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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. 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.

2013.gadā Fonds turpināja īstenot vairākas Eiropas Sociālā fonda aktivitātes, tika pabeigta Latvijas –
Šveices sadarbības programmas grantu shēma, kā arī uzsākta Eiropas Ekonomikas zonas finanšu
instrumenta programmas “NVO fonds” īstenošana.
Pārskata periodā Fonds īstenojis vairākas valsts budžeta finansētas programmas, kā arī Trešo valstu
valstspiederīgo integrācijas fonda atbalstīto starpkultūru komunikācijas apmācību programmu.
Pārskata periodā Fonds ir sagatavojis un iesniedzis vairākas jaunas politikas iniciatīvas. Neraugoties
uz augsto novērtējumu, vienīgā budžeta programma, kuru atbalstīja Ministru kabinets, bija Latviešu
valodas apguves programma, pārējās programmas valdības atbalstu neguva.
Nākamajos gados izmaiņas Fonda darbībā ir paredzamas sakarā ar to, ka jaunajā Struktūrfondu
periodā 2014.-2020. gadā Fonds neveiks starpniekinstitūcijas funkcijas, tas nozīmē, ka Fondam vairāk
būs jāpievēršas starptautisku projektu īstenošanai, analītiskajai darbībai un pētījumiem, kuru
rezultātā varētu politikas veidotājiem piedāvāt jaunus pakalpojumus. Nākotnē Fonda darbību varētu
ietekmēt arī tas, ka nav zināma starptautisko finanšu instrumentu tālākā darbība pēc 2014. gada,
piem., EEZ finanšu instruments, Trešo valstu valstspiederīgo fonds u.c.
Piedāvājam lasītājiem iepazīties ar Fonda darbību 2013.gadā.
Sabiedrības integrācijas fonda sekretariāta
direktore Aija Bauere
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1. Pamatinformācija
Sabiedrības integrācijas fonds (turpmāk – Fonds) ir publisks nodibinājums, kas izveidots saskaņā ar
Sabiedrības integrācijas fonda likumu. 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.
Savu mērķu īstenošanai Fonds apsaimnieko gan valsts budžeta, gan Eiropas Sociālā fonda, gan
ārvalstu finanšu līdzekļus, tajā skaitā, Eiropas Ekonomikas zonas (turpmāk – EEZ) finanšu instrumenta
un Latvijas un Šveices sadarbības programmas finanšu līdzekļus 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 2013.gadā vidēji nodarbināja 53 darbiniekus, tā struktūrā ir sekojošas vienības:
sekretariāta direktors, direktora vietnieks, Iekšējā audita nodaļa, Projektu nodaļa, Finanšu un budžeta
vadības nodaļa, Atbalsta nodaļa, Projektu konkursu nodaļa, Struktūrfondu uzraudzības nodaļa,
Programmu uzraudzības nodaļa, Finanšu kontroles nodaļa.
Fonda darbības virzienus nosaka Vidēja termiņa darbības un attīstības stratēģija, kuru Fonda padome
apstiprināja 2013.gada sākumā un kuras izpildi saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto, paredzēts
novērtēt pēc stratēģijas plānošanas laikposma beigām.

2. Fonda darbības rezultāti
2013.gadā Fonds turpināja īstenot Eiropas Sociālā fonda aktivitātes, jauni projektu konkursi
šajā gadā nenotika, uzraudzībā bija 136 projekti. 2013.gadā tika pabeigta Latvijas un Šveices
sadarbības programmas grantu shēma „NVO fonds”. 2013.gadā uzsākta EEZ finanšu instrumenta
programmas “NVO fonds” īstenošana, kopumā saņemti un izvērtēti vairāk nekā 1000 projektu
iesniegumi un uzsākta 143 projektu finansēšana. Valsts budžeta finansētās programmas 2013.gadā
bija:
Ārpusskolas pasākumu programma - vasaras nometnes Latvijas un diasporas bērniem;
Apmaiņas programma latviešu un mazākumtautību bērniem un jauniešiem;
Pilsoniskās līdzdalības veicināšanas programma, NVO līdzfinansējuma programma.
Šajās programmās kopumā finansēti 22 projekti.

2.1.

Fonda līdzdalība projektos

Pateicoties Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda finansējumam, 2013.gadā Fonds
turpināja organizēt apmācības „Starpkultūru komunikācija” valsts pārvaldes un pašvaldību iestāžu
darbiniekiem, kas sniedz pakalpojumus trešo valstu valstspiederīgajiem.
2013.gadā uzsākta arī tādu projektu īstenošana, kurus pabeigt plānots 2014.gadā – "Dažādi cilvēki,
atšķirīga pieredze, viena Latvija" (PROGRESS, līdz 31.07.2014.) un „Dzimumu līdztiesība ekonomisko
lēmumu pieņemšanā – instruments ekonomiskās konkurētspējas un vienlīdzības veicināšanai"
(PROGRESS, līdz 30.11.2014.).
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Projektu “Nacionālais integrācijas centrs”, kuru līdz 2014.gada jūlijam finansē Eiropas Trešo valstu
valstspiederīgo integrācijas fonds, Fonds ir pārņēmis no Kultūras ministrijas.

3. Komunikācija ar sabiedrību
3.1.

Sadarbība ar plašsaziņas līdzekļiem un informatīvie semināri

Pārskata periodā Fonds turpināja informēt sabiedrību par aktualitātēm savā darbībā. 2013.gadā
apstiprināta Fonda Komunikācijas stratēģija sadarbībai ar plašsaziņas līdzekļiem. Fonds organizējis 19
seminārus un divus apmācību kursus starpkultūru komunikācijā. 2013.gadā Fonds turpināja
elektroniska apkārtraksta: e-avīzes izdošanu par Eiropas Sociālā fonda projektiem Latvijā. Kopumā
2013.gadā izdotas 4 e-avīzes. Visas sagatavotās e-avīzes izsūtītas reģionālajiem struktūrfondu
informācijas centriem un ievietotas arī Fonda mājas lapas sadaļā „Informatīvie materiāli”.
Fonds arī aktīvi līdzdarbojas dzimumu līdztiesības jautājumu integrētās pieejas īstenošanā. 2013.gada
28. un 29.novembrī Fonds, sadarbībā ar Norvēģijas karalistes vēstniecību Latvijā rīkoja konferenci
"Gender and Minorities Mainstreaming". Konferences mērķis: veicināt dzimumu līdztiesības un
minoritāšu jautājumu integrēšanu Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta grantu
programmās, projektos un politikas līmenī, kā arī mazināt naida runas un naida noziegumus
sabiedrībā. Konferenci apmeklēja apmēram 80 dalībnieki no Norvēģijas, Islandes, Polijas, Lietuvas un
Latvijas. Konferences laikā dalībnieki atbalstīja Eiropas Padomes nacionālo kampaņu pret naida runu
(No Hate Speech Movement).

Ziņas plašsaziņas līdzekļiem – 85
Ziņu skaits Tviterī – 91
Mājas lapas apmeklējumi – 135 205
Informatīvie semināri – 19
E-avīžu skaits - 4

3.2.

Fonda mājas lapa

Mājas lapas apmeklējumu skaits 2013.gadā: 135 205 reizes, tsk. unikālie apmeklētāji: 62 806. Vidējais
uzturēšanās laiks mājas lapā: nepilnas 4 minūtes. Visvairāk apmeklēta mājas lapas sākumlapa, kā arī
sadaļa par izsludinātajiem projektu konkursiem.
Mājas lapu galvenokārt apmeklējuši interesenti no Latvijas, ASV, Apvienotās Karalistes, Norvēģijas,
Beļģijas, Zviedrijas, Vācijas, Krievijas un Lietuvas. Jauno apmeklētāju īpatsvars ir 44% (jeb 59460
interesentu).
2013.gadā regulāri aktualizēta informācija Fonda mājas lapā, nodrošinot informāciju par projektos
sasniegtajiem rezultātiem sadaļā „Projektu īstenotāju sagatavotie materiāli”. Atbalstīto projektu
saraksti tiek publicēti automātiskā režīmā Fonda mājas lapā www.sif.lv sadaļā „atbalstītie projekti”.
Fonda sagatavotās e-avīzes par ESF projektu īstenošanu arī pieejamas SIF mājas lapas sadaļā
„Informatīvie materiāli”. Fonds regulāri papildina mājas lapu ar aktualitātēm tā 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.
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Kopumā Fonds 2013.gadā publicējis 91 ziņu savā Twitter kontā, no kurām 9 ziņas ir saistītas ar
Eiropas Savienības vai Eiropas Sociālā fonda tematiku un Fonda sagatavotajām E-avīzēm par ESF
projektu rezultātiem. Fondam ir gandrīz 300 simti sekotāju Twitter kontā.
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.

4. Personāls
4.1.

Vispārīgais raksturojums

2013.gadā Fonda sekretariātā vidēji strādāja 53 štata darbinieki (t.i., bez komisiju locekļiem un
ekspertiem, kas nodarbināti uz uzņēmuma līgumu pamata vai akorda darba līgumu pamata).
Uz 31.12.2013. Fondā strādāja 57 štata darbinieki, t.sk., 54 sievietes, 3 vīrieši.
Fonda darbinieku sadalījums pa vecuma un dzimuma grupām (uz 31.12.2013.)
Vecums/ dzimums

Sievietes

Vīrieši

20-29 gadi

7

-

30-39 gadi

25

1

40-49 gadi

15

2

50-59 gadi

6

-

60-69 gadi

1

-

No 57 štata darbiniekiem 44 ir amatpersonas.
Pārskata gada beigās 3 darbinieces atradās bērna kopšanas atvaļinājumā. Kopumā 2013.gada laikā
bērna kopšanas atvaļinājumā atradās 5 darbinieces.
SIF darbinieku darba stāžs iestādē (uz 31.12.2013.)
Ilgums

Darbinieku skaits

Līdz 3 gadiem

13

3- 10 gadi

39

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.
2013.gadā Fondā kopumā strādāja 77 ārštata darbinieki (nodarbināti uz uzņēmuma līgumu pamata
vai akorda darba līgumu pamata), uz 31.12.2013. - 59 ārštata darbinieki.
II. Izbeigtas darba tiesiskās attiecības/ pieņemti darbinieki
2013.gadā: izbeigtas darba tiesiskās attiecības ar 4 štata darbiniekiem, no tiem 2 amatpersonām un 2
darbiniekiem; darbā pieņemti 9 štata darbinieki, no tiem 7 uz noteiktu laiku (saistībā ar darbu Fonda
īstenoto projektu ietvaros). Personāla mainība 2013.gadā vidēji bijusi 6 %.
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III. Personāla kvalifikācijas raksturojums
Fonda sekretariāta darbinieku izglītības līmenis (uz 31.12.2013.)
Izglītības līmenis

Ir ieguvuši

Turpina studijas

Doktora grāds

-

-

Maģistra grāds

29

-

Profesionālā augstākā izglītība

10

1

Bakalaura grāds

16

1

Vidējā speciālā izglītība

1

-

Vidējā izglītība

1

-

Fonda darbinieki arī pilnveido savu profesionālo kvalifikāciju. Tā 2 darbinieki ieguvuši valsts pārvaldes
iekšējā auditora sertifikātu, kā arī 1 gadījumā papildus bakalaura izglītībai apgūta profesionālā
augstākā izglītība tiesību zinātnēs.
2013.gadā profesionālās augstākās izglītības diplomu ieguvis 1 sekretariāta darbinieks.
2013.gadā kopā darbinieku apmeklētie profesionālās pilnveides pasākumi – semināri, kursi,
konferences u.c.:
Veids

Skaits

Seminārs

119

Apmācību kurss

28

Prezentācija

23

Praktiska apmācība

15

Konference

11

Meistarklašu diena

9

Pieredzes apmaiņa

4

Citi (infodiena, lekcija, kurss)

6

Kopā: 215

2013.gadā lielākoties apmeklēti Fonda organizētie profesionālās pilnveides pasākumi darbiniekiem
un Valsts kancelejas piedāvātās apmācības, kas paredzētas Eiropas Savienības struktūrfondu vadībā,
uzraudzībā un kontrolē iesaistītajiem darbiniekiem, kā arī Valsts administrācijas skolas apmācību
pasākumi.
Visvairāk apmeklētie profesionālās pilnveides pasākumi:
Sabiedrības integrācijas fonda organizētie – 56 reizes,
Valsts kancelejas organizētie – 53 reizes,
Valsts administrācijas skolas organizētie – 40 reizes,
Citu iestāžu organizētie – 66 reizes.
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2013.gadā apmeklētie profesionālās pilnveides pasākumi pa tēmām:
Nr.

Tēma

Darbinieku
skaits

1.

Valsts pārvaldes darbība (administratīvais process, iepirkumu
procedūras, datu aizsardzība, amatpersonu profesionālā ētika, interešu
konflikts un korupcijas novēršana)

58

2.

Ar EEZ finanšu instrumenta programmas „NVO fonds” ieviešanu/
administrēšanu saistīti jautājumi (izlases veida pārbaužu veikšana,
projektu elektroniskās vadības informācijas sistēmu lietošana un datu
analīze, kā arī saturiskie jautājumi – pilsoniskās sabiedrības
stiprināšana, naida noziegumu apkarošana, starpvalstu sadarbības
veicināšana starp Latvijas nevalstiskajām organizācijām un donorvalstu
nevalstisko un valsts pārvaldes sektoru)

54

3.

Ar Eiropas Savienības fondu administrēšanu saistīti jautājumi (projektu
ieviešanas pārkāpumu tiesiskās sekas, iepirkumi, finanšu kontrole, datu
ieguve un apstrāde, procesu vienkāršošana, komunikācija un
publicitāte)

38

4.

Valodas (angļu, franču)

27

5.

Vadības prasmes

15

6.

Grāmatvedība, finanses

8

7.

Nodokļu politika

5

8.

Citi

10
8

5. Audits
Pārskata gadā Iekšējā audita nodaļas darbinieki ir pārbaudījuši un analizējuši Sabiedrības integrācijas
fonda vadības izveidotās iekšējās kontroles un atbilstoši iekšējā audita gada plānam veikuši 5 auditus
piecās audita sistēmās (sk. tabulu Nr.1).
Iekšējā audita nodaļas 2013. gadā veiktie auditi
Tabula Nr.1

Nr.
p.
k.

Auditējamā sistēma

Audita nosaukums

Audita
veikšanas
periods

1.

Eiropas Ekonomikas zonas finanšu
instrumenta 2009.-2014.gada perioda
Iestādes stratēģiskā un darba
programmas „NVO fonds” vadības un
plānošana.
kontroles
sistēmas
atbilstības
novērtējuma audits

2013.gada II un
III ceturksnis

2.

SIF stratēģijas izstrāde un uzraudzība,
Iestādes stratēģiskā un darba Personāla atalgojuma, pakalpojuma
plānošana; Finanšu vadība.
apmaksas plānošana, izpilde un
kontrole

2013.gada II, III
un IV ceturksnis

3.

EEZ un Norvēģijas finanšu
instrumenta programmu un
projektu
sistēma
(2009.2014.), Programmu uzsākšana,
konkursu
dokumentācijas
sagatavošana, konkursa vadība
un līgumu slēgšana.

2013.gada II, III
un IV ceturksnis

Eiropas Ekonomikas zonas finanšu
instrumenta 2009.-2014.gada perioda
programmas „NVO fonds” uzsākšana,
konkursu dokumentācijas sagatavošana,
konkursa vadība un līgumu slēgšana

Dokumentācijas aprite, kontrole un
nodrošināšana;
arhīva vadība. Informācijas tehnoloģiju
tehnoloģiju
drošība un neparedzētu apstākļu
novēršanas vadība.

4.

Darbības
Informācijas
vadība

5.

Valsts
budžeta
finansēto
programmu
un
projektu
sistēma:
Programmu
uzsākšana,
konkursu
dokumentācijas sagatavošana,
konkursa vadība un līgumu
slēgšana
Auditu skaits kopā:

Valsts budžeta finansēto programmu
uzsākšana, konkursu dokumentācijas
sagatavošana, konkursa vadība un
līgumu slēgšana; SIF finanšu vadība un
uzskaite
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Uzsākts 2013.
gada IV
ceturksnī

Uzsākts
2013.gada IV
ceturksnī

5 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 iestādes
stratēģiskā un darba plānošanas sistēmā, kā arī Eiropas Ekonomikas zonas un finanšu instrumenta
programmu un projektu sistēmā.
Iekšējā audita nodaļas sagatavotie audita ziņojumi pēc to saskaņošanas ar sekretariāta vadību un
darbiniekiem tiek apstiprināti Fonda padomes sēdē, un Iekšējā audita nodaļa turpina uzraudzību par
audita rezultātā apstiprināto ieteikumu ieviešanu.

Fondā veiktie ārējie auditi, revīzijas un pārbaudes
Papildus Iekšējā audita nodaļas veiktajām pārbaudēm, Fonda izveidoto iekšējās kontroles sistēmu, kā
arī administrētās programmas un to rezultātus regulāri pārbauda Eiropas Komisijas, Latvijas
Republikas Valsts kontroles, Finanšu ministrijas, Valsts kases, kā arī pilnvarotie kontroles un audita
dienesti.
Iekšējā audita nodaļas 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.
2013.gadā Fondā veiktie auditi, revīzijas, pārbaudes, iekšējās vadības un kontroles sistēmu
izvērtējumi
Tabula Nr.2

Nr.
p.k.

Institūcija, kura veikusi vai
pilnvarojusi veikt pārbaudi vai
auditu

Audita, pārbaudes vai revīzijas
nosaukums

Audita
veikšanas
periods

1.

Sabiedrības integrācijas fondam 2007.Finanšu ministrija kā ES
2013. gada plānošanas perioda ES fondu
struktūrfondu un Kohēzijas
sabiedrības iestādei deleģēto funkciju
fonda vadošā iestāde
uzraudzības pārbaude

2013.gada I un
II ceturksnī

2.

Izdevumu deklarācijas sertificēšanas
pārbaudes par 1.darbības programmas
„Cilvēkresursi
un
nodarbinātība”
izdevumiem periodā, kas veikti periodā
no 2012.gada 30.novembra līdz
2013.gada 31. decembrim

2013.gada I līdz
IV ceturksnim

3.

Eiropas Ekonomikas zonas finanšu
Finanšu ministrijas ES fondu
instrumenta programmas LV03 „NVO
revīzijas
departaments
fonds” vadības un kontroles sistēmas
(Revīzijas iestāde)
atbilstības novērtējuma audits

2013.gada I , II
un III ceturksnī

4.

Eiropas Savienības struktūrfondu un
Finanšu ministrijas ES fondu Kohēzijas fonda 2007.-2013. gada
revīzijas
departaments plānošanas perioda publicitātes prasību
(Revīzijas iestāde)
nodrošināšanas uzraudzības sistēmas
audits

2013.gada II un
III ceturksnī

5.

KPMG Baltics SIA

Latvijas
un
Šveices
sadarbības
programmas grantu shēmas „NVO
fonds” finanšu pārskatu noslēguma
revīzija

2013.gada II, III
un IV ceturksnī

6.

Finanšu ministrija ES fondu Eiropas Savienības struktūrfondu un
revīzijas
departaments Kohēzijas fonda vadības un kontroles
(Revīzijas iestāde)
sistēmas audits

2013.gada II un
III ceturksnī

7.

Šveices
Konfederācijas
Latvijas
un
Šveices
Federālais
ārlietu
programmas audits
departaments

2013.gada II, III
un IV ceturksnī

Latvijas Republikas Valsts Kase

sadarbības
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8.

Latvijas
un
Šveices
sadarbības
Centrālā finanšu un līgumu programmas grantu shēmas „NVO
aģentūra
fonds” īstenošanas līguma CH04
ieviešanas pārbaude

2013.gada II,
III un IV
ceturksnī

9.

Eiropas Revīzijas palāta

Eiropas Sociālā fonda līdzfinansēto
darbības programmas „Cilvēkresursi un
nodarbinātība” projektu revīzija

Uzsākts
2013.gada III
ceturksnī

10.

Iepirkumu uzraudzības birojs

Fonda programmas „NVO fonds” LV03
administrēšanai plānotā iepirkuma
dokumentācijas pirmspārbaude par
interneta pakalpojumu sniegšanu SIF,
2013.gada III un
ceļojuma aģentūru pakalpojumiem
IV ceturksnī
komandējumu
nodrošināšanu,
kancelejas preču piegādi 2014.gadam
un automašīnas nomas pakalpojumu
iegādi

11.

1.darbības programmas „Cilvēkresursi
Finanšu ministrija ES fondu un nodarbinātība” ietvaros sertifikācijas
2013.gada III un
revīzijas
departaments iestādes laikā posmā līdz 2012.gada
IV ceturksnī
(Revīzijas iestāde)
31.decembrim apstiprināto izdevumu
papildu revīzija

12.

Finanšu ministrija ES fondu Eiropas Savienības struktūrfondu un
revīzijas
departaments Kohēzijas fonda vadības un kontroles
(Revīzijas iestāde)
sistēmas audits

Uzsākts
2013.gada III
ceturksnī

13.

Latvijas Republikas
kontrole

Likumības revīzija „Plānošanas reģionu
Valsts darbības
efektivitātes
izvērtējums
reģionu attīstības jomā un atbilstība
normatīvajiem aktiem”

Uzsākts
2013.gada III
ceturksnī

14.

Latvijas Republikas
kontrole

Valsts Finanšu revīzija Sabiedrības integrācijas
fondā par 2013. gada pārskatu

Uzsākts
2013.gada IV
ceturksnī

6. Budžets
Valsts budžeta finansējums un tā izlietojums
Sākotnēji 2013.gadam Fondam izpildāmo valsts budžeta programmu/apakšprogrammu kopējais
finansējums izdevumu segšanai bija plānots 4 407 793 latu 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
4 710 621 lati. Plānoto izdevumu izpilde gada beigās bija 3 906 897 lati jeb 82,9 % no gada plāna.
2013.gadā Fonds atbilstoši iestādes darbības virzieniem un struktūrai īstenoja šādas budžeta
programmas/ apakšprogrammas:
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Iestādes budžeta programmu (apakšprogrammu) struktūra 2013.gadā
01.00.00 Sabiedrības integrācijas fonda
vadība
02.00.00 Latvijas NVO fonda un
latviešu valodas apguves programmas
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 (2007-2013)
67.00.00 Eiropas Kopienas iniciatīvas
projektu un pasākumu īstenošana
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
71.00.00 Eiropas Ekonomikas zonas un
Norvēģijas finanšu instrumentu
finansēto programmu, projektu un
pasākumu īstenošana
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71.06.00 Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas
finanšu instrumentu finansētās programmas
īstenošana

72.00.00 Latvijas un Šveices sadarbības
programmas finansēto projektu un
pasākumu īstenošana
72.06.00 Latvijas un Šveices sadarbības
programmas finansēto projektu un pasākumu
īstenošana (2007 – 2013)

Fonda izpildāmo programmu/ apakšprogrammu finansējuma un tā izlietojuma kopsavilkums
(latos)

Nr. p.k.

Finansiālie rādītāji

1.

Finanšu resursi izdevumu
segšanai (kopā)

1.1.

dotācijas

1.2.

Iepriekšējā gadā
(faktiskā izpilde)

Pārskata gadā
apstiprināts
likumā*

faktiskā izpilde

3 907 490

4 703 803

3 986 406

3 879 766

4 383 458

3 733 236

maksas pakalpojumi un citi pašu
ieņēmumi

22 627

4 093

4 092

1.3.

ārvalstu finanšu palīdzība

5 097

125 249

125.249

1.4.

transferti

0

191 003

123 829

2.

Izdevumi (kopā)

3 906 032

4 710 621

3 906 897

2.1.

uzturēšanas izdevumi (kopā)

3 888 603

4 700 715

3 898 723

2.1.1.

kārtējie izdevumi

866 401

1 308 954

1 130 546

2.1.2.

subsīdijas, dotācijas un sociālie
pabalsti

1 795 013

2 587 204

2 378 961

2.1.3.

uzturēšanas izdevumu transferti

1 227 189

804 557

389 216

2.2.

izdevumi kapitālieguldījumiem

17 429

9 906

8 174

3.

Finansēšana

-1 458

6 818

-79 509

3.1.

Naudas līdzekļu atlikumu
izmaiņas

-1 458

6 818

-79 509

*precizētais plāns saskaņā ar Finanšu ministrijas rīkojumiem uz gada beigām
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Fonda pamatfunkciju īstenošanai izpildāmo programmu/apakšprogrammu finansējuma un tā
izlietojuma kopsavilkums
(latos)

Iepriekšējā gadā
(faktiskā izpilde)

Pārskata gadā

Nr. p.k.

Finansiālie rādītāji

1.

Finanšu resursi izdevumu
segšanai (kopā)

635 396

670 233

663 586

1.1.

dotācijas

612 769

666 140

659 494

1.2.

maksas pakalpojumi un citi pašu
ieņēmumi

22 627

4 093

4 092

2.

Izdevumi (kopā)

633 938

677 051

670 403

2.1.

uzturēšanas izdevumi (kopā)

633 523

672 865

666 217

2.1.1.

kārtējie izdevumi

394 001

482 337

482 326

2.1.2.

subsīdijas, dotācijas un sociālie
pabalsti

199 590

185 348

178 712

2.1.3.

uzturēšanas izdevumu transferti

39 932

5 180

5 179

2.2.

izdevumi kapitālieguldījumiem

415

4 186

4 186

3.

Finansēšana

-1 458

6 818

6 817

3.1.

Naudas līdzekļu atlikumu
izmaiņas

apstiprināts
likumā*

faktiskā izpilde
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-1 458

6 818

6 817

*precizētais plāns saskaņā ar Finanšu ministrijas rīkojumiem uz gada beigām
Programmas “Sabiedrības integrācijas fonda vadība” darbības galvenie mērķis ir nodrošināt 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
(latos)

Iepriekšējā gadā
(faktiskā izpilde)

Pārskata gadā

Nr. p. k.

Finansiālie rādītāji

1.

Finanšu resursi izdevumu
segšanai (kopā)

394 783

477 733

477 698

1.1.

dotācijas

372 156

473 640

473 606

1.2.

maksas pakalpojumi un citi pašu
ieņēmumi

22 627

4 093

4 092

2.

Izdevumi (kopā)

393 325

484 551

484 515

2.1.

uzturēšanas izdevumi (kopā)

392 910

480 365

480 329

2.1.1.

kārtējie izdevumi

371 510

463 087

463 087

2.1.2.

subsīdijas, dotācijas un sociālie
pabalsti

21 400

12 098

12 063

2.1.3.

uzturēšanas izdevumu transferti

5 180

5 179

2.2.

izdevumi kapitālieguldījumiem

415

4 186

4 186

3.

Finansēšana

-1 458

6 818

6 817

3.1.

Naudas līdzekļu atlikumu
izmaiņas

-1 458

6 818

6 817

apstiprināts
likumā*

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 Ārpusskolas pasākumu programmas īstenošana, Apmaiņas programmas latviešu un
mazākumtautību bērniem un jauniešiem īstenošana, Pilsoniskās līdzdalības veicināšanas
programmas īstenošana, NVO līdzfinansējuma programmas īstenošana. Programmas “Latvijas
NVO fonda un latviešu valodas apguves programmas” finansējums un izlietojums
(latos)

Nr.
p.k.

Finansiālie rādītāji

1.

Finanšu resursi izdevumu
segšanai (kopā)

1.1.

Iepriekšējā gadā
(faktiskā izpilde)

Pārskata gadā
apstiprināts
likumā

faktiskā
izpilde

140 091

192 500

185 888

dotācijas

140 091

192 500

185 888

2.

Izdevumi (kopā)

140 091

192 500

185 888

2.1.

uzturēšanas izdevumi (kopā)

140 091

192 500

185 888

2.1.1.

kārtējie izdevumi

12 993

19 250

19 239

2.1.2.

subsīdijas, dotācijas un sociālie
pabalsti

87 166

173 250

166 649

2.1.3.

uzturēšanas izdevumu transferti

39 932

0

0
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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
(latos)

Nr.
p.k.

Finansiālie rādītāji

Iepriekšējā gadā
(faktiskā izpilde)

Pārskata gadā
apstiprināts
likumā*

faktiskā
izpilde

1.

Finanšu resursi izdevumu
segšanai (kopā)

3 272 094

4 033 570

3 322 820

1.1.

dotācijas

3 266 997

3 717 318

3 073 742

1.3.

ārvalstu finanšu palīdzība

5 097

125 249

125 249

1.4.

transferti

0

191 003

123 829

2.

Izdevumi (kopā)

3 272 094

4 033 570

3 236 494

2.1.

uzturēšanas izdevumi (kopā)

3 255 080

4 027 850

3 232 506

2.1.1.

kārtējie izdevumi

472 400

826 617

648 220

2.1.2.

subsīdijas, dotācijas un sociālie
pabalsti

1 595 423

2 401 856

2 200 249

2.1.3.

uzturēšanas izdevumu transferti

1 187 257

799 377

384 037

2.2.

izdevumi kapitālieguldījumiem

17 014

5 720

3 988

3.

Finansēšana

0

0

-86 326

3.1.

Naudas līdzekļu atlikumu
izmaiņas

0

0

-86 326

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

Apakšprogrammas
kods

Apakšprogrammas
nosaukums

Iepriekšējā
gadā (faktiskā
izpilde)

Pārskata gadā
apstiprināts
faktiskā
likumā*
izpilde

Atmaksas valsts
pamatbudžetā par Eiropas
63.02.00
505 489
601 076
185 736
Savienības fonda (ESF)
finansējumu (2007-2013)
Apakšprogrammas ietvaros 2013.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” – 3 projektiem; apakšaktivitātē 1.5.2.2.3. „Atbalsts pašvaldībām
kapacitātes stiprināšanā ES struktūrfondu finansēto pasākumu ieviešanā” – 4 projektiem.
Eiropas Sociālā fonds (ESF)
63.06.00
projektu un pasākumu
1 814 314
1 173 535
1 172 269
īstenošana (2007-2013)
Apakšprogrammas ietvaros 2013.gadā veikta īstenojamo projektu uzraudzība, finansēšana
apakšaktivitātē 1.5.2.2.1. projektu skaits – 2; apakšaktivitātē 1.5.2.2.2. projektu skaits – 82;
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apakšaktivitātē 1.5.2.2.3.projektu skaits – 43.
Eiropas Kopienas iniciatīvas
67.06.00
0
157 920
52 584
projektu īstenošana
Apakšprogrammas ietvaros 2013.gadā uzsākta Projekta „Dažādi cilvēki. Atšķirīga pieredze. Viena
Latvija.” Īstenošana un projekta „Dzimumu līdztiesība ekonomisko lēmumu pieņemšanā –
instruments ekonomiskās konkurētspējas – vienlīdzības veicināšanai” īstenošana.
Tehniskā palīdzība ERAF,
70.05.00
ESF, KF apgūšanai (2007316 034
185 236
181 579
2013)
Apakšprogrammas ietvaros 2013.gadā Darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība”
aktivitātes 1.5.1.2. administrēšana: projekti uzraudzībā – 2; apakšaktivitātes 1.5.1.3.2.
administrēšana: projekti uzraudzībā – 3; apakšaktivitātes 1.5.2.2.1. administrēšana: projekti
uzraudzībā – 2; apakšaktivitātes 1.5.2.2.2. administrēšana: projekti uzraudzībā – 82;
apakšaktivitātes 1.5.2.2.3. administrēšana: projekti uzraudzībā – 47.
Eiropas Komisijas
programmas “Solidaritātes
un migrācijas plūsmu
70.06.00
24 309
191 003
123 829
pārvaldīšanas programmas
2007. – 2013.gadam”
īstenošana
Apakšprogrammas ietvaros 2013.gadā tika īstenoti divi projekti „Apmācību kursa „Starpkultūru
komunikācija” aktualizēšana, sagatavošana un ieviešana” un „Kopā. Vienoti. Aktīvi.”, kā arī uzsākta
projekta „Nacionālais integrācijas centrs” īstenošana.
Eiropas Ekonomikas zonas
un Norvēģijas finanšu
71.06.00
68 152
1 642 112
1 447 260
instrumentu finansētās
programmas īstenošana
Apakšprogrammas ietvaros 2013.gadā administrēta LV03 NVO programma.
Latvijas un Šveices
sadarbības programmas
72.06.00
finansēto projektu un
538 699
82 688
73 237
pasākumu īstenošana (2007
– 2013)
Apakšprogrammas ietvaros 2013.gadā administrēti Latvijas un Šveices sadarbības programmas
grantu shēmas „Nevalstisko organizāciju fonds” 12 apakšprojekti.
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7. Nākamajā gadā plānotie pasākumi
2014.gadā Fonds plāno turpināt vairāku sabiedrības saliedēšanas programmu īstenošanu, kas
uzsāktas jau 2012.gadā. 2014.gada pirmajā ceturksnī plānots izsludināt projektu konkursu
programmā „NVO līdzfinansējuma programma” un programmā „Latviešu valodas apguve”, kuras tiek
finansētas no valsts budžeta. Gada pirmajā pusē plānoti arī projektu konkursi Latvijas NVO fonda
programmas sabiedrības saliedēšanai ietvaros:
„Apmaiņas programma latviešu un mazākumtautību bērniem”;
„Ārpusskolas pasākumu programma”
2014. gadā paredzēts turpināt īstenot 2012.gadā uzsākto Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) finanšu
instrumenta programmu „NVO fonds”, gada nogalē izsludinot projektu konkursu EEZ finanšu
instrumenta finansētās programmas „NVO fonds" apakšprogrammā „Nevalstisko organizāciju
projektu programma" (mikroprojekti).
Fonds plāno arī turpināt iepriekšējo sadarbību ar nevalstiskajām organizācijām, piedāvājot bez
maksas izmantot Fonda telpas savu aktivitāšu īstenošanai un popularizēšanai.
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. Lielākie projekti paredzēti Eiropas Komisijas programmas
„Progress” ietvaros.
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