzfinansējuma programmas īstenošana.
Programmas “Latvijas NVO fonda un latviešu valodas apguves programmas”
finansējums un izlietojums
(euro)
Nr.
p.k.

Finansiālie rādītāji

Iepriekšējā gadā
(faktiskā izpilde)

1.

Finanšu resursi izdevumu

264 495
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Pārskata gadā
apstiprināts
faktiskā
likumā
izpilde
262 734
200 536

1.1.
2.
2.1.
2.1.1.
2.1.2.
2.1.3.

segšanai (kopā)
dotācijas
Izdevumi (kopā)
uzturēšanas izdevumi (kopā)
kārtējie izdevumi
subsīdijas, dotācijas un sociālie
pabalsti
uzturēšanas izdevumu
transferti

264 495
264 495
264 495
27 375
237 120

262 734
262 734
262 734
17 074
205 952

200 536
200 536
200 536
15 378
145 451

0

39 708

39 707

Programmas “Reemigrācijas atbalsta programma” darbības galvenie mērķi ir Latviešu
valodas apguve reemigrantiem un viņu ģimenes locekļiem programmas īstenošana.
Programmas “Reemigrācijas atbalsta programma” finansējums un izlietojums
(euro)
Nr.
p.k.

Finansiālie rādītāji

1.

Finanšu resursi izdevumu
segšanai (kopā)
dotācijas
Izdevumi (kopā)
uzturēšanas izdevumi (kopā)
kārtējie izdevumi
subsīdijas, dotācijas un sociālie
pabalsti

1.1.
2.
2.1.
2.1.1.
2.1.2.

Iepriekšējā gadā
(faktiskā izpilde)
0
0
0
0
0
0

Pārskata gadā
apstiprināts
faktiskā
likumā
izpilde
34 149
33 961
34 149
34 149
34 149
5 122
29 027

33 961
33 961
33 961
4 934
29 027

Programmas “Līdzekļu neparedzētiem gadījumiem izlietojums” darbības galvenie
mērķi ir Ārpusskolas pasākumu programmas īstenošana – diasporas un Latvijas bērnu
nometņu organizēšanai Latvijā 2014.gadā.
Programmas “Līdzekļu neparedzētiem gadījumiem izlietojums” finansējums
un izlietojums
(euro)
Pārskata gadā
Iepriekšējā gadā
Nr.
Finansiālie rādītāji
(faktiskā
apstiprināts
faktiskā
p.k.
izpilde)
likumā
izpilde
1.
Finanšu resursi izdevumu
0
156 516
140 701
segšanai (kopā)
0
156 516
140 701
1.1.
dotācijas
2.
Izdevumi (kopā)
0
156 516
140 701
0
156 516
140 701
2.1.
uzturēšanas izdevumi (kopā)
0
23 478
18 308
2.1.1.
kārtējie izdevumi
0
133 038
122 393
2.1.2.
subsīdijas, dotācijas un
sociālie pabalsti
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Sabiedrības integrācijas fonda ES politiku un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto
un finansēto projektu un pasākumu īstenošanai izpildāmo programmu/apakšprogrammu
finansējuma un tā izlietojuma kopsavilkums

(euro)
Nr.
p.k.

Finansiālie rādītāji

1.

Finanšu resursi izdevumu
segšanai (kopā)
dotācijas
ārvalstu finanšu palīdzība
transferti
Izdevumi (kopā)
uzturēšanas izdevumi (kopā)
kārtējie izdevumi
subsīdijas, dotācijas un sociālie
pabalsti
uzturēšanas izdevumu
transferti
izdevumi kapitālieguldījumiem
Finansēšana
Naudas līdzekļu atlikumu
izmaiņas

1.1.
1.3.
1.4.
2.
2.1.
2.1.1.
2.1.2.
2.1.3.
2.2.
3.
3.1.

Iepriekšējā gadā
(faktiskā izpilde)
4 727 948

Pārskata gadā
apstiprināts
faktiskā
likumā*
izpilde
6 828 741
6 093 723

4 373 542
178 213
176 193
4 605 117
4 599 442
922 334
3 130 672

6 215 325
136 591
476 825
6 951 572
6 947 039
1 495 700
4 471 419

5 609 098
92 036
392 589
6 216 554
6 212 363
1 325 182
4 423 044

546 436

979 920

464 137

5 674
122 831
122 831

4 533
-122 831
-122 831

4 191
-122 831
-122 831

ES politiku un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto un finansēto projektu
un pasākumu īstenošanai izpildāmo programmu/apakšprogrammu izdevumi
(euro)
Apakšprogrammas
kods

Apakšprogrammas
nosaukums

Iepriekšējā
gadā
(faktiskā
izpilde)
264 279

63.02.00

Pārskata gadā
apstiprināts
faktiskā
likumā*
izpilde

Atmaksas valsts
931 366
460 138
pamatbudžetā par
Eiropas Savienības
fonda (ESF)
finansējumu (20072013)
Apakšprogrammas ietvaros 2014. gadā veiktas atmaksas valsts pamatbudžetā par veiktajiem
uzturēšanas izdevumiem Eiropas Savienības fondu līdzfinansētajos projektos:
aktivitātē 1.5.1.2. „Administratīvo šķēršļu samazināšana un publisko pakalpojumu
kvalitātes uzlabošana” 2 projektiem
apakšaktivitātē 1.5.1.3.2. „Publisko pakalpojumu kvalitātes paaugstināšana valsts,
reģionālā un vietējā līmenī” 1 projektam
63.06.00
Eiropas Sociālā fonds
1 667 989
732 593
684 217
(ESF) projektu un
pasākumu īstenošana
(2007-2013)
Apakšprogrammas ietvaros 2014. gadā veikta
īstenojamo projektu uzraudzība, finansēšana
apakšaktivitātē 1.5.2.2.1. projektu skaits - 2; apakšaktivitātē 1.5.2.2.2. projektu skaits - 23;
apakšaktivitātē 1.5.2.2.3.projektu skaits - 1
67.02.00
Atmaksas valsts
0
44 554
0
pamatbudžetā par
Eiropas Kopienas
iniciatīvu fondu
finansējumu
67.06.00
Eiropas Kopienas
74 820
477 389
456 893
iniciatīvas projektu
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īstenošana
Apakšprogrammas ietvaros 2014. gadā īstenoti divi projekti „Dažādi cilvēki. Atšķirīga pieredze.
Viena Latvija.” un „ Dzimumu līdztiesība ekonomisko lēmumu pieņemšanā – instruments
ekonomiskās konkurētspējas – vienlīdzības veicināšanai”.
70.05.00
Tehniskā palīdzība
258 364
117 519
111 714
ERAF, ESF, KF
apgūšanai (2007-2013)
Apakšprogrammas ietvaros 2014.gadā Darbības programmas „Cilvēkresursi un
nodarbinātība” aktivitātes 1.5.1.2. administrēšana: projekti uzraudzībā – 2; apakšaktivitātes
1.5.1.3.2. administrēšana: projekti uzraudzībā – 1; apakšaktivitātes 1.5.2.2.1. administrēšana:
projekti uzraudzībā – 2; apakšaktivitātes 1.5.2.2.2. administrēšana: projekti uzraudzībā – 23;
apakšaktivitātes 1.5.2.2.3. administrēšana:
projekti uzraudzībā – 1
70.06.00

Eiropas Komisijas
176 193
476 825
392 589
programmas
“Solidaritātes un
migrācijas plūsmu
pārvaldīšanas
programmas 2007. –
2013.gadam”
īstenošana
Apakšprogrammas ietvaros 2014. gadā īstenoti divi projekti „Nacionālais integrācijas centrs” un
“Pieredzes un labās prakses apmaiņa ES dalībvalstīs par trešo valstu pilsoņu integrācijas
jautājumiem”
70.22.00
Eiropas Atbalsta fonda
0
63 798
16 969
vistrūcīgākajām
personām (2014-2020)
pasākumu īstenošana
Apakšprogrammas ietvaros 2014.gadā uzsākts īstenot projekts “Tehniskā palīdzība Eiropas
Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām īstenošanai”
71.06.00
Eiropas Ekonomikas
2 059 265
4 107 528
4 094 034
zonas un Norvēģijas
finanšu instrumentu
finansētās programmas
īstenošana
Apakšprogrammas ietvaros 2014.gadā administrēta LV03 NVO programma
72.06.00
Latvijas un Šveices
104 207
0
0
sadarbības
programmas finansēto
projektu un pasākumu
īstenošana (2007 –
2013)
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NĀKAMAJĀ GADĀ PLĀNOTIE PASĀKUMI
2015.gadā Fonds plāno turpināt vairāku sabiedrības saliedēšanas programmu īstenošanu, kas
uzsāktas jau 2012.gadā. 2015.gadā Sabiedrības integrācijas fonds strādās ar valsts budžeta
finansētām programmām, kuras vērstas uz atbalstu diasporai un mazākumtautību biedrībām.
 Pilsoniskās līdzdalības veicināšanas programma (atbalsta programma diasporas NVO
darbības atbalstam) - programmas mērķis ir saglabāt latviešu diasporas saikni ar
Latviju un stiprināt tās nacionālo identitāti, kā arī veicināt to pilsonisko līdzdalību
Latvijas sabiedriski politiskajā dzīvē.
 Ārpusskoas pasākumu programma. Vasaras nometnes Latvijas un diasporas bērniem”
- programmas mērķa grupa ir diasporas bērni vecumā līdz 18 gadiem, kā arī viņu
vienaudži Latvijā. Programmas ietvaros tiks atbalstītas kopīgas nometnes un vasaras
skolas, kas vērstas uz diasporas bērnu saiknes stiprināšanu ar Latviju, kā arī diasporas
un Latvijā dzīvojošo bērnu kopīgu darbošanos.
 Mazākumtautību NVO projektspējas veicināšana - programmas mērķis ir veicināt
Latvijā dzīvojošo mazākumtautību pārstāvju iekļaušanos Latvijas sabiedrībā, uzlabojot
mazākumtautību biedrību un nodibinājumu projektspēju, nodrošinot apmācības
projektu ideju izstrādē, projektu iesniegumu sagatavošanā un projektu īstenošanā.
2015.gadā paredzēts turpināt īstenot 2012.gadā uzsākto Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ)
finanšu instrumenta programmu „NVO fonds”, 2014.gada nogalē tika izsludināts projektu
konkurss EEZ finanšu instrumenta finansētās programmas „NVO fonds" apakšprogrammā
„Nevalstisko organizāciju projektu programma" (mikroprojekti) un 2015.gada otrajā ceturksnī
plānots pabeigt projektu iesniegumu vērtēšanu.
Papildus minētajām aktivitātēm, Fonds plāno iesaistīties vairāku projektu īstenošanā – gan
Latvijas valsts, gan Eiropas Komisijas finansētu konkursu ietvaros. Daļa projektu iesniegumu
jau ir sagatavoti un iesniegti, bet daļa vēl ir izstrādes stadijā. Viens no projektiem paredzēts
Eiropas Komisijas programmas „Progress” ietvaros.
Aktīvs darbs tiek turpināts arī saistībā ar Eiropas Atbalsta fondu vistrūcīgākajām personām,
kura ietvaros 2015.gadā paredzēts uzsākt pārtikas un pamata materiālās palīdzības komplektu
izdali un ar to saistīto papildpasākumu nodrošināšanu.
Plānots turpināt projektu “Demogrāfisko pasākumu īstenošana Latvijā – daudzbērnu ģimenes
kartes – Goda ģimenes kartes ieviešana”, kura ietvaros tiek sniegts atbalsts daudzbērnu
ģimenēm.
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