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PRIEKŠVĀRDS

Godātie pārskata lasītāji!
Kā prioritāru uzdevumu 2010.gadā Sabiedrības integrācijas fonda (turpmāk – Fonda) padome
izvirzīja organizācijas normatīvās bāzes sakārtošanu, tādēļ lielu uzmanību esam veltījuši
Fonda likuma grozījumu izstrādei.
Likuma grozījumi tika iesniegti LR Saeimā 2010.gada 16.decembrī. Tie precizē Fonda
statusu, nosakot, ka Fonds ir atvasināta publisko tiesību juridiskā persona (publisks
nodibinājums) un paplašina Fonda darbības mērķi – finansiāli atbalstīt un veicināt sabiedrības
integrāciju, publiskā un nevalstiskā sektora programmu un projektu īstenošanu. Likuma
grozījumi nostiprina arī Fonda neatkarību lēmumu pieľemšanā un ļauj sakārtot vadības un
organizācijas funkcijas.
Pārskata gadā turpinājās darbs Eiropas Sociālā fonda aktivitāšu un EEZ un Norvēģijas
valdības divpusējā finanšu instrumenta grantu shēmas „NVO fonds” īstenošanā, kā arī uzsākta
Latvijas un Šveices sadarbības programmas „NVO fonds” īstenošana.
2010.gadā kā jaunu iniciatīvu Fonds uzsāka valsts budţeta dotāciju izlietojuma racionālu
organizāciju sabiedrības integrācijas un pilsoniskās sabiedrības attīstības jomās. Ievērojamu
valsts budţeta dotāciju samazinājuma rezultātā, Fonds un Tieslietu ministrija apvienoja
līdzekļus, lai īstenotu divas nacionālās programmas „Starpkultūru dialogs 2010” un
„Pilsoniskās sabiedrības attīstības programma 2010”.
Lai gan mūsu projektu īstenotāji un sadarbības partneri 2010.gadā bija gan pašvaldības, gan
valsts institūcijas, tomēr īpaša loma bija nevalstiskajām organizācijām, kuras ne tikai
veiksmīgi īstenoja projektus, bet arī aktīvi līdzdarbojās Fonda likuma grozījumu izstrādē un
vairāku organizācijas darbībai nozīmīgu jautājumu risināšanā.
2010.gads mums izvērtās par nopietnu pārbaudījumu laiku. Šajā laika periodā bija
nepieciešams mobilizēt visu mūsu pieredzi un zināšanas, lai nodrošinātu kvalitatīvu Fonda
darbību krasi samazinātā budţeta apstākļos.

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
saskaľā ar Sabiedrības integrācijas fonda likumu, ko Latvijas Republikas Saeima pieľēma
2001.gada 5.jūlijā, tā darbību regulē Ministru kabineta 2001.gada 28.augusta noteikumi
nr.390 „Sabiedrības integrācijas fonda nolikums”.
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 darbības mērķis ir finansiāli atbalstīt un veicināt sabiedrības integrāciju, kā arī publiskā
un nevalstiskā sektora attīstības programmu un projektu īstenošanu.
Galvenās jomas, kurās Fonds darbojas kā politikas īstenotājs ir:
sabiedrības integrācijas veicināšana, tajā skaitā iecietības veicināšana un jebkādu
diskriminācijas veidu novēršana;
pilsoniskās sabiedrības attīstības veicināšana;
valsts, pašvaldību un nevalstisko organizāciju administratīvās kapacitātes stiprināšana.
Savu mērķu īstenošanai Fonds veic 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 budţeta, gan ārvalstu finanšu līdzekļus, tajā skaitā Eiropas Sociālā
fonda, Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā
finanšu instrumenta, Latvijas un Šveices sadarbības programmas finanšu līdzekļus.
2010.gadā Fonds administrēja valsts budţeta, ES struktūrfondu, EEZ un Norvēģijas
valdības finanšu instrumentu un Latvijas un Šveices sadarbības programmas.
Latvijas un Šveices sadarbības programma
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.
Saskaľā ar noslēgto starpvalstu ietvarlīgumu, viena no sadarbības programmas aktivitātēm ir
NVO atbalsta grantu shēma ar mērķi 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. Šveices
finansējums ir 3,5 milj. CHF.
2009.gada 11.decembrī tika parakstīts trīspusējs līgums starp Šveices Konfederācijas
vēstniecību Latvijā, Finanšu ministriju un Fondu par Latvijas un Šveices sadarbības
programmas grantu shēmas „NVO fonds” īstenošanu. 2010.gada 23.martā apstiprināti MK
noteikumi Nr.286 „Latvijas un Šveices sadarbības programmas grantu shēmas „NVO fonds”
apakšprojektu iesniegumu atklāta konkursa nolikums”.
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2010.gada 6.aprīlī Fonds izsludināja apakšprojektu iesniegumu atklāto konkursu un noteiktajā
termiľā – līdz 2010.gada 13.maijam – saľemti 455 apakšprojektu iesniegumi (272
mikroprojekti un 183 makroprojekti).
2010.g. 5.novembrī
Fonda padome apstiprināja apakšprojektu iesniegumu konkursa
rezultātus Latvijas un Šveices sadarbības programmas grantu shēmas „NVO fonds” ietvaros,
un 25.novembrī Fonda sekretariāts uzsāka apakšprojektu finansēšanas līgumu parakstīšanu.
Kopā šajā programmā tika atbalstīti 56 projekti par kopējo summu 1,9 miljoni latu, tajā skaitā:
37 mikroprojekti un 19 makroprojekti. Projektu īstenošanā tiks iesaistīti 15 partneri no
Šveices Konfederācijas un 36 Latvijas pašvaldības, kā arī vairākas valsts un nevalstiskā
sektora organizācijas.
Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instruments un EEZ/Norvēģijas valdības divpusējais
finanšu instruments
Saskaľā ar Granta līguma starp Norvēģijas Karalistes Ārlietu ministriju un Latvijas
Republikas Finanšu ministriju par NVO fonda finansēšanu 3.pantu un Granta līguma starp
Īslandes, Lihtenšteinas un Norvēģijas izveidoto Eiropas Ekonomikas zonas finanšu
instrumenta komiteju un Latvijas Republikas Finanšu ministriju par NVO fonda finansēšanu
3.pantu, un saskaľā ar Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības
divpusējā finanšu instrumenta vadības likumā noteikto, Fonds pilda grantu shēmu
apsaimniekotāja funkcijas.
2010.gadā Fonds turpināja EEZ finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu
instrumenta atbalstīto projektu īstenošanas uzraudzību šādās jomās:
„NVO darbības atbalsta programma” – programmas mērķis ir sniegt atbalstu tām
organizācijām, kuras ir jau sevi aktīvi pierādījušas demokrātijas un pilsoniskas
sabiedrības stiprināšanas jomā;
„NVO kapacitātes stiprināšanas programma” – programmas mērķis ir stiprināt jaunu
organizāciju kapacitāti, kuras darbojas EEZ un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu
instrumenta atbalsta jomās;
„NVO projektu programma” – programmas mērķis ir dot iespēju organizācijām īstenot
savus projektus EEZ un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta atbalsta
jomās;
„Pilsoniskās sabiedrības stiprināšana un sabiedrības integrācijas veicināšana” - mērķis ir
veicināt sapratni un sadarbību starp daţādu tautību pārstāvjiem, veidot labvēlīgus
sociālos, kultūras un informācijas nosacījumus Latvijas mazākumtautībām, kā arī veicināt
mazākumtautību biedrību un nodibinājumu attīstību, līdzfinansējot apakšprojektus grantu
shēmas atbalsta jomās.
Projektos arī obligāti jāveic kāda no aktivitātēm, atbilstoši plānošanas reģionu noteiktajām
prioritātēm:
brīvprātīgā darba popularizēšanas un mērķtiecīgas attīstības pasākumu īstenošana un
atbalstīšana;
pilsoniskās sabiedrības formālu vai neformālu iniciatīvu (iedzīvotāju forums, kopienu
fondu kustība, iedzīvotāju interešu grupu) popularizēšana un attīstības veicināšana ar
mērķi mobilizēt iedzīvotāju resursus un veicināt vietējā līmeľa līdzdalību, piemēram:
sabiedrības izglītošana par pilsoniskas sabiedrības priekšrocībām un ieguvumiem;
veicināt reģiona iedzīvotāju aktīvu iesaistīšanos NVO un neformālu grupu darbā;
izveidot vai attīstīt tiešu sadarbību ar konkrētām sabiedrības grupām.
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2010.gadā EEZ finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta
atbalsta jomās Fonda uzraudzībā atradās 165 projekti.
Laikā periodā no 2009.gada un 2010.gadā Fonds administrēja Eiropas Ekonomikas zonas
finanšu instrumenta grantu shēmu „Pilsoniskās sabiedrības stiprināšana un sabiedrības
integrācijas veicināšana”, kuras mērķis bija veicināt sapratni un sadarbību starp daţādu
tautību pārstāvjiem, veidot labvēlīgus sociālos, kultūras un informācijas nosacījumus Latvijas
mazākumtautībām, kā arī veicināt mazākumtautību biedrību un nodibinājumu attīstību.
Grantu shēma šajā periodā bija nozīmīgs atbalsta mehānisms mazākumtautībām.
Atbalstīto projektu mērķa grupa ietvēra daţādas Latvijā dzīvojošās mazākumtautības: krievus,
baltkrievus, ukraiľus, poļus, ebrejus, gruzīnus, moldāvus, lībiešus, igauľus, romus, kā arī
Latvijas sabiedrību kopumā.
Grantu shēmai bija noteiktas 6 atbalsta jomas, kurās kopumā tika īstenoti 32 projekti par
kopsummu 688 234 eiro.
ES struktūrfondi
Atbilstoši 26.06.2007. MK noteikumu Nr.419 „Kārtība, kādā Eiropas Savienības
struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītas institūcijas nodrošina plānošanas
dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu” 2.2.6.punktā noteiktajam Fonds pilda
sadarbības iestādes funkcijas. 2010.gadā turpinājās 2007.-2013. plānošanas perioda Eiropas
Sociālā fonda darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” aktivitāšu ieviešana:
1.5.1.2. aktivitāte „Administratīvo šķēršļu samazināšana un publisko pakalpojumu kvalitātes
uzlabošana”;
1.5.1.3.1. apakšaktivitāte „Kvalitātes vadības sistēmas izveide un ieviešana”;
1.5.1.3.2. apakšaktivitāte „Publisko pakalpojumu kvalitātes paaugstināšana valsts, reģionālā
un vietējā līmenī”;
1.5.2.1. aktivitāte „Publiskās pārvaldes cilvēkresursu plānošanas un vadības informācijas
tehnoloģiju sistēmas izstrāde un ieviešana";
1.5.2.2.1. apakšaktivitāte “Sociālo partneru administratīvās kapacitātes stiprināšana”.
1.5.2.2.2. apakšaktivitāte „Nevalstisko organizāciju administratīvās kapacitātes stiprināšana”;
1.5.2.2.3. apakšaktivitāte „Atbalsts pašvaldībām kapacitātes stiprināšanā Eiropas Savienības
politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un
pasākumu īstenošanai”.
2010.gada 11.februārī noslēdzās 1.atklātā projektu iesniegumu atlase apakšaktivitātē
„Atbalsts pašvaldībām kapacitātes stiprināšanā Eiropas Savienības politiku instrumentu un
pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai” (Eiropas
Sociālā fonda (turpmāk – ESF) apakšaktivitāte 1.5.2.2.3.). Atlasē saľemti 25 projektu
iesniegumi, no tiem apstiprināti finansēšanai 14 projekti.
2010.gada 4.martā noslēdzās 1.atklātā projektu iesniegumu atlase
apakšaktivitātē
„Nevalstisko organizāciju administratīvās kapacitātes stiprināšana” (ESF apakšaktivitāte
1.5.2.2.2.). Atlasē saľemti 172 projektu iesniegumi, no tiem apstiprināti finansēšanai 44
projekti.
2010.gadā Fonds uzraudzīja 101 ESF projektu.
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Valsts budţeta programmas
2010.gadā Fonds īstenoja divas programmas no valsts budţeta līdzekļiem – „Starpkultūru
dialoga attīstība 2010” un „Pilsoniskās sabiedrības stiprināšanas atbalsta programma 2010”
Grantu shēmas „Starpkultūru dialoga attīstība 2010” izveidi ierosināja Tieslietu ministrija
(turpmāk – TM), lai īstenotu Eiropas Padomes Vispārējā konvencijā par nacionālo minoritāšu
aizsardzību noteiktās prasības mazākumtautību tiesību aizsardzības jomā (turpmāk –
Konvencija). Šī Konvencija Latvijā ratificēta un stājusies spēkā 2005.gadā ar likumu „Par
Vispārējo konvenciju par nacionālo minoritāšu aizsardzību”. Konvencija ir primārais
starptautiskais normatīvais akts mazākumtautību tiesību aizsardzības jomā, kas nosaka
Latvijas valdības atbalsta nepieciešamību mazākumtautībām.
Grantu shēmas mērķis bija atbalstīt mazākumtautību centienus saglabāt savu etnisko identitāti
un attīstīt kultūru, veicinot iecietību un starpkultūru dialogu Latvijas sabiedrībā saskaľā ar
Vispārējās konvencijas par nacionālo minoritāšu aizsardzību noteiktajām prasībām.
Kopējais grantu shēmas ietvaros pieejamais finansējums bija TM piešķirtais finansējums
45 582 LVL apmērā no 2010.gada valsts budţeta līdzekļiem. Minimālais vienam projektam
pieejamais finansējums bija 1 000 LVL, savukārt maksimālais vienam projektam pieejamais
finansējums bija 3 000 LVL. Grantu shēmas finansējums nedrīkstēja pārsniegt 95 % no
projekta kopējām attiecināmajām izmaksām.
Projekti tika atbalstīti trīs tematiskajās jomās:
Pasākumi izglītības jomā, kas veicina sadarbību starp daţādu tautību skolēniem un
sekmē mazākumtautību un sabiedrības vairākuma kultūras, vēstures, valodas un
reliģijas zināšanu apguvi – izglītojoši un interešu pasākumi skolām (t.sk.
mazākumtautību svētdienu skolu pasākumi) un sadarbības pasākumi starp skolām;
Pasākumi, kas veicina mazākumtautību interešu aizstāvību:
o pasākumi, kas rosina mazākumtautību līdzdalību lēmumu pieľemšanas un
politikas plānošanas procesos;
o pasākumi, kas daţādām etniskajām grupām veicinātu valstisko piederību
(piemēram, pilsonības iegūšana un pilsonības prestiţa pieaugums, valsts
valodas nozīmes stiprināšana, u.c.);
Pasākumi, kas veicina mazākumtautību etniskās identitātes, valodas un kultūras
mantojuma saglabāšanu un popularizēšanu plašākai sabiedrībai, tādējādi rosinot
starpkultūru dialogu:
o atbalsts mazākumtautību kultūras pasākumu rīkošanai un mazākumtautību
tradīciju kopšanai, iesaistot plašāku sabiedrību;
o pētījumi par savas tautības vēsturi, kultūras un garīgo mantojumu, kā arī
etnopedagoģijas pasākumi;
o informācijas valsts valodā un mazākumtautību valodās par etniskās grupas un
Latvijas kultūru un vēsturi izplatīšana;
o atbalsts pasākumiem izpratnes veicināšanai par mazākumtautību kultūru,
tradīcijām un reliģiju, kā arī par sabiedrības etniskās integrācijas jautājumiem;
o līdzdalība citu organizāciju vai institūciju rīkotajos pasākumos
mazākumtautību biedrību un nodibinājumu darbības pilnveidošanai un
attīstībai.
Kopējais pieejamais finansējums tika paredzēts atbilstoši noteiktajām tematiskajām jomām
šādās daļās – pirmajai tematiskajai jomai 40%, otrajai – 20% un trešajai – 40% no kopējā
grantu shēmas finansējuma.
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Grantu shēmas ietvaros atbalstāmās aktivitātes bija informatīvas un izglītojošas aktivitātes
(piemēram, semināri, konferences, diskusijas, lekcijas, darbnīcas, apmācības,
mazākumtautību avīţu, ţurnālu izdošana, interaktīvi pasākumi, olimpiādes, konkursi, akcijas
u.c.), kultūras aktivitātes (piemēram, festivāli, koncerti u.c.) un citas aktivitātes, kas veicina
starpkultūru dialogu un nodrošina Konvencijā paredzēto saistību izpildi.
Saľemts 51 projekta iesniegums, finansēšanai atbalstīti 17 projekti, tie īstenoti laika periodā
no 2010.gada 26.augusta līdz 2010.gada 27.novembrim.
Ľemot vērā ekonomisko situāciju, valsts budţeta dotāciju apjoms 2010.gadā Pilsoniskās
sabiedrības stiprināšanas programmas 2008.-2012.gadam īstenošanai tika ievērojami
samazināts. Lai 2010.gadā spētu turpināt programmā noteikto uzdevumu izpildi, TM un
Fonds kopīgi izveidoja grantu shēmu „Pilsoniskās sabiedrības stiprināšanas atbalsta
programma 2010”, apvienojot šim mērķim savā rīcībā esošos valsts budţeta līdzekļus.
Grantu shēmas mērķis bija attīstīt vidi ilgtspējīgai, uz rezultātu orientētai NVO darbībai un
palielināt iedzīvotāju īpatsvaru, kas darbojas savu un sabiedrības mērķu labā.
Kopējais grantu shēmas ietvaros pieejamais finansējums bija 70 770 LVL, tajā skaitā
46 000 LVL TM piešķirtais finansējums un 24 770 LVL Fonda piešķirtais finansējums no
2010.gada valsts budţeta līdzekļiem. Grantu shēmas finansējums tika sadalīts vienādās daļās
visiem plānošanas reģioniem. Maksimālais katram reģionam pieejamais finansējums bija
14 154 LVL. Papildus, projektu īstenotājiem bija jānodrošina līdzfinansējums no citiem
finanšu avotiem vismaz 5% apmērā.
Grantu shēmas ietvaros atbalstāmas bija šādas aktivitātes:
Aktivitātes, kas nodrošina NVO, iedzīvotājiem un pašvaldībām metodisko, konsultatīvo,
izglītojošo un informatīvo atbalstu pilsoniskās sabiedrības attīstības jomā plānošanas reģionā
(piemēram, ar NVO darbu saistītie juridiskie jautājumi, NVO finansējuma piesaistīšanas
priekšnosacījumi, līdzdalības formu daţādība, uz mērķi orientētas darbības plānošana,
efektīvas pārstāvniecības nodrošināšana u.c.), kā arī nodrošina infrastruktūru iedzīvotāju
neformālo grupu un NVO darbībai, piemēram:
reģionā esošo NVO kapacitātes stiprināšana, sniedzot padomus un bezmaksas
konsultācijas NVO, kā arī nodrošinot bezmaksas telpas un biroja pakalpojumus NVO
pasākumiem;
organizēt apmācības, seminārus un citus pasākumus par NVO aktuālām tēmām
reģionā (gada pārskatu sagatavošana, sabiedriskā labuma būtība u.c.);
apkopot informāciju par NVO reģionā un nodrošināt aktuālākās informācijas
izplatīšanu NVO;
veidot ciešu reģiona NVO sadarbību ar pašvaldību un valsts institūcijām, nodrošinot
reģiona NVO līdzdalību reģiona politikas plānošanā un īstenošanā;
attīstīt partnerību un sadarbību NVO starpā reģionā;
veicināt reģiona NVO līdzdalību daţādos NVO sadarbības tīklos.
Projektu iesniegumu atlase tika organizēta divās kārtās. Projektu iesniegumu atlases I kārtu
veica plānošanas reģionu padomes, un katrs reģions izvirzīja vienu labāko projekta
iesniegumu vērtēšanai II kārtā, ko veica Fonda padomes izveidota vērtēšanas komisija.
Projektu iesniegumus apstiprināja Fonda padome. Šajā programmā finansēšanai tika
apstiprināti 5 projekti, kas tika īstenoti laika periodā no 2010.gada 11.jūnija līdz 2010.gada
24.novembrim.
Kopā 2010. gadā Fondā saľemti un izvērtēti 762 projekti, uzraudzība un kontrole veikta 368
projektos tajās programmās, kurās notika projektu finansēšana.
Papildus tam, Fonds turpināja 818 projektu uzraudzību programmās, kurās projektu
finansēšana ir pabeigta.
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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 28.08.2001. noteikumi Nr.390 „Sabiedrības integrācijas fonda
nolikums”
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 23.05.2006. noteikumi Nr.421 „Noteikumi par nevalstisko organizāciju
līdzfinansējuma budţeta programmas vadības, īstenošanas, uzraudzības un kontroles
sistēmu” (spēkā līdz 01.07.2010.)
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.418 „Kārtība, kādā paredzami valsts budţeta
līdzekļi Eiropas Savienības fonda līdzfinansēto projektu īstenošanai, kā arī maksājumu
veikšanas un izdevumu deklarācijas sagatavošanas kārtība” (spēkā līdz 25.11.2010.)
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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.440 „Kārtība, kādā vadošā iestāde,
sertifikācijas iestāde, sadarbības iestāde vai atbildīgā iestāde veic pārbaudi Eiropas
Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda finansētā projekta īstenošanas vietā"
(spēkā līdz 20.02.2010.)
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”
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 17.07.2007. noteikumi Nr.500 „Kārtība, kādā ziņo par Eiropas
Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda ieviešanā konstatētajām neatbilstībām,
pieņem pārvaldes lēmumu par piešķirtā finansējuma izlietojumu un atgūst neatbilstošos
izdevumus” (spēkā līdz 14.08.2010.)
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
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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 budţetā 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”
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 10.06.2008. noteikumi Nr.430 „Noteikumi par Finanšu ministrijas
budţeta apakšprogrammas „Finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un
pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai”
līdzekļu pārdali” (spēkā līdz 01.06.2010 .)
Ministru kabineta 07.07.2008. noteikumi Nr.501 „Eiropas Savienības politiku instrumentu
vai ārvalstu finanšu palīdzības asignējumu apturēšanas, atjaunošanas vai atsaukšanas
kārtība” (spēkā līdz 01.01.2011.)
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”
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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
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 budţeta 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”
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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 budţeta 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 budţeta
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”

13

FONDA STRUKTŪRA
Fondu pārvalda Fonda padome, kuru uz paritātes principiem veido valdības, pašvaldību un
nevalstiskā sektora pārstāvji. Padomes sastāvā ir 5 ministri (izglītības un zinātnes, kultūras,
labklājības, tieslietu, reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministri), 5 pašvaldību pārstāvji
(pa vienam pārstāvim no Kurzemes, Vidzemes, Latgales, Zemgales un Rīgas plānošanas
reģiona), 5 nevalstisko organizāciju deleģēti pārstāvji (izvēlēti atklātā konkursā), kā arī Valsts
prezidenta pārstāvis. Fonda padomes sastāvu apstiprina Ministru kabinets, padomes pilnvaru
laiks ir trīs gadi. Šobrīd Fonda padomes priekšsēdētājs ir Zemgales plānošanas reģiona
izvirzītais pārstāvis – Jelgavas pilsētas Domes priekšsēdētājs Andris Rāviľš.
Fonda padome apstiprina Fonda izdevumu programmu, ieľēmumu un izdevumu tāmes,
nosaka Fonda sekretariāta struktūru un darbinieku skaitu, ieceļ direktoru, apstiprina projektu
konkursu rezultātus, lemj par citiem ar Fonda darbību saistītiem jautājumiem.
Fonda padome izveido komitejas (komisijas) projektu izvērtēšanai, apstiprina to sastāvu un
nolikumu. Komiteju (komisiju) pilnvaru laiks ir divi gadi. Komitejas (komisijas) veic projektu
iesniegumu izvērtēšanu, sagatavo ieteikumus projektu iesniegumu apstiprināšanai vai
noraidīšanai un iesniedz tos izskatīšanai Fonda padomē.
Fonda izpildinstitūcija ir sekretariāts, kurš nodrošina Fonda padomes darbu un pilda tās
pieľemtos 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 budţeta vadības nodaļa;
7. Projektu nodaļa;
8. Iekšējā audita nodaļa.
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IZMAIŅAS FONDA DARBĪBĀ PĀRSKATA PERIODĀ
2010.gadā Fonds, tāpat kā citas iestādes un organizācijas darbojās ekonomiskās krīzes
apstākļos. Valsts budţetā plānotais finansējums bija aptuveni uz pusi mazāks nekā 2009.gadā.
Sabiedrības integrācijas fonda administratīvā budţeta sadalījums 2010.gadam

Diskusijas par Fonda statusu un darbību turpinājās arī pārskata gadā, un 2010.gada
16.decembrī LR Saeimas Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija iesniedza LR Saeimā
grozījumus „Sabiedrības integrācijas fonda likumā”, kuros noteikts, ka Fonds atrodas
Ministru prezidenta pārraudzībā un nav pakļauts nevienai ministrijai. Izmaiľas precizē arī
Fonda darbību un mērķus, nosakot, ka līdzās sabiedrības integrācijai Fonda mērķis ir arī
finansiāli atbalstīt un veicināt publiskā un nevalstiskā sektora attīstību. Grozījumi ir izstrādāti
atbilstoši rekomendācijām, ka Fondam jānodrošina neatkarīgs statuss lēmumu pieľemšanā.
2010. gadā Fonds administrēja valsts budţeta, ES struktūrfondu, EEZ un Norvēģijas valdības
finanšu instrumenta programmas, kā arī uzsāka Latvijas un Šveices sadarbības programmas
grantu shēmas „NVO fonds” īstenošanu.
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FONDA DARBĪBAS REZULTĀTI
PROJEKTU KONKURSI 2010.GADĀ
Latvijas un Šveices sadarbības programmas grantu shēma

„NVO fonds”
(Nr. 2010.CH04)
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 budţeta 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%.
Projektu konkursa izsludināšanas datums: 2010.gada 6.aprīlis.
Projektu iesniegšanas termiņš:
- Apakšprojektu iesniegumu I daļa līdz 2010.gada 13.maijam;
- Apakšprojektu iesniegumu II daļa līdz 2010.gada 2.septembrim.
Lēmums par atbalstītajiem projektiem:
- Par apakšprojektu iesniegumu I daļu 2010.gada 2.jūlijā;
- Par apakšprojektu iesniegumu II daļu 2010.gada 5.novembrī.
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Projektu
iesniedzēji

mikroprojekti
makroprojekti
Kopā:

Pieejamais
finansējums
(CHF)

1 207 843
2 415 687
3 623 530

Saņemto
iesniegumu
skaits
I daļa

II daļa

272
183
455

65
45
110

Apstiprināto
iesniegumu
skaits

Noslēgto
līgumu skaits

37

37

19
56

19
56

Noslēgto
līgumu
summa –
grantu
shēmas
finansējums
(LVL)
643 276,62
1 264 076,17
1 907 352,79

Eiropas Sociālā fonda 1.5.1.3.2.apakšaktivitāte „Publisko pakalpojumu kvalitātes
paaugstināšana valsts, reģionālā un vietējā līmenī”
Apakšaktivitātes mērķis: ir nodrošināt efektīvu un sabiedrības vajadzībām atbilstošu
publiskās pārvaldes pakalpojumu sniegšanu, īpaši atbalstot institūcijas, kuras nodrošina
nodokļu administrēšanu un finanšu plānošanu, vadību un uzskaiti, sniedz pakalpojumus
komercdarbības, nodarbinātības un sociālās politikas jomās kā valsts, tā reģionālā līmenī.
Projekta ietvaros tiek atbalstītas tādas darbības, kā pakalpojumu kvalitātes izvērtēšanas
pasākumi; pakalpojumu kvalitātes uzlabošanas pasākumu izstrāde un ieviešana; pakalpojumu
kvalitātes novērtēšanas metodoloģiju izstrāde, pilnveidošana un adaptēšana; pieredzes
apmaiľas pasākumi; apmācības, informācijas un publicitātes pasākumi par projekta
īstenošanu.
Projektu konkursa veids: atklāta projektu iesniegumu atlase.
Atbilstošie projektu iesniedzēji: valsts tiešās pārvaldes iestādes, tiesas, institūcijas, kam
deleģēti valsts varas uzdevumi, plānošanas reģioni, novadu pašvaldības un to iestādes.
Kopējais pieejamais finansējums: 559 791 LVL, tai skaitā Eiropas Sociālā fonda
finansējums – 475 823 LVL un nacionālais finansējums – 83 968 LVL. No tiem:
- valsts tiešās pārvaldes iestādēm, tiesām, institūcijām, kam deleģēti valsts varas
uzdevumi– 279 895,50 LVL;
- plānošanas reģioniem, novadu pašvaldībām un to iestādēm – 279 895,50 LVL.
Pieejamais finansējums vienam projektam: 5 000 – 30 000 LVL (85% ESF un 15%
nacionālais publiskais finansējums).
Projektu konkursa izsludināšanas datums: 2009.gada 14.oktobris
Projektu iesniegšanas termiņš: 2009.gada 9.decembris
Lēmums par atbalstītajiem projektiem: 2010.gada 24.marts
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Projektu iesniedzēji
Valsts
tiešās
pārvaldes
iestādes,
tiesas,
institūcijas,
kam deleģēti valsts
varas uzdevumi
Plānošanas reģioni,
novadu pašvaldības
un to iestādes
Kopā:

Pieejamais
finansējums
(LVL)

Saņemto
iesniegumu
skaits

Apstiprināto
iesniegumu
skaits

Noslēgto
līgumu
skaits

Noslēgto
līgumu
summa
(LVL)

279 895,50

22

10

9

233 313,32

279 895,50

32

12

10

239 718,95

559 791

54

22

19

473 032,27

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: pirmā atklātā projektu iesniegumu atlase.
Atbilstošie projektu iesniedzēji: plānošanas reģioni, republikas pilsētu un novadu
pašvaldības, kas izveidotas saskaľā ar normatīvajos aktos noteikto vietējo pašvaldību
administratīvi teritoriālo iedalījumu.
Kopējais pieejamais finansējums: 590 355 LVL.
Pieejamais finansējums vienam projektam: 1 000 – 25 000 LVL (100% ESF finansējums).
Projektu konkursa izsludināšanas datums: 2009.gada 18.decembris.
Projektu iesniegšanas termiņš: 2010.gada 11.februāris.
Lēmums par atbalstītajiem projektiem: 2010.gada 11.maijs.

Projektu iesniedzēji
Plānošanas

reģioni,

republikas
un

novadu

pilsētu

Pieejamais
finansējums
(LVL)

Saņemto
iesniegumu
skaits

Apstiprināto
iesniegumu
skaits

Noslēgto
līgumu
skaits

Noslēgto
līgumu
summa
(LVL)

590 355

25

14

14

257 509,75

pašvaldības
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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
pieľemšanas 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: pirmā atklātā projektu iesniegumu atlase.
Kopējais pieejamais finansējums: 781 084,00 LVL.
Atbilstošie projektu iesniedzēji: biedrības un nodibinājumi.
Pieejamais finansējums vienam projektam: 1 000 – 25 000 LVL (93% ESF un 7%
privātais finansējums).
Projektu konkursa izsludināšanas datums: 2009.gada 18.decembris
Projektu iesniegšanas termiņš: 2010.gada 4.marts
Lēmums par atbalstītajiem projektiem: 2010.gada 4.jūnijs

Projektu iesniedzēji
Biedrības
nodibinājumi

Pieejamais
finansējums
(LVL)

Saņemto
iesniegumu
skaits

Apstiprināto
iesniegumu
skaits

Noslēgto
līgumu
skaits

Noslēgto
līgumu
summa
(LVL)

781 084,00

172

44

43

764 424,17

un

19

Valsts budţeta finansētā programma

„Pilsoniskās sabiedrības stiprināšanas atbalsta programma 2010”
(Nr. 2010.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. Projektu ietvaros
nevalstiskajām organizācijām, iedzīvotājiem un pašvaldībām tika nodrošināts metodiskais,
konsultatīvais, izglītojošais un informatīvais atbalsts pilsoniskās sabiedrības attīstības jomā
plānošanas reģionā (piemēram, konsultācijas juridiskos jautājumos, efektīva nevalstiskā
sektora pārstāvniecības nodrošināšana u.c.). Papildus saskaľā ar attiecīgā plānošanas reģiona
attīstības padomes noteiktajām prioritātēm projektu ietvaros popularizēts brīvprātīgais darbs,
kā arī veicinātas pilsoniskās sabiedrības formālas vai neformālu iniciatīvas.
Grantu shēmu ieviesa Fonds kopā ar LR Tieslietu ministriju, projektu atlases I kārtā iesaistot
plānošanas reģionu attīstības padomes.
Projektu konkursa veids: I kārtā atklāta projektu iesniegumu atlase, II kārtā – slēgta
projektu iesniegumu atlase, kurā uzaicināti plānošanas reģionu izvirzīti 5 projektu iesniedzēji.
Atbilstošie projektu iesniedzēji: biedrības un nodibinājumi.
Kopējais pieejamais finansējums: 70 770 LVL.
Pieejamais finansējums vienam projektam: maksimālais katram reģionam pieejamais
grantu shēmas finansējums - 14 154 LVL, kas nepārsniedz 95% no projekta kopējām
attiecināmām izmaksām.
Projektu konkursa izsludināšanas datums: 2010.gada 30.marts
Projektu iesniegšanas termiņš: 2010.gada 14.maijs (II kārta)
Lēmums par atbalstītajiem projektiem: 2010.gada 11.jūnijs

Reģions
Rīga
Vidzeme
Kurzeme
Zemgale
Latgale
Kopā:

Pieejamais
finansējums
(LVL)

Saņemto
iesniegumu
skaits

Apstiprināto
iesniegumu
skaits

Noslēgto līgumu
skaits

I kārta

II kārta

14 154
14 154
14 154
14 154
14 154

6
7
5
5
2

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

70 770

25

5

5

5
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Kopējā
noslēgto
līgumu
summa
(LVL)

14 000
14 154
14 154
14 154
14 154
70 616

Valsts budţeta finansētā programma

„Starpkultūru dialoga attīstība 2010”
(Nr. 2010.ETN)
Grantu shēmas mērķis: atbalstīt mazākumtautību centienus saglabāt savu etnisko identitāti
un attīstīt kultūru, veicinot iecietību un starpkultūru dialogu Latvijas sabiedrībā saskaľā ar
Vispārējās konvencijas par nacionālo minoritāšu aizsardzību noteiktajām prasībām. Tās
ietvaros tika atbalstītas nevalstiskās organizācijas, kuras darbojas mazākumtautību tiesību
aizsardzības, Latvijā dzīvojošo mazākumtautību etniskās identitātes un kultūras mantojuma
saglabāšanas un attīstīšanas, kā arī mazākumtautību izglītības attīstības un starpkultūru
dialoga veicināšanas jomās. Projekti tika īstenoti trīs tematiskajās jomās:
1. Pasākumi izglītības jomā, kas veicina sadarbību starp daţādu tautību skolēniem un
sekmē mazākumtautību un sabiedrības vairākuma kultūras, vēstures, valodas un
reliģijas zināšanu apguvi;
2. Pasākumi, kas veicina mazākumtautību interešu aizstāvību;
3. Pasākumi, kas veicina mazākumtautību etniskās identitātes, valodas un kultūras
mantojuma saglabāšanu un popularizēšanu plašākai sabiedrībai, tādējādi rosinot
starpkultūru dialogu.
Grantu shēmu ieviesa Fonds kopā ar LR Tieslietu ministriju.
Projektu konkursa veids: atklāta projektu iesniegumu atlase.
Atbilstošie projektu iesniedzēji: biedrības un nodibinājumi.
Kopējais pieejamais finansējums: 45 582 LVL.
Pieejamais finansējums vienam projektam: 1 000 – 3000 LVL, kas nepārsniedz 95% no
projekta kopējām attiecināmām izmaksām.
Projektu konkursa izsludināšanas datums: 2010.gada 15.jūnijs
Projektu iesniegšanas termiņš: 2010.gada 14.jūlijs.
Lēmums par atbalstītajiem projektiem: 2010.gada 20.augusts
Tematiskās jomas

Pieejamais
finansējums
(LVL)

Saņemto
iesniegu
mu
skaits

Apstiprināto
iesniegumu
skaits

Noslēgto
līgumu
skaits

Noslēgto
līgumu
summa
(LVL)

1.tematiskā
joma
–
pasākumi izglītības jomā
2.tematiskā
joma
-

18 232,80

10

6

6

16857,65

pasākumi
mazākumtautību
interešu aizstāvībai

9 116,40

9

3

3

6944,33

pasākumi
mazākumtautību
etniskās
identitātes
stiprināšanai

18 232,80

32

8

8

20592,73

Kopā

45 582

51

17

17

44394,71

3.tematiskā joma-
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PROJEKTU VĒRTĒŠANA UN LĒMUMU APSTRĪDĒŠANAS IESPĒJAS
Projektu iesniegumi tiek vērtēti pēc administratīvajiem, atbilstības un kvalitātes vērtēšanas
kritērijiem.
Administratīvajā vērtēšanā tiek veikta saľemto 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.
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 termiľā (izľemot gadījumus, kad projekta
iesniedzējs vai partneris nav atbilstošs vai projekts neatbilst konkrētās grantu shēmas
mērķiem). Ja pieprasītā informācija netiek saľemta vai nepilnības netiek novērstas noteiktajā
termiľā, 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 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 saskaľā ar Fonda padomes vai Fonda sekretariāta direktora apstiprinātu nolikumu.
Vērtēšanas komisija ir atbildīga par projektu konkursu ietvaros saľemto projektu
iesniegumu izvērtēšanu pēc kvalitātes vērtēšanas kritērijiem. Ja saľemts liels skaits projektu,
komisija to izvērtēšanai var pieaicināt neatkarīgus ekspertus, kas tiek atlasīti atklātā konkursā
atbilstoši noteiktām kvalifikācijas prasībām. Projekti tiek vērtēti saskaľā ar konkursa
nolikumā noteiktajiem vērtēšanas kritērijiem, piešķirot punktus un sniedzot komentārus
vērtējuma pamatojumam. Vienu projektu vērtē 2 vai 3 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
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 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 ziľojumu apstiprina un galīgo lēmumu
par projektu apstiprināšanu vai noraidīšanu pieľem Fonda padome vai Fonda sekretariāta
direktors (ESF aktivitātēs).
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Visa informācija par projektu vērtēšanas gaitu un rezultātiem ir ierobeţotas pieejamības
informācija, un ir pieejama projektu iesniedzējiem tikai pēc galīgā lēmuma pieľemšanas par
projektu, izľemot 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, izľemot 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 četri 1.5.2.2.2. apakšaktivitātes ”Nevalstisko
organizāciju administratīvās kapacitātes stiprināšana” 1.atlases ietvaros pieľemtie Fonda
lēmumi. Trijos gadījumos projektu iesniegumi bija noraidīti pēc atbilstības vērtēšanas
kritērijiem, jo uz projekta iesniegšanas dienu iesniedzējam vai tā partnerim bija nodokļu
parāds. Ľemot vērā to, ka viena iesniedzēja vēstulē norādītajā gadījumā Fonda lēmums nebija
atzīstams par tiesisku, jo Valsts ieľēmumu dienesta nepatiesi (kļūdaini) sniegtās informācijas
dēļ projekta iesniegums bija noraidīts, kā arī, lai novērstu iesniedzēja tiesību aizskārumu,
Fonds atcēla savu lēmumu par šī projektu iesniegumu noraidīšanu un tas tika virzīts
vērtēšanai pēc kvalitātes vērtēšanas kritērijiem, savukārt pārējie divi projektu iesniedzēju
iesniegumi par lēmuma apstrīdēšanu tika nosūtīti izskatīšanai atbildīgajai iestādei. Abos šajos
gadījumos Fonda lēmumi tika atcelti un projektu iesniegumi tika nodoti vērtēšanai pēc
kvalitātes vērtēšanas kritērijiem. Ceturtais iesniedzējs apstrīdēja Fonda lēmumu, kurā projekta
iesniegums bija noraidīts, jo nebija plānots iesniedzēja līdzfinansējums, kas ir pretrunā ar
Ministru kabineta noteikumos prasīto. Atbildīgā iestāde atcēla Fonda lēmumu, kurā norādīja,
ka biedrības budţetu veido biedru naudas, kuras maksā tās biedri – kuras darbojas publisko
tiesību jomā, līdz ar to iemaksātie finanšu līdzekļi ir uzskatāmi par publisko finansējumu,
tādejādi projekta budţetā ieplānotais publiskais finansējums faktiski ir uzskatāms par
biedrības pašu līdzfinansējumu. Projekta iesniegums tika nodots vērtēšanai pēc kvalitātes
vērtēšanas kritērijiem.
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 saľemti trīs iesniegumi par lēmuma apstrīdēšanu (visos
gadījumos projektu iesniegumi bija noraidīti saskaľā ar atbilstības vērtēšanas kritēriju par
nodokļu un sociālo iemaksu parādu esamību). Ľemot vērā to, ka divos gadījumos Fonda
lēmumi nebija atzīstami kā tiesiski, jo Valsts ieľēmumu dienesta nepatiesi (kļūdaini) sniegtās
informācijas dēļ projektu iesniegumi bija noraidīti, kā arī, lai novērstu iesniedzēju tiesību
aizskārumu, Fonds atcēla divus savus lēmumus par projektu iesniegumu noraidīšanu, un
projektu iesniegumi tika virzīti vērtēšanai pēc kvalitātes vērtēšanas kritērijiem. Savukārt viena
projekta iesniedzēja iesniegums par lēmuma apstrīdēšanu tika nosūtīts izskatīšanai atbildīgajai
iestādei. Šajā gadījumā atbildīgā iestāde atstāja spēkā Fonda lēmumu par projekta iesnieguma
noraidīšanu. Apakšaktivitātes ietvaros tika iesniegtas arī divu pašvaldību vēstules ar lūgumu
pārskatīt kritērija par nodokļu un sociālo iemaksu parādu esamību izvērtēšanu un iesniedzēju
noraidīšanu, kas kā ieteikums tika nosūtīts atbildīgajai iestādei.
Pārskata gadā noslēdzās tiesvedība un tika pieľemti tiesas spriedumi vairākās lietās, kas bija
ierosinātas iepriekšējos gados. Tā, piemēram, 2009.gada 14.oktobrī Administratīvajā rajona
tiesā tika ierosināta administratīvā lieta Nr.A42955509 par biedrības „Latgales pilots”
23

pieteikumu par Fonda 2009.gada 10.septembra lēmuma Nr.302 atcelšanu Eiropas
Ekonomikas zonas/ Norvēģijas finanšu instrumenta NVO fonda grantu shēmas „NVO
darbības atbalsta programma” 4.konkursa ietvaros. 2010.gada 7.jūlijā Administratīvā rajona
tiesa nosprieda noraidīt biedrības „Latgales pilots” pieteikumu par Fonda 2009.gada
10.septembra lēmuma Nr.302 „Par iesniegto biedrības „Latgales pilots” apakšprojekta
„Vieglās aviācijas attīstība Latgales reģionā” iesniegumu Nr.2009.NVOF1.4/2-21” atzīšanu
par prettiesisku. Izvērtējot pierādījumus un iepazīstoties ar dalībnieku rakstveida
paskaidrojumiem, tiesa atzina, ka sūdzība ir noraidāma, jo SIF pieľemtais lēmums ir tiesisks,
un nav konstatēti pārkāpumi ārējo normatīvo aktu piemērošanā un projektu konkursa norisē.
2009.gada 10.jūlijā Administratīvajā rajona tiesā tika ierosināta administratīvā lieta
Nr.A42854109 par biedrības „Resursu centrs sievietēm „Marta”” pieteikumu par Fonda
2009.gada 13.janvāra lēmuma Nr.37 atcelšanu Eiropas Ekonomikas zonas/ Norvēģijas finanšu
instrumenta NVO fonda grantu shēmas „NVO darbības atbalsta programma” 3.konkursa
ietvaros. 2010.gada 22.jūlijā Administratīvā rajona tiesa nosprieda noraidīt biedrības „Resursu
centrs sievietēm „Marta”” pieteikumu par Fonda 2009.gada 13.janvāra lēmuma Nr.37 „Par
iesniegto biedrības “Resursu centrs sievietēm „Marta”” apakšprojekta „Resursu centra
sievietēm „Marta” uz mērķiem virzītās darbības dzīvotspējas veicināšana” iesniegumu
Nr.2008.NVOF1.3/1-25” atzīšanu par prettiesisku. Izvērtējot lietas materiālus un procesa
dalībnieku paskaidrojumus, tiesa secināja, ka sūdzība nav pamatota un ir noraidāma, jo
projektu iesniegumu vērtēšanā un lēmumu pieľemšanas procedūrā netika konstatētas
neatbilstības tiesību normām, līdz ar to arī SIF pieľemtais lēmums atzīsts par tiesisku un
pamatotu.
2005.gada 10.novembrī Administratīvajā rajona tiesā tika ierosināta administratīvā lieta
Nr.A42454705 par biedrības „Baltijas Vides Forums” pieteikumu par Fonda 2005.gada
19.augusta lēmuma Nr.152 atcelšanu ES PHARE grantu programmas „Pilsoniskās sabiedrības
attīstība un stiprināšana” Nr.2003/004-979-01-02 ietvaros. 2010.gada 17.martā
Administratīvā apgabaltiesa nosprieda noraidīt biedrības „Baltijas Vides Forums” pieteikumu
par Fonda 2005.gada 19.augusta lēmuma Nr.152, ar kuru tika nolemts atteikt finansējuma
piešķiršanu projekta „Sabiedrības informētība un līdzdalība Natura 2000 programmas
ieviešanā – priekšnosacījums veiksmīgai dabas aizsardzības politikas īstenošanai”
pieteikumam Nr. Nr.2003/004-979-01-02/mic-52”, atzīšanu par prettiesisku. Izvērtējot
pierādījumus un iepazīstoties ar dalībnieku rakstveida paskaidrojumiem, tiesa atzina, ka
sūdzība ir noraidāma, jo SIF pieľemtais lēmums ir tiesisks un pamatots.
2010.gada 23.decembrī Administratīvā rajona tiesas Liepājas tiesu namā ierosināta
administratīvā lieta 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. Lietas izskatīšana paredzēta
2011.gadā.
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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
aktivitāšu/apakšaktivitāšu projektu uzraudzību, savukārt Programmu uzraudzības nodaļa veic
Fonda administrēto valsts budţeta, ES Phare / Pārejas programmas, EEZ finanšu instrumenta
un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta grantu shēmu un Latvijas un Šveices
sadarbības programmas ietvaros īstenoto projektu uzraudzību. (Turpmāk tekstā tiks lietots
apzīmējums Fonda Uzraudzības nodaļas).
Projektu uzraudzības procesu nosaka Fonda projektu vadības procedūru rokasgrāmatas, ar
projekta īstenotāju noslēgtais finansēšanas līgums vai vienošanās (turpmāk – līgums) un
Latvijas Republikas normatīvie akti.
2010.gadā tika veikta 368 projektu par kopējo grantu summu LVL 14 860 534,05 LVL
uzraudzība 9 grantu shēmu un programmu, 2 aktivitāšu un 5 apakšaktivitāšu (turpmāk –
programmu) ietvaros:
Nr.

1.
2.

Programmas nosaukums

Projektu
skaits
programmā

Kopējais programmas
finansējums,
LVL

Valsts budţeta grantu shēma „Starpkultūru
17
44 394,71
dialoga attīstība 2010”
Valsts budţeta grantu shēma „Pilsoniskās
sabiedrības stiprināšanas atbalsta programma
5
70 616,00
2010”
Valsts budţeta programma „Latviešu valodas apguve pieaugušajiem”
Nr.2007.E.5

3

28 439,38

Nr.2008.E.5

1

9 960,00

4.

NVO līdzfinansējuma programma

9

59 061,25

5.

EEZ un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta NVO
fonda grantu shēma „NVO darbības atbalsta programma” (Nr.
2007.NVOF1.1., Nr. 2007.NVOF1.2., Nr. 2007.NVOF1.3. un
2007.NVOF1.4.)

3.

6.

7.

2009.gada darbības programmas
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2010./2011. gada darbības programmas
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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 shēma „NVO
projektu programma”
(Nr.2007.NVOF3.1.,
Nr.2007.NVOF3.2.,
Nr.2007.NVOF3.3. un Nr.2007.NVOF3.4.)
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51

40

573 877,45
(EUR 816 554,04)

441 747,55
(EUR 628 550,14)

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

1 578 119,67
(EUR 2 245 461,99)

8.
9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

EEZ grantu shēma „Pilsoniskās sabiedrības
stiprināšana un sabiedrības integrācijas
veicināšana” (Nr.2009.LV0061)
Latvijas un Šveices sadarbības programmas
grantu shēma „NVO fonds”
Administratīvo šķēršļu samazināšana un
publisko pakalpojumu kvalitātes uzlabošana
(Valsts stratēģiskā ietvardokumenta 2007.2013. gadu periodam aktivitāte Nr. 1.5.1.2.)
Publiskās pārvaldes cilvēkresursu plānošanas
un vadības informācijas tehnoloģiju sistēmas
izstrāde un ieviešana (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 vadības 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.)

32

483 693,69
(EUR 688 234,11)

56

1 907 352,79

2

2 066 020,00

1

2 835 105,00

2

2 280 481,51

21

437 479,57

19

461 675,79

42

764424,17

14

257 502,27

Projektu uzraudzība tiek uzsākta tūlīt pēc finansēšanas līgumu noslēgšanas. Uzraudzības
procesa nodrošināšana pamatā balstās uz regulāru komunikāciju ar projekta īstenotāju,
ziľošanu par projekta ieviešanas gaitu (ziľojumi, atskaites un pārskati) un pārbaudēm
projektu īstenošanas vietās. Izskatot ziľojumus 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 ziľojuma 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 saľēmējiem. Projektu īstenotājiem tiek sniegtas konsultācijas par daţādiem ar
projekta ieviešanu saistītiem jautājumiem, kā, piemēram, iespējamās izmaiľas projektā,
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iepirkuma procedūru ievērošana, projekta dokumentācijas
nepieciešamie izdevumus pamatojošie dokumenti u.c.

noformēšanas

kārtība,

Viens no būtiskiem darba uzdevumiem uzraudzības procesā ir izmaiľu veikšana noslēgtajos
līgumos. Izmaiľu veikšana līgumos notiek:
1) ar vēstuļu apmaiľu, kad projekta īstenotājs informē par izmaiľām projektā un Fonds sniedz
savu vērtējumu par to. Resursu taupības nolūkos nebūtiskas izmaiľas, kas līgumos neparedz
oficiālus grozījumus, tiek saskaľotas elektroniski, izmantojot e-pastu;
2) veicot līguma grozījumus.
2010. gadā kopumā Fonda Uzraudzības nodaļu darbinieki ir sagatavojuši 130 līgumu
grozījumus.
2010.gadā Fonda Uzraudzības nodaļu darbinieki ir izskatījuši 217 informatīvos ziņojumus
un veikuši atbilstošus avansa maksājumus, kā arī izskatījuši un saskaľojuši
dokumentāciju 15 iepirkumiem.
Fonda Uzraudzības nodaļas 2010.gadā ir saľēmušas, izvērtējušas un apstiprinājušas 141
izpildes ziņojumu, 99 progresa pārskatus (turpmāk - PP) un 165 maksājumu
pieprasījumus (turpmāk - MP):
Nr.

1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.
8.

9.

10.

11.

Programmas nosaukums

Valsts budţeta grantu shēma „Starpkultūru dialoga
attīstība 2010”
Valsts budţeta grantu shēma „Pilsoniskās sabiedrības
stiprināšanas atbalsta programma 2010”
Valsts budţeta programma “Latviešu valodas apguve
pieaugušajiem”
NVO līdzfinansējuma programma
EEZ/Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta
NVO fonda grantu shēma “NVO darbības atbalsta
programma”
EEZ/Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta
NVO fonda grantu shēma “NVO kapacitātes
stiprināšanas programma”
EEZ un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu
instrumenta NVO fonda grantu shēma „NVO projektu
programma”
EEZ grantu shēma „Pilsoniskās sabiedrības stiprināšana
un sabiedrības integrācijas veicināšana”
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
informācijas tehnoloģiju sistēmas izstrāde un ieviešana
(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.)
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Apstiprināto ziņojumu,
pārskatu un maksājumu
pieprasījumu skaits

17
5
2
8
42

20

15
32
PP-8
MP-23

PP-4
MP-13
PP-8
MP-26

12.

13.

14.

15.

Kvalitātes vadības 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.)
Nevalstisko organizāciju administratīvās kapacitātes
stiprināšana (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 pasākumu
īstenošanai (Darbības programmas „Cilvēkresursi un
nodarbinātība” apakšaktivitāte Nr. 1.5.2.2.3.)
Kopā

PP-49
MP-45
PP-11
MP-21
PP-11
MP-23

PP-8
MP-14
405

“NVO kapacitātes stiprināšanas programmas” ietvaros 2010.gadā izskatīti un pieľemti 50
ilgtermiņa plāna izpildes ziņojumi.
2010. gadā tika turpināti daţādi projektu īstenotāju informēšanas pasākumi, kuru efektivitāti
un lietderību atzinīgi novērtējuši projektu īstenotāji:
sagatavoti ieteikumi noslēguma pārskata sagatavošanai valsts budţeta grantu shēmām
„Starpkultūru dialoga attīstība 2010” un „Pilsoniskās sabiedrības stiprināšanas atbalsta
programma 2010”.
katru ceturksni Fonda mājas lapā tika aktualizēts jautājumu – atbilţu kopsavilkums EEZ
finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumentu
apakšprojektiem (grantu shēmai LV0008 un LV0061) un ESF līdzfinansēto aktivitāšu
projektiem;
sagatavoti un nosūtīti projektu īstenotājiem vairāki apkārtraksti par:
o būtiskākajām izmaiľām iedzīvotāju ienākuma nodokļa un valsts sociālās
apdrošināšanas obligāto iemaksu likmēm 2010.gadā;
o publicitātes prasību ievērošanu EEZ finanšu instrumenta grantu shēmai
"Pilsoniskās sabiedrības stiprināšana un sabiedrības integrācijas veicināšana";
o publicitātes prasību ievērošanu valsts budţeta grantu shēmām „Starpkultūru
dialoga attīstība 2010” un "Pilsoniskās sabiedrības stiprināšanas atbalsta
programma 2010".
noorganizēti vairāki projektu uzsākšanas semināri:
o grantu shēmas „Starpkultūru dialoga attīstība 2010” ietvaros atbalstīto projektu
īstenotājiem,
o grantu shēmas „Pilsoniskās sabiedrības stiprināšanas atbalsta programma 2010”
ietvaros atbalstīto projektu īstenotājiem,
o Latvijas un Šveices sadarbības programmas ietvaros atbalstīto projektu
īstenotājiem;
o ESF 1.5.1.3.1. apakšaktivitātes ″Kvalitātes vadības sistēmas izveide un ieviešana″
projektu īstenotājiem;
o ESF apakšaktivitātes 1.5.1.3.2. „Publisko pakalpojumu kvalitātes paaugstināšana
valsts, reģionālā un vietējā līmenī” projektu īstenotājiem;
o 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;
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o ESF apakšaktivitātes 1.5.2.2.2. „Nevalstisko organizāciju administratīvās
kapacitātes stiprināšana” projektu īstenotājiem.
noorganizēti semināri par noslēguma ziľojumu sagatavošanu vairākām grantu shēmām:
o EEZ finanšu instrumentu grantu shēmas „Pilsoniskās sabiedrības stiprināšana un
sabiedrības integrācijas veicināšana” ietvaros atbalstīto projektu īstenotājiem,
o valsts budţeta grantu shēmas „Starpkultūru dialoga attīstība 2010” ietvaros
atbalstīto projektu īstenotājiem,
o valsts budţeta grantu shēmas „Pilsoniskās sabiedrības stiprināšanas atbalsta
programma 2010” ietvaros atbalstīto projektu īstenotājiem.
2010.gadā, lai atvieglotu un uzlabotu rezultātu apkopošanas procesu, tika turpināta
administrēto grantu shēmu apakšprojektu rezultātu uzskaite īpaši izveidotā sistēmā un notika
šīs sistēmas uzlabošana.
Saskaľā ar Fonda noteiktajām procedūrām un normatīvajiem aktiem Fonds projektu
īstenošanas laikā izlases kārtā veic pārbaudes projektu īstenošanas vietās, balstoties uz
projektu risku novērtējumu. Galvenie pārbaudes uzdevumi ir:
- projektu aktivitāšu ieviešanas jeb saturiskā pārbaude;
- projekta izdevumu un finanšu uzskaites pārbaude izlases kārtībā;
- projekta ietvaros veikto darbu, piegāţu 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 apmeklēti projektiem būtiski,
publiski pasākumi, piemēram, projekta rezultātu prezentācijas, noslēguma konferences u.tml.
2010. gadā Fonda Uzraudzības nodaļu darbinieki bijuši 88 pārbaudēs projektu īstenošanas
vietās Rīgā, Jūrmalā, Liepājā, Rēzeknē, Ventspilī, Daugavpilī, Jēkabpilī, Sabilē, Ludzā,
Talsos, Valmierā, Cēsīs, Alūksnē, Alojā, Bauskas novadā, Morē Siguldas novadā, Ropaţos,
Lielvārdē, Rojā un Limbaţu pagastā.
Saskaľā ar 24.10.2006. Ministru kabineta noteikumiem Nr.874 „Kārtība, kādā sagatavo,
apstiprina, īsteno, uzrauga un izvērtē PHARE programmu un Pārejas programmu” veiktas 15
pēcpārbaudes ES Phare un ES Pārejas programmu projektos.
Ľemot vērā to, ka 2004.- 2006. gada ES struktūrfondu plānošanas perioda Eiropas Sociālā
fonda finansēto projektu īstenošana noslēgusies, tika veiktas arī 24 noslēguma pārbaudes
projektu īstenošanas vietās, lai pārliecinātos, ka:
projekta īstenotājs izmanto projektā radītās auditējamās vērtības projektā paredzētajā
vietā un projektā plānotās darbības veikšanai;
līdz 2016.gada 31.decembrim tiek glabāti visi ar projekta īstenošanu saistīto
dokumentu oriģināli, tai skaitā projekta ietvaros noslēgto līgumu dokumentācija un
korespondence, veikto darbu, piegāţu, maksājumu un sniegto pakalpojumu
apliecinošā dokumentācija;
projekta īstenotājs nodrošina, ka pamatlīdzekļi, kas radīti vai iepirkti, daļēji vai pilnībā
izmantojot struktūrfonda finansējumu, nav atsavināti, pārdoti vai citādi norakstīti
piecus gadus pēc pēdējā maksājuma saľemšanas.
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ĪSTENOTO PROGRAMMU KOPSAVILKUMS
„NVO līdzfinansējuma budžeta programma”
Valsts budţeta finansētās programmas „NVO līdzfinansējuma budţeta programma” ietvaros
2010.gadā tika pabeigta 8 projektu īstenošana.
Vadošie finansētāji Fonda atbalstītajiem projektiem bija Eiropas Komisija, Eiropas Komisijas
Tieslietu, brīvības un drošības ģenerāldirektorāts, Eiropas Komisijas Izglītības un Kultūras
ģenerāldirektorāts (Apakšprogramma: Leonardo da Vinci Multilateral Projects Transfer of
Innovation), Eiropas Komisijas Izglītības, audiovizuālās jomas un kultūras izpildaģentūra
(Mūţizglītības programmas Grundtvig apakšprogramma), Eiropas Komisijas pārstāvniecība
Latvijā, OAK Foundation. Minēto astoľu projektu tematiskā ievirze bija: pētījumi Latvijas,
ES vai Eiropas reģiona kontekstā – 5; inovatīvu ideju īstenošana – 2; izglītojošas un
motivējošas aktivitātes (semināri, lekciju cikli u.c.) – 1.
Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu
instrumenta grantu shēma „Nevalstisko organizāciju fonds”
2010.gadā turpinājās Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības
divpusējā finanšu instrumenta Nevalstisko organizāciju fonda grantu shēmas ietvaros
atbalstīto apakšprojektu īstenošana šādās trīs programmās:
- NVO darbības atbalsta programma;
- NVO kapacitātes stiprināšanas programma;
- NVO projektu programma.
Grantu shēma „NVO darbības atbalsta programma”
Grantu shēmas „NVO darbības atbalsta programma” mērķis ir stiprināt pilsonisko sabiedrību
Latvijā un atbalstīt NVO darbību demokrātijas un pilsoniskās sabiedrības attīstības jomā. Šajā
grantu shēmā laika posmā no 2007.gada septembra līdz 2011. gada februārim 42
pieredzējušas NVO ir saľēmušas finansiālu atbalstu savas darbības ilgtermiľa nodrošināšanai
– kopumā 2 135 076,81 EUR apmērā.
Visā grantu shēmas ieviešanas periodā notika četri projektu konkursi. Pirmajā konkursā
atbalstu ieguva 18 NVO 26 mēnešu darbības programmas īstenošanai, otrajā – 10 NVO 33
mēnešu darbības programmai, trešajā un ceturtajā – katrā pa 7 NVO attiecīgi 26 vai 16
mēnešu ilgam darbības nodrošinājumam.
14 no atbalstītajām NVO ir īstenojušas savu darbību visā Latvijā, Kurzemē un Vidzemē –
katrā 6 NVO, 5 NVO ir darbojušās Latgalē, 4 – Zemgalē un 3 – Rīgas reģionā. Savukārt 4
NVO savu darbību ir izvērsušas vienlaikus divos līdz četros reģionos.
Lielākā daļa jeb 19 NVO ir pilsoniskās un interešu aizstāvības organizācijas, kas darbojas
tādās jomās kā vides aizsardzība, lauksaimniecība, dzimumu līdztiesība, cilvēku ar invaliditāti
tiesības, vietējo kopienu attīstība, laba pārvaldība un korupcijas novēršana u.c. 7 NVO
darbojas ekonomiskās, sociālās un kopienas attīstības jomā, 3 NVO – kultūras un mākslas
jomā, 4 NVO darbojas kā filantropijas starpnieki. Līdzās šīm organizācijām programmā ir
piedalījušās NVO, kas savu darbību īsteno sporta, brīvā laika pavadīšanas, veselības
pakalpojumu un profesionālo asociāciju darbības jomās.
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Visaktīvāk veidojusies NVO tīkla iekšējā sadarbība – 38 organizācijām ir bijusi sadarbība ar
citām NVO, 32 NVO ir sadarbojušās ar pašvaldībām, 18 – ar valsts pārvaldes institūcijām un
19 NVO ir notikusi sadarbība ar ārvalstu organizācijām.
NVO darbība ir aptvērusi daudzveidīgu mērķa grupu loku – citas NVO (29 organizācijas),
jauniešus (21), pašvaldības (16), valsts pārvaldes darbiniekus (12), sociālās atstumtības
riskam pakļautās iedzīvotāju grupas (10), cilvēkus ar invaliditāti (9), lauksaimniekus (3),
Latvijas iedzīvotājus kopumā (30).
NVO īstenotās aktivitātes ir bijušas vērstas uz to, lai sekmētu:
 sabiedrības līdzdalību daţādos sociālajos un politiskajos procesos;
 NVO savstarpējo sadarbību;
 NVO un publiskās pārvaldes dialogu;
 daţādu pakalpojumu sniegšanu iedzīvotājiem.
Ļoti būtisks šajā programmā ir to aktivitāšu kopums, kas ir bijis vērsts uz NVO darbības
ilgtspējas sekmēšanu, piemēram, organizācijas darbības stratēģijas izstrāde noteiktam laika
periodam, jaunu finanšu avotu piesaiste, jaunu sadarbības formu veidošana, kā arī savas
darbības rezultātu izplatīšana un pielietojuma veicināšana.
Šajā grantu shēmā atbalstīto NVO aktivitātes ir nodrošinājušas nepārtrauktu darbību daţādās
jomās un vairojušas sociālo kapitālu, sekmējot sabiedrības aktivitāti un līdzdalību NVO
darbībā. NVO biedru skaits ir palielinājies par 1399 biedriem. Projektu aktivitātēs kopumā ir
iesaistījušies 124 483 cilvēki. 38 NVO ir attīstījušas NVO savstarpējo sadarbību. Aktīva ir
bijusi NVO līdzdalība politikas veidošanos procesos – 32 NVO ir iesaistījušās politikas
veidošanā un lēmumu pieľemšanā pašvaldību līmenī, 27 NVO – valsts līmenī un 12 NVO –
Eiropas Savienības mērogā.
Grantu shēma „NVO kapacitātes stiprināšanas programma”
Grantu shēmas „NVO kapacitātes stiprināšanas programma” mērķis ir sniegt atbalstu jaunu
NVO resursu attīstībai vai atbalstīt tādas NVO, kas vēlas uzsākt savu darbību jaunā jomā.
Programmas mērķis ir sniegt vienreizēju finansiālu atbalstu NVO materiāli tehniskās bāzes
nostiprināšanai un cilvēkresursu attīstībai, lai NVO varētu īstenot savas darbības ilgtermiľa
plānu. Šajā grantu shēmā laika posmā no 2007. gada septembra līdz 2010. gada decembrim
finansiālu atbalstu ir saľēmusi 51 NVO – kopumā 1 079 280,43 EUR apmērā.
Grantu shēma tika ieviesta, izsludinot četrus projektu konkursus. Pirmajā konkursā atbalstu
ieguva 20 NVO, otrajā – 15 NVO, trešajā – 10 un ceturtajā – 6 NVO.
Projektu maksimālais īstenošanas ilgums bija 18 mēneši, kuru izmantoja 11 NVO. 18 NVO
projektu īstenoja 12 mēnešos, 20 NVO – īsākā laika posmā par vienu gadu (2 līdz 11 mēneši),
savukārt divas NVO – attiecīgi 13 vai 15 mēnešus.
5 atbalstītās NVO ir stiprinājušas savu kapacitāti, darbojoties visā Latvijā, 15 NVO – Rīgā vai
Rīgas reģionā, Vidzemē un Latgalē – katrā 9 NVO, 7 NVO īstenojušas projektus Zemgalē, 4
NVO – Kurzemē, savukārt 2 NVO ieviesušas projektus divos līdz četros reģionos.
Lielākā daļa jeb 16 NVO ir pilsoniskās un interešu aizstāvības organizācijas, 10 NVO sniedz
sociālos pakalpojumus, 7 NVO darbojas kultūras un mākslas jomā, t.sk., muzeju darbībā, 5 –
ekonomiskās, sociālās un kopienas attīstības jomā. Līdzās šīm organizācijām programmā ir
piedalījušās NVO, kas savu darbību īsteno sporta, brīvā laika pavadīšanas, izglītības,
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veselības pakalpojumu, vides aizsardzības, brīvprātīgā darba veicināšanas un uzľēmēju
asociāciju darbības jomās.
33 NVO kapacitātes stiprināšanas ietvaros ir sadarbojušās ar citām organizācijām vai valsts
un pašvaldību institūcijām. Visbieţāk veidojusies NVO tīkla iekšējā sadarbība – 29
organizācijām ir bijusi sadarbība ar citām NVO, 13 NVO ir sadarbojušās ar pašvaldībām, 8 ar
valsts pārvaldes institūcijām, 14 NVO ir notikusi sadarbība ar ārvalstu (visbieţāk –
Norvēģijas, Dānijas, Polijas, Vācijas, Igaunijas un Lietuvas) organizācijām un viena NVO –
ar vietējiem uzľēmējiem.
Kapacitātes stiprināšanas ietvaros NVO īstenotās aktivitātes ir bijušas vērstas uz to, lai:
uzlabotu savu materiāli tehnisko bāzi, piemēram, remontētu telpas, iegādātos mēbeles
un biroja tehniku (50 NVO);
apmācītu organizācijas biedrus un darbiniekus, visbieţāk – projektu vadības, finanšu
avotu piesaistīšanas, grāmatvedības, publiskās uzstāšanās un sabiedrisko attiecību
veidošanas jomās (37 NVO);
nodrošinātu informatīvo bāzi par savu NVO, t.sk., izstrādātu mājas lapas, publicētu
bukletus un citus informatīvos materiālus (33 NVO);
dotos pieredzes apmaiľā pie citām NVO un veidotu sadarbības tīklus (29 NVO);
apkopotu informāciju par savas darbības jomu un izplatītu to plašākā sabiedrībā,
veidojot portālus par brīvprātīgo darbu, kultūru un citām jomām (27 NVO);
organizētu daţādus publiskus pasākumus, piemēram, apkārtējās vides sakopšanas
talkas, sporta sacensības, izstādes vai ekskursijas (23 NVO);
veiktu izglītojošo darbu par veselīgu dzīvesveidu, pedagoģiskiem jautājumiem, ceļu
satiksmes noteikumiem vai daţādās interešu izglītības jomās (14 NVO);
sniegtu pakalpojumus savām mērķa grupām, piemēram, konsultācijas, sociālos,
rehabilitācijas un ēdināšanas pakalpojumus (12 NVO).
NVO biedru skaits ir palielinājies par 545 biedriem. Apmācību rezultātā savas zināšanas
uzlabojuši vairāk kā 810 NVO biedri un darbinieki. 13 NVO ir izstrādājušas un sākušas
īstenot jaunus projektus.
Grantu shēma „NVO projektu programma”
Grantu shēmas „NVO projektu programma” mērķis ir atbalstīt NVO darbību projektu
īstenošanā, finansējot NVO projektus EEZ finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības
divpusējā finanšu instrumenta atbalsta jomās. Šajā grantu shēmā laika posmā no 2007. gada
beigām līdz 2010. gadam 40 NVO ir piešķirts finansējums projektu ieviešanai – kopumā
2 245 461,99 EUR apmērā.
Visā grantu shēmas darbības periodā notika četri projektu konkursi. Pirmajā konkursā atbalstu
ieguva 9 NVO, otrajā – 10 NVO, trešajā konkursā finansējumu piešķīra 9 NVO un ceturtajā –
12 NVO.
18 projekti ir īstenoti, aptverot visus Latvijas reģionus, 8 projekti realizēti divos līdz četros
reģionos, pa 4 projektiem notikuši Kurzemē un Rīgas reģionā, Vidzemē - 3 projekti, Latgalē –
2 projekti un Zemgalē - 1.
26 projekti ir ieviesti partnerībā ar citām organizācijām vai institūcijām. 14 projektos bija
iesaistīts viens partneris, 7 projektos – divi partneri, 3 projektos – trīs partneri un divi projekti
ir īstenoti partnerībā ar 4 un 8 partneriem. 17 NVO partneri ir bijušas citas Latvijas NVO,
t.sk., darba devēju organizācijas un arodbiedrības, 10 NVO ir veidojušas partnerību ar
vietējām un novadu pašvaldībām, 6 organizācijas savu projektu ieviešanā ir iesaistījušas
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ārvalstu partnerus un pa vienai NVO ir īstenojušas partnerību ar augstskolu un valsts tiešās
pārvaldes institūciju.
Konkrētu darbību īstenošana ir notikusi, veidojot sadarbību ar pašvaldībām (31 projekts), ar
citām NVO un valsts institūcijām – attiecīgi 25 un 24 projektos, kā arī ar ārvalstu
organizācijām vai nozaru ekspertiem (15 projekti).
20 projektu galvenā tiešā mērķa grupa ir bijušas pašvaldības, 16 projektos – valsts pārvaldes
darbinieki un politikas veidotāji, 15 projektos to mērķa grupa ir bijušas citas Latvijas NVO, 7
projektos to īstenotāji savu darbību vērsuši uz izglītības iestāţu pedagogiem un skolēniem.
Cilvēki ar invaliditāti ir bijuši 12 projektu tiešā mērķa grupa. Savukārt 24 projektos to mērķa
grupa ir bijušas daţādas iedzīvotāju grupas, piemēram, lauku iedzīvotāji, uzľēmēji, darba
devēji, daţādu profesiju pārstāvji, dabas un ekotūrisma objektu vai vēsturisko koka namu
apsaimniekotāji, bērnu ar invaliditāti vecāki u.c. iedzīvotāju grupas, kas atspoguļo īstenoto
projektu daudzveidību, iesaistoties sabiedrībai aktuālu problēmu risināšanā.
NVO īstenotās aktivitātes ir bijušas vērstas šādos darbības virzienos:
informācijas sagatavošana, apkopošana un izplatīšana (28 projekti);
daţādu pakalpojumu sniegšana (28 projekti);
apmācību organizēšana un to norises nodrošināšana (26 projekti);
pieredzes apmaiľa un sadarbības veidošana ar citām organizācijām un institūcijām (23
projekti);
NVO sadarbības veicināšana (21 projekts);
publisku pasākumu organizēšana (15 projekti);
līdzdalība politikas veidošanā un lēmumu pieľemšanā (18 projekti);
interešu pārstāvība un aizstāvība (5 projekti).
Kopumā šajā grantu shēmā īstenoto projektu ietvaros ir notikuši 402 izglītojoši un informatīvi
pasākumi (30 516 dalībnieki) un 130 apmācības (3017 dalībnieki), savukārt projektu
publicitātes pasākumos ir piedalījušies vairāk kā 23 000 cilvēku.
„Pilsoniskās sabiedrības stiprināšanas atbalsta programma 2010”.
2010.gadā tika īstenota valsts budţeta grantu shēma „Pilsoniskās sabiedrības stiprināšanas
atbalsta programma 2010”.
Grantu shēmas mērķis bija attīstīt vidi ilgtspējīgai, uz rezultātu orientētai NVO darbībai un
palielināt iedzīvotāju īpatsvaru, kas darbojas savu un sabiedrības mērķu labā.
Kopējais grantu shēmas ietvaros pieejamais finansējums bija 70 770 LVL, tajā skaitā
46 000 LVL Tieslietu ministrijas piešķirtais finansējums un 24 770 LVL Sabiedrības
integrācijas fonda piešķirtais finansējums no 2010.gada valsts budţeta līdzekļiem. Grantu
shēmas finansējums tika sadalīts vienādās daļās visiem plānošanas reģioniem. Maksimālais
katram reģionam pieejamais finansējums bija 14 154 LVL.
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:
tika stiprināta visu plānošanas reģionu NVO kapacitāte, nodrošinot konsultatīvo
atbalstu (vairāk nekā 570 konsultācijas; izveidotas 2 jaunas NVO; 55 organizācijām ir
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veikts darbības monitorings un sniegtas rekomendācijas attīstībai), organizējot
seminārus un citus pasākumus par NVO aktuālām tēmām (kopumā 34 semināri),
nodrošinot aktuālākās informācijas apkopošanu un izplatīšanu (kopumā 2850
saľēmēji);
tika attīstīta reģiona NVO sadarbība ar pašvaldību un valsts institūcijām, nodrošinot
reģiona NVO līdzdalību reģiona politikas plānošanā un īstenošanā (notikušas tikšanās,
4 kopīgi pasākumi, līdzdalība pašvaldību komisijās un plānošanas reģionu darba
grupās, reģiona attīstības programmas un stratēģijas izstrādē);
tika veicināta partnerība un sadarbība NVO starpā reģiona ietvaros (visi 5 projekti tika
īstenoti partnerībā ar reģiona NVO, organizēti reģiona NVO kopīgi pasākumi);
tika īstenoti pasākumi brīvprātīgā darba popularizēšanai (rekomendāciju sagatavošana,
konsultāciju un prezentāciju sniegšana);
tika īstenoti pasākumi, kas nodrošināja sabiedrības izglītošanu par pilsoniskās
sabiedrības priekšrocībām un ieguvumiem, veicināja reģiona iedzīvotāju aktīvu
iesaistīšanos NVO un neformālu grupu darbā, izveidoja vai attīstīja tiešu sadarbību ar
konkrētām sabiedrības grupām (piemēram, jauniešiem, senioriem u.c.).
„Pilsoniskās sabiedrības stiprināšana un sabiedrības integrācijas veicināšana”.
2010.gadā tika pabeigta EEZ finanšu instrumenta grantu shēmas Nr.2009.LV0061
„Pilsoniskās sabiedrības stiprināšana un sabiedrības integrācijas veicināšana” īstenošana.
Grantu shēmas mērķis bija veicināt sapratni un sadarbību starp daţādu tautību pārstāvjiem,
veidot labvēlīgus sociālos, kultūras un informācijas nosacījumus Latvijas mazākumtautībām,
kā arī veicināt mazākumtautību biedrību un nodibinājumu attīstību. Grantu shēmas kopējais
finansējums bija 688 236 EUR. Grantu shēma šajā periodā (2009.-2010.gads) bija
nozīmīgākais valsts nodrošinātais atbalsta mehānisms mazākumtautību organizācijām.
Grantu shēmas ietvaros tika finansēti 32 projekti šādās 6 atbalsta jomās:
Atbalsta joma

Atbalstīto
projektu skaits
1) Mazākumtautību biedrību un nodibinājumu darbības kapacitātes
6
stiprināšana
2) Mazākumtautību kultūras pasākumi
7
3) Pasākumi plašākas sabiedrības informēšanai par mazākumtautību
4
kultūru, tradīcijām un reliģiju
4) Literāro darbu tulkošana no mazākumtautību valodām latviešu valodā
3
un no latviešu valodas mazākumtautību valodās
5) Pasākumi plašākas sabiedrības informēšanai par sabiedrības etniskās
6
integrācijas jautājumiem
6) Ārpusskolas pasākumu programmas, lai veicinātu sadarbību starp
6
daţādu tautību skolēniem
Kopā
32

Grantu shēmas plānotie rezultatīvie indikatori ir pilnībā sasniegti un pārsniegti, jo tika īstenoti
projekti, kas aptvēra vairākas atbalsta jomas, kā arī nodrošināja daudzpusīgus pasākumus: gan
vienreizējus, gan ilgtermiľa kultūrizglītojošos pasākumus, informatīvo un saturiski izglītojošo
materiālu izdošanu un izplatīšanu, apmācības un to programmu sagatavošanu, raidījumu
sagatavošanu un translēšanu u.c.
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Grantu shēmas rezultāti
Rezultāts
I. Latvijas mazākumtautību
nevalstisko organizāciju
kapacitātes stiprināšana.
II. Informēta sabiedrība par
mazākumtautību kultūru,
tradīcijām un reliģiju. Atbalstītas
mazākumtautību kultūras
aktivitātes.
III. Papildus ārpusskolas
programmas, lai veicinātu
sadarbību starp daţādu tautību
skolēniem

Plānotais
4

Faktiskais
15

Noorganizēti mazākumtautību NVO
kultūras pasākumi

5

81

Informēšanas pasākumu (grāmatas,
TV raidījumi, laikraksti, ţurnāli)
skaits
Īstenoto ārpusskolas programmu
skaits

4

29

3

19

Indikators
Nevalstisko organizāciju skaits,
kuru kapacitāte uzlabota

Kā īpaši veiksmīgus var minēt projektus, kas tika īstenoti 6. atbalsta jomā „Ārpusskolas
pasākumu programmas, lai veicinātu sadarbību starp daţādu tautību skolēniem”, kas ar
vismazāko finanšu apjomu tiešā un ilglaicīgā saskarsmē sniedza vistiešāko ieguldījumu
sapratnes un sadarbības veicināšanā starp daţādu tautību pārstāvjiem.
Kopā grantu shēmas visu projektu aktivitāšu aptvertā mērķa grupa bija 992 187 personas, kas
ietver raidījumu, filmu skatītājus, izdoto grāmatu lasītājus, kapacitāti stiprinājušo biedrību
biedrus, kultūras pasākumos un ārpusskolas programmās iesaistītās personas, kā arī personas,
kuras sasnieguši informatīvie pasākumi par mazākumtautību kultūru, tradīcijām un reliģiju.
Atbalstīto projektu mērķa grupa aptvēra galvenās Latvijā dzīvojošās mazākumtautības:
krievus, baltkrievus, ukraiľus, poļus, ebrejus, gruzīnus, moldāvus, lībiešus, igauľus,
lietuviešus, romus, kā arī Latvijas sabiedrību kopumā.
Valsts budžeta grantu shēma „Starpkultūru dialoga attīstība 2010”
2010.gada otrajā pusē tika īstenota valsts budţeta grantu shēma „Starpkultūru dialoga attīstība
2010”. Grantu shēmas mērķis bija atbalstīt mazākumtautību centienus saglabāt savu etnisko
identitāti un attīstīt kultūru, veicinot iecietību un starpkultūru dialogu Latvijas sabiedrībā
saskaľā ar Vispārējās konvencijas par nacionālo minoritāšu aizsardzību noteiktajām prasībām.
Kopējais grantu shēmas ietvaros pieejamais finansējums bija Tieslietu ministrijas piešķirtais
finansējums 45 582 LVL no 2010. gada valsts budţeta līdzekļiem. Minimālais vienam
projektam pieejamais finansējums bija 1 000 LVL, savukārt, maksimālais vienam projektam
pieejamais finansējums bija 3 000 LVL.
Kopā grantu shēmas ietvaros tika finansēti 17 projekti šādās 3 tematiskajās jomās:
1. Pasākumi izglītības jomā, kas veicina sadarbību starp daţādu tautību skolēniem un sekmē
mazākumtautību un sabiedrības vairākuma kultūras, vēstures, valodas un reliģijas zināšanu
apguvi (6 projekti).
2. Pasākumi, kas veicina mazākumtautību interešu aizstāvību (3 projekti).
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3. Pasākumi, kas veicina mazākumtautību etniskās identitātes, valodas un kultūras mantojuma
saglabāšanu un popularizēšanu plašākai sabiedrībai, tādējādi rosinot starpkultūru dialogu (8
projekti).
Lai arī projektu īstenošanas periods bija tikai 3 mēneši – no 2010.augusta beigām līdz
2010.gada 20.novembrim, visi grantu shēmas projekti ir veiksmīgi īstenoti un ir snieguši
būtisku ieguldījumu katrā grantu shēmas tematiskajā jomā:
1. Izglītības jomā kopā noorganizēti 22 daţādi pasākumi skolēniem (konkursi, interaktīvi
pasākumi, lekciju cikli, radošas darbnīcas u.c.). Projektu ietvaros izdoti 3 mācību materiāli, 2
informatīvi materiāli, 1 grāmata un izstrādāta 1 mācību programma;
2. Mazākumtautību interešu aizstāvības jomā noorganizētas vairākas apmācības latviešu
valodas, vēstures un Satversmes apguvei, kurās iesaistīti 69 mazākumtautību pārstāvji.
Noorganizēti vairāki tematiski pasākumi (LR proklamēšanas dienas atzīmēšana, latviešu
dzejas vakars u.c.), kuros iesaistīts 81 mazākumtautību pārstāvis. Projektu ietvaros izdots
buklets par pilsonības jautājumiem, kā arī izstrādāta gruzīnu-latviešu sarunvārdnīca;
3. Mazākumtautību kultūras saglabāšanas un popularizēšanas jomā noorganizēti 24 daţādi
pasākumi (koncerti, kultūru iepazīšanas pulciľi, svētku pasākumi, lekciju cikli, konkursi
jauniešiem, valodas apmācības, ekskursijas, izstādes, seminārs).
Papildus iepriekš minētajam projektu ietvaros izdoti daţādi citi materiāli, izveidota mājas
lapa, ekskursiju maršruts, sagatavota dejas un rotaļas horeogrāfija, sakomponētas jaunas
dziesmas, iegādāti mūzikas instrumenti, tautas tērpi, grāmatas.
Kopā grantu shēmas projektu aktivitātēs aktīvi iesaistīti vairāk kā 8200 cilvēki, no kuriem
vairāk kā 2030 bija skolēni un vairāk kā 870 viľu pedagogi un vecāki. Neskaitot Latvijas
pamatnāciju latviešus, projektu aktivitātes bija vērstas uz 7 daţādām Latvijā dzīvojošām
mazākumtautībām - krieviem, poļiem, ebrejiem, gruzīniem, moldāviem, lībiešiem un romiem.
Eiropas Sociālā fonda līdzfinansētā apakšaktivitāte 1.5.1.3.1. ″Kvalitātes vadības sistēmas
izveide un ieviešana″.
Apakšaktivitātes ietvaros 2010.gadā pabeigti 11 projekti. Projektos attīstītas, ieviestas un
sertificētas kvalitātes vadības sistēmas (turpmāk - KVS) 3 institūcijās (atbilstoši standartam
ISO 9001:2008). 5 institūcijās izstrādāti un ieviesti KVS elementi vai pilnveidotas esošās
KVS.
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.
Kopumā 8 pabeigtajos projektos apmācīti 650 darbinieki par kvalitātes vadību, procesu
vadību, ISO standarta pamatprincipiem. Savukārt 35 darbinieki apmācīti par KVS iekšējā
audita veikšanu.
Lai nodrošinātu elektroniski publicēto dokumentu autentiskumu, vienā projektā veikta 4
portālu drošības sistēmas testēšana.
Projektu ietvaros īstenoti arī informācijas un publicitātes pasākumi par projektu norisi un
rezultātiem (informācija institūciju mājas lapās, publikācijas ziľu portālos, elektroniskajos
masu medijos un reģionālajos laikrakstos, izvietotas informatīvās plāksnes un paziľojumi
telpās, noorganizēta preses konference).
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SABIEDRĪBAS VIENOTĪBAS BALVA
2010.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 termiľa beigām tika
saľemti 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.
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 saľemšanai 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
pieľem Fonda padome.
Balva var tikt piešķirta gan par veikumu etniskajā, gan sociālajā integrācijā. Balvas
potenciālie laureāti netiek ierobeţoti 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 saľēma Nils Muiţnieks
– Latvijas Cilvēktiesību un etnisko studiju centra direktors;
Daţādu sabiedrības grupu tuvināšanās veicināšanā balvu saņēma Krāslavas Varavīksnes
vidusskola.
2003.gads:
Sabiedrības vienotības ideju popularizēšanā plašai sabiedrībai balvu Oļģerts Tipāns –
izglītības ministra padomnieks;
Daţādu sabiedrības grupu tuvināšanās veicināšanā balvu saľēma Invalīdu Sporta un
rehabilitācijas klubs “Cerība”.
2004.gads:
Etniskās integrācijas jomā balvu saľēma Evija Papule – IZM Mazākumtautību izglītības
nodaļas vadītāja;
Sociālās integrācijas jomā balvu saľēma Latvijas Sarkanā krusta Valkas komiteja.
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2005.gads:
Galveno balvu saľēma Skaidrīte Pudāne – Aknīstes psihoneiroloģiskās slimnīcas
Rehabilitācijas nodaļas vecākā medmāsa;
Balvas “Par ieguldījumu vienādu iespēju veicināšanā” saľēma:
NVO “Afrolat” vadītājs Kristofers Edţugbo,
NVO “Dace” vadītāja Dace Dmitrijeva,
NVO “Līdere” vadītāja Aiva Vīksna.
2007.gads:
Galveno balvu saņēma Saldus rajona Zirľu pagasta Kurzemītes pamatskola;
Balvas “Par ieguldījumu vienādu iespēju veicināšanā” saľēma:
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 saľēma 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 saľēma biedrība “Dialogi.lv”.
Vienādu iespēju sabiedrības veicināšanā balvas saľēma:
Tukuma novada Sēmes pamatskolas pedagogs Kaspars Arhipovs,
Alternatīvās aprūpes centrs “Ţēlsirdības māja”,
Biedrība “Latvijas Bērnu fonds”,
Mārīte Zariņa,
Jānis Bergs,
Iecietības veicināšanā balvu saľēma: Ziemeļvalstu ģimnāzijas skolotāja Tamāra Zitcere.
2010.gads:
Galveno balvu saľēma biedrība “Ziemeļu kaija”.
Vienādu iespēju sabiedrības veicināšanā balvas saľēma:
Biedrība „Patvērums „Drošā māja””,
Natālija Kaţe,
Vladimirs Novikovs,
Iecietības veicināšanā balvu saľēma: biedrība „Apvienība Hiv.lv”.
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FONDA ĪSTENOTIE PROJEKTI
2010.gada galvenie uzdevumi bija saistīti ar:
1) ES fondu Tehniskās palīdzības projekta administrēšanu;
2) Norvēģijas valdības finanšu instrumenta un Eiropas Ekonomikas zonas finanšu
instrumenta
līdzfinansēto
Fonda
apsaimniekoto
programmu
ieviešanas
nodrošināšanu;
3) Latvijas – Šveices sadarbības programmas grantu shēmas „NVO fonds” ieviešanas
nodrošināšanu;
4) Līdzdalību ES projektos, kur Fonds var dalīties savā pieredzē.
2007.-2013.gada ES fondu Tehniskās palīdzības projekta ieviešana
Projekta „Tehniskā palīdzība Sabiedrības integrācijas fondam Eiropas Savienības fondu
ieviešanā” vispārīgais mērķis ir veicināt efektīvu Eiropas Savienības fondu apguvi Latvijā,
nodrošinot kvalitatīvu un savlaicīgu Fonda kā sadarbības iestādes funkciju izpildi attiecīgo
Eiropas Sociālā fonda aktivitāšu ieviešanā.
Projekta tiešais mērķis ir nodrošināt 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.
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.
Norvēģijas valdības finanšu instrumenta un Eiropas Ekonomikas zonas finanšu
instrumenta līdzfinansēto programmu ieviešanas pārraudzība
Pārskata periodā Fonds administrēja divas Norvēģijas valdības finanšu instrumenta un
Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta līdzfinansētās grantu shēmas:
„NVO fonds” un
„Projektu sagatavošanas fonds”,
un vienu Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta līdzfinansēto grantu shēmu:
„Pilsoniskās sabiedrības stiprināšana un sabiedrības integrācijas veicināšana Latvijā”.
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Pārskata periodā grantu shēmai „Projektu sagatavošanas fonds” tika precizēts un iesniegts
Centrālajā finanšu un līgumu aģentūrā programmas noslēguma pārskats, un programmas
īstenošana ir veiksmīgi noslēgusies.
Grantu shēmai „NVO fonds” tika nodrošināta ieviešanas pārraudzība fondā, nepieciešamo
iekšējo normatīvo aktu sagatavošana un regulāra aktualizēšana, apkopota informācija par
īstenošanas progresu no citām struktūrvienībām un sagatavoti starpposma pārskati un citi
ziľojumi augstākstāvošām institūcijām.
2010.gadā turpinājās grantu shēmas „Pilsoniskās sabiedrības stiprināšana un sabiedrības
integrācijas veicināšana Latvijā” īstenošana. Programmas ietvaros atbalstīto 32 apakšprojektu
īstenošana beidzās 2010.gada rudenī, līdz ar to paralēli tam, ka tika nodrošināta programmas
ieviešanas pārraudzība un sagatavotas nepieciešamās atskaites Centrālajai finanšu un līgumu
aģentūrai, tika organizētas aktivitātes programmas efektivitātes novērtēšanai un sasniegto
rezultātu izplatīšanas veicināšanai. Tas ietvēra šādas aktivitātes:
programmas neatkarīga izvērtējuma veikšanu,
bukleta par apakšprojektu rezultātiem sagatavošanu un
grantu shēmas „Pilsoniskās sabiedrības stiprināšana un sabiedrības integrācijas
veicināšana Latvijā” noslēguma pasākuma organizēšanu.
Latvijas – Šveices sadarbības programmas grantu shēma „NVO fonds”
Ar 2010.gada 1.janvāri tika uzsākta Latvijas – Šveices sadarbības programmas grantu shēmas
„NVO fonds” īstenošana. Grantu shēmas īstenošanas līgums, kas detalizētāki atrunāja grantu
shēmas īstenošanas, Sadarbības programmas līdzekļu izmaksāšanas, projekta uzraudzības un
kontroles kārtību ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru tika sagatavots un parakstīts
2010.gada 29.martā. Lai nodrošinātu sistēmas efektivitāti un kvalitātes vadību konkrētās
grantu shēmas īstenošanas procesā, tika izstrādāta Latvijas un Šveices sadarbības programmas
grantu shēmas „NVO fonds” vadības procedūru rokasgrāmata, kas tika apstiprināta
2010.gada martā. Atbilstoši noslēgtajiem līgumiem, Fonds nodrošināja nepieciešamo iekšējo
normatīvo aktu izstrādi un atskaišu sagatavošanu un iesniegšanu augstākstāvošām
institūcijām.
Līdzdalība citos ES projektos
2010.gadā Fonds partnerībā ar vēl 3 organizācijām turpināja īstenot ES finansētu
projektu „Sieviešu un bērnu tiesības Ukrainā – komunikāciju komponente”. Projekts paredz
sniegt atbalstu Ukrainas Jaunatnes, Ģimenes un Sporta lietu ministrijai. Kopējais projekta
mērķis ir atbalstīt Ukrainas valdības un pilsoniskās sabiedrības centienus uzlabot bērnu
tiesības un attīstīt dzimumvienlīdzīgu kultūru Ukrainas sabiedrībā. Konkrētie projekta mērķi
ir:
vairot sabiedrības izpratni par nepieciešamību uzlabot sieviešu un bērnu tiesības,
nodrošinot nepieciešamo palīdzību ieguldījumiem ilgtermiľā,
nodrošināt piekļuvi starptautiskajai pieredzei, lai mazinātu stereotipus un
atbalstīt Ukrainas valdību, organizējot un ieviešot mediju kampaľas par dzimumu
vienlīdzību un citām projekta tēmām.
Projekta īstenošanā Fondam lieti noder EQUAL projekta „Profesiju segregācijas cēloľu
mazināšana” (2005-2008) īstenošanā iegūtā pieredze.
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2010.gada rudenī Fonds sadarbībā ar Valmieras biznesa un inovāciju inkubatoru, Ventspils
augsto tehnoloģiju parku, Tartu zinātnes parku un Rappinas inkubācijas centru ir izstrādājis
un iesniedzis projekta pieteikumu „Bizness kā karjeras izvēle sievietēm” („Business as career
choice for women”) Igaunijas – Latvijas programmai, kurā plānots turpināt EQUAL projektā
„Profesiju segregācijas cēloľu mazināšana” uzsāktās aktivitātes. Lēmums par projekta
apstiprināšanu vai noraidīšanu tiks pieľemts 2011.gada laikā.
Fonds ir iesaistījies 15 daţādu Eiropas valstu organizāciju partnerībā, kas iesniegusi
piedāvājumu Eiropas Komisijas izsludinātajā konkursā par tiesībām sniegt pakalpojumus
Eiropas Komisijai līdz 2013.gadam, nodrošinot īstermiľa ekspertīzi un izpēti daţādos
sektoros (tai skaitā pilsoniskā sabiedrība, sociālā attīstība, nodarbinātība, nabadzības
novēršana u.c). 2010.gada septembrī tika saľemts Eiropas Komisijas lēmums, ka partnerība ir
uzvarējusi atlases pirmo kārtu un 2010.gada novembrī tika izstrādāts un iesniegts piedāvājums
konkursa atlases otrajai kārtai. Lēmums par piedāvājuma apstiprināšanu vai noraidīšanu tiks
pieľemts 2011.gada janvārī.
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KOMUNIKĀCIJA AR SABIEDRĪBU
Sabiedrības integrācijas fonds 2010.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 plašsaziľas līdzekļu starpniecību.
SADARBĪBA AR PLAŠSAZIĽAS LĪDZEKĻIEM
2010.gadā sagatavota un nosūtīta informācija plašsaziľas līdzekļiem 34 reizes par Fonda
Padomes pieľemtajiem lēmumiem, par izsludinātajiem konkursiem un konkursu rezultātiem,
Sabiedrības vienotības balvu, Labas Gribas Memorandu un citām aktualitātēm. Tāpat Fonds
regulāri sniedza informāciju ziľu aģentūrām un plašsaziľas līdzekļiem par viľus
interesējošiem jautājumiem saistībā ar Fonda darbību.
2010.gadā Fondam bija līgums ar ziľu aģentūru LETA, lai varētu sekot notikumiem Latvijā,
Eiropas Savienībā un pasaulē, kā arī projektu īstenotāju aktivitātēm un publicitātei, kas
parādās drukātajos plašsaziľas līdzekļos. Tādējādi, iespējams novērtēt, vai projektu īstenotāji
ievēro publicitātes prasības.
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 2010.gadā tika noorganizēti 29 semināri, no tiem 17 potenciālajiem projektu
iesniedzējiem un 12 – projektu īstenotājiem.
Semināri potenciālajiem projektu iesniedzējiem:
2010.gada 6.janvārī Jēkabpilī, 7.janvārī Saldū un 8.janvārī Rīgā notika informatīvie
semināri par 2009.gada 18.decembrī izsludināto atklāto projektu iesniegumu atlasi
darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” apakšaktivitātē „Atbalsts
pašvaldībām kapacitātes stiprināšanā Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās
ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai” (Nr.
1.5.2.2.3.) un kopumā tajos piedalījās 83 interesenti.
2010.gada 12.janvārī Jelgavā, 14.janvārī Smiltenē, 15.janvārī Rēzeknē, 19.janvārī Liepājā,
20.janvārī Rīgā notika informatīvie semināri par izsludināto atklāto projektu iesniegumu
atlasi darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” apakšaktivitātē „Nevalstisko
organizāciju administratīvās kapacitātes stiprināšana”, kas finansētas ar Eiropas Sociālā
fonda un Latvijas valsts finansiālu atbalstu (Nr. 1.5.2.2.2.), un kopumā tajos piedalījās 405
interesenti.
2010.gada 6.aprīlī tika izsludināts apakšprojektu iesniegumu atklāts konkurss nevalstisko
organizāciju apakšprojektiem Latvijas un Šveices sadarbības programmas grantu shēmas
„NVO fonds” ietvaros. Pēc projektu konkursa izsludināšanas tā pirmās kārtas ietvaros
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notika seši informatīvie semināri par projektu konkursu: 2010.gada 13.aprīlī Daugavpilī,
15.aprīlī Liepājā, 19.aprīlī, 21.aprīlī un 23.aprīlī Rīgā, 29.aprīlī Bauskā, kuros kopumā
piedalījās 381 interesenti , bet tā otrās kārtas ietvaros notika divi informatīvie semināri –
2010.gada 28.jūlijā un 29.jūlijā Rīgā, kuros piedalījās 130 dalībnieki.
2010.gadā Fonds sadarbībā ar Tieslietu ministriju izsludināja projektu konkursu grantu
shēmas „Starpkultūru dialoga attīstība 2010” ietvaros, un 2010.gada 21.jūnijā notika viens
informatīvais seminārs par projektu konkursu, kurā piedalījās 67 interesenti.
Semināri projektu īstenotājiem:
Noorganizēti četri informatīvie semināri projektu īstenotājiem par finansēšanas līgumu
nosacījumiem darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” apakšaktivitātes
Nr. 1.5.1.3.1. ietvaros (2010.gada 2.februārī, to apmeklējuši 15 dalībnieki), darbības
programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” apakšaktivitātes Nr. 1.5.1.3.2. ietvaros
(2010.gada 14.septembrī un 21.septembrī, to apmeklējuši 87 dalībnieki), darbības
programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” apakšaktivitātes Nr. 1.5.2.2.2. un darbības
programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” apakšaktivitātes Nr. 1.5.2.2.3. ietvaros
(2010.gada 14.septembrī, 15.septembrī un 21.septembrī, tos apmeklējuši 112 dalībnieki)
Noorganizēts viens informatīvais seminārs projektu īstenotājiem Latvijas un Šveices
sadarbības programmas grantu shēmas „NVO fonds” ietvaros, kurš noticis 2010.gada
24.novembrī un kuru apmeklējuši 86 dalībnieki.
2010.gada 15.jūlijā noorganizēts viens informatīvais seminārs Eiropas Ekonomikas zonas
finanšu instrumenta ietvaros, kurā piedalījušies 33 dalībnieki (projektu īstenotāji).
Noorganizēti divi informatīvie semināri projektu īstenotājiem par grantu shēmu
„Starpkultūru dialoga attīstība 2010” (2010.gada 9.septembrī un 11.novembrī, tos
apmeklējuši 47 dalībnieki) un viens informatīvais seminārs par grantu shēmu „Pilsoniskās
sabiedrības stiprināšanas atbalsta programma 2010” (2010.gada 16.jūnijā, to apmeklējuši
13 dalībnieki). Minētās grantu shēmas Fonds īstenoja sadarbībā ar Tieslietu ministriju.
Noorganizēts viens informatīvais seminārs projektu īstenotājiem Eiropas Ekonomikas
zonas un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta grantu programmu ietvaros
(2010.gada 29.janvārī).
2010.gada 28.aprīlī Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu
instrumenta grantu programmu ietvaros noorganizēts seminārs „NVO fonds Latvijā”, kuru
rīkoja Fonds sadarbībā ar Norvēģijas Karalistes vēstniecību un biedrību „Latvijas
Pilsoniskā alianse”. Seminārā piedalījās 175 dalībnieki no 98 daţādām nevalstiskajām
organizācijām, 8 valsts pārvaldes institūcijām un 15 citu organizāciju pārstāvji. Semināra
mērķis bija iegūt retrospektīvu skatījumu uz paveikto EEZ un Norvēģijas valdības
divpusējā finanšu instrumenta grantu programmu ietvaros pirms nākamā plānošanas
perioda.
2010.gada 16.novembrī noorganizēts noslēguma pasākums par Eiropas Ekonomikas zonas
finanšu instrumenta grantu shēmas „Pilsoniskās sabiedrības stiprināšana un sabiedrības
integrācijas veicināšana” īstenotajiem projektiem, kurā ar radošiem priekšnesumiem
piedalījās projektu īstenotāji (kopumā pasākumu apmeklēja 127 dalībnieki, tai skaitā
projektu īstenotāji, daţādu valstu vēstniecību pārstāvji, nevalstisko organizāciju pārstāvji,
un citi interesenti).
Visa gada garumā Fonda darbinieki piedalījās arī projektu īstenotāju organizētajos
pasākumos, kā arī daţādu citu institūciju pasākumos, lai informētu arvien plašāku sabiedrību
par Fonda piedāvātajām iespējām finansējuma saľemšanā un projektu īstenošanā. 2010.gada
2.jūlijā sniegta prezentācija seminārā „NVO finansējuma saľemšanas iespējas Latvijā
projektu īstenošanai Eiropas Savienības struktūrfondu un Trešo valstu valstspiederīgo
integrācijas fonda ietvaros”, kuru organizēja Tieslietu ministrija un kurā kopumā piedalījās 84
interesenti.
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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 (2011.) gadā pēc mājas lapas struktūras un dizaina
aktualizēšanas. Šobrīd Fonda mājas lapā izveidota sadaļa „Rakstiet mums”, kurā interesenti
elektroniskā veidā var uzdot jautājumus vai izteikt viedokli kādā no aktuāliem jautājumiem.
Saľemtie ierosinājumi tiek ľemti vērā, organizējot nākamos seminārus, kā arī plānojot daţādu
dokumentu izstrādi (piem., pēc klientu ierosinājuma Fonds izstrādājis daţādus metodiskos
norādījumus saistībā ar projektu īstenošanu, lai nodrošinātu vienotu izpratni par veidlapu un
atskaišu aizpildīšanu, u.c.).
INFORMATĪVIE MATERIĀLI
Fonds 2010.gadā ir sagatavojis un izdevis šādus informatīvus materiālus:
1. buklets “NVO fonds Latvijā”, izdots 500 eksemplāros;
2. informatīvs plakāts “Latvijas un Šveices sadarbības programmas grantu shēma
„NVO fonds””, izdots 300 eksemplāros;
3. buklets „Latvijas un Šveices sadarbības grantu shēma „NVO fonds””, izdots 500
eksemplāros;
4. buklets „Grantu shēmas Pilsoniskās sabiedrības stiprināšana un sabiedrības integrācijas
veicināšana projektu rezultāti”, izdots 500 eksemplāros;
5. baneris (roll-up stends) „Labas gribas memorands”.
FONDA INTERNETA MĀJAS LAPA
Visu gadu mājas lapa regulāri tika papildināta ar aktuālo informāciju un jaunumiem. Fonda
mājas lapā ir iespēja reģistrēties jaunumu saľemšanai, kas atvieglo visiem interesentiem
sekošanu jaunumiem Fonda darbībā un aktuālajiem projektu konkursiem. 2010.gadā tika
uzsākta mājas lapas jaunā dizaina un koncepcijas izstrāde.
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.
Sadarbībā ar Norvēģijas Karalistes vēstniecību, Fonda mājas lapas sadaļā EEZ/Norvēģijas
valdības divpusējais finanšu instruments izveidots „Projektu meklētājs”, kurā ievietota
informācija par īstenotajiem projektiem grantu programmās „NVO darbības atbalsta
programma”, „NVO kapacitātes stiprināšanas programma” un „NVO projektu programma”.
Kopumā 2010.gadā Fonda mājas lapa tika apmeklēta 91 894 reizes, t.i. vidēji 252
apmeklējumi dienā. Mājas lapu apmeklējuši 37 822 unikālie apmeklētāji. Salīdzinot ar
iepriekšējo gadu, apmeklējumu skaits ir nedaudz samazinājies, kas skaidrojams ar to, ka
2010.gadā salīdzinot ar 2009.gadu tika izsludināts mazāks skaits projektu konkursu.
96,74% mājas lapas apmeklētāju ir no Latvijas, taču Fonda mājas lapu apmeklējuši interesenti
no 25 valstīm: vairāk nekā 340 reizes to ir apmeklējuši viesi no Amerikas Savienotajām
valstīm un Lielbritānijas, vairāk nekā 200 reizes – no Vācijas, vairāk nekā 100 reizes – no
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Beļģijas, Norvēģijas, Lietuvas, Krievijas un Šveices, vairāk nekā 50 reizes – no Somijas,
Francijas, Gruzijas, Zviedrijas, Igaunijas, Īrijas, Nīderlandes un Itālijas. 30-50 reizes
informācija Fonda mājas lapā ir meklēta no Spānijas, Polijas, Ungārijas, Dānijas, Austrijas,
Serbijas, Indijas un citām valstīm.
SADARBĪBA AR CITĀM IESTĀDĒM UN INSTITŪCIJĀM
Sabiedrības integrācijas fonda darbinieki piedalās daţādās darba grupās, komitejās un
komisijās. Tā 2010.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;
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 ziľošanu 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.
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PERSONĀLS
I. Vispārīgais raksturojums
2010.gadā Fonda sekretariātā vidēji strādāja 60 štata darbinieki (t.i., bez komiteju locekļiem
un ekspertiem, kas nodarbināti uz uzľēmuma līgumu pamata un/ vai akorda darba līgumu
pamata): 01.01.2010.- 58 darbinieki, 31.12.2010.- 61 darbinieks.
Uz 31.12.2010.
61 štata darbinieks, t.sk., 4 vīrieši, 57 sievietes.
No 61 štata darbinieku skaita 48 ir amatpersonas.
Pārskata gada beigās 1 darbiniece atradās dzemdību atvaļinājumā un 8 bērna kopšanas
atvaļinājumā (kopumā 2010.gada laikā bērna kopšanas atvaļinājumā atradās 10 darbinieces).
SIF darbinieku sadalījums pa vecuma un dzimuma grupām (uz 31.12.2010.)
Vecums/ dzimums
20-29 gadi
30-39 gadi
40-49 gadi
50-59 gadi
60-69 gadi

Vīrieši
4
-

Sievietes
25
18
8
6
-

Īstenojot daţādas programmas, Sabiedrības integrācijas fonda sekretariāts darbam komitejās/
komisijās un projektu iesniegumu vērtēšanai ir piesaistījis ārštata darbiniekus- komiteju/
komisiju locekļus un vērtēšanas ekspertus.
2010.gadā Fondā kopumā strādāja 69 ārštata darbinieki, uz 31.12.2010.- 30 ārštata darbinieki
(nodarbināti uz uzľēmuma līgumu pamata un/ vai akorda darba līgumu pamata).
II. Izbeigtas darba tiesiskās attiecības/ pieņemti darbinieki
1) 2010.gadā izbeigtas darba tiesiskās attiecības ar 4 štata darbiniekiem, no tiem 2
amatpersonām un 2 darbiniekiem.
Darba tiesisko attiecību izbeigšanas iemesli:
a) darba devēja uzteikums saistībā ar darbinieku skaita samazināšanu- 1 gadījums;
b) darbinieka un darba devēja vienošanās- 3 gadījumi.
Īstenojot valsts politiku finanšu ekonomijas jomā, 2010.gada laikā pārskatītas Fonda
sekretariāta nodaļu un darbinieku funkcijas un veikti citi optimizācijas pasākumi (darba vietu
mobilizācija, samazinājums atalgojuma jomā).
2) 2010.gadā Fonda sekretariātā darbā pieņemti 7 štata darbinieki.
Personāla mainība 2010.gadā vidēji bijusi 9%.
Personāla mainība - darbinieku skaita pieaugums/ samazinājums pa nodaļām
Struktūrvienības nosaukums
Vadība
Projektu konkursu nodaļa

Uz 01.01.2010.
2
10 (t.sk. 1
dzemdību
atvaļinājumā)
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Uz 31.12.2010.
2
10 (t.sk. 1 bērna
kopšanas
atvaļinājumā)

Struktūrfondu uzraudzības nodaļa

8 (t.sk. 1
grūtniecības
atvaļinājumā, 1
bērna kopšanas
atvaļin.)
10

Programmu uzraudzības nodaļa
Finanšu kontroles nodaļa

10 (t.sk. 1
grūtniecības
atvaļinājumā, 1
bērna kopšanas
atvaļin.)
4

Finanšu un budţeta vadības nodaļa *
(līdz 31.03.2010. Grāmatvedības nodaļa)
Projektu nodaļa
Atbalsta nodaļa
Iekšējā audita nodaļa

2
10
2

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

3
3
10
2

* Ar 01.04.2010. Grāmatvedības nodaļai mainīts nosaukums atbilstoši nodaļas faktiskajām funkcijām un
uzdevumiem.

Plusi:
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 ľemot vērā
darbinieku vēlmes.
Lai sekmīgi īstenotu Fonda atbildībā esošās programmas no to ieviešanas sākumposma līdz
rezultātu apkopošanai un analīzei, 2010.gadā piecās nodaļās, kas iesaistītas projektu
ieviešanā, izveidota jauna amata kategorija (esošā štata vietu skaita ietvaros): Projektu
konkursu nodaļā, Struktūrfondu uzraudzības nodaļā, Programmu uzraudzības nodaļā un
Finanšu kontroles nodaļā- programmu vadītājs, bet Projektu nodaļā- programmu koordinators.
Tas daļai Fonda darbinieku ir radījis karjeras izaugsmes iespējas. Programmu vadītāju amatos
darbinieki tiek iecelti uz noteiktu laiku- konkrētas atbildībā esošas programmas īstenošanas
laiku, pēc tā beigām saglabājot iepriekšējo projektu vadītāja vai finanšu speciālista amatu.
Uzsākot īstenot jaunas programmas, ikvienam Fonda projektu vadītājam/ finanšu speciālistam
ir iespēja kļūt par programmu vadītāju. Tas motivē darbiniekus sasniegt labākus darba
rezultātus.
2010.gadā, rodoties brīvām vakancēm Fondā un aizpildot tās, notikusi šāda darbinieku
karjeras virzība:
1) Projektu konkursu nodaļas, Struktūrfondu uzraudzības nodaļas un Programmu
uzraudzības nodaļas projektu vadītāji iecelti par programmu vadītājiem uz programmu
īstenošanas laiku vai citādi (attiecīgi 3, 3 un 5, kopā 11 gadījumi);
2) Finanšu kontroles nodaļas finanšu speciālisti iecelti par programmu vadītājiem uz
programmu īstenošanas laiku (4 gadījumi);
3) Projektu nodaļas projektu vadītājs iecelts par Projektu nodaļas programmu
koordinatoru (1 gadījums);
4) Sekretārs (Atbalsta nodaļa) iecelts par ES fondu procedūru speciālistu Atbalsta nodaļā
(1 gadījums);
5) Lietveţa asistents Atbalsta nodaļā iecelts par sekretāru (Atbalsta nodaļa) (1 gadījums);
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6) Aizpildot ilgstošā prombūtnē esošu darbinieku amatu vietas, vakantajos amatos uz
laiku virzīti Fonda darbinieki:
a) Struktūrfondu uzraudzības nodaļas vadītāja vietnieka p.i. iecelts par
Struktūrfondu uzraudzības nodaļas vadītāja p.i. (1 gadījums),
b) projektu vadītājs Struktūrfondu uzraudzības nodaļā iecelts par Struktūrfondu
uzraudzības nodaļas vadītāja vietnieka p.i. (1 gadījums),
c) Finanšu kontroles nodaļas finanšu speciālists iecelts par Finanšu kontroles
nodaļas vadītāja vietnieka p.i. (1 gadījums).
Pēc iespējas ľemtas vērā darbinieku intereses, rodoties jaunām vakancēm un aizpildot tās:
1) Finanšu un budţeta vadības nodaļas vadītāja vietnieks pārcelts darbā par Finanšu
kontroles nodaļas vadītāja vietnieka p.i. (1 gadījums);
2) Projektu konkursu nodaļas projektu vadītājs pārcelts darbā par projektu vadītāju
Programmu uzraudzības nodaļā (1 gadījums);
3) asistents Projektu konkursu nodaļā pārcelts darbā par lietveţa asistentu Atbalsta
nodaļā (1 gadījums).
5 darbiniekiem, kam darba līgumi bija noslēgti uz noteiktu laiku, rasta iespēja turpināt darbu
Fondā:
- 4 gadījumos pagarinot līgumu,
- 1 gadījumā noslēdzot to uz nenoteiktu laiku.
III. Personāla kvalifikācijas raksturojums
SIF sekretariāta darbinieku izglītības līmenis (uz 31.12.2010.)
Izglītības līmenis
Doktora grāds
Maģistra grāds
Profesionālā augstākā izglītība
Bakalaura grāds
Vidējā speciālā izglītība
Vidējā izglītība

Ir ieguvuši
26
10
19
3
3

Turpina studijas
1
3
3
-

Fonda darbinieki aktīvi pilnveido savu profesionālo kvalifikāciju. Tā papildus maģistra un/
vai bakalaura izglītībai apgūst profesionālo augstāko izglītību, piem., tiesību zinātnēs,
ekonomikā (2 gadījumi), kā arī otru maģistra programmu (1 gadījums).
2010.gadā augstākās izglītības diplomus ieguvuši 4 sekretariāta darbinieki:
Iegūtā izglītība, grāds
Maģistra grāds
Bakalaura grāds

Darbinieku skaits
1
3
Kopā: 4

2010.gadā Fondā tika organizētas apmācības, izmantojot šādus resursus:
1) Fonda organizētie semināri, pieaicinot lektorus – speciālistus attiecīgajā jomā (piem., no
Labklājības ministrijas, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas), kā arī
sadarbojoties ar atbildīgajām iestādēm (piem., Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju,
Valsts ieľēmumu dienestu);
2) Eiropas Savienības struktūrfondu vadībā iesaistīto institūciju darbiniekiem paredzētās
apmācības (Tehniskās palīdzības projekta ietvaros organizē un piedāvā Valsts kanceleja);
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3) iekšējā apmācība Fondā kopumā un tā nodaļu ietvaros (t.sk. informatīvi semināri, kur
darbinieki, kas apmeklējuši mācības ārpus Fonda, nodod informāciju citiem interesentiem
Fondā);
4) regulāras sanāksmes, kurās tiek risināti aktuāli ar noteikto uzdevumu izpildi un normatīvo
aktu piemērošanu saistītie jautājumi.
Pārskata periodā kopā apmeklētie kvalifikācijas paaugstināšanas pasākumi- semināri, kursi,
konferences:
Veids
Semināri
Kursi
Konferences
Kopā:

Skaits
190
17
6
213

2010.gadā darbinieku mācībām paredzēto ierobeţoto finanšu līdzekļu dēļ Fonda darbinieki
galvenokārt papildinājuši zināšanas apmācībās, kur nav bijusi nepieciešama dalības maksa no
Fonda. Tas no kopējā mācību skaita 97 % gadījumos.
Lielākoties apmeklēti Sabiedrības integrācijas fonda organizētie semināri darbiniekiem un
Valsts kancelejas piedāvātie semināri, kas saistīti ir Eiropas Savienības struktūrfondu
administrēšanu.
Visvairāk apmeklēti semināri:
Sabiedrības integrācijas fonda organizētie semināri – 153 reizes,
Valsts kancelejas semināri – 43 reizes.
Tematikas ziņā 2010.gadā visaktīvāk pilnveidotas zināšanas ar valsts pārvaldes darbību
saistītos jautājumos (iepirkumu procedūras, administratīvais process, interešu konflikts,
amatpersonu profesionālā ētika, korupcijas novēršana, iekšējais audits) un Eiropas Savienības
jautājumos, tai skaitā ar Eiropas Savienības fondu administrēšanu saistītos jautājumos.
Apmeklētie semināri 2010.gadā pa tēmām:
Nr.
1.

2.
3.
4.
5.
6.

Tēma
Valsts pārvaldes darbība (iepirkumu procedūras,
administratīvais process, interešu konflikts, amatpersonu
profesionālā ētika, korupcijas novēršana, iekšējais audits)
Eiropas Savienības jautājumi, t.sk. ar Eiropas Savienības
fondu administrēšanu saistīti jautājumi
Nodokļu politika
Valodas
Sadarbības un komunikācijas prasmes
Grāmatvedība, finanses
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Darbinieku skaits
99

55
28
17
10
4

AUDITS
Pārskata gadā Iekšējā audita nodaļas darbinieki ir pārbaudījuši un analizējuši Fonda vadības
izveidotās iekšējās kontroles sistēmas un atbilstoši iekšējā audita gada plānam veikuši 7
auditus piecās audita sistēmās (sk. Tabulu Nr.1).
Tāpat detalizēti ir pārbaudītas 10 projektu lietas Eiropas Savienības finansēto aktivitāšu
(Eiropas Sociālais fonds 2007.-2013. plānošanas periods) ietvaros.
Iekšējā audita nodaļas 2010. gadā veiktie auditi
Tabula Nr.1

Nr.p.
k.

Auditējamā sistēma

1.

Iestādes stratēģiskā un
darba plānošana

2.

Personāla vadība

3.

Finanšu vadība

4.

ES finansēto programmu
un projektu sistēma
(EIROPAS SOCIĀLAIS
FONDS
2007.-2013.
plānošanas periods)

5.

Darbības nodrošināšana

6.

Iestādes stratēģiskā un
darba plānošana

7.

Finanšu vadība
Auditu skaits kopā:

Audita nosaukums
Fonda informācijas aprites, sadarbības ar Fonda
padomi, juridisko pakalpojumu un sabiedrisko
attiecību sistēma
Personas lietu, darba noteikumu, amata aprakstu
izstrādes un aktualizācijas kārtība un Fonda nodaļu
darbības izvērtējuma sistēma Fondā
Fonda budţeta plānošana, izpilde, kontrole un
finanšu vadības informācijas un uzskaites sistēma

Audita veikšanas
periods
2010.gada
I ceturksnis
2010.gada
II ceturksnis
2010.gada
II ceturksnī

Eiropas Sociālā fonda finansēto programmu projektu
vadība, uzraudzības un ziľošanas sistēma, finanšu un
naudas plūsmas vadība un kontrole, projektu
noslēguma sistēma (ESF: 2007-2013) Fondā

2010.gada
III ceturksnis

Fonda darbības nodrošināšanas sistēma, materiāli
tehniskā nodrošinājuma plānošana un izpildes
kontrole, ēkas, darba telpu, dokumentu un personas
datu apstrādes drošība
Fonda korporatīvās vadības, kontroles vides, risku
vadības, interešu konflikta un korupcijas novēršanas
sistēma
Personāla atalgojumu plānošana un kontrole,
komandējumu un dienestu braucienu izdevumu
plānošana un izpildes kontrole
7 auditi

2010. gada
III un IV
ceturksnis
2010. gada
III un IV
ceturksnis
Sākts 2010. gada
IV ceturksnī

Par visu pabeigto auditu rezultātiem ir sagatavoti ziľojumi, kuros sniegts pārbaudīto sistēmu
novērtējums un ieteikti nepieciešamie uzlabojumi. Veikto pārbauţu rezultātā ir secināts, ka
kopumā iekšējās kontroles sistēma ir izveidota un darbojas, konstatēti arī atsevišķi trūkumi.
Iekšējā audita nodaļas sagatavotie audita ziľojumi pēc to saskaľošanas ar sekretariāta vadību
un darbiniekiem tiek apstiprināti Fonda padomes sēdē, un Iekšējā audita nodaļa turpina
uzraudzību par audita rezultātā apstiprināto ieteikumu ieviešanu.
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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, EEZ
finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta biroja, Centrālās
finanšu un līgumu aģentūras pilnvaroti kontroles un audita dienesti. Iekšējā audita nodaļas
pienākumos ietilpst nepieciešamās dokumentācijas, informācijas un palīdzības sniegšana
ārējiem auditoriem. Informāciju par pārskata periodā veiktajām pārbaudēm un auditiem ir
apkopota 2.tabulā. Kopumā veikto pārbauţu rezultāti ir bijuši labi.
2010.gadā Fondā veiktie ārējie auditi, revīzijas un pārbaudes
Tabula Nr.2

Nr.p
.k.

1.

Institūcija, kura
veikusi vai
pilnvarojusi veikt
pārbaudi vai
auditu
Finanšu
ministrija

2.

Finanšu
ministrija

3.

Finanšu
ministrija

4.

5.

Centrālā
un
aģentūra
Centrālā
un
aģentūra

Audita, pārbaudes vai revīzijas nosaukums
Eiropas Sociālā fonda noslēguma izdevumu deklarācijas pārbaude
Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2007.-2013.gada
plānošanas periodam izveidotās iepirkumu sistēmas audits
Latvijas – Šveices sadarbības programmas īstenošanai izveidotās iekšējās
kontroles sistēmas audits

finanšu
līgumu
finanšu
līgumu

Vienošanās Nr. VSID/TP/CFLA/08/11/005 „Tehniskā palīdzība
Sabiedrības integrācijas fondam Eiropas Savienības fondu ieviešanā”
projektu ieviešanas pārbaude
2004.-2006.g. plānošanas perioda nacionālās programmas projekta
ieviešanas
un
ERAF
līdzfinansējuma
piešķiršanu
līguma
Nr.VPD1/ERAF/CFLA/04/NP/5.2.4./000009/008 pēc-projekta pārbaude

Audita
veikšanas
periods
2010.gada
I ceturksnis
2010.gada
I un II
ceturksnis
2010.gada
I un II
ceturksnis
2010.gada
II ceturksnis
2010.gada
II ceturksnis

6

Eiropas Komisija

Sistēmas audits par programmu 2007LV051PO001 Cilvēkresursi un
nodarbinātība

2010.gada
II ceturksnis

7.

Finanšu
ministrija

Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2007.-2013.gada
plānošanas periodam izveidotās neatbilstību sistēma

8.

Finanšu
ministrija

Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2007.-2013.gada
plānošanas periodam izveidotās atbilstošās 1.līmeľa kontroles, maksājumu,
sertificēšanas, izdevumu deklarēšanas un izsekojamības sistēmas audits

2010.gada
II un III
ceturksnis
Uzsākts

9.

Latvijas
Republikas
Valsts kontrole

Likumības revīzija „Nevalstisko organizāciju darbības atbalstam un
attīstībai piešķirto finanšu līdzekļu izlietošanas likumība un efektivitāte”

10.

Finanšu
ministrija

Horizontālais sistēmas audits Eiropas Savienības struktūrfondu un
Kohēzijas fonda 2007.-2013.gada plānošanas periodam izveidotās iekšējās
kontroles sistēmas izvērtēšana atbilstoši normatīvo aktu un citām izmaiľām

11.

12.

13.

Latvijas
Republikas
Valsts kontrole
Latvijas
Republikas
Valsts kontrole
Valsts Kase

Tieslietu ministrijas 2010.gada pārskata sagatavošanas pareizības revīzija

2010.gada
II ceturksnī
Uzsākts
2010.gada
II ceturksnī
Uzsākts
2010.gada
IV ceturksnī
Uzsākts

Revīzija par Eiropas Savienības struktūrfondu administrēšanas sistēmas
izmaksu efektivitāte un atbilstība tiesību aktiem

2010.gada
IV ceturksnī
2010.gada
III un IV
ceturksnis

Pārbaude par 1.darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība”
izdevumu deklarācijas par izdevumiem, kas veikti periodā no 2009.gada
30.novembra līdz 2010.gada novembrim

2010.gada I līdz
IV ceturksnis
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BUDŢETA INFORMĀCIJA
53.00.00 NEVALSTISKO ORGANIZĀCIJU ATBALSTS
UN SABIEDRĪBAS INTEGRĀCIJAS POLITIKAS ĪSTENOŠANA
Darbības galvenie mērķi:
Programmas ietvaros īstenot grantu shēmas „Pilsoniskās sabiedrības stiprināšanas atbalsta
programma 2010” un „Starpkultūru dialoga attīstība 2010”.
Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:
Nodrošināt grantu shēmu administrēšanu un atbalstīt 22 projektus, tai skaitā:
grantu shēmā „Pilsoniskās sabiedrības stiprināšanas atbalsta programma 2010” 5
projektus;
grantu shēmā „Starpkultūru dialoga attīstība 2010” 17 projektus.
Finansiālie rādītāji
1
Resursi izdevumu
segšanai
Dotācija no vispārējiem
ieľēmumiem
Izdevumi – kopā
Subsīdijas un dotācijas

2010. gada plāns (LVL,
tūkstošos)

2010. gada izpilde (LVL,
tūkstošos

2
91,6

3
88,1

91,6

88,1

91,6
91,6

88,1
88,1

55.01.00 SABIEDRĪBAS INTEGRĀCIJAS FONDA VADĪBA
Darbības galvenie mērķi:
Programmas ietvaros finansiāli atbalstīt un veicināt sabiedrības integrācijas procesu atbilstoši
valsts programmas “Sabiedrības integrācija Latvijā” pamatnostādnēm.
Finansiālie rādītāji
1
Resursi izdevumu segšanai
Ārvalstu finanšu palīdzība
Dotācija no vispārējiem
ieľēmumiem
Izdevumi – kopā
Kārtējie izdevumi
Subsīdijas un dotācijas
Izdevumi kapitālieguldījumiem
Uzturēšanas izdevumu transferti

2010. gada plāns (LVL,
tūkstošos)
2
430

2010. gada izpilde (LVL,
tūkstošos)
3
427,5

430

427,5

430
394
36
0
0

427,5
394
33,5
0
0
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63.02. ATMAKSAS VALSTS PAMATBUDŢETĀ PAR EIROPAS SOCIĀLĀ FONDA
(ESF) FINANSĒJUMU 2007.-2013.GADA PLĀNOŠANAS PERIODĀ.
Darbības galvenie mērķi:
Eiropas Savienības fonda finansējuma saľēmēja veikto izdevumu atmaksa no Eiropas
Savienības fonda finansējuma.
Veikt atmaksu valsts pamatbudţetā 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” 13 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 informācijas
tehnoloģiju sistēmas izstrāde un ieviešana” 1 projektam,
apakšaktivitātē 1.5.2.2.3.”Atbalsts pašvaldībām kapacitātes stiprināšanā Eiropas Savienības
politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un
pasākumu īstenošanai” 2 projektiem.
Finansiālie rādītāji
1
Resursi izdevumu
segšanai
Dotācija no vispārējiem
ieľēmumiem
Izdevumi - kopā
Uzturēšanas izdevumu
atmaksa valsts budţetam

2010. gada plāns (LVL,
tūkstošos)

2010. gada izpilde (LVL,
tūkstošos

2
1 800,5

3
576,2

1 800,5

576,2

1 800,5
1 800,5

576,2
576,2

63.06. EIROPAS SOCIĀLĀ FONDA PROJEKTU UN PASĀKUMU
ĪSTENOŠANA (2007-2013)
Darbības galvenie mērķi:
Nodrošināt Eiropas Sociālā fonda darbības programmas “Cilvēkresursi un nodarbinātība”
papildinājuma 5.1. pasākuma “Labāka regulējuma politika” un 5.2.pasākuma “Cilvēkresursu
kapacitātes stiprināšana” 5 aktivitāšu un apakšaktivitāšu ieviešanu, tajā skaitā:
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;
1.5.2.2.1. Sociālo partneru administratīvās kapacitātes stiprināšana;
1.5.2.2.2. Nevalstisko organizāciju 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.
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Finansiālie rādītāji
1
Resursi izdevumu
segšanai
Dotācija no vispārējiem
ieľēmumiem
Izdevumi – kopā
Subsīdijas un dotācijas
Valsts budţeta
mērķdotācijas uzturēšanas
izdevumiem pašvaldībām
Valsts budţeta dotācijas un
citi transferti pašvaldībām
un no valsts budţeta daļēji
finansētajām atvasinātajām
publiskajām personām

2010. gada plāns (LVL,
tūkstošos)

2010. gada izpilde (LVL,
tūkstošos

2
772,6

3
730,9

772,6

730,9

772,6
582,6
174,0

730,9
577,0
137,9

16,0

16,0

70.05. TEHNISKĀ PALĪDZĪBA ERAF, ESF, KF APGŪŠANAI (2007-2013)
Darbības galvenie mērķi:
Nodrošināt Eiropas Sociālā fonda sadarbības iestādes funkcijas.
Sagaidāmais rezultāts:
Programmas darbības laikā plānots atbalstīt valsts institūciju, pašvaldību un NVO kapacitātes
stiprināšanas projektus. Veikt sadarbības iestādes funkcijas ESF 7 aktivitāšu un
apakšaktivitāšu ieviešanā.

Finansiālie rādītāji
1
Resursi izdevumu segšanai
Dotācija no vispārējiem
ieľēmumiem
Izdevumi - kopā
Kārtējie izdevumi
Kapitālie izdevumi

2010. gada plāns (LVL,
tūkstošos)

2010. gada izpilde (LVL,
tūkstošos

2
324,0
324,0

3
320,7
320,7

324,0
324,0
-

320,7
320,7
-
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71.07.EIROPAS EKONOMIKAS ZONAS UN NORVĒĢIJAS VALDĪBAS FINANŠU
INSTRUMENTU FINANSĒTO GRANTU SHĒMU ĪSTENOŠANA
Darbības galvenie mērķi:
Finansiāli atbalstīt un veicināt sabiedrības integrācijas procesu atbilstoši valsts programmas
„Sabiedrības integrācija Latvijā” pamatnostādnēm.
Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:
Nodrošināt EEZ un Norvēģijas valdības finanšu instrumenta grantu shēmu administrēšanu un
atbalstīt ne mazāk kā 189 projektus, tai skaitā:
NVO darbības atbalsta programmā – 66 projekti;
NVO kapacitātes stiprināšanas programma – 51 projekti;
NVO projektu programma – 40 projekti;
Pilsoniskās sabiedrības stiprināšanas un sabiedrības integrācijas veicināšanas programma – 32
projekti.
Finansiālie rādītāji
1
Resursi izdevumu segšanai
Budţeta iestādes ieľēmumi no
ārvalstu finanšu palīdzības
Saľemtie transferta pārskaitījumi
no valsts pamatbudţeta ārvalstu
finanšu palīdzības līdzekļiem
Dotācija no vispārējiem
ieľēmumiem
Izdevumi – kopā
Kārtējie izdevumi
Subsīdijas un dotācijas
Valsts budţeta dotācijas un citi
transferti pašvaldībām un no
valsts budţeta daļēji finansētajām
atvasinātajām publiskajām
personām
Izdevumi kapitālieguldījumiem
Atlikums gada sākumā

2010. gada plāns (LVL,
tūkstošos)
2
1 227,7
0

2010. gada izpilde (LVL,
tūkstošos)
3
1 217,4
3,8

958,2

957,8

269,5

255,8

1 583,2
92,0
1 459,1
32,1

1 262,3
85,2
1 146,0
31,1

355,5

355,5

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 56 projektos.
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Finansiālie rādītāji
1
Resursi izdevumu segšanai
Dotācija no vispārējiem
ieľēmumiem
Izdevumi – kopā
Kārtējie izdevumi
Subsīdijas un dotācijas

2010. gada plāns (LVL,
tūkstošos)
2
395,6
395,6

2010. gada izpilde (LVL,
tūkstošos)
3
393,5
393,5

395,6
62,2
333,4

393,5
61,1
332,4

CITI BUDŢETA LĪDZEKĻI
2010.gadā saľemti naudas līdzekļi Ls 35 130 apmērā par sniegto pakalpojumu
Vadības un konsultāciju izmaksas saskaľā ar Konsorcija līgumu Nr.2009-200-011 projektā
"Women and children's rights in Ukraine - Communication component"
EuropeAid/127509/C/SER/UA" un Ls 2 088 apmērā Norvēģijas karalistes vēstniecības
līdzfinansējums projektu meklētāja izveidei Fonda mājas lapā.
Finansiālie rādītāji
1
Resursi izdevumu segšanai
Maksa pakalpojumi un citi pašu ieľēmumi
Izdevumi – kopā
Kārtējie izdevumi
Naudas līdzekļu atlikums gada sākumā
Naudas līdzekļu atlikums gada beigās

2010. gada izpilde (LVL, tūkstošos)
3
37,2
37,2
4
4
0,9
34,1
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NOZĪMĪGĀKIE UZDEVUMI 2011.GADAM
1. Aktīvi strādāt SIF normatīvās bāzes sakārtošanā – SIF likuma grozījumu sagatavošanu
pieľemšanai LR Saeimā, likumā noteikto Ministru kabineta noteikumu un SIF iekšējo
normatīvo dokumentu izstrādē.
2. Nodrošināt Eiropas Sociālā fonda aktivitāšu, Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas
valdības divpusējā finanšu instrumenta grantu shēmas un Latvijas – Šveices sadarbības
programmas „NVO fonds” veiksmīgu administrēšanu.
3. Kopīgi ar valsts institūcijām un nevalstiskajām organizācijām izstrādāt jaunā EEZ un
Norvēģijas valdības finanšu instrumenta ”NVO fonds” (2009.-2014.g) darbībai
nepieciešamo dokumentāciju.
4. Turpināt aktīvu līdzdalību projektā „„Sieviešu un bērnu tiesības Ukrainā” – Komunikāciju
komponente„ un piedalīties citos starptautiskos projektos.
5. 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.
6. Nodrošināt Fonda darba kvalitātes saglabāšanu augstā līmenī, neraugoties uz vispārējo
situāciju valstī un samazināto budţeta finansējumu.
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