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PRIEKŠVĀRDS

Godātie pārskata lasītāji!
2011.gada 1.aprīlī stājās spēkā Sabiedrības integrācijas fonda likuma grozījumi, kuros ir
noteikts fonda mērķis- finansiāli atbalstīt un veicināt sabiedrības integrāciju un arī publiskā un
nevalstiskā sektora attīstības programmu un projektu īstenošanu. 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 darbību regulē Sabiedrības integrācijas fonda nolikums, kurš apstiprināts 2011.gada
15.aprīļa Fonda padomes sēdē.
2011.gadā sadarbībā ar Valsts kanceleju esam izstrādājuši Ministru kabineta noteikumu
projektu, kas reglamentē nevalstisko organizāciju atlasi darbam Fonda padomē. Ministru
kabineta noteikumi nr. 727 „Kārtība, kādā tiek izraudzītas nevalstiskās organizācijas darbam
Sabiedrības integrācijas fonda padomē” pieņemti 2011.gada 27.septembrī;
Sadarbībā ar Finanšu ministriju ir uzsākts darbs pie Ministru kabineta noteikumu projekta
izstrādes „Līdzfinansējuma piešķiršanas, vadības, uzraudzības un kontroles kārtība
sabiedrības integrācijas veicināšanai un nevalstiskā sektora attīstības programmu un projektu
īstenošanai”, kuru plānots pabeigt līdz 2012. gada martam.
Pārskata gadā Fonds veica Sadarbības iestādes(ESF aktivitātēs) un grantu shēmu
administrētāja funkcijas, piesaistot finanšu līdzekļus un piešķirot tos konkursa kārtībā gan
nevalstiskā sektora, gan publiskā sektora organizācijām un institūcijām, kuras īsteno projektus
pilsoniskās sabiedrības attīstības un publiskā un nevalstiskā sektora kapacitātes stiprināšanas
jomās jomās. Fonds apsaimniekoja gan valsts budžeta, gan Eiropas Sociālā fonda, gan
ārvalstu finanšu līdzekļus, tajā skaitā, Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un
Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta, Latvijas un Šveices sadarbības
programmas finanšu līdzekļus.
2011.gada 15.aprīlī Fonda padome apstiprināja valsts budžeta programmu „Pilsoniskās
sabiedrības stiprināšanas atbalsta programma 2011”.
Programma tika īstenota kās grantu shēma un tās mērķis bija veicināt pilsoniskās sabiedrības
iniciatīvas un palielināt iedzīvotāju īpatsvaru, kuri sadarbojas sabiedrībai svarīgu mērķu labā.
2011.gada otrajā pusgadā uzsākām aktīvu darbu pie jaunā EEZ finanšu instrumenta (2009.2014.) programmdokumentu izstrādes un saskaņošanas ar visām ieinteresētajām
organizācijām.
Par cik 2011.gadā ir sakārtota Fonda normatīvā bāze, 2012. gadā paredzēts uzsākt darbu
Fonda darbības un attīstības galveno virzienu izstrādē un iedzīvināšanā.
Būsim patiesi pateicīgi visiem, kas vēlas piedalīties šajā darbā ar vērtīgiem ierosinājumiem un
konsatruktīvu kritiku.
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 – Brīvības iela 40-39, Rīga, LV-1050.

POLITIKAS JOMAS UN DARBĪBAS VIRZIENI
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.
2011.gadā turpinājās Fonda darbības normatīvās bāzes izstrāde, ir paveikti sekojoši darbi:
 izstrādāts Sabiedrības integrācijas fonda nolikums, kuru Fonda padome apstiprināja
2011.gada 15.aprīlī, tajā noteikti padomes un sekretariāta pienākumi, tiesības un
darbības organizācija;
 Izstrādāti Ministru kabineta noteikumi nr. 727 „Kārtība, kādā tiek izraudzītas
nevalstiskās organizācijas darbam Sabiedrības integrācijas fonda padomē”, kuri
pieņemti 2011.gada 27.septembrī;
 Uzsākts darbs pie Ministru kabineta noteikumu projekta izstrādes „Līdzfinansējuma
piešķiršanas, vadības, uzraudzības un kontroles kārtība sabiedrības integrācijas
veicināšanai un nevalstiskā sektora attīstības programmu un projektu īstenošanai”,
kuru plānots pabeigt līdz 2012 gada martam.
Savu mērķu īstenošanai Fonds veic Sadarbības iestādes(ESF aktivitātēs) un grantu shēmu
administrētāja funkcijas, piesaistot finanšu līdzekļus un piešķirot tos konkursa kārtībā gan
nevalstiskā sektora, gan publiskā sektora organizācijām un institūcijām, kuras īsteno projektus
augstāk minētajās jomās. Fonds apsaimnieko gan valsts budžeta, gan Eiropas Sociālā fonda,
gan ārvalstu finanšu līdzekļus, tajā skaitā, Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un
Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta, Latvijas un Šveices sadarbības
programmas finanšu līdzekļus.
2011.gada 15.aprīlī Fonda padome apstiprināja valsts budžeta programmu „Pilsoniskās
sabiedrības stiprināšanas atbalsta programma 2011”.
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Programma tika īstenota kās grantu shēma un tās mērķis bija veicināt pilsoniskās sabiedrības
iniciatīvas un palielināt iedzīvotāju īpatsvaru, kuri sadarbojas sabiedrībai svarīgu mērķu labā.
Grantu shēmas ietvaros projektu iesniegumus varēja iesniegt reģionāla mēroga nevalstiskās
organizācijas, kuras veic nozīmīgu darbu pilsoniskās sabiedrības attīstības jomā,
līdzdarbojoties plānošanas reģionam svarīgu jautājumu risināšanā, iesaistot šajā procesā citas
nevalstiskās organizācijas un sabiedrību.
Kopējais pieejamais finansējums ir LVL 22 000.
2011.gadā Fonds turpināja Eiropas Sociālā fonda un Latvijas un Šveices sadarbības
programmas „NVO fonds” aktivitāšu īstenošanu.
Eiropas Sociālais fonda Darbības programmā „Cilvēkresursi un nodarbinātība” Fonds
īsteno 7 aktivitātes:
1.5.1.2. Administratīvo šķēršļu samazināšana un publisko pakalpojumu kvalitātes uzlabošana;
1.5.2.1. Publiskās pārvaldes cilvēkresursu plānošanas un vadības informācijas tehnoloģiju
sistēmas izstrāde un ieviešana;
1.5.2.2.1. Sociālo partneru administratīvās kapacitātes stiprināšana;
1.5.1.3.1. Kvalitātes vadības sistēmas izveide un ieviešana;
1.5.1.3.2. Publisko pakalpojumu kvalitātes paaugstināšana valsts, reģionālā un vietējā līmenī;
1.5.2.2.2. NVO administratīvās kapacitātes stiprināšana;
1.5.2.2.3. Atbalsts pašvaldībām kapacitātes stiprināšanā Eiropas Savienības politiku
instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu
īstenošanai.
Kopējais finansējums 9,25 milj. LVL.
Pavisam kopā saņemti 636 projektu iesniegumi un atbalstīti 187 projekti.
Latvijas un Šveices sadarbības programmas „NVO fonds” mērķis ir veicināt pilsoniskās
sabiedrības ieguldījumu ekonomisko un sociālo atšķirību mazināšanā, atbalstot aktivitātes,
kas uzlabo dzīves kvalitāti bērniem un jauniešiem, kuri pakļauti sociālās atstumtības un
nabadzības riskam, un senioriem.
Programmas finansējums 3,5 milj. CHF.
Pavisam kopā saņemti 455 projektu iesniegumi un atbalstīts 61 projekts.
2011.gadā Fonda uzraudzībā bija 1099 projekti programmās, kurās projektu
finansēšana ir pabeigta (ES Phare, ES Pārejas programma „Sabiedrības integrācijas
veicināšana Latvijā”, Eiropas Sociālā fonda 2004.-2006. grantu shēmas, EEZ un Norvēģijas
valdības divpusējie finanšu instrumenti, Eiropas Sociālā fonda 2007.-2013.).
2011.gadā Fonds uzsāka jaunas programmas izstrādi- Eiropas Ekonomikas Zonas finanšu
instrumenta programma „NVO fonds” , kuras uzsākšana paredzēta 2012.gada 3.ceturksnī.
Programmas finansētāji - Islande, Lihtenšteinas Firstiste, Norvēģijas Karaliste un Latvijas
Republika.
Programmai pieejamais finansējums ir 10 365 000 eiro un projektu īstenotāji – Latvijas
Republikā dibinātas un darbojošās NVO.
Programmas mērķis ir stiprināt pilsoniskās sabiedrības attīstību un stiprināt atbalstu
sociālajam taisnīgumam, demokrātijai un ilgtspējīgai attīstībai.
Programma tiks ieviesta kā divas apakšprogrammas.
„NVO darbības atbalsta programma”
Apakšprogrammai tiek paredzēti 40% no kopējā programmas ietvaros paredzētā finansējuma
projektiem. Apakšprogrammas atbalsts ir paredzēts NVO ikdienas darbības atbalstam tādās
jomās kā demokrātija un līdzdalības demokrātija; cilvēktiesības, t.sk. minoritāšu tiesības; laba
pārvaldība un atklātība; rasisma, ksenofobijas un diskriminācijas ierobežošana; sociālās
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nevienlīdzības, nabadzības un sociālās atstumtības mazināšana, tostarp lauku apvidos, un
dzimumu līdztiesība un uz dzimumu balstītas vardarbības mazināšana.
„NVO projektu programma”.
Apakšprogrammai tiek paredzēti 60% no kopējā programmas ietvaros paredzētā finansējuma
projektiem. Apakšprogrammas ietvaros
ir paredzēts atbalstīt NVO projektus šādās
tematiskajās jomās:
Sociālā sektora aktivitātes, ieskaitot labklājības celšanu un pamatpakalpojumu
nodrošināšanu, vietējās un reģionālās nevalstisko organizāciju iniciatīvas sociālās iekļaušanas
veicināšanai un dzimumu līdztiesības veicināšanai, t.sk. atbalsts sociālās atstumtības riskam
pakļautajiem bērniem un jauniešiem;
Vienotas sabiedrības izveide - starpkultūru dialogs un nacionālo minoritāšu integrācija, tai
skaitā nacionālās identitātes stiprināšana, izpratni veicinošas informatīvās aktivitātes un
izglītojošas aktivitātes par pilsonības jautājumiem un valodas apmācības aktivitātes, kas
veicina demokrātisko līdzdalību, novērš diskrimināciju, veicina iecietību un sekmē pilsonības
iegūšanu.
Noslēdzot EEZ finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta
aktivitātes, Fonds organizēja vairāku analītisku darbu izstrādi un informatīvus
pasākumus, lai plašai sabiedrībai pastāstītu par šī instrumenta atbalstīto projektu rezultātiem,
to ieguldījumu pilsoniskās sabiedrības stiprināšanā Latvijā.
Viens no tādiem bija EEZ finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu
instrumenta programmas „NVO fonds” izvērtējums 2004.-2009.gada periodā.
Programmas „NVO fonda” grantu shēmu „NVO darbības atbalsta programma”, „NVO
projektu programma” un „NVO kapacitātes stiprināšanas programma” izvērtējuma mērķis
bija analizēt to ietvaros īstenoto projektu ieguldījumu programmas mērķu un rezultātu
sasniegšanā laika periodā no 2007.gada septembra līdz 2011.gada februārim. Izvērtējuma
rezultāti tika apspriesti Fonda padomē, pielietoti jaunā EEZ finanšu instrumenta “NVO fonds”
(2009.-2013.g) programmēšanā un jebkurš interesents var ar šo informāciju iepazīties Fonda
mājas lapā.
Tika izdota grāmata “EEZ finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā
finanšu instrumenta programmas „NVO fonds” projekti Latvijā”, kurā apkopota
informācija par visiem projektu rezultātiem un veikts pētījums “Pārskats par NVO sektoru
Latvijā”.
2011.gadā Fonds piedalījās vairāku starptautisku projektu īstenošanā.
Projekts „Pieredzes apmaiņa, meklējot jaunas pieejas Eiropas Savienības un citu
ārvalstu finanšu instrumentu programmu administrēšanā” tika īstenots no 2011.gada
marta līdz novembrim Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programmā „Valsts
administrācija”.
Projekta mērķis bija veicināt starptautisko sadarbību Baltijas jūras reģiona valstu starpā,
veicinot starptautiskās sadarbības kompetenci, regulāru pieredzes un labās prakses apmaiņu
Eiropas Sociālā fonda darbības jomās.
Projekta ietvaros Organizētas un notikušas 2 pieredzes apmaiņas vizītes. No 12. līdz
15.septembrim pieredzes apmaiņas vizīte Stokholmā un no 11. līdz 14.oktobrim vizīte
Helsinkos. Projekta rezultātā:
Iegūta informācija un izpratne par Eiropas Sociālā Fonda administrēšanas sistēmām Zviedrijā
un Somijā, izveidoti kontakti ar līdzīgām ESF starpniekinstitūcijām Zviedrijā un Somijā,
identificētas jaunas idejas Fonda darbības pilnveidošanai ESF programmu īstenošanā
(piemēram, iegūta detalizēta informācija par izlases veida dokumentu pārbaudēm Zviedrijas
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ESF), identificētas jaunas idejas projektiem (Atbalsta projektu idejas ESF mākamajam
periodam – starptautiskās sadarbības veicināšana un koordinēšana ES projektos, Projektu
sagatavošanas konsultāciju centra izveide, nacionālo tematisko darba grupu izveide un
koordinēšana), izveidota sadarbība ar Zviedrijas ESF padomes atbalstītu projektu „Iekļaujoša
Eiropa”, 2011.gada decembrī parakstot sadarbības nodomu vēstuli.
Projektā „Sieviešu un bērnu tiesības Ukrainā - Komunikāciju komponente” Fonds
darbojās kā partneris Francijas konsultāciju kompānijas SAFEGE vadītā organizāciju
konsorcijā kopā ar Beļģu kompāniju ASPECT un Ukrainas komunikāciju aģentūru
MAINSTREAM EK TACIS programmā. Projekts tika īstenots laika periodā no 2009.gada
jūlija līdz 2011. gada decembrim.
Projekta mērķis bija Atbalstīt Ukrainas valdības un pilsoniskās sabiedrības (NVO) centienus,
uzlabot bērnu tiesības un attīstīt dzimumvienlīdzīgu kultūru Ukrainas sabiedrībā.
Projekts nodrošināja konsultatīvu atbalstu Ukrainas Ģimenes, jaunatnes un sporta lietu
ministrijai, kā arī nevalstiskajām organizācijām, kas Ukrainā darbojas ar bērnu tiesību un
dzimumu līdztiesības jautājumiem. Projekta ietvaros sasniegti šādi rezultāti:
īstenota apjomīga sociālā komunikāciju kampaņa Ukrainā ar mērķi mazināt stereotipus un
veicināt izpratni sabiedrībā (Web portāls, aproču akcija, ieviesta „Industrijas balva”, regulāras
materiālu publikācijas rakstošajos medijos, vides reklāma, televīzijas sižeti, izveidots plašs
reģionālo masu mediju kontaktpersonu tīkls), apmācīti NVO un plašsaziņas informācijas
līdzekļu pārstāvji un izveidota Tālāk-apmācītāju komanda (par jauniem sociālās
komunikācijas veidiem, sociālo kampaņu organizēšanas specifiku, par darbu ar masu
medijiem, komunikācijas plānošanu un monitoringu), izveidota ciešāka sadarbība starp NVO
un valsts institūcijām, kas iesaistīti konkrēto jautājumu risināšanā, projekta ietvaros izveidots
NVO sadarbības tīkls organizācijām, kas darbojas ar konkrēto tematiku, popularizēts
brīvprātīgais darbs.
Projektu „Apmācību kursa "Starpkultūru komunikācija" izstrāde un ieviešana” Fonds
īstenoja no 2011.gada marta līdz jūnijam Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda
2009.gada programmā. Projekta mērķis- uzlabot valsts, pašvaldību iestāžu darbinieku,
biedrību un nodibinājumu, kas sniedz pakalpojumus trešo valstu valstspiederīgajiem,
kompetenci.
Projekta ietvaros tika veikti šādi darbi: izstrādāta apmācību programma „Starpkultūru
komunikācija” (1 programma), valsts, pašvaldību iestāžu darbinieki, kā arī biedrību un
nodibinājumu pārstāvji gan teorētiski, gan praktiski apguvuši nepieciešamās starpkultūru
komunikācijas kompetences darbā ar trešo valstu valstspiederīgajiem (66 dalībnieki),
rokasgrāmatā „Starpkultūru komunikācija” vienkopus apkopoti kursa apraksti un mācību
materiāli par starpkultūru komunikāciju (500 eksemplāri) (Pielikums Nr.1), papildus
informācija un rokasgrāmatas eksemplāri tika izplatīti apmācību kursu dalībnieku kolēģiem,
sadarbības partneriem un citiem valsts, pašvaldību un NVO darbiniekiem, kas iesaistīti darbā
ar trešo valstu valstspiederīgajiem, ir radīts apmācības dalībnieku/ valsts, pašvaldību, biedrību
un nodibinājumu pārstāvju neformāls tīkls, kas savstarpēji var apmainīties ar aktuālo
informāciju, pieredzi un zināšanām, tādējādi arī turpmāk ceļot savu kompetenci, par apmācību
programmu un tās ieviešanas rezultātiem informētas ieinteresētās puses, izveidota atsevišķa
informatīvā vietne par projektu un sagatavotajiem mācību materiāliem Fonda mājas lapā.
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FONDA DARBĪBU REGULĒJOŠIE NORMATĪVIE AKTI PĀRSKATA PERIODĀ
2001.gada 5.jūlija likums „Sabiedrības integrācijas fonda likums”
2006.gada 15.jūnija likums „Eiropas Savienības
programmas un Pārejas programmas likums”

finanšu

instrumentu

PHARE

2007.gada 15.februāra likums „Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda
vadības likums”
2007.gada 18.oktobra likums „Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un
Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta vadības likums”
2008.gada 23.oktobra likums „Latvijas un Šveices sadarbības programmas vadības
likums”
Ministru kabineta 10.08.2004. noteikumi Nr.705 „Par Saprašanās memorandu starp
Eiropas Komisiju un Latvijas Republikas valdību Pārejas programmas ieviešanai”
Ministru kabineta 09.11.2004. noteikumi Nr.924 „Par Saprašanās memorandu par
Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta ieviešanu 2004.-2009.gadā, kurš
izveidots saskaņā ar 2003.gada 14.oktobra līgumu starp Norvēģijas Karalisti un Eiropas
Kopienu par Norvēģijas valdības divpusējo finanšu instrumentu 2004.-2009.gadā, starp
Norvēģijas Karalisti un Latvijas Republiku”
Ministru kabineta 16.11.2004. noteikumi Nr.948 „Par Saprašanās memorandu par Eiropas
Ekonomikas zonas finanšu instrumenta ieviešanu 2004.-2009.gadā starp Islandes
Republiku, Lihtenšteinas Firstisti, Norvēģijas Karalisti un Latvijas Republiku”
Ministru kabineta 10.10.2006. noteikumi Nr.834 „Kārtība, kādā sagatavo un iesniedz
pārskatus PHARE programmas un Pārejas programmas īstenošanas un uzraudzības
nodrošināšanai”
Ministru kabineta 24.10.2006. noteikumi Nr.874 „Kārtība, kādā sagatavo, apstiprina,
īsteno, uzrauga un izvērtē PHARE programmu un Pārejas programmu”
Ministru kabineta 24.10.2006. noteikumi Nr.875 „Kārtība, kādā ziņo par PHARE
programmas un Pārejas programmas vadībā konstatētajām neatbilstībām”
Ministru kabineta 26.06.2007. noteikumi Nr.419 „Kārtība, kādā Eiropas Savienības
struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina plānošanas
dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu”
Ministru kabineta 26.06.2007. noteikumi Nr.441 „Eiropas Savienības fondu publicitātes un
vizuālās identitātes prasību nodrošināšanas kārtība”
Ministru kabineta 26.06.2007. noteikumi Nr.449 „Par Granta līgumu starp Īslandes,
Lihtenšteinas un Norvēģijas izveidoto Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta
komiteju un Latvijas Republikas Finanšu ministriju par Projektu sagatavošanas fonda
finansēšanu”
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Ministru kabineta 26.06.2007. noteikumi Nr.450 „Par Granta līgumu starp Norvēģijas
Karalistes Ārlietu ministriju un Latvijas Republikas Finanšu ministriju par Projektu
sagatavošanas fonda finansēšanu”
Ministru kabineta 26.06.2007. noteikumi Nr.453 „Par Granta līgumu starp Īslandes,
Lihtenšteinas un Norvēģijas izveidoto Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta
komiteju un Latvijas Republikas Finanšu ministriju par Nevalstisko organizāciju fonda
finansēšanu”
Ministru kabineta 26.06.2007. noteikumi Nr.454 „Par Granta līgumu starp Norvēģijas
Karalistes Ārlietu ministriju un Latvijas Republikas Finanšu ministriju par Nevalstisko
organizāciju fonda finansēšanu”
Ministru kabineta 10.07.2007. noteikumi Nr.484 „Kārtība, kādā publisko informāciju par
Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda projektiem”
Ministru kabineta 31.07.2007. noteikumi Nr.524 „Eiropas Savienības fondu vadības un
kontroles sistēmas izveidošanas prasības”
Ministru kabineta 04.12.2007. noteikumi Nr.839 „Par Latvijas Republikas valdības un
Šveices Konfederācijas padomes ietvarlīgumu par Latvijas-Šveices sadarbības
programmas īstenošanu ekonomisko un sociālo atšķirību samazināšanai paplašinātajā
Eiropas Savienībā”
Ministru kabineta 18.12.2007. noteikumi Nr.918 „Noteikumi par darbības programmas
„Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.6.1.1. aktivitāti „Programmas
vadības un atbalsta funkciju nodrošināšana”, darbības programmas „Uzņēmējdarbība
un inovācijas” papildinājuma 2.4.1.1. aktivitāti „Programmas vadības un atbalsta
funkciju nodrošināšana”, darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi”
papildinājuma 3.7.1.1. aktivitāti „Programmas vadības un atbalsta funkciju
nodrošināšana” un 3.8.1.1. aktivitāti „Programmas vadības un atbalsta funkciju
nodrošināšana””
Ministru kabineta 05.02.2008. noteikumi Nr.65 „Noteikumi par iepirkuma procedūru un
tās piemērošanas kārtību pasūtītāja finansētiem projektiem”
Ministru kabineta 26.02.2008. noteikumi Nr.114 „Kārtība, kādā valsts budžetā plāno
līdzekļus Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības
divpusējā finanšu instrumenta līdzfinansēto programmu, grantu shēmu un individuālo
projektu (arī apakšprojektu) īstenošanai un veic maksājumus”
Ministru kabineta 26.02.2008. noteikumi Nr.126 „Eiropas Ekonomikas zonas finanšu
instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta īstenošanas,
uzraudzības, novērtēšanas un auditu veikšanas kārtība”
Ministru kabineta 26.02.2008. noteikumi Nr.132 „Kārtība, kādā sniedzami ziņojumi par
Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā
finanšu instrumenta vadībā konstatētajām neatbilstībām un atgūstami neatbilstoši
veiktie izdevumi”
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Ministru kabineta 19.05.2008. noteikumi Nr.333 „Noteikumi par darbības programmas
„Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma aktivitāti „Administratīvo šķēršļu
samazināšana un publisko pakalpojumu kvalitātes uzlabošana””
Ministru kabineta 19.05.2008. noteikumi Nr.347 „Noteikumi par darbības programmas
„Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma aktivitāti „Publiskās pārvaldes
cilvēkresursu plānošanas un vadības informācijas tehnoloģiju sistēmas izstrāde un
ieviešana””
Ministru kabineta 02.06.2008. noteikumi Nr.395 „Noteikumi par darbības programmas
„Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma apakšaktivitāti „Kvalitātes vadības
sistēmas izveide un ieviešana””
Ministru kabineta 02.06.2008. noteikumi Nr.396 „Noteikumi par darbības programmas
„Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma apakšaktivitāti „Sociālo partneru
administratīvās kapacitātes stiprināšana””
Ministru kabineta 28.07.2008. noteikumi Nr.608 „Eiropas Ekonomikas zonas finanšu
instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta Nevalstisko
organizāciju fonda grantu shēmas „NVO kapacitātes stiprināšanas programma”
apakšprojektu iesniegumu trešā un ceturtā atklātā konkursa nolikums”
Ministru kabineta 28.07.2008. noteikumi Nr.609 „Eiropas Ekonomikas zonas finanšu
instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta Nevalstisko
organizāciju fonda grantu shēmas „NVO darbības atbalsta programma” apakšprojektu
iesniegumu trešā un ceturtā atklātā konkursa nolikums”
Ministru kabineta 28.07.2008. noteikumi Nr.610 „Eiropas Ekonomikas zonas finanšu
instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta Nevalstisko
organizāciju fonda grantu shēmas „NVO projektu programma” apakšprojektu
iesniegumu trešā un ceturtā atklātā konkursa nolikums”
Ministru kabineta 07.10.2008. noteikumi Nr.833 „Noteikumi par darbības programmas
„Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.5.1.1.2.apakšaktivitāti „Politikas
pētījumu veikšana””
Ministru kabineta 14.10.2008. noteikumi Nr.850 „Noteikumi par darbības programmas
„Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.5.1.3.2.apakšaktivitāti „Publisko
pakalpojumu kvalitātes paaugstināšana valsts, reģionālā un vietējā līmenī””
Ministru kabineta 25.11.2008. noteikumi Nr.962 „Noteikumi par darbības programmas
„Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.5.2.2.3.apakšaktivitāti „Atbalsts
pašvaldībām kapacitātes stiprināšanā Eiropas Savienības politiku instrumentu un
pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai””
Ministru kabineta 25.11.2008. noteikumi Nr.963 „Noteikumi par darbības programmas
„Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.5.2.2.2.apakšaktivitāti „Nevalstisko
organizāciju administratīvās kapacitātes stiprināšana””
Ministru kabineta 27.01.2009. noteikumi Nr.63 „Kārtība, kādā sniedzama un pārbaudāma
informācija par pievienotās vērtības nodokļa piemērošanu Eiropas Ekonomikas zonas
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finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta līdzfinansēto
programmu, grantu shēmu un individuālo projektu ietvaros”
Ministru kabineta 03.03.2009. noteikumi Nr.210 „Eiropas Savienības struktūrfondu un
Kohēzijas fonda vadības informācijas sistēmas izveidošanas un izmantošanas kārtība”
Ministru kabineta 24.03.2009. noteikumi Nr.245 „Eiropas Ekonomikas zonas finanšu
instrumenta grantu shēmas „Pilsoniskās sabiedrības stiprināšana un sabiedrības
integrācijas veicināšana” apakšprojektu iesniegumu atklāta konkursa nolikums”
Ministru kabineta 31.03.2009. noteikumi Nr.273 „Latvijas un Šveices sadarbības
programmas vadības nodrošināšanas kārtība”
Ministru kabineta 28.07.2009. noteikumi Nr.840 „Noteikumi par kritērijiem un kārtību
valsts budžeta dotācijas piešķiršanai pašvaldībām un plānošanas reģioniem Eiropas
Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda līdzfinansēto projektu īstenošanai”
Ministru kabineta 25.08.2009. noteikumi Nr.952 „Kārtība, kādā sniedz un pārbauda
informāciju par pievienotās vērtības nodokļa piemērošanu Eiropas Savienības
struktūrfondu finansēto projektu ietvaros un pieņem lēmumu par pievienotās vērtības
nodokļa iekļaušanu projektu attiecināmajās izmaksās”
Ministru kabineta 27.10.2009. noteikumi Nr.1238 „Eiropas Savienības fondu ieviešanas
uzraudzības un izvērtēšanas kārtība”
Ministru kabineta 16.02.2010. noteikumi Nr.140 „Kārtība, kādā vadošā iestāde,
sertifikācijas iestāde, sadarbības iestāde vai atbildīgā iestāde veic pārbaudi Eiropas
Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda finansētā projekta īstenošanas vietā”
Ministru kabineta 23.03.2010. noteikumi Nr.286 „Latvijas un Šveices sadarbības
programmas grantu shēmas ''NVO fonds" apakšprojektu iesniegumu atklāta konkursa
nolikums”
Ministru kabineta 18.05.2010. noteikumi Nr.464 „Noteikumi par 74.resora "Gadskārtējā
valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" 80.00.00 programmā plānoto
līdzekļu pārdales kārtību Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu
finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai”
Ministru kabineta 10.08.2010. noteikumi Nr.740 „Kārtība, kādā ziņo par Eiropas
Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda ieviešanā konstatētajām neatbilstībām,
pieņem lēmumu par piešķirtā finansējuma izlietojumu un atgūst neatbilstošos
izdevumus”
Ministru kabineta 09.11.2010. noteikumi Nr.1041 „Kārtība, kādā paredzami valsts budžeta
līdzekļi Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda līdzfinansēto projektu
īstenošanai, kā arī maksājumu veikšanas un izdevumu deklarācijas sagatavošanas
kārtība”
Ministru kabineta 28.12.2010. noteikumi Nr.1220 „Asignējumu piešķiršanas un izpildes
kārtība”
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FONDA STRUKTŪRA
Fondu pārvalda Fonda padome, kuru uz paritātes principiem veido valdības, pašvaldību un
nevalstiskā sektora pārstāvji. Padomes sastāvā ir 6 ministri (ārlietu, izglītības un zinātnes,
kultūras, labklājības, tieslietu, vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministri), 5
pašvaldību pārstāvji (pa vienam pārstāvim no Kurzemes, Vidzemes, Latgales, Zemgales un
Rīgas plānošanas reģiona), 6 nevalstisko organizāciju deleģēti pārstāvji (izvēlēti atklātā
konkursā), kā arī Valsts prezidenta pārstāvis. Fonda padomē pārstāvētās nevalstiskās
organizācijas izraugās uz trim gadiem, saskaņā ar 2011.gada 27.septembra Ministru kabineta
noteikumiem Nr. 727 „Kārtība, kādā tiek izraudzītas nevalstiskās organizācijas darbam
Sabiedrības integrācijas fonda padomē” (spēkā ar 2011.gada 5.oktobri). Fonda padomes
locekļi no sava vidus ievēl Fonda padomes priekšsēdētāju, kas vada Fonda padomes darbu –
šobrīd Fonda padomes priekšsēdētājs ir Zemgales plānošanas reģiona izvirzītais pārstāvis –
Jelgavas pilsētas Domes priekšsēdētājs Andris Rāviņš.
Fonda padome apstiprina Fonda vidēja termiņa darbības stratēģiju; saskaņo valsts budžeta
pieprasījumu kārtējam gadam; apstiprina budžeta izlietojumu kārtējam gadam; kontrolē Fonda
līdzekļu izlietojumu; apstiprina projektu konkursa nolikumu, komisijas sastāvu un komisijas
nolikumu, ja ārējos normatīvajos aktos nav noteikts citādi; apstiprina projektu konkursa
rezultātus; izskata Fonda īstenoto programmu un projektu izvērtēšanas ziņojumus; apstiprina
Fonda sekretariāta direktora amata konkursa nolikumu; apstiprina amatā Fonda sekretariāta
direktoru un nosaka Fonda sekretariāta direktora atalgojumu; apstiprina Fonda sekretariāta
amata vienību skaitu, kā arī lemj par citiem ar Fonda darbību saistītiem jautājumiem.
Fonda izpildinstitūcija ir sekretariāts, kurš nodrošina Fonda padomes darbu un pilda tās
pieņemtos lēmumus. Sekretariātu vada direktors, kuru amatā apstiprina Fonda padome. Fonda
sekretariāts veic šādas funkcijas: izstrādā projektu konkursu dokumentāciju, izsludina
projektu konkursus, organizē projektu iesniegumu vērtēšanu un atlasi, slēdz līgumus par
projektu īstenošanu, veic projektu uzraudzību un kontroli, apkopo īstenoto projektu rezultātus,
informē sabiedrību par izsludinātajiem projektu konkursiem, to ietvaros apstiprinātajiem un
īstenotajiem projektiem, nodrošina informatīvo un metodisko atbalstu projektu iesniedzējiem
un projektu īstenotājiem.
Fonda sekretariātā ir šādas nodaļas:
1. Projektu konkursu nodaļa;
2. Struktūrfondu uzraudzības nodaļa;
3. Programmu uzraudzības nodaļa;
4. Finanšu kontroles nodaļa;
5. Atbalsta nodaļa;
6. Finanšu un budžeta vadības nodaļa;
7. Projektu nodaļa;
8. Iekšējā audita nodaļa.
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IZMAIŅAS FONDA DARBĪBĀ PĀRSKATA PERIODĀ
2011.gadā Fonds, tāpat kā citas iestādes un organizācijas darbojās ekonomiskās krīzes
apstākļos, ar mazāku finansējumu nekā iepriekšējos gados. 2011.gadā Fonds administrēja
valsts budžeta, ES struktūrfondu, Latvijas un Šveices sadarbības programmas grantu shēmu
„NVO fonds” un valsts budžeta grantu shēmas.
Sabiedrības integrācijas fonda administratīvā budžeta sadalījums 2011.gadam kopā

Sabiedrības integrācijas fonda administratīvā budžeta sadalījums
no 2011.gada 01.janvāra līdz 2011.gada 30.aprīlim
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Sabiedrības integrācijas fonda administratīvā budžeta sadalījums
no 2011.gada 1.maija līdz 2011.gada 31.decembrim
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FONDA DARBĪBAS REZULTĀTI
PROJEKTU KONKURSI 2011.GADĀ
Eiropas Sociālā fonda 1.5.2.2.3. apakšaktivitāte „Atbalsts pašvaldībām kapacitātes
stiprināšanā Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu
palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai”
Apakšaktivitātes mērķis: ir panākt aktīvu un kvalitatīvu pašvaldību līdzdalību Eiropas
Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu
un pasākumu īstenošanā. Projektu ietvaros tiek atbalstītas apmācības un konsultācijas, izpētes
pasākumi, metodisko un informatīvo materiālu izstrāde un izplatīšana, informācijas un
publicitātes pasākumi par projekta īstenošanu.
Projektu konkursa veids: otrā un trešā atklātā projektu iesniegumu atlase.
Atbilstošie projektu iesniedzēji: plānošanas reģioni, republikas pilsētu un novadu
pašvaldības, kas izveidotas saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto vietējo pašvaldību
administratīvi teritoriālo iedalījumu.
Kopējais pieejamais finansējums:
Otrās atlases ietvaros: 711423,00 LVL;
Trešās atlases ietvaros: 778943,86 LVL (772 549,48LVL – finansējums, par kādu
izsludināta trešā atlase kopā ar 1.atlases īstenoto projektu grozījumu izdarīšanas rezultātā
iegūto finansējuma atlikumu – 6394,38LVL apmērā)
Pieejamais finansējums vienam projektam: 1 000 – 25 000 LVL (100% ESF finansējums).
Projektu konkursa izsludināšanas datums:
Otrā atlase: 2011.gada 7.janvāris.
Trešā atlase: 2011.gada 23.septembris.
Projektu iesniegšanas termiņš:
Otrā atlase: 2011.gada 23.februāris.
Trešā atlase: 2011.gada 27.oktobris.
Lēmums par atbalstītajiem projektiem:
Otrā atlase: 2011.gada 18.maijs un 22.jūlijs.
Trešā atlase: indikatīvi 2012.gada 17.janvāris.

Projektu
iesniedzēji
Plānošanas reģioni,
republikas pilsētu
un
novadu
pašvaldības



Atlase

Pieejamais
finansējums
(LVL)

Saņemto
iesniegumu
skaits

Apstiprināto
iesniegumu
skaits

Noslēgto
līgumu
skaits

Otrā

711423,00

62

44

43

Noslēgto
līgumu
summa
(LVL)
680067,51

Trešā

778 943,86

50

*

*

uz 2011.gada 31.decembri lēmumi par atlases rezultātiem vēl nav pieņemti
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Eiropas Sociālā fonda 1.5.2.2.2. apakšaktivitāte „Nevalstisko organizāciju
administratīvās kapacitātes stiprināšana"
Apakšaktivitātes mērķis: panākt aktīvu un kvalitatīvu nevalstiskā sektora līdzdalību lēmumu
pieņemšanas procesā un publisko pakalpojumu sniegšanā, kā arī Eiropas Savienības politiku
instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu
īstenošanā. Projektu ietvaros tiek atbalstītas šādas darbības: sabiedriskā labuma nevalstisko
organizāciju līdzdalības resursu stiprināšana politikas plānošanā un ieviešanā; nevalstisko
organizāciju līdzdalības veicināšana Eiropas Savienības sadarbības un attīstības sadarbības
tīklos; nevalstisko organizāciju sniegto publisko pakalpojumu pielāgošana kvalitātes
standartiem, inovatīvu pakalpojumu attīstīšana; informācijas un publicitātes pasākumi par
projekta īstenošanu.
Projektu konkursa veids: otrā atklātā projektu iesniegumu atlase.
Kopējais pieejamais finansējums: 825 667,00 LVL.
Atbilstošie projektu iesniedzēji: biedrības un nodibinājumi.
Pieejamais finansējums vienam projektam: 1 000 – 25 000 LVL (92,07 % ESF un 7,93%
privātais finansējums).
Projektu konkursa izsludināšanas datums: 2011.gada 19.maijs
Projektu iesniegšanas termiņš: 2011.gada 30.jūnijs
Lēmums par atbalstītajiem projektiem: 2011.gada 30.septembris. Finansējuma ietvaros,
kas atbrīvojies pēc nosacījumu izpildes projektiem, kas apstiprināti ar nosacījumu, bija
iespējams apstiprināt vēl divus projektu iesniegumus, par kuriem lēmums tika pieņemts
2011.gada 21.novembrī.

Projektu iesniedzēji
Biedrības
nodibinājumi

Pieejamais
finansējums
(LVL)

Saņemto
iesniegumu
skaits

Apstiprināto
iesniegumu
skaits

Noslēgto
līgumu
skaits

Noslēgto
līgumu
summa
(LVL)

825667,00

229

40

40

824907,69

un
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Valsts budžeta finansētā programma

„Pilsoniskās sabiedrības stiprināšanas atbalsta programma 2011”
(Nr. 2011.LV)
Grantu shēmas mērķis: attīstīt vidi ilgtspējīgai, uz rezultātu orientētai nevalstisko
organizāciju darbībai un palielināt iedzīvotāju īpatsvaru, kas darbojas savu un sabiedrības
mērķu labā. Grantu shēmas uzdevums ir atbalstīt nevalstiskās organizācijas, kuras veic
plānošanas reģiona attīstībai nozīmīgu darbu pilsoniskās sabiedrības attīstības jomā,
līdzdarbojoties plānošanas reģiona attīstības politikas izstrādāšanā, īstenošanā un uzraudzībā,
iesaistot šajā procesā citas nevalstiskās organizācijas un sabiedrību.
Kaut arī 2011.gadā grantu shēmas finansējums bija tikai 22 000 LVL, ko veidoja Sabiedrības
integrācijas fondam piešķirtie valsts budžeta dotācijas līdzekļi, tomēr projektu ietvaros
sasniegtie rezultāti vērtējami kā būtiski un nozīmīgi. Kā liecina projektu īstenotāju sniegtā
informācija, projektu ietvaros noorganizēti 11 iedzīvotāju forumi par vietējā novada attīstībai
svarīgiem jautājumiem (tai skaitā 5 forumi noorganizēti sadarbībā ar novadu pašvaldībām),
īstenotas 2 filantropijas kampaņas, veicinot iedzīvotāju līdzatbildību par vietējās kopienas
problēmu risināšanu, notikušas vairākas brīvprātīgā darba veicināšanas aktivitātes, kā arī
dažādos līdzdalības pasākumos (forumos, apaļā galda diskusijās u.c.) iesaistīti vismaz 442
iedzīvotāji no dažādām sociālajām grupām (jaunieši, seniori, mazākumtautību pārstāvji,
sociālās jomas darbinieki, kultūras jomas pārstāvji u.c.). Projektu rezultātā sniegts atbalsts
reģiona NVO darbībai un stiprināta to kapacitāte: sniegtas 405 bezmaksas konsultācijas 274
dažādiem adresātiem ar NVO darbību saistītos jautājumos, nodrošināta aktuālākās
informācijas izplatīšana vairāk nekā 3800 adresātiem, nodrošināti bezmaksas infrastruktūras
pakalpojumi 46 NVO un iedzīvotāju neformālo grupu īstenotajiem pasākumiem, veicināta
NVO sadarbība ar pašvaldībām, piedaloties sanāksmēs par brīvprātīgā darba attīstību,
sabiedrības integrāciju un citiem jautājumiem.1
Grantu shēmu ieviesa Fonds.
Projektu konkursa veids: atklāta projektu iesniegumu atlase.
Atbilstošie projektu iesniedzēji: biedrības un nodibinājumi.
Kopējais pieejamais finansējums: 22 000 LVL.
Pieejamais finansējums vienam projektam: maksimālais katram reģionam pieejamais
grantu shēmas finansējums – 4400 LVL, kas nepārsniedz 90% no projekta kopējām
attiecināmām izmaksām.
Projektu konkursa izsludināšanas datums: 2011.gada 18.aprīlis.
Projektu iesniegšanas termiņš: 2011.gada 16.maijs.
Lēmums par atbalstītajiem projektiem: 2011.gada 1.jūlijs.

1

Grantu shēmas „Pilsoniskās sabiedrības stiprināšanas atbalsta programma 2011” izvērtējums. Rīga: Sabiedrības
integrācijas fonds, 2012.
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Reģions
Rīga
Vidzeme
Kurzeme
Zemgale
Latgale
Kopā:

Pieejamais
finansējums
(LVL)
4400
4400
4400
4400
4400
22 000

Iesniegto
projektu
skaits

Apstiprināto
iesniegumu
skaits

3
1
2
1
1
8

1
1
1
1
1
5

Noslēgto līgumu
skaits
1
1
1
1
1
5

Kopējā
noslēgto
līgumu
summa
(LVL)
4311,32
4400,00
4392,36
4209,31
4400,00
21712,99

Latvijas un Šveices sadarbības programmas grantu shēma

„NVO fonds”
(Nr. 2010.CH04)
2011.gadā bija iespēja atbalstīt trīs papildus apakšprojektus šajā grantu shēmā, kur konkurss
tika izsludināts un noslēdzās 2010.gadā. Iespēja papildus apstiprināt apakšprojektus radās,
kad Šveices franka valūtas kursa svārstību rezultātā atbrīvojās no saistībām brīvs finansējums
312 198,55 CHF jeb 187 319,13 LVL apmērā.
Grantu shēmas mērķis: Grantu shēmas vispārējais mērķis ir veicināt pilsoniskās sabiedrības
ieguldījumu ekonomisko un sociālo atšķirību samazināšanā, atbalstot aktivitātes, kas uzlabo
dzīves kvalitāti bērniem un jauniešiem, kuri pakļauti sociālās atstumtības un nabadzības
riskam, un senioriem.
Grantu shēmas tiešie mērķi ir:
1. nodrošināt finansiālu atbalstu biedrībām, nodibinājumiem un sabiedriskā labuma
reliģiskajām organizācijām, kuru mērķa grupa ir bērni, jaunieši vai seniori;
2. atbalstīt biedrību, nodibinājumu un sabiedriskā labuma reliģisko organizāciju
aktivitātes, kas veicina grantu shēmas mērķa grupu vajadzību apmierināšanu;
3. palielināt pilsoniskās sabiedrības lomu sociālajā jomā;
4. veicināt nevalstiskā un publiskā sektora sadarbību;
5. veicināt sociālās atstumtības un nabadzības riskam pakļauto grupu pilsonisko
līdzdalību;
6. stiprināt Latvijas un Šveices nevalstisko sektoru sadarbību.
Atbilstošie projektu iesniedzēji: biedrības, nodibinājumi un reliģiskās organizācijas, kurām
ir sabiedriskā labuma statuss.
Kopējais pieejamais finansējums: 3 623 530 Šveices franku ekvivalents LVL (no tiem
85% Šveices Konfederācijas finansējums un 15% valsts budžeta līdzekļi):
- mikroprojektiem – 1 207 843 Šveices franku ekvivalents LVL.
- makroprojektiem – 2 415 687 Šveices franku ekvivalents LVL.
Pieejamais finansējums vienai organizācijai:
- mikroprojekti – kopējās attiecināmās izmaksas no 4600 LVL līdz 22 999,99 LVL
(ieskaitot), atbalsta intensitāte – grantu shēmas finansējums līdz 95%;
- makroprojekti – kopējās attiecināmās izmaksas no 23 000 LVL līdz 92 000 LVL
(ieskaitot), atbalsta intensitāte – grantu shēmas finansējums līdz 90%.
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Projektu
iesniedzēji

Pieejamais
finansējums
(CHF)

mikroprojekti
makroprojekti
Kopā:

1 207 843
2 415 687
3 623 530

Pārskata gadā
papildus
noslēgto
līgumu skaits

2
1
3

Papildus
noslēgto
līgumu
summa –
grantu
shēmas
finansējums
(LVL)
36 763,60
80 714,12
117 477,72

Kopā
noslēgto
līgumu
skaits līdz
pārskata
gada beigām

Kopā
noslēgto
līgumu
summa līdz
pārskata
gada beigām
(LVL)

39
20
59

680 040,22
1 344 790,29
2 024 830,51

PROJEKTU VĒRTĒŠANA UN LĒMUMU APSTRĪDĒŠANAS IESPĒJAS
Projektu iesniegumi tiek vērtēti pēc administratīvajiem, atbilstības un kvalitātes vērtēšanas
kritērijiem.
Administratīvajā vērtēšanā tiek veikta saņemto projektu iesniegumu pārbaude, vai ir iesniegti
visi projekta izvērtēšanai nepieciešamie dokumenti, vai projekta iesniegums noformēts
atbilstoši konkursa nolikuma prasībām, vai ir iesniegts prasītais projekta iesniegumu kopiju
skaits u.tml. Projektu atbilstības vērtēšanā tiek pārbaudīta projektu iesniedzēju un partneru (ja
konkrētās grantu shēmas ietvaros tiek pieļauta partnerību veidošana) atbilstība projektu
konkursa nolikumā noteiktajiem kritērijiem, kā arī projektu atbilstība konkrētās grantu
shēmas mērķiem un konkursa nosacījumiem par projektu norises vietu, ilgumu, finansējuma
apjomu un citiem. Projektu administratīvo un atbilstības izvērtēšanu veic Fonda darbinieki
(ESF aktivitātēs atbilstības vērtēšanu var veikt arī vērtēšanas komisija vai pieaicinātie
eksperti).
Ja projekts neatbilst kādam no administratīvajiem vai atbilstības vērtēšanas kritērijiem, Fonds
var pieprasīt projekta iesniedzējam iesniegt trūkstošo informāciju vai novērst projekta
iesniegumā konstatētās nepilnības Fonda norādītajā termiņā (izņemot gadījumus, kad projekta
iesniedzējs vai partneris nav atbilstošs vai projekts neatbilst konkrētās grantu shēmas
mērķiem). Ja pieprasītā informācija netiek saņemta vai nepilnības netiek novērstas noteiktajā
termiņā, projekta iesniegums tālāk netiek vērtēts un tiek noraidīts. Savukārt, precizētie
projektu iesniegumi tiek izvērtēti atkārtoti un, ja tie atbilst visiem administratīvajiem un
atbilstības vērtēšanas kritērijiem, projekts tiek virzīts tālākai vērtēšanai pēc kvalitātes
vērtēšanas kritērijiem. Minētā kārtība neattiecas uz ESF aktivitātēm, kurās projekta
iesnieguma precizēšana vērtēšanas laikā netiek pieļauta.
Projektu kvalitātes vērtēšanu veic katrai grantu shēmai speciāli izveidota vērtēšanas komisija,
ko apstiprina Fonda padome vai Fonda sekretariāta direktors (ESF aktivitātēs) un, kas
darbojas saskaņā ar Fonda padomes vai Fonda sekretariāta direktora apstiprinātu nolikumu.
Vērtēšanas komisija ir atbildīga par projektu konkursu ietvaros saņemto projektu
iesniegumu izvērtēšanu pēc kvalitātes vērtēšanas kritērijiem. Ja saņemts liels skaits projektu,
komisija to izvērtēšanai var pieaicināt neatkarīgus ekspertus, kas tiek atlasīti atklātā konkursā
atbilstoši noteiktām kvalifikācijas prasībām. Projekti tiek vērtēti saskaņā ar konkursa
nolikumā noteiktajiem vērtēšanas kritērijiem, piešķirot punktus un sniedzot komentārus
vērtējuma pamatojumam. Vienu projektu vērtē 2 eksperti, neatkarīgi viens no otra. Par galīgo
vērtējumu katrā kritērijā apstiprina visu vērtētāju piešķirto punktu vidējo aritmētisko vērtību.
Ekspertu un/ vai vērtēšanas komisijas locekļu sniegtos vērtējumus izskata vērtēšanas
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komisija klātienes sēdēs un lemj par to apstiprināšanu vai, nepieciešamības gadījumā,
par vērtējumu precizēšanu. Ja vērtējumi atšķiras būtiski, komisija lemj par vērtējumu
anulēšanu un projektu pārvērtēšanu, ko veic citi nozīmēti eksperti vai paši vērtēšanas
komisijas locekļi. Atsevišķos kvalitātes vērtēšanas kritērijos vai vērtēšanas kritēriju sadaļās ir
noteikts minimāli nepieciešamais punktu skaits, kas projektam jāiegūst, lai to virzītu tālākai
vērtēšanai. Ja projekts kādā no šīm vērtēšanas sadaļām noteikto punktu skaitu neiegūst, tas
tālāk netiek vērtēts un tiek ieteikts noraidīšanai.
Pēc visu projektu izvērtēšanas tiek sagatavots projektu saraksts prioritārā secībā pēc kopējā
iegūto punktu skaita un, atkarībā no pieejamā finansējuma, vērtēšanas komisija rekomendē
Fonda padomei vai Fonda sekretariāta direktoram (ESF aktivitātēs) projektus apstiprināt,
apstiprināt ar nosacījumu (ESF aktivitātēs) vai noraidīt. Vērtēšanas komisija ir atbildīga par
vērtēšanas rezultātiem, proti, katram projektam piešķirto punktu skaitu, taču tās lēmumi ir
tikai starplēmumi, un tiem ir rekomendējošs raksturs. Vērtēšanas komisijas sagatavoto
vērtēšanas ziņojumu apstiprina un galīgo lēmumu par projektu apstiprināšanu vai noraidīšanu
pieņem Fonda padome vai Fonda sekretariāta direktors (ESF aktivitātēs).
Visa informācija par projektu vērtēšanas gaitu un rezultātiem ir ierobežotas pieejamības
informācija, un ir pieejama saskaņā ar attiecīgajos likumos un normatīvajos aktos noteikto
apjomu un kārtību, izņemot personu vārdus, kuras vērtējušas projektu.
ESF aktivitātēs un apakšaktivitātēs projektu iesniedzēji lēmumu par projektu var apstrīdēt
atbildīgajā iestādē, kas ir Valsts kancelejas Eiropas Savienības struktūrfondu departaments
(turpmāk – atbildīgā iestāde). Ja arī atbildīgās iestādes lēmums ir negatīvs, to var pārsūdzēt
Administratīvajā tiesā, izņemot pārvaldes lēmumus, kuri tiek izdoti valsts pārvaldes iestādēm,
pašvaldībām un to iestādēm vai citām atvasinātām publiskām personām un kuri nav
pārsūdzami. Savukārt, visās pārējās grantu shēmās projektu iesniedzēji, kas ir privāto tiesību
subjekts (nevalstiskās organizācijas, sociālie partneri), lēmumu par projektu var pārsūdzēt
Administratīvajā tiesā viena mēneša laikā pēc lēmuma spēkā stāšanās datuma.
Pārskata gadā atbildīgajā iestādē tika apstrīdēti trīs 1.5.2.2.2. apakšaktivitātes ”Nevalstisko
organizāciju administratīvās kapacitātes stiprināšana” 2.atlases ietvaros pieņemtie Fonda
lēmumi par projektu iesniegumu noraidīšanu. Vienā gadījumā projekta iesniegums tika
noraidīts pēc administratīvās vērtēšanas kritērijiem, jo projektā paredzētie izdevumi neatbilda
noteiktajām attiecināmajām izmaksām, taču atbildīgā iestāde atstāja spēkā Fonda lēmumu par
projekta iesnieguma noraidīšanu. Otrā gadījumā projekta iesniedzējs apstrīdēja lēmumu, ar
kuru tā iesniegums tika noraidīts, jo pieejamais finansējuma apjoms nebija pietiekams, lai
atbalstītu šo projekta iesniegumu un iesniegumus, kas saņēmuši augstāku punktu skaitu,
norādot konkrētus kvalitātes vērtēšanas kritērijus, kuros, pēc iesniedzēja domām, viņam būtu
bijis jāsaņem augstāks punktu skaits. Arī šo lēmumu atbildīgā iestāde atstāja spēkā. Trešajā
gadījumā projekta iesniedzējs tika noraidīts vienā no kvalitātes vērtēšanas kritēriju sadaļām,
jo vērtējumā saņemtais punktu skaits, bija mazāks par noteikto minimāli nepieciešamo punktu
skaitu konkrētajā sadaļā. Šajā Fonda lēmumā atbildīgā iestāde atcēla lēmuma daļu par
piešķirto punktu skaitu attiecīgajā vērtēšanas kritēriju sadaļā, taču negrozīja un neatcēla
pārējās lēmuma daļas, t.sk., lēmuma daļu par projekta iesnieguma noraidīšanu.
1.5.2.2.3. apakšaktivitātes „Atbalsts pašvaldībām kapacitātes stiprināšanā Eiropas Savienības
politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un
pasākumu īstenošanai” ietvaros tika saņemts viens iesniegums pēc otrās atlases rezultātu
paziņošanas no projekta iesniedzēja par lēmuma apstrīdēšanu, kurš izdots, jo pieejamie
finanšu resursi nebija pietiekami, lai atbalstītu attiecīgo projekta iesniegumu un iesniegumus,
kas saņēmuši augstāku punktu skaitu. Projekta iesniedzējs lūdza pārskatīt vērtējumus
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konkrētos kvalitātes vērtēšanas kritērijos. Iesniegums par lēmuma apstrīdēšanu tika nosūtīts
izskatīšanai atbildīgajai iestādei. Atbildīgā iestāde atstāja spēkā Fonda lēmumu par projekta
iesnieguma noraidīšanu.
2010.gadā Administratīvā rajona tiesas Liepājas tiesu namā ierosinātajā administratīvajā lietā
Nr.A420832710 par biedrības „Kanu Atvars” pieteikumu par Fonda 2010.gada 5.novembra
lēmuma Nr.502 atcelšanu Latvijas un Šveices sadarbības programmas grantu shēmas „NVO
fonds” apakšprojektu atlases ietvaros spriedums līdz pārskata gada beigām vēl nebija
paziņots.
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PROJEKTU UZRAUDZĪBA
Fonda administrēto projektu uzraudzību veic Programmu uzraudzības nodaļa un
Struktūrfondu uzraudzības nodaļa sadarbībā ar Finanšu kontroles nodaļu. Struktūrfondu
uzraudzības nodaļa veic Fonda administrēto Eiropas Savienības struktūrfondu grantu
shēmu/ programmu projektu uzraudzību, savukārt Programmu uzraudzības nodaļa veic Fonda
administrēto valsts budžeta, ES Phare / Pārejas programmas, EEZ finanšu instrumenta un
Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta grantu shēmu un Latvijas un Šveices
sadarbības programmas uzraudzību. (Turpmāk tekstā tiks lietots apzīmējums Fonda
Uzraudzības nodaļas).
Projektu uzraudzības procesu nosaka Fonda projektu vadības procedūru rokasgrāmatas, ar
projekta īstenotāju noslēgtais finansēšanas līgums un citi Latvijas Republikas normatīvie akti.
2011.gadā tika veikta 14 grantu shēmu (GS) un programmu ietvaros īstenojamo 328 projektu
par kopējo grantu summu LVL 13 938 540,61 uzraudzība:
Nr.

Grantu shēmas / Programmas nosaukums

1.
2.
3.

4.

5.

6.

7.

8.

Projektu skaits
GS / programmā

Kopējais GS /
programmas
finansējums,
LVL

Latvijas un Šveices sadarbības programmas
grantu shēmas „NVO fonds”

61

2 065 465,89

Valsts budžeta grantu shēma „Pilsoniskās
sabiedrības stiprināšanas atbalsta
programma 2011”

5

21 712,99

1

10 000,00

NVO līdzfinansējuma programma
EEZ un Norvēģijas valdības divpusējā
finanšu instrumenta NVO fonda grantu
shēma „NVO kapacitātes stiprināšanas
programma” (Nr.2007.NVOF2.1.,
Nr.2007.NVOF2.2., Nr.2007.NVOF2.3. un
Nr.2007.NVOF2.4.)
EEZ un Norvēģijas valdības divpusējā
finanšu instrumenta NVO fonda grantu
shēmas „NVO darbības atbalsta
programma” (Nr. 2007.NVOF1.2., Nr.
2007.NVOF1.3. un 2007.NVOF1.4.)
2010./2011. gada darbības programmas
EEZ un Norvēģijas valdības divpusējā
finanšu instrumenta NVO fonda grantu
shēma „NVO projektu programma”
(Nr.2007.NVOF3.3. un Nr.2007.NVOF3.4.)
EEZ grantu shēma „Pilsoniskās sabiedrības
stiprināšana un sabiedrības integrācijas
veicināšana” (Nr.2009.LV0061) (saņemti un
izskatīti ietekmes novērtēšanas pārskati)
Administratīvo šķēršļu samazināšana un
publisko pakalpojumu kvalitātes uzlabošana
(Valsts stratēģiskā ietvardokumenta 2007.2013. gadu periodam aktivitāte Nr. 1.5.1.2.)
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51

24

14

32

2

748 904,29
(EUR 1 065 594,80)

441 747,55
(EUR 628 550,14)

533 270,92
(EUR 758 776,16)

483 693,69
(EUR 688 234,11)

2 066 020,00

9.

10.

11.

12.

13.

14.

Publiskās pārvaldes cilvēkresursu
plānošanas un vadības sistēmas attīstība
(Valsts stratēģiskā ietvardokumenta 2007.2013. gadu periodam aktivitāte Nr. 1.5.2.1.)
Sociālo partneru administratīvās kapacitātes
stiprināšana (Valsts stratēģiskā
ietvardokumenta 2007.-2013. gadu
periodam apakšaktivitāte Nr. 1.5.2.2.1)
Kvalitātes sistēmas izveide un ieviešana
(Valsts stratēģiskā ietvardokumenta 2007.2013. gadu periodam apakšaktivitāte Nr.
1.5.1.3.1.)
Publisko pakalpojumu kvalitātes
paaugstināšana valsts, reģionālā un vietējā
līmenī (Valsts stratēģiskā ietvardokumenta
2007.-2013. gadu periodam apakšaktivitāte
Nr.1.5.1.3.2.)
Nevalstisko organizāciju administratīvās
kapacitātes stiprināšana (Valsts stratēģiskā
ietvardokumenta 2007.-2013. gadu
periodam apakšaktivitāte Nr. 1.5.2.2.2.)
Atbalsts pašvaldībām kapacitātes
stiprināšanā Eiropas Savienības politiku
instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu
palīdzības līdzfinansēto projektu un
pasākumu īstenošanai (Valsts stratēģiskā
ietvardokumenta 2007.-2013. gadu
periodam apakšaktivitāte Nr. 1.5.2.2.3.)

1

2 835 105,00

2

2 280 481,51

13

256 934,60

22

507 534,60

46

836 252,16

54

851 417,41

Projektu uzraudzība tiek uzsākta tūlīt pēc finansēšanas līgumu noslēgšanas. Uzraudzības
procesa nodrošināšana pamatā balstās uz regulāru komunikāciju ar projekta īstenotāju,
ziņošanu par projekta ieviešanas gaitu (ziņojumi, atskaites un pārskati) un pārbaudēm
projektu īstenošanas vietās. Izskatot ziņojumus un atskaites, kā arī veicot pārbaudes projektu
īstenošanas vietās, Fonda Uzraudzības nodaļu projektu vadītāji pastāvīgi sadarbojas ar
Finanšu kontroles nodaļas darbiniekiem, tādējādi nodrošinot dubultās kontroles vai tā sauktā
“četru acu” principa ievērošanu. Minētais princips nozīmē, ka jebkura ziņojuma finanšu
atskaiti vai citus finanšu jautājumus neatkarīgi viens no otra pārbauda gan Uzraudzības
nodaļas darbinieks, gan Finanšu kontroles nodaļas darbinieks.
Projekta ieviešanas gaitā Fonda Uzraudzības nodaļu projektu vadītāji regulāri sazinās ar
finansējuma saņēmējiem. Projektu īstenotājiem tiek sniegtas konsultācijas par ļoti dažādiem
ar projekta ieviešanu saistītiem jautājumiem, kā, piemēram, iespējamās izmaiņas projektā,
iepirkuma procedūru ievērošana, projekta dokumentācijas noformēšanas kārtība,
nepieciešamie izdevumus pamatojošie dokumenti u.c.
Viens no būtiskiem darba uzdevumiem uzraudzības procesā ir saskaņot un akceptēt izmaiņas
noslēgtajos līgumos. Tas tiek veikts divos veidos:
1) ar vēstuļu apmaiņu, kad projekta īstenotājs informē par izmaiņām projektā un Fonds sniedz
savu vērtējumu par to. Resursu taupības nolūkos daudzas izmaiņas, kas līgumos neparedz
oficiālus grozījumus, tiek saskaņotas elektroniski, ar e-pasta vēstulēm;
2) veicot oficiālus līguma grozījumus. 2011.gadā kopumā Fonda Uzraudzības nodaļu
darbinieki ir sagatavojuši 273 līgumu grozījumus.
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2011.gadā Fonda Uzraudzības nodaļu darbinieki ir izskatījuši 267 informatīvos ziņojumus
un veikuši atbilstošus avansa maksājumus, kā arī izskatījuši un saskaņojuši
dokumentāciju 2 iepirkumiem.
Fonda Uzraudzības nodaļas 2011.gadā ir saņēmušas un apstiprinājušas 52 izpildes
ziņojumus, 20 starpposma ziņojumus, 256 progresa pārskatus (PP) un 304 maksājumu
pieprasījumus (MP):
Apstiprināto ziņojumu skaits
Nr.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Programmas nosaukums

izpildes starpposma
ziņojumi ziņojumi

Valsts
budžeta
grantu
shēma
„Pilsoniskās sabiedrības stiprināšanas
atbalsta programma 2010”
EEZ/Norvēģijas valdības divpusējā
finanšu instrumenta “NVO darbības
atbalsta programma”
EEZ/Norvēģijas valdības divpusējā
finanšu instrumenta “NVO kapacitātes
stiprināšanas programma”
EEZ un Norvēģijas valdības divpusējā
finanšu instrumenta NVO fonda grantu
shēma „NVO projektu programma”
Latvijas
un
Šveices
sadarbības
programmas grantu shēmas „NVO
fonds”
Administratīvo šķēršļu samazināšana
un publisko pakalpojumu kvalitātes
uzlabošana (Darbības programmas
„Cilvēkresursi un nodarbinātība”
aktivitāte Nr. 1.5.1.2.)
Publiskās
pārvaldes
cilvēkresursu
plānošanas un vadības sistēmas attīstība
(Darbības programmas „Cilvēkresursi
un
nodarbinātība”
aktivitāte
Nr.1.5.2.1.)
Sociālo
partneru
administratīvās
kapacitātes stiprināšana (Darbības
programmas
„Cilvēkresursi
un
nodarbinātība”
apakšaktivitāte
Nr.1.5.2.2.1.)
Kvalitātes sistēmas izveide un ieviešana
(Darbības programmas „Cilvēkresursi
un
nodarbinātība”
apakšaktivitāte
Nr.1.5.1.3.1.)
Publisko
pakalpojumu
kvalitātes
paaugstināšana valsts, reģionālā un
vietējā līmenī (Darbības programmas
„Cilvēkresursi
un
nodarbinātība”
apakšaktivitāte Nr.1.5.1.3.2.)
24

progresa
pārskati

maksājumu
pieprasījumi

5

0

n/a

n/a

24

16

n/a

n/a

3

0

n/a

n/a

14

0

n/a

n/a

7

4

n/a

n/a

n/a

n/a

8

20

n/a

n/a

3

6

n/a

n/a

8

22

n/a

n/a

16

15

n/a

n/a

64

65

Nevalstisko
organizāciju
administratīvās kapacitātes stiprināšana
11. (Darbības programmas „Cilvēkresursi
un nodarbinātība” apakšaktivitāte Nr.
1.5.2.2.2.)
Atbalsts
pašvaldībām
kapacitātes
stiprināšanā Eiropas Savienības politiku
instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu
palīdzības līdzfinansēto projektu un
12.
pasākumu
īstenošanai
(Darbības
programmas
„Cilvēkresursi
un
nodarbinātība” apakšaktivitāte Nr.
1.5.2.2.3.)

n/a

n/a

120

129

n/a

n/a

37

47

2011. gadā tika turpināti dažādi projektu īstenotāju informēšanas pasākumi, kuru efektivitāte
un lietderība ir atzinīgi novērtēta no projektu īstenotāju puses:
 Sagatavota metodika Latvijas un Šveices sadarbības programmas grantu shēmas "NVO
fonds" apakšprojektu īstenotājiem par informatīvo pārskatu sagatavošanu;
 Sagatavota metodika Latvijas un Šveices sadarbības programmas grantu shēmas "NVO
fonds" apakšprojektu īstenotājiem par apakšprojektu starpposma un noslēguma pārskatu
sagatavošanu.
 Katru ceturksni Fonda mājas lapā tika aktualizēts jautājumu - atbilžu kopsavilkums
Latvijas un Šveices sadarbības programmas grantu shēmas "NVO fonds";
 Noorganizēti 3 pieredzes apmaiņas semināri Latvijas un Šveices sadarbības programmas
grantu shēmas "NVO fonds" projektu īstenotājiem;
 sagatavoti un nosūtīti projektu īstenotājiem vairāki apkārtraksti par:
- būtiskākajām izmaiņām iedzīvotāju ienākuma nodokļa un valsts sociālās
apdrošināšanas obligāto iemaksu likmēm 2011.gadā;
- publicitātes prasību ievērošanu Latvijas un Šveices sadarbības programmas grantu
shēmai "NVO fonds";
- uzņēmuma līgumu slēgšanu ar esošajiem darbiniekiem;
- transporta izdevumu iekļaušanu apakšprojekta attiecināmajos izdevumos;
- izmaksu efektivitātes principa ievērošanu apakšprojektu īstenošanā;
- informācijas ievietošanu apakšprojektu īstenotāju mājas lapās;
 noorganizēti vairāki projektu uzsākšanas semināri:
- ESF apakšaktivitātes 1.5.2.2.3. „Atbalsts pašvaldībām kapacitātes stiprināšanā
Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības
līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai” projektu īstenotājiem;
- ESF apakšaktivitātes 1.5.2.2.2. „Nevalstisko organizāciju administratīvās
kapacitātes stiprināšana” projektu īstenotājiem;
 Latvijas un Šveices sadarbības programmas grantu shēmas "NVO fonds" apakšprojektu
īstenotājiem starpposma un noslēguma pārskatu sagatavošanas posmā nodrošināta iespēja
saņemt individuālas konsultācijas par finanšu atskaites sagatavošanu.
2011. gadā, lai atvieglotu un uzlabotu rezultātu apkopošanas procesu, tika turpināta
administrēto grantu shēmu apakšprojektu rezultātu uzskaite īpaši izveidotā sistēmā un notika
šīs sistēmas uzlabošana.
2011. gadā, lai nodrošinātu vienotu pieeju Latvijas un Šveices sadarbības programmas grantu
shēmas “NVO fonds” apakšprojektu rezultātu novērtēšanu problemātiskos gadījumos,
sagatavots „Metodiskais materiāls kopējo attiecināmo izmaksu apmēra noteikšanai projektos,
kuros nav sasniegti plānotie rezultāti vai mērķa grupa”.
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Saskaņā ar Fonda noteiktajām procedūrām un normatīvajiem aktiem Fonds projektu
īstenošanas laikā izlases kārtā veic pārbaudes projektu īstenošanas vietās. Galvenie pārbaudes
uzdevumi ir:
- projektu aktivitāšu ieviešanas jeb saturiskā pārbaude;
- projekta izdevumu un finanšu uzskaites pārbaude izlases kārtībā;
- projekta ietvaros veikto darbu, piegāžu un sniegto pakalpojumu atbilstības pārbaude
projektā paredzētajam;
- publicitātes un vizuālās identitātes atbilstības pārbaude normatīvo aktu prasībām;
- konsultāciju, ieteikumu un rekomendāciju sniegšana projekta īstenotājam;
Pārbaudes tiek veiktas, lai pārliecinātos, ka izdevumi, kas pretendē uz atmaksu, ir faktiski
veikti un ir attiecināmi finansēšanai. Atsevišķos gadījumos vizītes tiek veiktas ar mērķi
apmeklēt projektiem būtiskus, publiskus pasākumus, piemēram, projekta rezultātu
prezentācijas, noslēguma konferences u.tml.
2011. gadā Fonda Uzraudzības nodaļu darbinieki ir bijuši 71 pārbaudē projektu
īstenošanas vietās Rīgā, Daugavpilī, Rēzeknē, Jūrmalā, Jelgavā, Liepājā, Valmierā, Jēkabpilī,
Ogrē, Limbažos, Madonā, Alojā, Dundagā, Dobelē, Skrīveros, Kaunatā, Veselavas pagastā,
Līvānos, Salaspilī, Ķekavā, Valgundē, Jaunpilī, Ilūkstē, Aglonā, Preiļos, Mārupē.
“NVO kapacitātes stiprināšanas programmas” ietvaros 2011.gadā ir izskatīti un pieņemti
zināšanai 48 ilgtermiņa plāna izpildes ziņojumi.
EEZ grantu shēmas „Pilsoniskās sabiedrības stiprināšana un sabiedrības integrācijas
veicināšana” ietvaros 2011.gadā izskatīti un pieņemti zināšanai 23 apakšprojekta ietekmes
novērtēšanas pārskati.
Saskaņā ar 26.10.2006. Ministru Kabineta noteikumiem Nr.874 „Kārtība, kādā sagatavo,
apstiprina, īsteno, uzrauga un izvērtē PHARE programmu un Pārejas programmu” veiktas 14
pēcpārbaudes Phare un Pārejas programmu projektos.
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ĪSTENOTO PROGRAMMU/GRANTU SHĒMU
REZULTĀTU KOPSAVILKUMS
„Pilsoniskās sabiedrības stiprināšanas atbalsta programma 2011”.
2011. gadā tika īstenota valsts budžeta grantu shēma „Pilsoniskās sabiedrības stiprināšanas
atbalsta programma 2011”.
Grantu shēmas mērķis bija veicināt pilsoniskās sabiedrības iniciatīvas un palielināt
iedzīvotāju īpatsvaru, kuri sadarbojas sabiedrībai svarīgu mērķu labā.
Grantu shēmas ietvaros bija atbalstāmas aktivitātes 2 darbības virzienos:
1. Pilsoniskās sabiedrības formālu vai neformālu iniciatīvu (iedzīvotāju forums, kopienu fondu
kustība, iedzīvotāju interešu grupas) attīstības veicināšana ar mērķi mobilizēt iedzīvotāju resursus
un veicināt vietēja līmeņa līdzdalību.
2. Reģionālo NVO resursu centru attīstības veicināšana ar mērķi stiprināt reģionā esošo NVO
kapacitāti un atbalstīt to darbību.

Kopējais grantu shēmas ietvaros pieejamais finansējums bija 22 000 LVL no Sabiedrības
integrācijas fondam piešķirtajiem 2011.gada valsts budžeta dotācijas līdzekļiem. Grantu
shēmas finansējums tika sadalīts vienādās daļās viena projekta īstenošanai katrā plānošanas
reģionā. Vienam projektam pieejamais finansējums bija 4400 latu.
Kopā grantu shēmas ietvaros tika finansēti 5 projekti – pa vienam katrā plānošanas reģionā.
Visi grantu shēmas projekti ir veiksmīgi īstenoti un ir snieguši būtisku ieguldījumu grantu
shēmas mērķa sasniegšanā.
Pirmā darbības virziena ietvaros īstenoto aktivitāšu rezultātā:
- vietējie iedzīvotāji tika iesaistīti reģionālo problēmu apzināšanā, lēmumu pieņemšanā un
risinājumu izstrādāšanā (noorganizēti 11 iedzīvotāju forumi, iesaistīti 442 iedzīvotāji);
- tika veicināta filantropijas attīstība (īstenotas 2 filantropijas kampaņas);
- tika attīstīta NVO sadarbība ar konkrētām sociālajām grupām, lai iesaistītu tās vietējās
sabiedrības dzīves uzlabošanas procesos. Projektu tiešā mērķa grupa aptvēra vismaz 7 dažādu
sociālo grupu pārstāvjus – jauniešus, seniorus, mazākumtautību pārstāvjus, sociālās jomas
darbiniekus, kultūras jomas pārstāvjus, novadu un pilsētu vietējie iedzīvotājus, kā arī pašvaldību
pārstāvjus.
Otrā darbības virziena ietvaros īstenoto aktivitāšu rezultātā:
- nodrošinātas 405 bezmaksas konsultācijas 274 dažādiem adresātiem;
- nodrošināta bezmaksas infrastruktūras pieejamība 46 pasākumiem, ko organizēja 12 vietējās
NVO un 8 iedzīvotāju grupas;
- nodrošināta aktuālākās informācijas izplatīšana kopā 3800 adresātiem par NVO aktuāliem
jautājumiem.
- nodrošināta NVO līdzdalība reģionu politikas plānošanā un īstenošanā, veicinot reģiona NVO
sadarbību ar valsts un pašvaldību institūcijām, kā arī veicināta NVO savstarpēja sadarbība:
o NVO piedalījušās 6 sanāksmēs ar pašvaldību pārstāvjiem par sadarbības veidošanas,
brīvprātīgā darba attīstības un sabiedrības integrācijas jautājumiem. Sadarbībā ar novada
pašvaldībām noorganizēti 5 iedzīvotāju forumi (no projektos kopā īstenotajiem 11 forumiem)
un 1 seminārs;
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o projektu īstenošanā iesaistītas 10 partnerorganizācijas, notikuši 2 pieredzes apmaiņas
pasākumi, viena NVO piedalījusies starptautiskā tīkla Eurodesk sanāksmē, kā arī organizēts 1
reģiona NVO forums ar pašvaldību un plānošanas reģiona pārstāvju līdzdalību;
o 2 reģionos ir veikts sagatavošanās darbs jauna tīkla vai platformas izveidei.

Latvijas un Šveices sadarbības programmas grantu shēmas „NVO fonds”
Grantu shēmas ietvaros kopā noslēgts 61 līgums ar apakšprojektu īstenotājiem. Līdz
2011.gada 31.decembrim ir pabeigta 35 apakšprojektu īstenošana, no kuriem Fonds ir
izskatījis un apstiprinājis 7 apakšprojektu izpildes ziņojumus. Pārējo pabeigto apakšprojektu
noslēguma pārskati tika iesniegti 2012. gada sākumā un tiek izskatīti.
Lai novērtētu 7 apstiprināto apakšprojektu ietekmi uz grantu shēmas mērķu sasniegšanu,
tika apkopoti un novērtēti minēto apakšprojektu rezultāti.
Visos 7 pabeigtajos apakšprojektos mazināts migrācijas stress un nodrošinātas sociālās
iekļaušanās iespējas caur aktivitātēm, kas vērstas uz mērķa grupu vajadzību apmierināšanu:

nodrošināta iespēja apmeklēt dažādus kultūras pasākumus – koncertus,
izstādes, ekskursijas;

noorganizēti dažādi pasākumi – izstrādes, teātra izrāde u.c.;

nodrošinātas dažādas neformālās izglītības aktivitātes – darbnīcas, lekcijas,
semināri – gan esošo prasmju uzlabošanai, gan jaunu prasmju iegūšanai;

noorganizēti pasākumi, kas veicina veselīgu dzīves veidu – sacensības,
nometnes.
6 apakšprojektu ietvaros veicinātas institucionālas reformas caur sadarbību starp
publisko un nevalstisko sektoru. Sadarbība starp NVO un publisko sektoru (pašvaldībām un
to iestādēm – īpaši skolām) bijusi īpaši veiksmīga tādās jomās kā semināru, izstāžu u.c.
pasākumu organizēšana, kā arī mērķa grupas iesaiste projektos.
3 apakšprojekti ir snieguši ieguldījumu sociālās drošības uzlabošanā gantu shēmas
mērķa grupām – bērniem, jauniešiem un senioriem:

2 apakšprojektos nodrošināti mērķa grupu vajadzībām atbilstoši pakalpojumi –
terapijas, nodarbības, nometnes u.c.;

1 apakšprojektā izveidoti jauni sociāli pakalpojumi mērķa grupu vajadzībām;

1 apakšprojektā uzlaboti esošie sociālie pakalpojumi mērķa grupu vajadzībām.
Kopējā 7 pabeigtajos apakšprojektos sasniegtā tiešā mērķa grupa ir 837 bērni un jaunieši
un 269 seniori. No tiem 3 apakšprojektu ietvaros 595 bērni un jaunieši, kā arī 121 seniors ir
bijuši iesaistīti aktivitātēs, kas veicina sadarbību starp paaudzēm (3 apakšprojektos).
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Eiropas Sociālā fonda līdzfinansētā apakšaktivitāte 1.5.1.3.1. ″Kvalitātes vadības sistēmas
izveide un ieviešana″.
2011.gada 31.decembrī tika pabeigta pēdējā apakšaktivitātes projekta īstenošana. Pavisam
tika ieviests 21 projekts, kuru īstenoja valsts pārvaldes iestādes (15 projekti), tiesas (1
projekts), institūcijas, kam deleģēti atsevišķi valsts varas uzdevumi (1 projekts), plānošanas
reģioni (2 projekti), novadu pašvaldības (1 projekts) un to iestādes (1 projekts).
No visiem (21) projektiem 6 projekti bija mērķtiecīgi orientēti uz KVS ieviešanu un
sertificēšanu atbilstoši ISO 9001 standarta prasībām, 2 projekti – uz CAF modeļa ieviešanu;
pa 1 projektam (kopā 6 projekti) – uz specifisko standartu pielietošanu (ISO/IEC 27001 ar
sertifikāciju; ISO/IEC 17020; ISO 9001 un ISO/IEC 17025 integrācija), KVS ieviešanu pēc
ISO 9001 (bez sertifikācijas), ISO 9001 un CAF integrāciju, esošās KVS pilnveidi (neuzrādot
konkrētu modeli). Savukārt, 7 projekti bija vērsti uz viena vai vairāku KVS elementu izveidi/
pilnveidošanu.
Tāpat izstrādāti dokumenti KVS atbalstam un sekmīgai funkcionēšanai, kā piemēram, KVS
rokasgrāmatas, procesu apraksti un grafiskās procesu shēmas. Projektu īstenošanas laikā
izstrādāti procesu mērījumi, klientu apmierinātības mērīšanas metodikas, veiktas klientu
aptaujas.
Projektu ietvaros tika veiktas arī apmācības par tādām tēmām kā kvalitātes vadības pamati,
kvalitātes vadības sistēmu modeļi, kvalitātes vadības sistēmu iekšējais audits, kvalitātes
vadītāja loma, procesu pieeja/ vadība, neatbilstību vadība, risku vadība un citām. Kopā
apmācībās piedalījušies 1838 finansējuma saņēmēju institūciju darbinieki.
Projektu ietvaros īstenoti arī informācijas un publicitātes pasākumi par projektu norisi un
rezultātiem (informācija institūciju mājas lapās, publikācijas ziņu portālos, elektroniskajos
masu medijos un reģionālajos laikrakstos, izvietotas informatīvās plāksnes un paziņojumi
telpās, noorganizēta preses konference).

Eiropas Sociālā fonda līdzfinansētā apakšaktivitāte 1.5.1.3.2. ″Publisko pakalpojumu
kvalitātes paaugstināšana valsts, reģionālā un vietējā līmenī″.
Pārskata periodā apakšaktivitātes ietvaros noslēgušies 20 no 22 projektiem, no kuriem 10
projektus īstenojušas valsts tiešās pārvaldes iestādes, 2 – plānošanas reģioni, 7 – pašvaldības 1
– pašvaldības iestāde. Finansējuma saņēmēji darbojas publisko pakalpojumu jomā reģionos,
veselības, vides, nodarbinātības, drošības, izglītības un finanšu plānošanas jomās.
Projektu ietvaros tika veikta publisko pakalpojumu izvērtēšanas pasākumi –
iedzīvotāju/klientu aptaujas, fokusgrupas, intervijas, darba grupas, pētījumi. Publisko
pakalpojumu uzlabošanas pasākumu izstrāde un/vai ieviešana tika veikta izstrādājot iestādes
iekšējos procesus, dokumentāciju, e-pakalpojumu sadaļas, veidlapas, brošūras un
informatīvos materiālus, kā arī kvalitātes metodoloģijas, standartus rokasgrāmatas.
Finansējuma saņēmēji piedalījās apmācība par vienas pieturas aģentūras izveides principiem,
dokumentu vadības sistēmām, elektroniskajiem pakalpojumiem, kvalitātes vadības sistēmu un
procesiem, pakalpojumu kvalitātes pilnveidošanu un darbu ar klientiem. Projektu ietvaros
notika arī pieredzes apmaiņa, kā arī pakalpojumu novērtēšanas metodoloģiju izstrāde.
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Finansējuma saņēmēji strādāja ar tādiem publiskajiem pakalpojumiem kā vienas pieturas
aģentūra, viesnīcu elektroniskā rezervēšana, sabiedriskā transporta kustība pašvaldībās, epakalpojumi par nekustamā īpašuma nodokli, sociālie pakalpojumi, klientu apkalpošanas
pakalpojumi.

Eiropas Sociālā fonda līdzfinansētā apakšaktivitāte 1.5.2.2.2 „Nevalstisko organizāciju
administratīvās kapacitātes stiprināšana”
Pārskata periodā apakšaktivitātes ietvaros noslēgušies visi 42 pirmās atlases projekti, kas
īstenoti ar mērķi panākt aktīvu un kvalitatīvu nevalstiskā sektora līdzdalību lēmumu
pieņemšanas procesā un publisko pakalpojumu sniegšanā, kā arī ES fondu un ārvalstu finanšu
palīdzības projektu īstenošanā. Projektus īstenoja biedrības un nodibinājumi. Atbalstu
apakšaktivitātes ietvaros guvušas ap 500 nevalstiskās organizācijas, projektu aktivitātēs
piedalījušies – vairāk kā 2 400 dalībnieki.
Apakšaktivitātes ietvaros 33 projektos tika atbalstīta līdzdalības resursu stiprināšana politikas
plānošanā un ieviešanā nevalstiskajām organizācijām, kas darbojas sabiedriskā labuma
darbības jomā. 12 projektos tikai veicināta nevalstisko organizāciju līdzdalība Eiropas
Savienības sadarbības un attīstības sadarbības tīklos. 7 projektos notika nevalstisko
organizāciju sniegto publisko pakalpojumu pielāgošana kvalitātes standartiem. Savukārt
inovatīvu pakalpojumu attīstīšana tika atbalstīta 9 projektos.
Projektu ietvaros nevalstisko organizāciju biedri un pārstāvji piedalījušies apmācībās,
pieredzes apmaiņas pasākumos, izstrādāti informatīvie un metodiskie materiāli, veikti
pētījumi un īstenoti citi pasākumi (diskusijas, forumi, darba grupas utt.).

Eiropas Sociālā fonda līdzfinansētā apakšaktivitāte 1.5.2.2.3. „Atbalsts pašvaldībām
kapacitātes stiprināšanā Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu
finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai”
Pārskata periodā apakšaktivitātes ietvaros noslēgušies visi 14 pirmās atlases projekti.
Projektus īstenoja 2 plānošanas reģioni un 12 pašvaldības (novadu un republikas pilsētu).
Projektu ietvaros atbalstu saņēmušas 76 pašvaldības un 1280 to darbinieki.
Projektu ietvaros notika apmācības un konsultācijas. Pašvaldību un plānošanas reģionu
darbinieka mācījās par dažādiem ar projektu vadību saistītiem jautājumiem, finanšu un
iepirkumu jautājumiem, publicitāti un komunikāciju, kā arī citām attiecīgajai mērķa grupai
būtiskām tēmām, kā piemēram, tūrisma un kultūras mantojuma projektu sagatavošana,
energoefektivitātes jautājumi, būvniecības tiesiskuma ievērošana projektu īstenošanā u.c.
Tāpat apakšaktivitātē notika izpētes pasākumi, metodisko un informatīvo materiālu izstrāde
un izplatīšana, pieredzes apmaiņas pasākumi ar citām pašvaldībām Latvijā, kā arī informācijas
un publicitātes pasākumi par projektiem.
Visas projektu ietvaros veiktās darbības notikušas ar mērķi panākt aktīvu un kvalitatīvu
pašvaldību līdzdalību struktūrfondu un ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un
pasākumu īstenošanā.
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SABIEDRĪBAS VIENOTĪBAS BALVA
2010./2011.gada Sabiedrības vienotības balva
2010.gadā Sabiedrības vienotības balvas konkurss tika izsludināts jau astoto reizi pēc kārtas.
2010.gada 07.septembrī tika izsludināta pretendentu pieteikšana Sabiedrības vienotības
balvai. Pieteikumus varēja iesniegt līdz 22.oktobrim. Līdz pieteikšanās termiņa beigām tika
saņemti 40 pieteikumi. 2010.gadā notika divas Sabiedrības vienotības balvas vērtēšanas
komisijas sēdes, kurās komisija vienojās par balvu laureātiem, kuru kandidatūras virzīt
apstiprināšanai Fonda padomes sēdē 2011.gadā un apbalvošanas ceremonijai.
Svinīgā apbalvošanas ceremonija notika 2011.gada 4.martā un jau astoto gadu pēc kārtas tika
pasniegtas vairākas balvas. Galvenā balva – Sabiedrības vienotības balva tika pasniegta
biedrībai „Ziemeļu kaija” par ilglaicīgu un sistemātisku darbību sabiedrības integrācijas
veicināšanā. Tika pasniegtas arī veicināšanas balvas “Par ieguldījumu iecietības veicināšanā”
un “Par ieguldījumu vienādu iespēju sabiedrības veidošanā”, kuras saņēma: biedrība
„Apvienība Hiv.lv” par iecietības veicināšanu sabiedrībā pret stigmatizējamo pacientu grupu;
biedrība „Patvērums „Drošā māja”” par sociālās jomas problemātikas aktualizēšanu
sabiedrībā un ieguldījumu darbā ar patvēruma meklētājiem un bēgļiem; Natālija Kaže par
ilgstošu darbību sabiedrības integrācijas jomā; Vladimirs Novikovs par radošu un kvalitatīvu
darbību sabiedrības integrācijas jomā, radot sapratni starp dažādu nacionalitāšu bērniem un
pieaugušajiem.
Katru gadu tiek piešķirta viena galvenā balva – „Sabiedrības vienotības balva”. Papildus tiek
piešķirtas arī veicināšanas balvas, kuru apmērs un tematika var mainīties.
Īss ieskats sabiedrības vienotības balvas vēsturē
Balvu Fonds ir iedibinājis 2002.gadā, un tā tiek piešķirta organizācijai vai privātpersonai, kas
ar savu darbu vietējā vai valsts mērogā ir veicinājusi sabiedrības vienotību etniskajā vai
sociālajā jomā. Pretendentus balvas saņemšanai var izvirzīt ikviens interesents brīvā formā,
iesniedzot pieteikumu ar pamatojumu izvirzīšanai, pretendenta aprakstu un citus raksturojošus
materiālus. Balvas pretendentus vērtē īpaši izveidota vērtēšanas komisija, kurā darbojas
sabiedrībā pazīstami cilvēki un savu jomu profesionāļi, bet galīgo lēmumu par laureātiem
pieņem Fonda padome.
Balva var tikt piešķirta gan par veikumu etniskajā, gan sociālajā integrācijā. Balvas
potenciālie laureāti netiek ierobežoti arī pēc darbības mēroga. Līdz šim balva tika piešķirta
gan par veikumu visas valsts mērogā pazīstamiem cilvēkiem, gan par veikumu vienas
organizācijas ietvaros. Mūsuprāt, daudz būtiskāks par mērogu ir tas, kas motivē cilvēku
strādāt sabiedrības integrācijai. Ar balvas piešķiršanu Fonds vēlas ne tik daudz uzsvērt
paveikto, cik akcentēt veicēja vērtību pasauli. Motivācija darīt labu līdzcilvēkiem, savam
pagastam, pilsētai vai savai valstij vai palīdzēt nelaimē nokļuvušajiem citur pasaulē ir tas gara
spēks, ko vēlamies cildināt un ar to iepazīstināt sabiedrību, tādā veidā pastiprinot šo gara
spēku un aizraujot arī citus sekot balvas laureāta piemēram.
Vienotības balvas laureāti:
2002.gads:
Sabiedrības vienotības ideju popularizēšanā plašai sabiedrībai balvu saņēma Nils Muižnieks
– Latvijas Cilvēktiesību un etnisko studiju centra direktors;
Dažādu sabiedrības grupu tuvināšanās veicināšanā balvu saņēma Krāslavas Varavīksnes
vidusskola.
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2003.gads:
Sabiedrības vienotības ideju popularizēšanā plašai sabiedrībai balvu Oļģerts Tipāns –
izglītības ministra padomnieks;
Dažādu sabiedrības grupu tuvināšanās veicināšanā balvu saņēma Invalīdu Sporta un
rehabilitācijas klubs “Cerība”.
2004.gads:
Etniskās integrācijas jomā balvu saņēma Evija Papule – IZM Mazākumtautību izglītības
nodaļas vadītāja;
Sociālās integrācijas jomā balvu saņēma Latvijas Sarkanā krusta Valkas komiteja.

2005.gads:
Galveno balvu saņēma Skaidrīte Pudāne – Aknīstes psihoneiroloģiskās slimnīcas
Rehabilitācijas nodaļas vecākā medmāsa;
Balvas “Par ieguldījumu vienādu iespēju veicināšanā” saņēma:
NVO “Afrolat” vadītājs Kristofers Edžugbo,
NVO “Dace” vadītāja Dace Dmitrijeva,
NVO “Līdere” vadītāja Aiva Vīksna.
2007.gads:
Galveno balvu saņēma Saldus rajona Zirņu pagasta Kurzemītes pamatskola;
Balvas “Par ieguldījumu vienādu iespēju veicināšanā” saņēma:
NVO “Latvijas dialogi” dibinātājs un vadītājs, students Mārcis Skadmanis,
Latviešu diasporas Krievijā “krustmāte” Lauma Vlasova,
Biedrības “DIA+LOGS” darbiniece Agita Sēja.
2008.gads:
Galveno balvu saņēma Latvijas Nedzirdīgo Savienības prezidents Arnolds Pavlins.
”Vienādu iespēju sabiedrības veicināšanā” balvas saņēma:
Bauskas 2.vidusskolas direktore Vera Grigorjeva,
Viļānu bērnu-invalīdu biedrība „Saulstariņi”.
Balvu ”Par ieguldījumu iecietības veicināšanā” saņēma:
Biedrības "Izglītības iniciatīvu centrs" projektu koordinatore Daiga Zaķe.
2009.gads:
Galveno balvu saņēma biedrība “Dialogi.lv”.
Vienādu iespēju sabiedrības veicināšanā balvas saņēma:
Tukuma novada Sēmes pamatskolas pedagogs Kaspars Arhipovs,
Alternatīvās aprūpes centrs “Žēlsirdības māja”,
Biedrība “Latvijas Bērnu fonds”,
Mārīte Zariņa,
Jānis Bergs,
Iecietības veicināšanā balvu saņēma: Ziemeļvalstu ģimnāzijas skolotāja Tamāra Zitcere.
2010./2011.gads:
Galveno balvu saņēma biedrība “Ziemeļu kaija”.
Vienādu iespēju sabiedrības veicināšanā balvas saņēma:
Biedrība „Patvērums „Drošā māja””,
Natālija Kaže,
Vladimirs Novikovs,
Iecietības veicināšanā balvu saņēma: biedrība „Apvienība Hiv.lv”.
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FONDA ĪSTENOTIE PROJEKTI
2011.gada galvenie uzdevumi bija saistīti ar:
1) ES fondu Tehniskās palīdzības projekta administrēšanu un projekta „Tehniskā
palīdzība Sabiedrības integrācijas fondam Eiropas Savienības fondu ieviešanā” II
kārtas izstrādi;
2) Norvēģijas valdības finanšu instrumenta un Eiropas Ekonomikas zonas finanšu
instrumenta 2004.-2009. līdzfinansēto Sabiedrības integrācijas fonda apsaimniekoto
programmu ieviešanas nodrošināšanu;
3) Latvijas un Šveices sadarbības programmas grantu shēmas „NVO fonds” ieviešanas
nodrošināšanu;
4) Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009.-2014.gadam programmas
„NVO fonds” izstrādi;
5) Fonda līdzdalības nodrošināšanu projektos 2011.gadā.
2007.-2013.gada ES fondu Tehniskās palīdzības projektu ieviešana
2011.gadā Fonds turpināja projekta „Tehniskā palīdzība Sabiedrības integrācijas fondam
Eiropas Savienības fondu ieviešanā” I kārtas (2008.-2011.gadam) ieviešanu. Pārskata periodā
Projektu nodaļa nodrošināja ES fondu tehniskās palīdzības projekta ieviešanas pārraudzību,
sagatavojot projekta progresa pārskatus un maksājuma pieprasījumus, analizējot projekta
ieviešanas progresu, sagatavojot un aktualizējot iekšējos normatīvos aktus, kas saistīti ar
projekta ieviešanu un izmaksu attiecināšanu, kā arī uzturot regulārus kontaktus ar citām valsts
institūcijām.
Pārskata periodā Projektu nodaļa sagatavoja un iesniedza Centrālās finanšu un līgumu
aģentūrai (turpmāk – CFLA) projektu „Tehniskā palīdzība Sabiedrības integrācijas fondam
Eiropas Savienības fondu ieviešanā (II kārta)”. 2011.gadā 27.decembrī tika noslēgta
vienošanās ar Sadarbības iestādi (CFLA) par projekta II kārtas (2012.-2015.gadam) ieviešanu.
Projekta vispārīgais mērķis ir veicināt efektīvu Eiropas Savienības fondu apguvi Latvijā,
nodrošinot kvalitatīvu un savlaicīgu Sabiedrības integrācijas fonda kā Sadarbības iestādes
funkciju izpildi attiecīgo Eiropas Sociālā fonda aktivitāšu ieviešanā.
Projekta tiešais mērķis ir nodrošināt Sabiedrības integrācijas fondu ar nepieciešamajiem
resursiem Sadarbības iestādes funkciju veikšanai.
Lai sasniegtu šo mērķi, projektā paredzēts sniegt atbalstu šādu Fonda kā Sadarbības iestādes
funkciju izpildei:

Projektu atlase un apstiprināšana;

Projektu ieviešanas vadība, līgumu slēgšana, izpildes uzraudzība;

Kontrole un pārbaudes projektu īstenošanas vietās.

Maksājumu pieprasījumu pārbaude un apstiprināšana, izdevumu deklarāciju
sagatavošana.

Informācijas un publicitātes pasākumi aktivitāšu līmenī.

Projektu elektroniskās vadības sistēmas izveide un uzturēšana.
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Norvēģijas valdības finanšu instrumenta un Eiropas Ekonomikas zonas finanšu
instrumenta līdzfinansēto programmu ieviešanas pārraudzība
2011.gadā Fonds administrēja Norvēģijas valdības finanšu instrumenta un Eiropas
Ekonomikas zonas finanšu instrumenta līdzfinansēto programmu - „NVO fonds”.
Pārskata periodā tika nodrošināta:
- līguma grozījumu sagatavošana (apakšprojektu neizmantoto finansējumu pārdalot
pētniecības un publicitātes aktivitātēm);
- starpposma pārskata Nr.9 sagatavošana un iesniegšana;
- noslēguma pārskata sagatavošana un iesniegšana;
- informācijas sagatavošana Finanšu ministrijas ikgadējam pārskatam par programmu
„NVO fonds” (vienlaikus arī par Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta
grantu shēmu „Pilsoniskās sabiedrības stiprināšana un integrācijas veicināšana
sabiedrībā”);
- informācijas sniegšana CFLA kontraktētajiem neatkarīgajiem grantu shēmas
auditoriem;
- informācijas un materiālu par atbalstu nevalstiskajām organizācijām sagatavošana
Finanšu ministrijas grāmatai „Ieguldījums cilvēkos Eiropas Ekonomikas zonas un
Norvēģijas valdības finanšu instrumentu projekti Latvijā 2004.-2009.gadā” (latviešu
un angļu valodā);
2011.gada pirmajā pusgadā Projektu nodaļa koordinēja virkni programmas „NVO Fonds”
noslēguma aktivitāšu īstenošanu, kā, piemēram, programmas NVO Fonds izvērtējuma
veikšana, projektu rezultātu konferences organizēšana, projektu grāmatas sagatavošana,
pētījumu veikšana un nepieciešamo atskaišu sagatavošana.
Pārskata periodā tika sagatavoti vairāki grantu shēmas publicitātes aktivitātes:
2
 sabiedriskā aptauja „Sabiedrības viedoklis par NVO sektoru Latvijā” ;
3
 pētījums "Pārskats par NVO sektoru Latvijā" ;
 izvērtējums par Eiropas Ekonomikas zonas/ Norvēģijas valdības divpusējā finanšu
instrumenta programmas „NVO fonds” 2004.-2009.gada ietvaros īstenoto
apakšprojektu ieguldījumu programmas mērķu, rezultātu un indikatoru sasniegšanā, to
efektivitāti un ilgtspēju (izvērtējuma kopsavilkums latviešu, angļu un krievu valodā);
 projektu grāmata „IDEJAS.IESPĒJAS.RISINĀJUMI. EEZ finanšu instrumenta un
Norvēģijas finanšu instrumenta 2004.-2009. programmas "NVO fonds" projekti
Latvijā”;
 ceļojošā izstāde „133 iespējas labākai dzīvei Latvijā”;
 noslēguma konference „Ārvalstu finansējums Latvijā – EEZ/Norvēģijas finanšu
instrumenta grantu shēma “NVO fonds””.
Lai nodrošinātu vispusīgu un kvalitatīvu īstenoto apakšprojektu rezultātu pieejamību
interesentiem, 2011.gadā programmas ietvaros tika izstrādāts papildus modulis pievienošana
Fonda sistēmai PEVS par EEZ/Norvēģu programmām.

2
3

Veica - Tirgus un sociālo pētījumu centrs “Latvijas Fakti”.
Veica - nodibinājums „Baltic Institute of Social Sciences”.

34

Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta programmas „NVO fonds” 2009.2014.gadam izstrāde
Fonds pārskata periodā sadarbībā ar Kultūras ministriju izstrādāja Ministru kabineta rīkojuma
projektu „Par Eiropas Ekonomikas zonas finanšu (turpmāk – EEZ) instrumenta līdzfinansētās
programmas LV03 „NVO fonds” (turpmāk – programma). Programma „NVO fonds” (2009.2014.) tika izstrādāta, ievērojot 2011.gada 29.marta Ministru kabineta protokollēmuma Nr. 20
62.§ „Noteikumu projekts "Par Latvijas Republikas un Islandes, Lihtenšteinas Firstistes un
Norvēģijas Karalistes saprašanās memorandu par EEZ instrumenta ieviešanu 2009.–
2014.gadā"” 3.3. apakšpunktu, kā arī Latvijas Republikas un Islandes, Lihtenšteinas firstistes
un Norvēģijas Karalistes saprašanās memorandu par Eiropas Ekonomikas zonas finanšu
instrumenta ieviešanu 2009.-2014.gadā.
Programmas joma – finansējums nevalstiskajām organizācijām, kas tiks ieviesta kā
programma „NVO fonds” tiek paredzēti vairāk kā 10,3 miljoni eiro no kopējā EEZ finanšu un
Norvēģijas finanšu instrumentu piešķīruma Latvijai (72,95 miljoni eiro).
Programmas „NVO fonds” mērķis – stiprināt pilsoniskās sabiedrības attīstību un stiprināt
atbalstu sociālajam taisnīgumam, demokrātijai un ilgtspējīgai attīstībai.
Programmas izstrādei tika izveidota starpinstitūciju darba grupa, kurā piedalījās pārstāvji no
Kultūras ministrijas, Labklājības ministrijas, Izglītības un zinātnes ministrijas, Ārlietu
ministrijas un Fonda, kā arī kā novērotājs tika piesaistīts arī Norvēģijas Karalistes
vēstniecība Latvijā pārstāvis.
Sagatavotais programmas projekts pirmajai publiskai apspriešanai tika nodots 2011.gada
2.augustā. Programmas „NVO fonds” projekts tika ievietots Fonda un Kultūras ministrijas
interneta mājas lapās, nosūtīts Fonda ziņu adresātiem, NVO un Ministru kabineta sadarbības
memoranda īstenošanas padomes locekļiem, kā arī informācija tika nodrošināta vadošās
iestādes (www.eeagrants.lv) un citās interneta vietnēs. Tika saņemti 30 NVO pārstāvju
priekšlikumi un komentāri. Projektu nodaļa nodrošināja NVO iesūtīto priekšlikumu un
komentāru apkopojuma un skaidrojumu apkopojumu.
2011.gada 11.augustā notika programmas klātienes sabiedriskā apspriešana, kurā piedalījās
vairāk kā 50 NVO pārstāvji. Pasākuma laikā tika diskutēts par sagatavoto programmas
projektu. Diskusijas rezultātā tika panākta vienošanās par vairākiem NVO sektoram
svarīgajiem jautājumiem. Dokuments otrreizējai komentēšanai tika nodots 2011.gada
22.augustā, nodrošinot programmas „NVO fonds” projekta pieejamību Fonda un Kultūras
ministrijas interneta mājas lapās. Tika saņemti 9 NVO priekšlikumi un komentāri. Fonds
sniegtos komentārus izvērtēja, izdiskutēja un iespēju robežās iestrādāja programmas „NVO
fonds” iesniegumā.. Projektu nodaļa izvērtēja un apkopoja iesaistīto ministriju priekšlikumus
programmas „NVO fonds” aktivitātēm.
2011.gada 10.novembrī programmas projekts tika uzsaukts izskatīšanai Valsts sekretāru
sanāksmē. Projektu nodaļa nodrošināja saskaņošanas procesa koordinēšanu, t.sk. sagatavoja
Izziņu par atzinumos sniegtajiem iebildumiem, kā arī koordinēja programmas iesniegšanas
procesu izskatīšanai Ministru kabinetā.
Gada nogalē Fonda Projektu nodaļa tiktās ar Norvēģijas Helsinku komiteju par projektu
partneru no Norvēģijas Karalistes piesaistes jautājumiem. Tikšanās laikā tika diskutēts par
sadarbības mehānismiem, t.sk. plānoto informācijas apmaiņu starp Fondu un Norvēģijas
Helsinku komiteju – atbilstošo projektu partneru izvēlei un piesaistei, koordinētu Latvijas
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NVO darbību, nosūtot savas projektu idejas, interesentu piesaisti no Norvēģijas puses,
informācijas izplatīšanu Latvijā un Norvēģijā par NVO sadarbības iespējām NVO fonda
ietvaros.
Latvijas un Šveices sadarbības programmas grantu shēma „NVO fonds”
Pārskata gadā Fonds turpināja Latvijas un Šveices sadarbības programmas grantu shēmas
„NVO fonds” īstenošanu. Latvijas un Šveices sadarbības programma ir finansiālās palīdzības
instruments, kas ir izmantojams papildus Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas
fonda finanšu palīdzībai, kā arī Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumentu
palīdzībai. Šveices finanšu palīdzība papildina šīs programmas un koncentrējas, galvenokārt,
uz tiem projektiem, kuri netiek finansēti vai tiek daļēji finansēti no citiem finanšu avotiem.
Saskaņā ar starpvalstu noslēgto ietvarlīgumu, viena no sadarbības programmas aktivitātēm ir
plānota NVO atbalsta grantu shēma. Šīs grantu shēmas mērķis ir veicināt pilsoniskās
sabiedrības kā nozīmīga attīstības līdzdalībnieka ieguldījumu ekonomiskajā un sociālajā
saliedētībā ar Šveices finansējumu 3,5 miljonus Šveices franku (CHF). Šveices kompetentās
iestādes ir apstiprinājušas Sabiedrības integrācijas fondu kā starpniekinstitūciju Latvijas un
Šveices sadarbības programmas NVO grantu shēmai.
Centrālajā finanšu un līgumu aģentūrā tika iesniegti divi starpposmu pārskati. 2011.gada
29.septembrī Fonds uzsāka publiskā iepirkuma procedūra saskaņā ar Publisko iepirkumu
likumu ārēja sertificēta auditora izvēlei revīzijas pakalpojumu nodrošināšanai Latvijas un
Šveices sadarbības programmas ietvaros. Iepirkuma procedūras rezultātā 15.decembrī tika
parakstīts līgums ar SIA "KPMG Baltic".

Sabiedrības integrācijas fonda līdzdalība projektos 2011.gadā
Viena no Projektu nodaļas darbības jomām ir līdzdalība starptautiskos projektos un
aktivitātēs, lai nodrošinātu informācijas un pieredzes apmaiņu efektīvākai Fonda mērķu
sasniegšanai.
Šajā nolūkā Fonds piedalās starptautisku sadarbības tīklu aktivitātēs, veic starptautisku
projektu iniciēšanu, ieviešanas koordināciju un projektu vadību, nodrošina ārvalstu finanšu
programmu resursu piesaisti, līdzdarbojas projektos kā partneris un veic citu valstu labās
prakses piemēru apzināšanu un divpusējās sadarbības veicināšanu ar partneriem citās valstīs.
2011.gadā Fonds ir īstenojis šādus projektus:

Projekts: „Sieviešu un bērnu tiesības Ukrainā - Komunikāciju komponente”
Mērķis
Atbalstīt Ukrainas valdības un pilsoniskās sabiedrības (NVO) centienus,
tiesības un attīstīt dzimumvienlīdzīgu kultūru Ukrainas sabiedrībā.

uzlabot bērnu

Fonda loma projektā
Fonds darbojās kā partneris Francijas konsultāciju kompānijas SAFEGE vadītā organizāciju
konsorcijā kopā ar Beļģu kompāniju ASPECT un Ukrainas komunikāciju aģentūru
MAINSTREAM.
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Finansējums
EK Tacis Programma
- Kopējais projekta budžets: 5 476 630 EUR
- Fonda aktivitāšu daļa: 155 100 EUR
Sasniegtie rezultāti
Projekts nodrošināja konsultatīvu atbalstu Ukrainas Ģimenes, jaunatnes un sporta lietu
ministrijai, kā arī nevalstiskajām organizācijām, kas Ukrainā darbojas ar bērnu tiesību un
dzimumu līdztiesības jautājumiem. Projekta galvenie rezultāti:
- Īstenota apjomīga sociālā komunikāciju kampaņa Ukrainā ar mērķi mazināt stereotipus un
veicināt izpratni sabiedrībā (Web portāls, aproču akcija, ieviesta „Industrijas balva”,
regulāras materiālu publikācijas rakstošajos medijos, vides reklāma, televīzijas sižeti,
izveidots plašs reģionālo masu mediju kontaktpersonu tīkls);
- Apmācīti NVO un plašsaziņas informācijas līdzekļu pārstāvji un izveidota Tālākapmācītāju komanda (par jauniem sociālās komunikācijas veidiem, sociālo kampaņu
organizēšanas specifiku, par darbu ar masu medijiem, komunikācijas plānošanu un
monitoringu);
- Izveidota ciešāka sadarbība starp NVO un valsts institūcijām, kas iesaistīti konkrēto
jautājumu risināšanā;
- Projekta ietvaros izveidots NVO sadarbības tīkls organizācijām, kas darbojas ar konkrēto
tematiku, popularizēts brīvprātīgais darbs.
Fonds nodrošinājis EQUAL projekta īstenošanas gaitā iegūtās pieredzes izmantošanu un
piemērošanu Ukrainas projektā. Nodrošināta Latvijas ekspertu līdzdalība NVO un mediju
pārstāvju apmācību programmas izveidošanā un īstenošanā un konsultācijas par valsts
institūciju un nevalstisko organizāciju sadarbības mehānismiem un praksi, kā arī Latvijas
ekspertu iesaiste citās projekta aktivitātēs.

Projekts: „Pieredzes apmaiņa, meklējot jaunas pieejas Eiropas Savienības un citu ārvalstu
finanšu instrumentu programmu administrēšanā”
Mērķis
Fonda kapacitātes paaugstināšana, apmainoties ar pieredzi un veidojot sadarbību ar ES
programmu vadībā iesaistītajām institūcijām Zviedrijā un Somijā.
Finansējums
Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programma „Valsts administrācija”
- Grants: 7785.72 EUR (70 %)
- Līdzfinansējums: 3336.74 EUR (30 %)
- Kopā: 11122.46 EUR
Sasniegtie rezultāti:
Organizētas un notikušas 2 pieredzes apmaiņas vizītes. No 12. līdz 15.septembrim pieredzes
apmaiņas vizīte Stokholmā un no 11. līdz 14.oktobrim vizīte Helsinkos. Projekta rezultātā:
- Iegūta informācija un izpratne par Eiropas Sociālā Fonda administrēšanas sistēmām
Zviedrijā un Somijā;
- Izveidoti kontakti ar līdzīgām ESF starpniekinstitūcijām Zviedrijā un Somijā;
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- Identificētas jaunas idejas Fonda darbības pilnveidošanai ESF programmu īstenošanā
(piemēram, iegūta detalizēta informācija par izlases veida dokumentu pārbaudēm
Zviedrijas ESF);
- Identificētas jaunas idejas projektiem (Atbalsta projektu idejas ESF nākamajam periodam
– starptautiskās sadarbības veicināšana un koordinēšana ES projektos, Projektu
sagatavošanas konsultāciju centra izveide, nacionālo tematisko darba grupu izveide un
koordinēšana);
- Izveidota sadarbība ar Zviedrijas ESF padomes atbalstītu projektu „Iekļaujoša Eiropa”,
2011.gada decembrī parakstot sadarbības nodomu vēstuli. Projekta mērķis ir veicināt
starptautisko sadarbību Baltijas jūras reģiona valstu starpā, veicinot starptautiskās
sadarbības kompetenci, regulāru pieredzes un labās prakses apmaiņu Eiropas Sociālā fonda
darbības jomās.

Projekts: Apmācību kursa "Starpkultūru komunikācija" izstrāde un ieviešana
Mērķis
Uzlabot valsts, pašvaldību iestāžu darbinieku, biedrību un nodibinājumu, kas sniedz
pakalpojumus trešo valstu valstspiederīgajiem, kompetenci.
Finansējums
Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda 2009. gada programma. Administrētājs
(Vadošā iestāde) – Kultūras ministrija.
Granta apjoms : 33 854 LVL (100%)
Sasniegtie rezultāti:
- izstrādāta apmācību programma „Starpkultūru komunikācija” (1 programma);
- valsts, pašvaldību iestāžu darbinieki, kā arī biedrību un nodibinājumu pārstāvji gan
teorētiski, gan praktiski apguvuši nepieciešamās starpkultūru komunikācijas kompetences
darbā ar trešo valstu valstspiederīgajiem (66 dalībnieki);
- rokasgrāmatā „Starpkultūru komunikācija” vienkopus apkopoti kursa apraksti un mācību
materiāli par starpkultūru komunikāciju (500 eksemplāri);
- papildus informācija un rokasgrāmatas eksemplāri tika izplatīti apmācību kursu dalībnieku
kolēģiem, sadarbības partneriem un citiem valsts, pašvaldību un NVO darbiniekiem, kas
iesaistīti darbā ar trešo valstu valstspiederīgajiem;
- ir radīts apmācības dalībnieku/valsts, pašvaldību, biedrību un nodibinājumu pārstāvju
neformāls tīkls, kas savstarpēji var apmainīties ar aktuālo informāciju, pieredzi un
zināšanām, tādējādi arī turpmāk ceļot savu kompetenci;
- par apmācību programmu un tās ieviešanas rezultātiem informētas ieinteresētās puses;
- izveidota atsevišķa informatīvā vietne par projektu un sagatavotajiem mācību materiāliem
Fonda mājas lapā.
Projekts „Īstermiņa tehniskā palīdzība Eiropas Komisijai”
Kopš 2011.gada Fonds ir partneris organizāciju grupai (konsorcijam) SACO, kas ir uzvarējis
Eiropas Komisijas izsludinātajā iepirkumā par tiesībām sniegt īstermiņa ekspertu
pakalpojumus Eiropas Komisijas institūcijām un Eiropas Savienības delegācijām dažādās
nozarēs. Iepirkuma rezultātā ir noslēgts ietvarlīgums paredzot, ka Eiropas Komisija
vienkāršotas iepirkuma procedūras kārtībā īsā laika periodā piesaista no konsorcija dažādus
ekspertus savām vajadzībām. 2011.gadā, iepirkuma rezultātā par Lot1 Izpēte un tehniskā
palīdzība visās nozarēs ir noslēgti ietvarlīgumi ar 6 Konsorcijiem. SACO ir viens no tiem.
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SACO apvieno 14 dažādas organizācijas no Beļģijas, Dānijas, Francijas, Lielbritānijas,
Grieķijas un Latvijas, kas ir apvienojušās ar mērķi nodrošināt augstas kvalitātes tehnisko
palīdzību Eiropas Komisijai.
Pārskata gadā Fonds ir regulāri ir sekojis līdzi informācijai Eiropas Komisijas izsludinātajiem
ekspertu konkursiem, kā arī ar mērķi veicināt Latvijas ekspertu konkurētspēju un pēc iespējas
plašāk izmatotu šo iespēju, uzsācis Latvijas ekspertu apzināšanu un ekspertu datu bāzes
izveidi, no kuras īsā laikā var atlasīt atbilstošo ekspertu CV un piedāvāt tos Eiropas Komisijai,
ja konkrētais eksperts ir ieinteresēts un pieejams nepieciešamajā laika periodā.
Projekts „Inclusive Europe” (Iekļaujošā Eiropa)
Fondam 2011.gadā ir izveidojusies cieša sadarbība ar Zviedrijas ESF Padomi un organizāciju
„Arbetsmiljöforum”, kas nodrošina atsevišķas atbalsta funkcijas ESF ieviešanā Zviedrijā.
Sadarbība ir sekmējusies ar to, ka Fonds 2011.gadā ir aktīvi iesaistījies Zviedrijas vadītā
Eiropas Sociālā fonda Baltijas jūras valstu sadarbības tīkla aktivitātēs. Tas dod fondam
iespēju regulāri sekot līdzi aktuālākajai informācijai par ESF ieviešanu citās reģiona valstīs,
apmainīties ar pieredzi, iegūt kontaktus un paplašināt iespējas veidot jaunas sadarbības
partnerības, lai veiksmīgāk sasniegtu Fonda mērķus.
2011.gada decembrī Fonds parakstīja vienošanos ar organizāciju „Arbetsmiljöforum”
(Zviedrija) par dalību starptautiskā projektā „Inclusive Europe”, kas tiek īstenots ar Zviedrijas
Eiropas Sociālā fonda atbalstu. Projekta īstenošanas periods ir no 2011.gada jūnija līdz
2014.gada janvārim.
Inclusive Europe ir projekts, kas vērsts uz starptautiskās sadarbības kompetences celšanu,
uzsverot to, ko un kā individuālas personas, organizācijas un ESF īstenošanas un atbalsta
sistēmas var iegūt no līdzdalības Eiropas Savienībā, lai sekmētu zināšanu apmaiņu un
izaugsmi reģionā, šodien un nākotnē. Projekta vispārīgais mērķis ir veicināt starpvalstu
sadarbības aktivitātes nolūkā veidot labāku un iekļaujošāku darba tirgu. Projekta aktivitātes
būs vērtas uz to, lai apmainītos ar prasmēm un pieredzi par dažādām metodēm, kas dotu
ieguldījumu vispārīgā mērķa sasniegšanu. Projekta vīzija ir radīt ilgtspējīgu sadarbības
platformu, kas būtu nozīmīgs resurss darba tirgus pilnveidošanai Stokholmas reģionā,
Zviedrijā, Baltijas jūras valstīs un Eiropā kopumā.
Lai pastāvīgi sekmētu profesionalitāti un kompetenci arī starptautiskā līmenī, Fonds
sadarbojas ar valsts un starptautiskajām institūcijām, ES fondu administrēšanā iesaistītām
organizācijām,
nevalstiskajām
organizācijām
un
citiem
ārvalstu
partneriem
programmu/projektu ieviešanas jautājumos. Līdz šim Fonds veiksmīgi sadarbojies ar
Ziemeļvalstu ministru padomes biroju, Polijas ESF Nacionālo atbalsta vienību, Eiropas
Sociālā Fonda Padomi Zviedrijā, Somijas nodarbinātības un ekonomikas ministriju, ar
Eiropas Sociālā fonda administrēšanā iesaistītajām institūcijām Lietuvā un Igaunijā.
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KOMUNIKĀCIJA AR SABIEDRĪBU
Sabiedrības integrācijas fonds 2011.gadā turpināja savas tradīcijas regulāri informējot un
izglītojot sabiedrību par aktualitātēm Fonda darbībā. Sabiedrības informēšana notiek gan tiešā
veidā pašu un citu institūciju organizētajos semināros, konferencēs un citos pasākumos, gan ar
informatīvu materiālu, mājas lapas un plašsaziņas līdzekļu starpniecību.
SADARBĪBA AR PLAŠSAZIŅAS LĪDZEKĻIEM
2011.gadā sagatavota un nosūtīta informācija plašsaziņas līdzekļiem 48 reizes par Fonda
Padomes pieņemtajiem lēmumiem, par izsludinātajiem konkursiem un konkursu rezultātiem,
Sabiedrības vienotības balvu, Labas Gribas Memorandu un citām aktualitātēm. Tāpat Fonds
regulāri sniedza informāciju ziņu aģentūrām un plašsaziņas līdzekļiem par viņus
interesējošiem jautājumiem saistībā ar Fonda darbību.
INFORMATĪVIE UN IZGLĪTOJOŠIE PASĀKUMI
Fonds, izsludinot jaunus projektu konkursus, vienmēr organizē informatīvus seminārus
potenciālajiem projektu iesniedzējiem gan Rīgā, gan Latvijas reģionos. Šie semināri tiek
organizēti ar mērķi iepazīstināt interesentus ar konkursu nosacījumiem, atbalstāmajām
aktivitātēm un attiecināmajām un neattiecināmajām izmaksām, lai projektu iesniedzēji varētu
daudz precīzāk izveidot savus projektu iesniegumus, tādējādi paaugstinot iesniegto projektu
kvalitāti un iespējamību, ka projekts tiks atbalstīts. Šo semināru lietderību apliecina gan tas,
ka semināri ir labi apmeklēti, gan tas, ka ar katru gadu uzlabojas iesniegto projektu kvalitāte.
Kopā 2011.gadā tika noorganizēti 18 semināri, gan potenciālajiem projektu iesniedzējiem un
gan projektu īstenotājiem. Semināri organizēti sadarbībā ar Reģionālajiem struktūrfondu
informācijas centriem ESF apakšaktivitātēs 1.5.2.2.2. “Nevalstisko organizāciju
administratīvās kapacitātes stiprināšana” un 1.5.2.2.3. “Atbalsts pašvaldībām kapacitātes
stiprināšanā Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības
līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai”.
2011.gada 29.aprīlī Norvēģijas Karalistes vēstniecība Latvijā un Fonds, sadarbībā ar biedrību
„Latvijas Pilsoniskā alianse” organizēja konferenci „Ārvalstu finansējums Latvijā –
EEZ/Norvēģijas finanšu instrumenta grantu shēma “NVO fonds””.
Visa gada garumā Fonda darbinieki piedalījās arī projektu īstenotāju organizētajos
pasākumos, kā arī dažādu citu institūciju pasākumos, lai informētu arvien plašāku sabiedrību
par Fonda piedāvātajām iespējām finansējuma saņemšanā un projektu īstenošanā.
2011.gada 14.decembrī Valsts kanceleja un Fonds organizēja konferenci „Zināšanas rada
pārmaiņas”
KLIENTU APMIERINĀTĪBAS APTAUJAS
Fonds katrā no organizētajiem informatīvajiem semināriem rosina semināra dalībniekus
izteikt viedokli un uzdot interesējošos jautājumus, lai rastu iespēju noskaidrot klientu
apmierinātību ar semināra gaitu un iegūto informāciju. Tā kā iepriekšējos gados tika veiktas
vairākas aptaujas, kurās tika noskaidrota klientu (projektu īstenotāju, projektu iesniedzēju,
sadarbības partneru, u.c.) apmierinātība ar Fonda sniegtajiem pakalpojumiem, tad atkārtoti tas
netika veikts, bet to plānots veikt nākamajā (2012.) gadā. Šobrīd Fonda mājas lapā izveidota
sadaļa „Rakstiet mums”, kurā interesenti elektroniskā veidā var uzdot jautājumus vai izteikt
viedokli kādā no aktuāliem jautājumiem. Saņemtie ierosinājumi tiek ņemti vērā, organizējot
40

nākamos seminārus, kā arī plānojot dažādu dokumentu izstrādi (piem., pēc klientu
ierosinājuma Fonds izstrādājis dažādus metodiskos norādījumus saistībā ar projektu
īstenošanu, lai nodrošinātu vienotu izpratni par veidlapu un atskaišu aizpildīšanu, u.c.).
INFORMATĪVIE MATERIĀLI
Fonds 2011.gadā ir sagatavojis un izdevis šādus informatīvus materiālus:
1. Pētījuma rezultātu atskaite „Pārskats par NVO sektoru Latvijā”, izdots drukātā
formātā, pieejams elektroniski Fonda mājas lapā;
2. Sabiedriskās domas aptauja „Sabiedrības viedoklis par NVO sektoru Latvijā”, pieejams
Fonda mājas lapā;
3. Rokasgrāmata „Starpkultūru komunikācija”, izdots drukātā formātā, pieejams elektroniski
Fonda mājas lapā;
4. Video materiāli par EEZ/Norvēgijas valdības divpusējā finanšu instrumenta grantu
programmām, pieejami Fonda mājas lapā.
5. Publikācija „EEZ finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta 2004.-2009.
programmas „NVO fonds” projekti Latvijā”, pieejams Fonda mājas lapā.
6. Grantu shēmas „Pilsoniskās sabiedrības stiprināšanas atbalsta programma 2011”
izvērtējums.
FONDA INTERNETA MĀJAS LAPA
Fonds regulāri papildina mājas lapu ar jaunumiem tā darbībā, t.sk. izsludinātajiem projektu
konkursiem, to nosacījumiem un iesniedzamajiem dokumentiem. Tāpat mājas lapā iespējams
atrast informāciju par visiem atbalstītajiem projektiem, to īstenotājiem un piešķirto
finansējumu, projektu rezultātiem.
Fonda mājas lapā ir iespēja reģistrēties jaunumu saņemšanai, kas atvieglo visiem
interesentiem sekošanu jaunumiem Fonda darbībā un aktuālajiem projektu konkursiem.
Sabiedrības integrācijas fonds 2011.gadā ir aktualizējis mājas lapu, nodrošinot informāciju
par projektu rezultātiem mājas lapā, tai skaitā projektu ietvaros sagatavoto nodevumu
pieejamību. Mājas lapas apmeklētība: vidēji mēnesī: 3100 unikālie apmeklējumi vidēji
mēnesī. Apmekētākās mājas lapas sadaļas: galvenā lapa, projektu konkursu sadaļa, Eiropas
sociālā fonda projektu konkursu sadaļa. Kopumā 2011.gadā mājas lapa apmeklēta 77828
reizes.
SADARBĪBA AR CITĀM IESTĀDĒM UN INSTITŪCIJĀM
Sabiedrības integrācijas fonda darbinieki piedalās dažādās darba grupās, komitejās un
komisijās. Tā 2011.gadā Fonda:
1) sekretariāta direktore pārstāvēja Fondu Invalīdu lietu nacionālajā padomē, kas
izveidota Labklājības ministrijā;
2) sekretariāta direktore pārstāvēja Fondu Eiropas Savienības fondu uzraudzības
komitejā, ko vadīja Finanšu ministrija;
3) sekretariāta direktora vietniece pārstāvēja Fondu ESF 1.darbības programmas
„Cilvēkresursi un nodarbinātība” 1.5.1.pasākuma „Labāka regulējuma politika”
uzraudzības komitejā, ko vadīja Valsts kancelejas direktors;
4) sekretariāta direktora vietniece pārstāvēja Fondu ESF 1.darbības programmas
„Cilvēkresursi un nodarbinātība” 1.5.2.pasākuma „Cilvēkresursu kapacitātes
stiprināšana” uzraudzības komitejā, ko vadīja Valsts kancelejas direktors;
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5) Projektu nodaļas vadītāja pārstāvēja Fondu Pilsoniskās sabiedrības padomē, ko
izveidoja un vadīja Tieslietu ministrija;
6) Projektu nodaļas vadītāja bija Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda
tematiskās izvērtēšanas konsultatīvās darba grupas locekle, ko vadīja Finanšu
ministrija;
7) Projektu nodaļas vadītāja bija Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda
vadības komitejas locekle, ko vadīja Tieslietu ministrija;
8) sekretariāta direktore pārstāvēja Fondu Izglītības un zinātnes ministra vadītajā
konsultatīvajā padomē „Izglītība visiem”;
9) Finanšu kontroles nodaļas vadītāja un Struktūrfondu uzraudzības nodaļas vadītāja
piedalījās Finanšu ministrija izveidotajā darba grupā par Eiropas Savienības
struktūrfondu un Kohēzijas fonda projektos identificēto neatbilstību ziņošanu Eiropas
Komisijai.
10) Komunikāciju – sabiedrisko attiecību speciālists pārstāvēja Fondu Eiropas Savienības
struktūrfondu Komunikācijas vadības grupā, ko izveidojusi un vada Finanšu
ministrija;
11) Sekretariāta direktora vietniece kā Fonda pārstāve regulāri piedalās NVO un Ministru
kabineta sadarbības memoranda īstenošanas padomes sēdēs.
Papildus, Fonds sadarbojās ar nevalstiskajām organizācijām, nodrošinot pēc nepieciešamības
ar telpām un tehnisko atbalstu savu aktivitāšu īstenošanai – 2011.gadā bez atlīdzības Fonda
semināru zāli savu aktivitāšu īstenošanai (semināriem, apmācībām, izstādēm, u.c.) izmantoja
biedrība „Latvijas Ukraiņu biedrību apvienība”, biedrība „Baltslāvu kultūras attīstības un
sadarbības biedrība” un vairākas citas mazākumtautību organizācijas regulāru vai atsevišķu
pasākumu organizēšanai. Jau vairākus gadus pēc kārtas, katru gadu Fonds piedāvā
nevalstiskajām organizācijām bez atlīdzības izmantot Fonda semināru zāli, lai veicinātu
nevalstisko organizāciju aktivitāšu īstenošanu pilsoniskās sabiedrības attīstības jomā,
mazākumtautību organizāciju kultūras jomā, un citu ar sabiedrības integrāciju aktivitāšu
īstenošanai.
Fonds piedalījās arī Latvijas Sarkanā Krusta Jaunatnes organizētajā velotūrē „Ieminies par
iecietību”, kura notika no 2011.gada 15.jūlija līdz 28.jūlijam, informējot sabiedrību arī par
Labas Gribas Memorandu.
Fonda darbinieki kopā ar vairākām nevalstiskajām organizācijām ar saviem stendiem
piedalījušies Eiropas Savienības dārza svētkos „Piedalies! Esi brīvprātīgais! Uzdrošinies
izmainīt!”, kuri notika 2011.gada 8.maijā Vērmanes dārzā. Kopā ar Fondu teltī „Sociālā
iekļaušana” piedalījās arī biedrība „Liepājas jaunie vanagi”, sociālo brīvprātīgo biedrība
„ODIN/VITA”, invalīdu un viņu draugu apvienība „Apeirons”, biedrība „Zemgales NVO
centrs” un Alūksnes un Apes novada fonds.
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PERSONĀLS
I. Vispārīgais raksturojums
2011.gadā Fonda sekretariātā vidēji strādāja 60 štata darbinieki (t.i., bez komisiju locekļiem
un ekspertiem, kas nodarbināti uz uzņēmuma līgumu pamata vai akorda darba līgumu
pamata): 01.01.2011.- 61 darbinieks, 31.12.2011.- 60 darbinieki.
Uz 31.12.2011.
60 štata darbinieki, t.sk., 55 sievietes, 5 vīrieši.
No 60 štata darbiniekiem 46 ir amatpersonas.
Pārskata gada beigās 1 darbiniece atradās dzemdību atvaļinājumā un 4 bērna kopšanas
atvaļinājumā. Kopumā 2011.gada laikā bērna kopšanas atvaļinājumā atradās 10 darbinieces.
Fonda darbinieku sadalījums pa vecuma un dzimuma grupām (uz 31.12.2011.)
Vecums/ dzimums
20-29 gadi
30-39 gadi
40-49 gadi
50-59 gadi
60-69 gadi

Vīrieši
1
4
-

Sievietes
16
23
10
6
-

Īstenojot dažādas programmas, Sabiedrības integrācijas fonda sekretariāts darbam komisijās
un projektu iesniegumu vērtēšanai ir piesaistījis ārštata darbiniekus- komisiju locekļus un
vērtēšanas ekspertus.
2011.gadā Fondā kopumā strādāja 51 ārštata darbinieks, uz 31.12.2011.- 14 ārštata darbinieki
(nodarbināti uz uzņēmuma līgumu pamata vai akorda darba līgumu pamata).
II. Izbeigtas darba tiesiskās attiecības/ pieņemti darbinieki
1) 2011.gadā izbeigtas darba tiesiskās attiecības ar 5 štata darbiniekiem, no tiem 3
amatpersonām un 2 darbiniekiem.
Darba tiesisko attiecību izbeigšanas iemesli:
a) darbinieka un darba devēja vienošanās- 3 gadījumi;
b) uz noteiktu laiku noslēgta darba līguma izbeigšanās- 2 gadījumi.
2) 2011.gadā Fonda sekretariātā darbā pieņemti 4 štata darbinieki, no tiem 3 uz noteiktu
laiku.
Personāla mainība 2011.gadā vidēji bijusi 7%.
Personāla mainība - darbinieku skaita pieaugums/ samazinājums pa nodaļām
Struktūrvienības nosaukums
Vadība
Projektu konkursu nodaļa

Uz 01.01.2011.
2
10 (t.sk. 1 bērna
kopšanas
atvaļinājumā)
9 (t.sk. 1
dzemdību
atvaļinājumā, 2
bērna kopšanas
atvaļinājuma)

Struktūrfondu uzraudzības nodaļa
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Uz 31.12.2011.
2
8
10 (t.sk. 1 bērna
kopšanas
atvaļinājumā)

Programmu uzraudzības nodaļa

11 (t.sk. 1 bērna
kopšanas
atvaļinājumā)
11 (t.sk. 4 bērna
kopšanas
atvaļinājumā)

Finanšu kontroles nodaļa

Finanšu un budžeta vadības nodaļa
Projektu nodaļa
Atbalsta nodaļa

3
3
10

Iekšējā audita nodaļa

2

8 (t.sk. 1 bērna
kopšanas
atvaļinājumā)
11 (t.sk. 1
dzemdību
atvaļinājumā, 1
bērna kopšanas
atvaļinājumā)
4
4
11 (t.sk. 1 bērna
kopšanas
atvaļinājumā)
2

Pozitīvs aspekts šajā personāla mainībā ir esošo darbinieku profesionālo prasmju un zināšanu
novērtēšana un darbinieku iecelšana atbildīgākā amatā, kā arī darbinieku horizontālā virzība –
pārcelšana amatos citās nodaļās. Tas notiek, izvērtējot nodaļu darba intensitāti un ņemot vērā
darbinieku vēlmes.
2011.gadā, rodoties brīvām vakancēm Fondā un aizpildot tās, notikusi šāda darbinieku
karjeras virzība:
1) Projektu konkursu nodaļas vadītāja vietnieks  pārcelts darbā par Projektu konkursu
nodaļas vadītāju (1 gadījums);
2) Projektu konkursu nodaļas projektu vadītājs  pārcelts darbā par Projektu konkursu
nodaļas vadītāja vietnieku (1 gadījums);
3) Programmu uzraudzības nodaļas projektu vadītājs  iecelts par Programmu
uzraudzības nodaļas programmu vadītāju uz programmu īstenošanas laiku (1
gadījums).
Mainoties Fonda administrēto programmu/ projektu skaitam, kas ietekmē darba apjomu
attiecīgajā nodaļā, notikusi šāda darbiniekus virzība uz citām nodaļām:
1) Struktūrfondu uzraudzības nodaļas projektu vadītājs  pārcelts darbā uz Finanšu
kontroles nodaļu par finanšu speciālistu (1 gadījums);
2) Programmu uzraudzības nodaļas projektu vadītājs  pārcelts darbā uz Struktūrfondu
uzraudzības nodaļu par projektu vadītāju (2 gadījumi).
Ņemot vērā, ka programmu vadītāja amatos darbinieki tiek iecelti uz konkrētas programmas
īstenošanas laiku, un, tam beidzoties, darbiniekiem tiek saglabāts iepriekšējais projektu
vadītāja vai finanšu speciālista amatu, tad notikusi šāda darbinieku amatu maiņa:
1) Projektu konkursu nodaļas, Struktūrfondu uzraudzības nodaļas un Programmu
uzraudzības nodaļas programmu vadītāji, beidzoties programmām,  pārcelti par
projektu vadītājiem (attiecīgi 1, 1 un 3, kopā 5 gadījumi);
2) Finanšu kontroles nodaļas programmu vadītājs, beidzoties programmai,  pārcelts par
finanšu speciālistu (1 gadījums).
Savukārt, uzsākot īstenot jaunas programmas, ikvienam Fonda projektu vadītājam/ finanšu
speciālistam ir iespēja kļūt par programmu vadītāju. Tas motivē darbiniekus sasniegt labākus
darba rezultātus.
Pēc iespējas ņemtas vērā darbinieku intereses, rodoties jaunām vakancēm un aizpildot tās:
1) Projektu nodaļas vadītājs  pārcelts darbā par Projektu nodaļas starptautiskās
sadarbības ekspertu (1 gadījums);
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2) Projektu konkursu nodaļas vadītājs  pārcelts darbā par Projektu nodaļas vadītāju (1
gadījums).
2 darbiniekiem, kuriem darba līgumi bija noslēgti uz noteiktu laiku, rasta iespēja turpināt
darbu Fondā, pagarinot līgumu.
III. Personāla kvalifikācijas raksturojums
Fonda sekretariāta darbinieku izglītības līmenis (uz 31.12.2011.)
Izglītības līmenis
Doktora grāds
Maģistra grāds
Profesionālā augstākā izglītība
Bakalaura grāds
Vidējā speciālā izglītība
Vidējā izglītība

Ir ieguvuši
25
12
20
1
2

Turpina studijas
1
2
2
-

Fonda darbinieki aktīvi pilnveido savu profesionālo kvalifikāciju. Tā papildus maģistra un/
vai bakalaura izglītībai apgūst profesionālo augstāko izglītību, piem., tiesību zinātnēs (2
gadījumi), kā arī otru maģistra programmu (1 gadījums).
2011.gadā augstākās izglītības diplomus ieguvuši 3 sekretariāta darbinieki:
Iegūtā izglītība, grāds
Profesionālā augstākā izglītība
Bakalaura grāds

Darbinieku skaits
2
1
Kopā: 3

2011.gadā Fondā organizēja apmācības, izmantojot šādus resursus:
1) Sabiedrības integrācijas fonda organizētie semināri, pieaicinot lektorus- speciālistus
attiecīgajā jomā (piem., no Iepirkumu uzraudzības biroja, Finanšu ministrijas), kā arī
sadarbojoties ar atbildīgajām iestādēm (piem., Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju);
2) Eiropas Savienības struktūrfondu vadībā, uzraudzībā un kontrolē iesaistīto institūciju
darbiniekiem paredzētās apmācības (organizē un piedāvā Valsts kanceleja Tehniskās
palīdzības projekta ietvaros);
3) Sabiedrības integrācijas fonda īstenoto projektu ietvaros organizētās apmācības (piem.,
šādu projektu ietvaros:
- Eiropas trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda projekts „Apmācību kursa
„Starpkultūru komunikācija” izstrāde un ieviešana”,
- projekts „Tehniskā palīdzība Sabiedrības integrācijas fondam Eiropas Savienības fondu
ieviešanā”,
- programmas „Nordic-Baltic Mobility and Network Programme for Public Administration”
projekts „The exchange of experience in finding new approaches on EU and other financial
programmes management”);
4) iekšējā apmācība Fondā kopumā un nodaļu ietvaros (darbinieki, kas apmeklējuši
profesionālās pilnveides pasākumus un informatīvos seminārus ārpus Fonda, nodod
informāciju citiem interesentiem Fondā);
5) regulāras sanāksmes, kurās tiek risināti aktuāli ar noteikto uzdevumu izpildi un normatīvo
aktu piemērošanu saistīti jautājumi.
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Pārskata periodā kopā apmeklētie kvalifikācijas paaugstināšanas pasākumi- semināri, kursi,
konferences u.c.:
Veids
Seminārs
Apmācību kurss
Pieredzes apmaiņa
Konference
Forums
Studiju vizīte
Simpozijs

Skaits
247
35
16
10
4
2
1
Kopā: 315

2011.gadā lielākoties apmeklēti Sabiedrības integrācijas fonda organizētie semināri
darbiniekiem un Valsts kancelejas piedāvātās apmācības, kas paredzētas Eiropas Savienības
struktūrfondu vadībā, uzraudzībā un kontrolē iesaistītajiem darbiniekiem.
Visvairāk apmeklētie kvalifikācijas paaugstināšanas pasākumi:
Sabiedrības integrācijas fonda organizētie- 201 reizes,
Valsts kancelejas organizētie- 57 reizes,
Citu iestāžu organizētie- 57 reizes.
Tematikas ziņā 2011.gadā visaktīvāk pilnveidotas zināšanas Eiropas Savienības jautājumos,
tai skaitā ar Eiropas Savienības fondu administrēšanu saistītos jautājumos (risku vadība,
iepirkumi, finanšu kontrole, uzraudzība, izvērtēšana un audits, kā arī publicitāte un pieredzes
apmaiņa) un papildinātas zināšanas dažādos ar valsts pārvaldes darbību saistītos jautājumos
(administratīvais regulējums, iepirkumu procedūras, interešu konflikts, korupcijas novēršana
un iekšējais audits).
Apmeklētie semināri 2011.gadā pa tēmām:
Nr.
1.

2.

3.
4.
5.
6.
7.

Tēma
Eiropas Savienības jautājumi, t.sk. ar Eiropas Savienības
fondu administrēšanu saistīti jautājumi (risku vadība,
iepirkumi, finanšu kontrole, uzraudzība, izvērtēšana un
audits, kā arī publicitāte un pieredzes apmaiņa)
Valsts pārvaldes darbība (administratīvais regulējums,
iepirkumu procedūras, interešu konflikts, korupcijas
novēršana, iekšējais audits)
Sadarbības un komunikācijas prasmes/ aktuāli jautājumi
Grāmatvedība, finanses, nodokļu politika
Valodas (angļu, franču)
Vadības prasmes (t.sk. risku vadība, personāla vadība)
Citi

Darbinieku skaits
144

55

30
27
23
19
17

2011.gadā darbinieki papildinājuši darbam nepieciešamās zināšanas un prasmes arī par
personīgiem līdzekļiem un Nodarbinātības valsts aģentūras projekta „Mūžizglītības pasākumi
nodarbinātām personām” ietvaros, piemēram, projektu vadībā (1), grāmatvedībā (1) un angļu
valodā (6), ir iegūti sertifikāti.
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AUDITS
Pārskata gadā Iekšējā audita nodaļas darbinieki ir pārbaudījuši un analizējuši Fonda vadības izveidotās
iekšējās kontroles un atbilstoši iekšējā audita gada plānam veikuši 6 auditus astoņās audita sistēmās
(sk. Tabulu Nr.1).
Tāpat detalizēti ir pārbaudītas 10 projekta lietas Eiropas Savienības finansētajā programmā (Eiropas
Sociālais fonds 2007.-2013. plānošanas periods) un 8 projekta lietas valsts budžeta programmā.

Iekšējā audita nodaļas 2011.gadā veiktie auditi
Tabula Nr.1

Nr. p.
k.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Auditējamā sistēma
Latvijas - Šveices
sadarbības
programmas grantu
shēmas
„NVO
fonds”.
Iestādes stratēģiskā
un darba plānošana.
Personāla vadība.
Informācijas
tehnoloģiju vadība.
Valsts
budžeta
finansēto programmu
un projektu sistēma.
ES
finansēto
programmu
un
projektu
sistēma
(Eiropas
Sociālais
fonds
2007.-2013.
plānošanas periods).
Finanšu vadība.
Uzskaite un pārskati.
Auditu skaits kopā:

Sistēmas audita nosaukums
Latvijas un Šveices sadarbības programmas grantu shēmas
„NVO fonds” uzsākšanas, konkursa dokumentācijas
sagatavošanas, konkursa norises un uzraudzības, līgumu
slēgšanas sistēma
Izmaiņu izpildes uzraudzība un kontrole Sabiedrības
integrācijas fonda sekretariāta struktūrā, darba pienākumu, to
izpildes uzraudzības un atskaites sistēma
Informācijas tehnoloģiju sistēma Sabiedrības integrācijas fondā
„Starpkultūru dialoga attīstība 2010”, „Pilsoniskās sabiedrības
stiprināšanas atbalsta programma 2010” grantu shēmu un
horizontālās programmas "NVO līdzfinansējuma budžeta
programma" projektu vadības, uzraudzības, ziņošanas, finanšu
un naudas plūsmas vadības, kontroles, projektu uzskaites
sistēma Sabiedrības integrācijas fondā
ESF finansēto programmu (ESF:2007-2013) un apakšaktivitāšu
1.5.2.2.2. un 1.5.2.2.3. projektu noslēgumu un projektu izpildes,
finanšu un naudas plūsmas vadības, kontroles un projektu
uzskaites sistēma Sabiedrības integrācijas fondā
Fonda pārskata gada inventarizācijas un naudas līdzekļu
kontrole Sabiedrības integrācijas fondā
6 auditi

Audita veikšanas
periods
2011. gada I un II
ceturksnis

2011. gada I un II
ceturksnis
2011. gada II līdz IV
ceturksnis
2011. gada II un III
ceturksnis

2011. gada III un IV
ceturksnis

Uzsākts 2011. gada
IV ceturksnī

Par visu pabeigto auditu rezultātiem ir sagatavoti ziņojumi, kuros sniegts pārbaudīto
sistēmu novērtējums un ieteikti nepieciešamie uzlabojumi. Veikto pārbaužu rezultātā ir
secināts, ka kopumā iekšējās kontroles sistēma ir izveidota un darbojas, izņemot konstatēti
atsevišķi trūkumi Eiropas Sociālā fonda finansēto projektu fonda finansētās programmas
projektu sistēmā un Informācijas tehnoloģiju vadības 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.

47

FONDĀ VEIKTIE ĀRĒJIE AUDITI 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, Valsts
kancelejas, Centrālās finanšu un līgumu aģentūras pilnvaroti 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 labi.
2011.gadā Fondā veiktie auditi, revīzijas un pārbaudes
Tabula Nr.2

Nr.
p.k.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Institūcija, kura veikusi vai
pilnvarojusi veikt pārbaudi vai
auditu
SIA "Ernst & Young Baltic"
(Centrālās finanšu un līgumu
aģentūras pilnvarojums)
SIA "PricewaterhouseCoopers"
(Eiropas
Komisijas
pilnvarojums)
AS "BDO"
(Valsts
kancelejas
pilnvarojums)
Latvijas
Kase

Republikas

Valsts

SIA "Ernst & Young Baltic"
(Centrālās finanšu un līgumu
aģentūras pilnvarojums)
Finanšu ministrijas Eiropas
Savienības fondu revīzijas
departaments
(Revīzijas
iestāde)
Finanšu ministrijas Eiropas
Savienības fondu revīzijas
departaments
(Revīzijas
iestāde)
Finanšu ministrijas Eiropas
Savienības fondu revīzijas
departaments
(Revīzijas
iestāde)

Audita, pārbaudes vai revīzijas nosaukums
Projekta "Pilsoniskās sabiedrības stiprināšana un integrācijas
veicināšana sabiedrībā" Nr. LV0061 revīzija
ES Pārejas programmas ex-post audits

Projekta īstenošanas progresa revīzijas pakalpojumi (A daļa)
Projekta finanšu plūsmas tiesiskuma revīzijas pakalpojumi (B
daļa)
Pārbaude par 1.darbības programmas „Cilvēkresursi un
nodarbinātība” izdevumu deklarācijas par izdevumiem, kas
veikti periodā no 2010.gada decembra līdz 2011.gada
31.oktobrim
Projekta "NVO fonds" Nr.LV0008 revīzija

2011.gada I
līdz IV
ceturksnim
2011. gada III
ceturksnis
Uzsākts
2011.gada III
ceturksnī

1. darbības programmas "Cilvēkresusi un nodarbinātība"
ietvaros sertifikācijas iestādes laika posmā no 2010.gada
1.janvāra līdz 2010. gada 31.decembrim apstiprināto izdevumu
papildus revīzija

2011.gada III
un IV
ceturksnī

Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības
un kontroles sistēmas audits

2011.gada III
un IV
ceturksnī

9.

10.

Finanšu ministrijas ES fondu
revīzijas
departaments
(Revīzijas iestāde)

Pārbaudes par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas
fonda 2007-2013.gada plānošanas perioda projektu īstenošanas
vietās, pēcpārbaužu un virspārbaužu veikšana atbildīgo iestāžu
vai sadarbības iestāžu veiktajām pārbaudēm
Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības
informācijas sistēmas (turpmāk – VIS) izmantošanas
efektivitāte un drošība

11.

Latvijas
kontrole

Finanšu revīzija par Sabiedrības integrācijas fonda 2011.gada
pārskata sagatavošanas pareizību.

12.

Finanšu ministrijas ES fondu
revīzijas
departaments
(Revīzijas iestāde)

Eiropas Savienības
atbilstības pārbaude

13.

SIA "KPMG Baltics"

Latvijas un Šveices sadarbības programmas grantu shēmas
"NVO fonds" revīzija par Fonda finanšu pārskatiem

Valsts

Uzsākts
2011. gada III
ceturksnī
2011. gada I
līdz IV
ceturksnis

1. darbības programmas "Cilvēkresusi un nodarbinātība"
ietvaros sertifikācijas iestādes laika posmā no 2011.gada
1.janvāra līdz 30.jūnijam apstiprināto izdevumu revīzija

SIA "Ernst & Young Baltic"
(Finanšu
ministrijas
pilnvarojums)

Republikas

Audita
veikšanas
periods
2011. gada II
ceturksnis
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struktūrfondu

vadības

un

kontroles

Uzsākts
2011.gada IV
ceturksnī
Uzsākts
2011.gada IV
ceturksnī
Uzsākts
2011.gada IV
ceturksnī
Uzsākts
2011.gada IV
ceturksnī
Uzsākts
2011.gada IV
ceturksnī

BUDŽETA INFORMĀCIJA
Saskaņā ar 2010.gada 7.decembra Latvijas Republikas Ministru kabineta sēdes
protokola Nr. 71 44.§ 2.1.2. punktu no 2011.gada 1.janvāra Fonds ir Kultūras ministrijas
pārraudzībā.
22.09.00 SABIEDRĪBAS INTEGRĀCIJAS FONDA VADĪBA
Darbības galvenais mērķis:
Finansiāli atbalstīt un veicināt sabiedrības integrācijas, publiskā un nevalstiskā sektora
attīstības programmu un projektu īstenošanu.
Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:
 nodrošināt 4 nacionālo un starptautisko finanšu instrumentu piesaisti un
administrēšanu;
 nodrošināt NVO līdzfinansējuma programmas 1 projekta ieviešanu;
 nodrošināt ES Pārejas programmas "Sabiedrības integrācijas veicināšana Latvijā" 52
projektu uzraudzību;
 nodrošināt ES Phare programmas „Sabiedrības integrācijas veicināšana” un
programmas „Pilsoniskās sabiedrības stiprināšana” 224 projektu uzraudzību;
 nodrošināt Eiropas Sociālā fonda 2004.-2006. grantu shēmu 263 projektu
pēcuzraudzību;
 nodrošināt Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas valdības divpusējo finanšu
instrumentu grantu shēmu 268 projektu uzraudzību;
 nodrošināt Eiropas Sociālā fonda 2007.-2013. gada plānošanas perioda aktivitātes
„Cilvēkresursi un nodarbinātība” apakšaktivitātes 1.5.1.3.1. „Kvalitātes vadības
sistēmas izveide un ieviešana” 11 projektu uzraudzību.
Finansiālie rādītāji
1
Resursi izdevumu
segšanai
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem
Izdevumi - kopā
Uzturēšanas izdevumi
Kārtējie izdevumi
Subsīdijas un dotācijas
Izdevumi
kapitālieguldījumiem

Perioda 01.01.-30.04.2011. Perioda 01.01.-30.04.2011.
plāns (LVL, tūkstošos)
izpilde (LVL, tūkstošos)
2
3
102,0
102,0
102,0

102,0

102,0
102,0
102,0
0
0

102,0
102,0
102,0
0
0
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63.02.00 ATMAKSAS VALSTS PAMATBUDŽETĀ PAR EIROPAS SOCIĀLĀ
FONDA (ESF) FINANSĒJUMU (2007.-2013.)
Darbības galvenais mērķis:
veikt atmaksu valsts pamatbudžetā par Eiropas sociālā fonda finansējumu.
Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:
veikt atmaksu valsts pamatbudžetā par veiktajiem uzturēšanas izdevumiem Eiropas
Savienības fondu līdzfinansētajos projektos:
 apakšaktivitātē 1.5.1.2. „Administratīvo šķēršļu samazināšana un publisko
pakalpojumu kvalitātes uzlabošana” 2 projektiem;


apakšaktivitātē 1.5.1.3.1. „Kvalitātes vadības sistēmas izveide un ieviešana” 9
projektiem;



apakšaktivitātē 1.5.1.3.2. „Publisko pakalpojumu kvalitātes paaugstināšana valsts,
reģionālā un vietējā līmenī” 11 projektiem;



apakšaktivitātē 1.5.2.1. „Publiskās pārvaldes cilvēkresursu plānošanas un vadības
sistēmas attīstība” 1 projektam;



apakšaktivitātē 1.5.2.2.3. „Atbalsts pašvaldībām kapacitātes stiprināšanā ES
struktūrfondu finansēto pasākumu ieviešanā” 2 projektiem.

Finansiālie rādītāji
1
Resursi izdevumu
segšanai
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem
Izdevumi - kopā
Uzturēšanas izdevumu
atmaksa valsts budžetam

Perioda 01.01.-30.04.2011. Perioda 01.01.-30.04.2011.
plāns (LVL, tūkstošos)
izpilde (LVL, tūkstošos)
2
3
218,6
195,8
218,6

195,8

218,6
218,6

195,8
195,8

63.07.00 EIROPAS SOCIĀLĀ FONDA (ESF) PROJEKTU UN PASĀKUMU
ĪSTENOŠANA (2007.-2013.) SABIEDRĪBAS INTEGRĀCIJAS JOMĀ
Darbības galvenais mērķis:
nodrošināt Eiropas Sociālā fonda darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība”
papildinājuma 5.1.pasākuma „Labāka regulējuma politika” un 5.2.pasākuma „Cilvēkresursu
kapacitātes stiprināšana” aktivitāšu un apakšaktivitāšu ieviešanu.
Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:
 īstenoti 3 pasākumu plāni uzņēmējdarbības administratīvo šķēršļu mazināšanai un 3
pasākumu plāni administratīvo šķēršļu mazināšanai iedzīvotājiem un nevalstiskajām
organizācijām;
 valsts pārvaldes un no valsts budžeta finansēto institūciju īpatsvars, kas piedalās
vienotās cilvēkresursu plānošanas un vadības IT sistēmas izveidē – 7%;
 ESF ietvaros kvalitātes vadības sistēmas ieviešanā atbalstīto institūciju skaits – 26;
 atbalstīto publisko varu realizējošo institūciju skaits – 98;
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izveidotas 5 Latvijas Darba devēju konfederācijas un 5 Latvijas Brīvo arodbiedrību
savienības reģionālās struktūras;
atbalstīto nevalstisko organizāciju skaits – 100;
atbalstīto pašvaldību skaits – 80.

Finansiālie rādītāji
1
Resursi izdevumu
segšanai
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem
Izdevumi - kopā
Uzturēšanas izdevumi
Subsīdijas un dotācijas
Uzturēšanas izdevumu
transferti

Perioda 01.01.-30.04.2011. Perioda 01.01.-30.04.2011.
plāns (LVL, tūkstošos)
izpilde (LVL, tūkstošos)
2
3
255,8
237,7
255,8

237,7

255,8
225,8
160,8
95,0

237,7
237,7
160,8
76,9

70.05.00 TEHNISKĀ PALĪDZĪBA ERAF, ESF, KF APGŪŠANAI (2007-2013)
Darbības galvenais mērķis:
Nodrošināt Sabiedrības integrācijas fonda kā Eiropas Sociālā fonda sadarbības iestādes
funkcijas.
Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:
Administrētas 7 aktivitātes un apakšaktivitātes - valsts institūciju, pašvaldību un NVO
kapacitātes stiprināšanai atbalstīto projektu skaits - ne mazāk kā 65 projekti, izvērtēti ne
mazāk kā 300 projekti.
Finansiālie rādītāji
1
Resursi izdevumu
segšanai
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem
Izdevumi - kopā
Uzturēšanas izdevumi
Kārtējie izdevumi
Subsīdijas un dotācijas

Perioda 01.01.-30.04.2011. Perioda 01.01.-30.04.2011.
plāns (LVL, tūkstošos)
izpilde (LVL, tūkstošos)
2
3
86,9
86,9
86,9

86,9

86,9
86,9
86,9
0

86,9
86,9
86,9
0
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71.07.00 EIROPAS EKONOMIKAS ZONAS FINANŠU INSTRUMENTA UN NORVĒĢIJAS VALDĪBAS DIVPUSĒJĀ FINANŠU INSTRUMENTA FINANSĒTO GRANTU
SHĒMU ĪSTENOŠANA SABIEDRĪBAS INTEGRĀCIJAS JOMĀ
Darbības galvenais mērķis:
Stiprināt pilsonisko sabiedrību Latvijā un finansiāli atbalstīt biedrību un nodibinājumu
darbību demokrātijas, pilsoniskās sabiedrības un etniskās integrācijas jomā.
Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:
nodrošināta EEZ un Norvēģijas valdības finanšu instrumenta īstenošana 44 apakšprojektos,
tai skaitā:
1) NVO darbības atbalsta programmā – 25 apakšprojekti;
2) NVO kapacitātes stiprināšanas programma – 4 apakšprojekti;
3) NVO projektu programma – 15 apakšprojekti.
Finansiālie rādītāji
1
Resursi izdevumu
segšanai
Budžeta iestādes
ieņēmumi no ārvalstu
finanšu palīdzības
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem
Izdevumi - kopā
Uzturēšanas izdevumi
Kārtējie izdevumi
Subsīdijas un dotācijas
Izdevumi
kapitālieguldījumiem
Atlikums gada sākumā

Perioda 01.01.-30.04.2011. Perioda 01.01.-30.04.2011.
plāns (LVL, tūkstošos)
izpilde (LVL, tūkstošos)
2
3
92,6
82,7

92,6

82,7

348,1
346,3
115,5
230,8
1,8

309,5
308,2
103,7
204,5
1,3

255,5

226,8

72.06.00 LATVIJAS UN ŠVEICES SADARBĪBAS PROGRAMMAS FINANSĒTO
PROJEKTU UN PASĀKUMU ĪSTENOŠANA (2007-2013) SABIEDRĪBAS
INTEGRĀCIJAS JOMĀ
Darbības galvenais mērķis:
Veicināt pilsoniskās sabiedrības ieguldījumu ekonomisko un sociālo atšķirību samazināšanā,
atbalstot aktivitātes, kas uzlabo dzīves kvalitāti bērniem un jauniešiem, kuri pakļauti sociālās
atstumtības un nabadzības riskam, un senioriem.
Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:
Nodrošināt Latvijas un Šveices sadarbības programmas grantu shēmas „Nevalstisko
organizāciju fonds” administrēšanu 56 apakšprojektos.
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Finansiālie rādītāji
1
Resursi izdevumu
segšanai
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem
Izdevumi - kopā
Uzturēšanas izdevumi
Kārtējie izdevumi
Subsīdijas un dotācijas

Perioda 01.01.-30.04.2011. Perioda 01.01.-30.04.2011.
plāns (LVL, tūkstošos)
izpilde (LVL, tūkstošos)
2
3
422,2
369,4
422,2

369,4

422,2
422,2
20,0
402,2

369,4
369,4
20,0
349,4

CITI BUDŽETA LĪDZEKĻI
2011.gada janvāra mēnesī Valsts kase deponentu kontā ieskaitīja procentu ieņēmumus
par ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļu kontu atlikumiem, kas bija aprēķināti par 2010.gada
decembra mēnesi 52,01LVL apmērā. 2011.gada 4.mēnešos apakšprogrammas 71.07.00.
apakšprojektu īstenotāji atgriezuši neizlietotos ārvalstu finanšu līdzekļus īstenotājos projektos
1946,55LVL apmērā. 2011.gada 01.aprīlī Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā
samaksājusi par pakalpojumu 906,83 LVL apmērā, saskaņā ar 2011.gada 16.februāra līgumu
Nr.24-2011.
Finansiālie rādītāji
1
Resursi izdevumu segšanai
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos
Izdevumi - kopā
Kārtējie izdevumi
Naudas līdzekļu atlikums perioda sākumā
Naudas līdzekļu atlikums perioda beigās

Perioda 01.01.-30.04.2011. izpilde
(LVL, tūkstošos)
2
2,9
0,9
2,0
34,4
34,4
34,1
2,6

Saskaņā ar 2011.gada 04.aprīļa LR Ministru kabineta sēdes protokola Nr.21 1.§
6.punktu no 2011.gada 1.maija Sabiedrības integrācijas fonds ir resors „Sabiedrības
integrācijas fonds”.
01.00.0 SABIEDRĪBAS INTEGRĀCIJAS FONDA VADĪBA
Darbības galvenie mērķi:
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,
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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.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:
1) Nodrošināt NVO līdzfinansējuma programmas 1 projekta ieviešanu.
2) Nodrošināt ES Pārejas programmas "Sabiedrības integrācijas veicināšana Latvijā"
52 projektu uzraudzību.
3) Nodrošināt ES Phare programmas „Sabiedrības integrācijas veicināšana” un
„Pilsoniskās sabiedrības stiprināšana” 224 projektu uzraudzību.
4) Nodrošināt Eiropas Sociālā fonda 2004.-2006. grantu shēmu 263 projektu
uzraudzību.
5) Nodrošināt Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas valdības divpusējo finanšu
instrumentu grantu shēmu 268 projektu uzraudzību, tai skaitā:
 Projektu sagatavošanas fonds 33 projektu uzraudzību,
 Pilsoniskās sabiedrības stiprināšanas un sabiedrības integrācijas veicināšanas
programma 32 projektu uzraudzību,
 NVO fonds 203 projektu uzraudzību.
6) Nodrošināt Eiropas Sociālā fonda 2007.-2013. programmas „Cilvēkresursi un
nodarbinātība” apakšaktivitātē 1.5.1.3.1. „Kvalitātes vadības sistēmas izveide un
ieviešana” 11 projektu uzraudzību.
7) Nodrošināt Fonda padomes darbību, padomes sēžu norisi ne mazāk kā 5 padomes
sēdes.
8) Nodrošināt Fonda administrēto programmu un to rezultātu publicitāti- regulāri
papildināt interneta mājas lapu, sagatavot informatīvos materiālus un īstenot
informatīvos pasākumus.
Finansiālie rādītāji
Perioda 01.05.-31.12.2011. Perioda 01.05.-31.12.2011.
plāns (LVL, tūkstošos)
izpilde (LVL, tūkstošos)
1
2
3
Resursi izdevumu
283,8
288,1
segšanai
Pārējie iepriekš
0
5,3
neklasificētie pašu
ieņēmumi
Dotācija no vispārējiem
283,8
282,8
ieņēmumiem
Izdevumi - kopā
283,8
282,8
Uzturēšanas izdevumi
283,3
282,3
Kārtējie izdevumi
261,6
261,6
Subsīdijas un dotācijas
21,7
20,7
Izdevumi
0,5
0,5
kapitālieguldījumiem
Naudas līdzekļu atlikums
0
5,3
gada beigās
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63.02.00 ATMAKSAS VALSTS PAMATBUDŽETĀ PAR EIROPAS SOCIĀLĀ FONDA
(ESF) FINANSĒJUMU (2007-2013)
Darbības galvenie mērķi:
Veikt atmaksu valsts pamatbudžetā par Eiropas sociālā fonda finansējumu.
Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:
Veikt atmaksu 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 1.5.1.3.1. „Kvalitātes vadības sistēmas izveide un ieviešana” 9
projektiem;
 apakšaktivitātē 1.5.1.3.2. „Publisko pakalpojumu kvalitātes paaugstināšana
valsts, reģionālā un vietējā līmenī” 11 projektiem;
 aktivitātē 1.5.2.1. „Publiskās pārvaldes cilvēkresursu plānošanas un vadības
sistēmas attīstība” 1 projektam;
 apakšaktivitātē 1.5.2.2.3. „Atbalsts pašvaldībām kapacitātes stiprināšanā ES
struktūrfondu finansēto pasākumu ieviešanā” 2 projektiem.
Finansiālie rādītāji
1
Resursi izdevumu
segšanai
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem
Izdevumi - kopā
Uzturēšanas izdevumu
atmaksa valsts budžetam

Perioda 01.05.-31.12.2011. Perioda 01.05.-31.12.2011.
plāns (LVL, tūkstošos)
izpilde (LVL, tūkstošos)
2
3
1 015,7
352,0
1 015,7

352,0

1 015,7
1 015,7

352,0
352,0

63.06.00 EIROPAS SOCIĀLĀ FONDA (ESF) PROJEKTU UN PASĀKUMU
ĪSTENOŠANA (2007-2013)
Darbības galvenie mērķi:
Nodrošināt Eiropas Sociālā fonda darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība”
papildinājuma 1.5.1.pasākuma „Labāka regulējuma politika” un 1.5.2.pasākuma
„Cilvēkresursu kapacitātes stiprināšana” aktivitāšu un apakšaktivitāšu ieviešanu.
Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:
 īstenot 3 pasākumu plānus uzņēmējdarbības administratīvo šķēršļu
mazināšanai un 3 pasākumu plānus administratīvo šķēršļu mazināšanai
iedzīvotājiem un nevalstiskajām organizācijām;
 valsts pārvaldes un no valsts budžeta finansēto institūciju īpatsvars, kas
piedalās vienotās cilvēkresursu plānošanas un vadības IT sistēmas izveidē –
7%;
 ESF ietvaros kvalitātes vadības sistēmas ieviešanā atbalstīto institūciju skaits –
26;
 atbalstīto publisko varu realizējošo institūciju skaits – 98;
 izveidot 5 Latvijas Darba devēju konfederācijas un 5 Latvijas Brīvo
arodbiedrību savienības reģionālās struktūras;
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atbalstīto nevalstisko organizāciju skaits – 100;
atbalstīto pašvaldību skaits – 80.

Finansiālie rādītāji
1
Resursi izdevumu
segšanai
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem
Izdevumi - kopā
Uzturēšanas izdevumi
Subsīdijas un dotācijas
Uzturēšanas izdevumu
transferti

Perioda 01.05.-31.12.2011. Perioda 01.05.-31.12.2011.
plāns (LVL, tūkstošos)
izpilde (LVL, tūkstošos)
2
3
1 054,9
1 007,9
1054,9

1 007,9

1 054,9
1 054,9
728,0
326,9

1 007,9
1 007,9
723,9
284,0

70.05.00 TEHNISKĀ PALĪDZĪBA ERAF, ESF, KF APGŪŠANAI (2007-2013)
Darbības galvenie mērķi:
Nodrošināt Sabiedrības integrācijas fonda kā sadarbības iestādes funkciju izpildi Eiropas
Savienības struktūrfondu 2007.-2013. gada plānošanas periodā.
Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:
Valsts institūciju, pašvaldību un NVO kapacitātes stiprināšanai atbalstīto projektu skaits- ne
mazāks kā 65 projektu, izvērtēt ne mazāk kā 300 projektu.
Finansiālie rādītāji
1
Resursi izdevumu
segšanai
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem
Izdevumi - kopā
Uzturēšanas izdevumi
Kārtējie izdevumi

Perioda 01.05.-31.12.2011. Perioda 01.05.-31.12.2011.
plāns (LVL, tūkstošos)
izpilde (LVL, tūkstošos)
2
3
280,7
259,6
259,6
280,7
280,7
280,7
280,7

259,6
259,6
259,6

70.06.00 EIROPAS KOMISIJAS PROGRAMMAS “SOLIDARITĀTES UN MIGRĀCIJAS
PLŪSMU PĀRVALDĪŠANAS PROGRAMMAS 2007.-2013.GADAM
Darbības galvenie mērķi:
Īstenot projektu „Apmācību kursa” Starpkultūru komunikācija” izstrāde un ieviešana” Eiropas
Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda 2009.gada programmas 3.1.aktivitātes ietvaros.
Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:
 izveidota kvalitatīva un atraktīva apmācību programma valsts pārvaldes, pašvaldību
un NVO pārstāvjiem par „Starpkultūru komunikāciju”,


izveidots un izplatīts apmācību materiāls, ko var izmantot gan apmācību dalībnieki,
gan viņu kolēģi un citu institūciju pārstāvji, savas kompetences paaugstināšanai,



apmācīti 66 darbinieki.
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Finansiālie rādītāji
1
Resursi izdevumu
segšanai
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem
Izdevumi - kopā
Uzturēšanas izdevumi
Kārtējie izdevumi

Perioda 01.05.-31.12.2011. Perioda 01.05.-31.12.2011.
plāns (LVL, tūkstošos)
izpilde (LVL, tūkstošos)
2
3
34,6
33,1
34,6

33,1

34,6
34,6
34,6

33,1
33,1
33,1

71.07.00 EIROPAS EKONOMIKAS ZONAS FINANŠU INSTRUMENTA UN NORVĒĢIJAS VALDĪBAS DIVPUSĒJĀ FINANŠU INSTRUMENTA FINANSĒTO GRANTU
SHĒMU ĪSTENOŠANA
Darbības galvenie mērķi:
Stiprināt pilsonisko sabiedrību Latvijā un finansiāli atbalstīt biedrību un nodibinājumu
darbību demokrātijas, pilsoniskās sabiedrības un etniskās integrācijas jomā.
Finansiālie rādītāji
1
Resursi izdevumu
segšanai
Budžeta iestādes
ieņēmumi no ārvalstu
finanšu palīdzības
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem
Izdevumi - kopā
Uzturēšanas izdevumi
Kārtējie izdevumi
Subsīdijas un dotācijas
Kārtējie maksājumi
Eiropas Kopienas budžetā
un starptautiskā sadarbība
Atlikums perioda sākumā

Perioda 01.05.-31.12.2011. Perioda 01.05.-31.12.2011.
plāns (LVL, tūkstošos)
izpilde (LVL, tūkstošos)
2
3
6,9
5,8
2,1

2,1

4,8

3,7

90,7
90,7
12,0
30,1
48,6

89,6
89,6
11,2
29,8
48,6

83,8

83,8
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72.06.00 LATVIJAS UN ŠVEICES SADARBĪBAS PROGRAMMAS FINANSĒTO
PROJEKTU UN PASĀKUMU ĪSTENOŠANA (2007-2013)
Darbības galvenie mērķi:
Veicināt pilsoniskās sabiedrības ieguldījumu ekonomisko un sociālo atšķirību
samazināšanā, atbalstot aktivitātes, kas uzlabo dzīves kvalitāti bērniem un jauniešiem, kuri
pakļauti sociālās atstumtības un nabadzības riskam, un senioriem.
Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:
Nodrošināt Latvijas un Šveices sadarbības programmas grantu shēmas „Nevalstisko
organizāciju fonds” administrēšanu 61 apakšprojektā.
Finansiālie rādītāji
1
Resursi izdevumu
segšanai
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem
Izdevumi - kopā
Uzturēšanas izdevumi
Kārtējie izdevumi
Subsīdijas un dotācijas

Perioda 01.05.-31.12.2011. Perioda 01.05.-31.12.2011.
plāns (LVL, tūkstošos)
izpilde (LVL, tūkstošos)
2
3
932,5
918,9
932,5

918,9

932,5
932,5
58,8
873,7

918,9
918,9
50,0
868,9

CITI BUDŽETA LĪDZEKĻI
Pārskata periodā saņemti finanšu līdzekļi 5471,84 LVL apmērā projekta PA-GRO-188
„Pieredzes apmaiņa, meklējot jaunas pieejas Eiropas Savienības un citu ārvalstu finanšu
instrumentu programmu administrēšanā” (Nordic-Baltic Mobility Programme Public
Administration) īstenošanai. Pārskata periodā saņemtie finanšu līdzekļi 2341,03 LVL apmērā
par vadības un konsultāciju pakalpojumiem projektā „Sieviešu un bērnu tiesības Ukrainā Komunikāciju komponente” izlietoti kā iestādes līdzfinansējums projektā PA-GRO-188.
2011.gada decembra mēneša pēdējās darba dienās apakšprogrammas 63.06.00 apakšprojektu
īstenotāji deponentu kontā ieskaitījuši neizlietotos finanšu līdzekļus 2062,30 LVL apmērā.
Finansiālie rādītāji
1
Resursi izdevumu segšanai
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi
Izdevumi - kopā
Kārtējie izdevumi
Naudas līdzekļu atlikums perioda sākumā
Naudas līdzekļu atlikums perioda beigās
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Perioda 01.05.-31.12.2011.
izpilde (LVL, tūkstošos)
2
9,9
9,9
10,4
10,4
2,6
2,1

NOZĪMĪGĀKIE UZDEVUMI 2012.GADAM
1. Nodrošināt Eiropas Sociālā fonda aktivitāšu, Latvijas – Šveices sadarbības programmas
„NVO fonds” un valsts budžeta programmu veiksmīgu administrēšanu.
2. Uzsākt jaunā EEZ finanšu instrumenta ”NVO fonds” (2009.-2014.g) īstenošanu.
3. Uzsākt priekšlikumu izstrādi Latvijas NVO fonda izveidošanai.
4. Turpināt aktīvu līdzdalību un paplašināt Fonda darbību starptautiskos projektos. Turpināt
uzsākto sadarbību ar Latvijas un ārvalstu institūcijām un nevalstisko sektoru, kas
paplašinātu iespējas pilnveidot un efektīvi izmantot Fonda kapacitāti jaunu programmu un
projektu administrēšanā.
5. Izstrādāt un apstiprināt Fonda padomē Fonda darbības un attīstības galvenos virzienus un
konsekventi tos īstenot.

59

