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PRIEKŠVĀRDS

Cienījamais lasītāj,

Nododam Jūsu vērtēšanai Sabiedrības integrācijas fonda 2009. gada
publisko pārskatu.
Tāpat kā daudzām citām Latvijas iestādēm un organizācijām 2009.gadā mums bija jāturpina
uzsākto programmu īstenošana un jānodrošina jaunu aktivitāšu uzsākšana ekonomiskās krīzes
apstākļos, kad būtiski samazinājās valsts budžeta finansējums, tika pārskatīti arī starptautisko
finanšu instrumentu un aktivitāšu īstenošanas termiņi un nosacījumi.
2009.gadā Sabiedrības integrācijas fonds (turpmāk – Fonds) uzsāka Eiropas Sociālā fonda
2007.-2013. aktivitāšu un Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta grantu shēmas
"Pilsoniskās sabiedrības stiprināšana un sabiedrības integrācijas veicināšana" īstenošanu,
turpinājās Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas valdības finanšu instrumenta
programmas „NVO fonds” īstenošana.
2009.gada 11.decembrī tika parakstīts trīspusējs līgums starp Šveices Konfederācijas
vēstniecību Latvijā, Finanšu ministriju un Sabiedrības integrācijas fondu par Latvijas un
Šveices sadarbības programmas grantu shēmas „NVO fonds” īstenošanu. Vienlaicīgi tika
sagatavots atbilstošo Ministru kabineta noteikumu projekts, kuru plānots iesniegt Tieslietu
ministrijā 2010.gada janvārī, lai 2010.gada sākumā varētu uzsākt grantu shēmas ieviešanu.
Šajā gadā divas reizes mainījās tiešās pārvaldes iestāde, kura attiecībā uz Sabiedrības
integrācijas fondu veica ārējos normatīvajos dokumentos noteiktās funkcijas. Sākot ar
2009.gadu mūsu budžets tika iekļauts Bērnu, ģimenes un sabiedrības integrācijas lietu
ministrijas konsolidētajā budžetā, minētā ministrija bija atbildīga arī par Sabiedrības
integrācijas fondam nepieciešamo tiesību aktu projektu iesniegšanu Ministru kabinetā, bet no
2009.gada 1. jūlija šīs funkcijas pārņēma Tieslietu ministrija.
Mēs patiesi ceram, ka 2009.gadā uzsāktās Sabiedrības integrācijas fonda aktivitātes varēsim
veiksmīgi turpināt arī 2010.gadā un būtiski palīdzēt finansējuma saņēmējiem pārvarēt
ekonomiskās krīzes situāciju un veiksmīgi attīstīties turpmākajos gados.
Ar cieņu,
Aija Bauere
Fonda sekretariāta direktore
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PAMATINFORMĀCIJA
SABIEDRĪBAS INTEGRĀCIJAS FONDA JURIDISKAIS STATUSS
Sabiedrības integrācijas fonds (turpmāk – Fonds) ir publisks nodibinājums, izveidots saskaņā
ar 2001.gada 5.jūlija „Sabiedrības integrācijas fonda likumu”, kas stājās spēkā 2001.gada
1.septembrī. Fonds ir juridiska persona, kas darbojas saskaņā ar šo likumu, 2001.gada
28.augusta Ministru kabineta noteikumiem Nr.390 „Sabiedrības integrācijas fonda nolikums”
un citiem normatīvajiem aktiem.

POLITIKAS JOMAS UN DARBĪBAS VIRZIENI
Fonda mērķis ir finansiāli atbalstīt un veicināt sabiedrības integrācijas procesu atbilstoši valsts
programmas pamatnostādnēm sabiedrības integrācijas jomā. Fondam ir trīs galvenie darbības
virzieni:
- 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 darbojas kā grantu shēmu administrētājs, piesaistot finanšu
līdzekļus un piešķirot tos konkursa kārtībā gan nevalstiskā sektora, gan publiskā sektora
organizācijām un institūcijām, kuras īsteno projektus augstāk minētajās jomās. Fonds
apsaimnieko gan valsts budžeta, gan ārvalstu finanšu līdzekļus, tajā skaitā Eiropas Sociālā
fonda, Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā
finanšu instrumenta, Latvijas-Šveices sadarbības programmas finanšu līdzekļus un citus.
Fonds 2003.gadā ieguva tiesības administrēt PHARE grantu programmas atbilstoši
decentralizētajai ieviešanas sistēmai, bet 2004.gadā, pēc Eiropas Komisijas organizēta
akreditācijas audita, tā pieņēma lēmumu par PHARE ietvaros paredzētās palīdzības vadības
nodošanu Sabiedrības integrācijas fondam, kas deva Fondam plašākas tiesības pieņemt
patstāvīgi lēmumus saistībā ar šo programmu īstenošanu.
2004.gadā Fonds ieguva tiesības administrēt Eiropas Savienības struktūrfondu grantu shēmas
un līdz 2008.gadam nodrošināja 5 Eiropas Sociālā fonda līdzfinansētu grantu shēmu
ieviešanu. 2008.gadā Fonds tika akreditēts un ieguva tiesības administrēt Eiropas Savienības
struktūrfondu līdzekļus arī 2007.-2013.gada plānošanas periodā, ieviešot 8 Eiropas Sociālā
fonda līdzfinansētās aktivitātes un apakšaktivitātes.
2007.gadā Fonds ieguva tiesības administrēt Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta
un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta līdzekļus un šobrīd veic 4 šo finanšu
instrumentu līdzfinansēto grantu shēmu ieviešanu. Savukārt, 2009.gadā Fonds tika
apstiprināts par grantu shēmas „NVO fonds” starpniekinstitūciju Latvijas-Šveices sadarbības
programmas ietvaros.
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Fondam ir šādi uzdevumi:
1) piesaistīt, uzkrāt, pārvaldīt līdzekļus un sadalīt tos sabiedrības integrācijas projektu
īstenošanai;
2) noteikt kritērijus un izstrādāt pamatprincipus sabiedrības integrācijas projektu
izvērtēšanai;
3) noteikt kritērijus un izstrādāt metodiskos norādījumus sabiedrības integrācijas projektu
sagatavošanai un pieteikšanai;
4) izsludināt un organizēt sabiedrības integrācijas projektu konkursus finansējuma
saņemšanai;
5) izstrādāt un iesniegt Ministru kabinetam priekšlikumus par sabiedrības integrācijas
procesa īstenošanai nepieciešamajiem valsts budžeta līdzekļiem;
6) nodrošināt savas darbības atklātumu;
7) piešķirot finansējumu, publicēt laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” informāciju par
attiecīgā sabiedrības integrācijas projekta finansējuma apmēru un mērķfinansējuma
avotu;
8) uzturēt un atjaunot Fondam iesniegto un tā finansēto sabiedrības integrācijas projektu
publiski pieejamu datu bāzi, kā arī saņemt un analizēt informāciju par perspektīvajiem
finansējuma projektiem;
9) mērķtiecīgi un efektīvi apsaimniekot piešķirto finansējumu, nodrošinot kontroli pār
līdzekļu izlietošanu;
10) sagatavot un publicēt laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” Fonda darbības gadskārtējo
pārskatu.

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”
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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 budžeta programmas vadības, īstenošanas, uzraudzības un kontroles
sistēmu”
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 budžeta
līdzekļi Eiropas Savienības fonda līdzfinansēto projektu īstenošanai, kā arī maksājumu
veikšanas un izdevumu deklarācijas sagatavošanas kārtība”
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"
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”
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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”
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 nodrošināšana”, darbības programmas „Uzņēmējdarbība un
inovācijas” papildinājuma 2.4.1.1. aktivitāti „Programmas vadības un atbalsta
nodrošināšana”,
darbības
programmas
„Infrastruktūra
un
pakalpojumi”
papildinājuma 3.7.1.1. aktivitāti „Programmas vadības un atbalsta nodrošināšana” un
3.8.1.1. aktivitāti „Programmas vadības un atbalsta nodrošināšana””
Ministru kabineta 05.02.2008. noteikumi Nr.65 „Noteikumi par iepirkuma procedūru un
tās piemērošanas kārtību pasūtītāja finansētiem projektiem”
Ministru kabineta 26.02.2008. noteikumi Nr.114 „Kārtība, kādā valsts budžetā plāno
līdzekļus Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības
divpusējā finanšu instrumenta līdzfinansēto programmu, grantu shēmu un individuālo
projektu (arī apakšprojektu) īstenošanai un veic maksājumus”
Ministru kabineta 26.02.2008. noteikumi Nr.126 „Eiropas Ekonomikas zonas finanšu
instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta īstenošanas,
uzraudzības, novērtēšanas un auditu veikšanas kārtība”
Ministru kabineta 26.02.2008. noteikumi Nr.132 „Kārtība, kādā sniedzami ziņojumi par
Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā
finanšu instrumenta vadībā konstatētajām neatbilstībām un atgūstami neatbilstoši
veiktie izdevumi”
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.334 „Noteikumi par darbības programmas
„Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma apakšaktivitāti „Politikas veidošanas,
ieviešanas un tās ietekmes izvērtēšanas pilnveidošana””
Ministru kabineta 19.05.2008. noteikumi Nr.347 „Noteikumi par darbības programmas
„Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma aktivitāti „Publiskās pārvaldes
cilvēkresursu plānošanas un vadības sistēmas attīstība””
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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
budžeta apakšprogrammas „Finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un
pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai”
līdzekļu pārdali”
Ministru kabineta 07.07.2008. noteikumi Nr.501 „Eiropas Savienības politiku instrumentu
vai ārvalstu finanšu palīdzības asignējumu apturēšanas, atjaunošanas vai atsaukšanas
kārtība”
Ministru kabineta 28.07.2008. noteikumi Nr.608 „Eiropas Ekonomikas zonas finanšu
instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta Nevalstisko
organizāciju fonda grantu shēmas „NVO kapacitātes stiprināšanas programma”
apakšprojektu iesniegumu trešā un ceturtā atklātā konkursa nolikums”
Ministru kabineta 28.07.2008. noteikumi Nr.609 „Eiropas Ekonomikas zonas finanšu
instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta Nevalstisko
organizāciju fonda grantu shēmas „NVO darbības atbalsta programma” apakšprojektu
iesniegumu trešā un ceturtā atklātā konkursa nolikums”
Ministru kabineta 28.07.2008. noteikumi Nr.610 „Eiropas Ekonomikas zonas finanšu
instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta Nevalstisko
organizāciju fonda grantu shēmas „NVO projektu programma” apakšprojektu
iesniegumu trešā un ceturtā atklātā konkursa nolikums”
Ministru kabineta 07.10.2008. noteikumi Nr.833 „Noteikumi par darbības programmas
„Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.5.1.1.2.apakšaktivitāti „Politikas
pētījumu veikšana””
Ministru kabineta 14.10.2008. noteikumi Nr.850 „Noteikumi par darbības programmas
„Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.5.1.3.2.apakšaktivitāti „Publisko
pakalpojumu kvalitātes paaugstināšana valsts, reģionālā un vietējā līmenī””
Ministru kabineta 25.11.2008. noteikumi Nr.962 „Noteikumi par darbības programmas
„Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.5.2.2.3.apakšaktivitāti „Atbalsts
pašvaldībām kapacitātes stiprināšanā Eiropas Savienības politiku instrumentu un
pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai””
Ministru kabineta 25.11.2008. noteikumi Nr.963 „Noteikumi par darbības programmas
„Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.5.2.2.2.apakšaktivitāti „Nevalstisko
organizāciju administratīvās kapacitātes stiprināšana””
Ministru kabineta 27.01.2009. noteikumi Nr.63 „Kārtība, kādā sniedzama un pārbaudāma
informācija par pievienotās vērtības nodokļa piemērošanu Eiropas Ekonomikas zonas
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finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta līdzfinansēto
programmu, grantu shēmu un individuālo projektu ietvaros”
Ministru kabineta 03.03.2009. noteikumi Nr.210 „Eiropas Savienības struktūrfondu un
Kohēzijas fonda vadības informācijas sistēmas izveidošanas un izmantošanas kārtība”
Ministru kabineta 24.03.2009. noteikumi Nr.245 „Eiropas Ekonomikas zonas finanšu
instrumenta grantu shēmas „Pilsoniskās sabiedrības stiprināšana un sabiedrības
integrācijas veicināšana” apakšprojektu iesniegumu atklāta konkursa nolikums”
Ministru kabineta 31.03.2009. noteikumi Nr.273 „Latvijas un Šveices sadarbības
programmas vadības nodrošināšanas kārtība”
Ministru kabineta 28.07.2009. noteikumi Nr.840 „Noteikumi par kritērijiem un kārtību
valsts budžeta dotācijas piešķiršanai pašvaldībām un plānošanas reģioniem Eiropas
Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda līdzfinansēto projektu īstenošanai”
Ministru kabineta 25.08.2009. noteikumi Nr.952 „Kārtība, kādā sniedz un pārbauda
informāciju par pievienotās vērtības nodokļa piemērošanu Eiropas Savienības
struktūrfondu finansēto projektu ietvaros un pieņem lēmumu par pievienotās vērtības
nodokļa iekļaušanu projektu attiecināmajās izmaksās”
Ministru kabineta 27.10.2009. noteikumi Nr.1238 „Eiropas Savienības fondu ieviešanas
uzraudzības un izvērtēšanas kārtība”

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
reģioniem), 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 Rāviņš.
Fonda padome apstiprina Fonda izdevumu programmu, ieņēmumu 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
pieņemtos lēmumus. Sekretariātu vada direktors, kuru amatā apstiprina Fonda padome. Fonda
sekretariāts veic šādas funkcijas: izstrādā projektu konkursu dokumentāciju, izsludina
projektu konkursus, organizē projektu iesniegumu vērtēšanu un atlasi, slēdz līgumus par
projektu īstenošanu, veic projektu uzraudzību un kontroli, apkopo īstenoto projektu rezultātus,
9

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. Grāmatvedības nodaļa;
7. Projektu nodaļa;
8. Iekšējā audita nodaļa.
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IZMAIŅAS FONDA DARBĪBĀ PĀRSKATA PERIODĀ
2009.gads tāpat kā citām iestādēm bija pārmaiņu gads arī Fondam. 2009.gadā divas reizes
mainījās tiešās pārvaldes iestāde, kura attiecībā uz Fondu veic ārējos normatīvajos
dokumentos noteiktās funkcijas. 2009.gada sākumā mūsu budžets tika iekļauts Bērnu,
ģimenes un sabiedrības integrācijas lietu ministrijas konsolidētajā budžetā, minētā ministrija
bija atbildīga arī par Fondam nepieciešamo tiesību aktu projektu iesniegšanu Ministru
kabinetā, bet no 2009.gada 1. jūlija šīs funkcijas pārņēma Tieslietu ministrija.
Fondam nācās samazināt darbinieku skaitu par 15%, taču šis samazinājums būtiski
neietekmēja Fonda funkciju izpildi.
Arī 2009.gadā turpinājās diskusijas par Fonda statusu un darbību, grozījumi Fonda likumā
palika bez tālākas izskatīšanas un virzības. 2009.gada 24.septembra ārkārtas sēdē Ministru
kabinets pieņēma lēmumu Tieslietu ministrijai līdz 2009.gada 8.oktobrim vienoties ar Finanšu
ministriju par Fonda funkciju un finansējuma nodošanu Centrālajai finanšu un līgumu
aģentūrai. Fonda un sekretariāta vadībai notika daudzas diskusijas, tajā skaitā ar tieslietu
ministru, Saeimas deputātiem, nevalstiskajām organizācijām un citiem Fonda darbībā
ieinteresētajiem cilvēkiem un organizācijām. Rezultātā 2009.gada 13.oktobrī Ministru
kabinets atzina iepriekš pieņemto lēmumu par aktualitāti zaudējušu.
2009. gadā Fonds administrēja valsts budžeta, Eiropas Savienības ārvalstu finanšu palīdzības,
Eiropas Komisijas, ES Struktūrfondu un EEZ un Norvēģijas valdības finanšu instrumenta
programmas.
2009.gadā Fonds turpināja uzsākto programmu īstenošana un nodrošināja jaunu aktivitāšu
uzsākšana ekonomiskās krīzes apstākļos, kad būtiski samazinājās valsts budžeta finansējums,
tika pārskatīti arī starptautisko finanšu instrumentu un aktivitāšu īstenošanas termiņi un
nosacījumi.
2009.gadā Fonds turpināja Eiropas Sociālā fonda 2007.-2013. aktivitāšu un Eiropas
Ekonomikas zonas un Norvēģijas valdības finanšu instrumenta programmas „NVO fonds”
īstenošana, kā arī tika uzsākta Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta grantu shēmas
"Pilsoniskās sabiedrības stiprināšana un sabiedrības integrācijas veicināšana" īstenošana.
2009.gadā Fonds turpināja sagatavošanās darbus Latvijas un Šveices sadarbības programmas
līdzekļu piesaistīšanai. Latvijas - 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. Saskaņā ar starpvalstu noslēgto ietvarlīgumu, viena no sadarbības programmas
aktivitātēm ir plānota NVO atbalsta grantu shēma ar mērķi veicināt pilsoniskās sabiedrības kā
nozīmīga attīstības līdzdalībnieka ieguldījumu ekonomiskajā un sociālajā saliedētībā ar
Šveices finansējumu 3,5 miljoni Šveices franku.
2009.gadā Fonds strādāja pie gala projekta iesnieguma izstrādāšanas, saskaņošanas un
precizēšanas, kur detalizēti ir atrunāti visi grantu shēmas nosacījumi. 2009.gada 11.decembrī
tika parakstīts trīspusējs līgums starp Šveices Konfederācijas vēstniecību Latvijā, Finanšu
ministriju un Fondu par Latvijas - Šveices sadarbības programmas grantu shēmas „NVO
fonds” īstenošanu. Vienlaicīgi tika gatavots atbilstošo Ministru kabineta noteikumu projekts,
kuru plānots iesniegt Tieslietu ministrijā 2010.gada pašā sākumā.
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FONDA DARBĪBAS REZULTĀTI
PROJEKTU KONKURSI 2009.GADĀ
Eiropas Ekonomikas zonas/ Norvēģijas finanšu instrumentu
NVO fonda grantu shēma
„NVO darbības atbalsta programma”
Grantu shēmas mērķis: Grantu shēmas mērķis ir stiprināt pilsonisko sabiedrību Latvijā un
finansiāli atbalstīt biedrību un nodibinājumu darbību demokrātijas un pilsoniskās sabiedrības
attīstības jomā. Grantu shēmas ietvaros tiek atbalstītas organizācijas, kuras līdz šim ir sekmīgi
darbojušās pilsoniskās sabiedrības attīstības jomā un vēlas šo darbību turpināt ilgtermiņā,
saņemot finansējumu savas ikdienas darbības nodrošināšanai. Lai varētu pretendēt uz
finansējumu, organizācijai ir jāiesniedz darbības ilgtermiņa plāns, kurā jāsniedz informācija
par plānoto darbību pilsoniskās sabiedrības stiprināšanas jomā, kā arī detalizēta darba
programma pirmajam gadam. Ja iesniegumu apstiprina, attiecīgā gada beigās jāsagatavo
detalizēta darba programma nākamajam gadam, kas pamato organizācijas darbības
nodrošināšanai nepieciešamo finansējumu. Šīs grantu shēmas ietvaros partnerībā iesniegtie
projektu iesniegumi netiek atbalstīti. Lai nodrošinātu vienlīdzīgas iespējas gūt atbalstu savai
darbībai nevalstiskajām organizācijām visā Latvijas teritorijā, puse no pieejamā finansējuma
tiek rezervēta nacionālā mēroga organizācijām, kuras darbojas visas Latvijas mērogā, bet otra
puse - vietējā vai reģionālā mēroga organizācijām. Ja kādai organizāciju grupai paredzētais
finansējums netiek apgūts pilnībā, tas tiek pārdalīts par labu otrai organizāciju grupai.
Atbilstošie projektu iesniedzēji: biedrības, nodibinājumi, darba devēju organizācijas un
arodbiedrības.

4.atklātais projektu konkurss
(Nr. 2009.NVOF1.4.)
Kopējais pieejamais finansējums: 201 694,90 EUR, tajā skaitā:
 nacionālā mēroga NVO –100847,45 EUR;
 vietējā vai reģionālā mēroga NVO –100847,45 EUR.
Pieejamais finansējums vienai organizācijai: 12 800 – 32 000 EUR (ne vairāk kā 90% no
darba programmas kopējām attiecināmajām izmaksām).
Projektu konkursa izsludināšanas datums: 2009.gada 13.marts
Projektu iesniegšanas termiņš: 2009.gada 13.maijs
Lēmums par atbalstītajiem projektiem: 2009.gada 10.septembris

Projektu iesniedzēji
Nacionālā mēroga
NVO
Vietējā vai reģionālā
mēroga NVO
Kopā:

Pieejamais
finansējums
(EUR)

Saņemto
iesniegumu
skaits

Apstiprināto
iesniegumu
skaits

Noslēgto
līgumu
skaits

Noslēgto
līgumu
summa
(EUR)

100 847,45

42

3

3

95 249,29

100 847,45

33

4

4

105 388,02

201 694,90

75

7

7

200 637,31
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Eiropas Ekonomikas zonas/ Norvēģijas finanšu instrumentu
NVO fonda grantu shēma
„NVO kapacitātes stiprināšanas programma”
Grantu shēmas mērķis: stiprināt biedrību un nodibinājumu kapacitāti un sekmēt to darbību
Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu
instrumenta prioritātēs un apakšprioritātēs. Grantu shēma paredzēta galvenokārt jaunām
organizācijām, kā arī organizācijām, kas vēlas uzsākt savu darbību jaunā jomā. Grantu shēmas
ietvaros tiek atbalstīti projekti, kas būtiski palielina konkrētās organizācijas kapacitāti
turpmākai ilgtermiņa darbībai EEZ/ Norvēģijas finanšu instrumentu prioritārajās jomās.
Projektu ietvaros var paredzēt NVO darbinieku un biedru apmācību, projektu attīstību,
piedalīšanos citu organizāciju rīkotajos NVO attīstības pasākumos, NVO darbībai
nepieciešamā aprīkojuma iegādi, telpu remontu un citus kapacitātes stiprināšanas pasākumus.
Lai pretendētu uz finansējumu, organizācijai jāiesniedz darbības ilgtermiņa plāns, kurā
jāsniedz informācija par plānoto darbību izvēlētajā jomā, kā arī detalizēts kapacitātes
stiprināšanas pasākumu apraksts. Projekta atbalsta gadījumā, pēc tā realizācijas, organizācijai
reizi gadā jāatskaitās par paredzētā ilgtermiņa plāna izpildi. Projektos var piedalīties arī
sadarbības partneri - citas nevalstiskās organizācijas, darba devēju organizācijas vai
arodbiedrības, lai nodrošinātu savas pieredzes nodošanu projekta iesniedzējam. Partnerība ar
donorvalstu – Norvēģijas, Īslandes un Lihtenšteinas - organizācijām ir īpaši atbalstāma. Lai
nodrošinātu vienmērīgu nevalstiskā sektora attīstību visā Latvijas teritorijā, katram reģionam
ir rezervēts noteikts finansējums. Ja kādā reģionā paredzētais finansējums netiek apgūts, tas
tiek pārdalīts par labu kvalitatīvākajiem projektu iesniegumiem citā reģionā.
Atbilstošie projektu iesniedzēji: biedrības, nodibinājumi, darba devēju organizācijas un
arodbiedrības.

4.atklātais projektu konkurss
(Nr. 2007.NVOF2.4.)
Kopējais pieejamais finansējums: 113 215,30 EUR, tajā skaitā:
 Rīgas statistiskajam reģionam – 22599,55 EUR;
 Pierīgas statistiskajam reģionam –19033,70 EUR;
 Vidzemes statistiskajam reģionam –16456,62 EUR;
 Kurzemes statistiskajam reģionam –17346,80 EUR;
 Zemgales statistiskajam reģionam – 17822,15 EUR;
 Latgales statistiskajam reģionam – 19956,48 EUR.
Pieejamais finansējums vienam projektam: 5 000 – 30 000 EUR (ne vairāk kā 90% no
projekta kopējām attiecināmajām izmaksām).
Projektu konkursa izsludināšanas datums: 2009.gada 24.aprīlis
Projektu iesniegšanas termiņš: 2009.gada 3.augusts
Lēmums par atbalstītajiem projektiem: 2009.gada 26.novembris

Reģions
1. Rīgas statistiskais
reģions
2. Pierīgas

Pieejamais
finansējums
(EUR)

Saņemto
projektu
skaits

Apstiprināto
projektu
skaits

Noslēgto
līgumu
skaits

Noslēgto
līgumu
summa
(EUR)

22 599,55

43

1

1

26 227,17

19 033,70

14

1

1

16 233,02
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statistiskais reģions
3. Vidzemes
statistiskais reģions
4. Kurzemes
statistiskais reģions
5. Zemgales
statistiskais reģions
6. Latgales
statistiskais reģions
Kopā:

16 456,62

11

1

1

13 338,03

17 346,80

12

1

1

7872,00

17 822,15

8

1

1

21 046,26

19 956,48

7

1

1

18 311,49

113 215,30

95

6

6

103 027,97

Eiropas Ekonomikas zonas/ Norvēģijas finanšu instrumentu
NVO fonda grantu shēma
„NVO projektu programma”
Grantu shēmas mērķis: atbalstīt biedrību un nodibinājumu darbību projektu jomā, finansējot
biedrību un nodibinājumu projektus Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un
Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta prioritātēs un apakšprioritātēs - vides
aizsardzība, ilgtspējīga attīstība, Eiropas kultūras mantojuma saglabāšana, veselība, bērni ar
īpašām vajadzībām (bērni invalīdi), cilvēkresursu attīstība un izglītība, Šengena, tieslietas,
reģionālā politika un ekonomisko aktivitāšu attīstība, kā arī pārrobežu sadarbība, akadēmiskie
pētījumi un tehniskā palīdzība iepriekš minētajās jomās. Projektu iesniedzēji var darboties
individuāli vai sadarbībā ar partnerorganizācijām. Sadarbības partneri var būt Latvijas
Republikā, Eiropas Ekonomikas zonas un Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas valstīs
reģistrētas nevalstiskās organizācijas, un sociālie partneri, Latvijas pašvaldības un to iestādes,
pašvaldību dibinātas nevalstiskās organizācijas, reģionālās attīstības aģentūras un plānošanas
reģioni, valsts tiešās pārvaldes iestādes un valsts dibinātās augstskolas. Partnerība ar
donorvalstu – Norvēģijas, Īslandes un Lihtenšteinas - organizācijām ir īpaši atbalstāma.
Atbilstošie apakšprojektu iesniegumu iesniedzēji: Latvijas Republikā reģistrētas biedrības,
nodibinājumi, darba devēju organizācijas un arodbiedrības.

4.atklātais apkašprojektu konkurss
(Nr. 2008.NVOF3.4.)
Kopējais pieejamais finansējums: 555 297,44 EUR, tajā skaitā:
 1.grupas apakšprojektiem (8000 - 50 000 EUR) – 277 648,72 EUR;
 2.grupas apakšprojektiem (50 000 – 100 000 EUR) –277 648,72 EUR.
Pieejamais finansējums vienam apakšprojektam: 8 000 – 100 000 EUR (ne vairāk kā 90%
no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām).
Projektu konkursa izsludināšanas datums: 2009.gada 24.aprīlis
Apakšprojektu iesniegumu iesniegšanas termiņš: 2009.gada 24.jūlijs
Lēmums par atbalstītajiem projektiem: 2009.gada 26.novembris

Projektu grupa

Pieejamais
finansējums
(EUR)

Saņemto
iesniegumu
skaits

14

Apstiprināto
iesniegumu
skaits

Noslēgto
līgumu
skaits

Noslēgto
līgumu
summa
(EUR)

1.grupa
(8000 - 50 000 EUR)
2.grupa
(50 000 – 100 000
EUR)
Kopā:

272555,06

100

8

8

282742,38

76

4

4

555297,44

176

12

12

270 513,78
293 642,76 *
564 156,54

2.grupas apakšprojektu īstenošanai tika novirzīts līdzfinansējums no finanšu līdzekļiem, kas
atbrīvojušies no īstenotiem apakšprojektiem.

Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta grantu shēma
"Pilsoniskās sabiedrības stiprināšana un sabiedrības integrācijas veicināšana"
Grantu shēmas mērķis: veicināt sapratni un sadarbību starp dažādu tautību pārstāvjiem,
veidot labvēlīgus sociālos, kultūras un informācijas nosacījumus Latvijas mazākumtautībām,
kā arī veicināt mazākumtautību biedrību un nodibinājumu attīstību šādās jomās:
1. mazākumtautību biedrību un nodibinājumu darbības kapacitātes stiprināšana,
2. atbalsts mazākumtautību kultūras pasākumiem,
3. atbalsts pasākumiem plašākas sabiedrības informēšanai par mazākumtautību kultūru,
tradīcijām un reliģiju,
4. atbalsts literāro darbu tulkošanai no mazākumtautību valodām latviešu valodā un otrādi,
5. atbalsts pasākumiem plašākas sabiedrības informēšanai par sabiedrības etniskās
integrācijas jautājumiem,
6. atbalsts ārpusskolas pasākumu programmām, lai veicinātu sadarbību starp dažādu
tautību skolēniem.
Atbilstošie projektu iesniedzēji: biedrība vai nodibinājums, raidorganizācijas,
izdevējsabiedrības, izglītības iestādes, kas īsteno pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības
vai profesionālās vidējās izglītības programmas.
Kopējais pieejamais finansējums: 688 236,00 EUR, tai skaitā:
- ne vairāk kā 40 % grantu shēmas līdzfinansējuma jeb 275 294,00 EUR 1. atbalsta
jomā;
- ne vairāk kā 20 % grantu shēmas līdzfinansējuma jeb 137 647,00 6. atbalsta jomā;
- pārējo grantu shēmas līdzfinansējumu piešķir apakšprojektiem šo noteikumu 2., 3., 4.
un 5. atbalsta jomās.
Pieejamais finansējums vienam projektam: 8 000,00 – 100 000,00 EUR (ne vairāk kā 90%
no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām).
Projektu konkursa izsludināšanas datums: 2009.gada 27.marts
Projektu iesniegšanas termiņš: 2009.gada 27.maijs
Lēmums par atbalstītajiem projektiem: 2009.gada 10.septembris

Projektu grupa
1.atbalsta joma

Pieejamais
finansējums
(EUR)

Saņemto
iesniegumu
skaits

Apstiprināto
iesniegumu
skaits

Noslēgto
līgumu
skaits

ne vairāk kā

17

6

6

15

Noslēgto
līgumu
summa
(EUR)
123 361,20

2.-5. atbalsta joma
6.atbalsta joma
Kopā:

275 294,00
vismaz 275
294,00
ne vairāk kā
137 647,00
688 236,00

50

20

20

480704,86

18

6

6

84 168,05

85

32

32

688 234,11

Eiropas Sociālā fonda 1.5.1.3.1.apakšaktivitāte
„Kvalitātes vadības sistēmas izveide un ieviešana”
Apakšaktivitātes mērķis: nodrošināt vienotu, stratēģisku, efektīvu un atklātu pieeju
publiskās pārvaldes procesu īstenošanā, ieviešot kvalitātes vadības sistēmas valsts tiešās
pārvaldes iestādēs, tiesās, institūcijās, kam deleģēti valsts varas uzdevumi, plānošanas
reģionos, novadu pašvaldībās un to iestādēs. Apakšaktivitātes ietvaros paredzēts īpaši atbalstīt
institūcijas, kuras nodrošina nodokļu administrēšanu un finanšu plānošanu, vadību un
uzskaiti, sniedz pakalpojumus uzņēmējdarbības, nodarbinātības un sociālās politikas jomā
valsts un reģionu līmenī. Atbalstāmās aktivitātes ietver kvalitātes vadības sistēmas vai tās
elementu izveidi, ieviešanu un pilnveidošanu; ar kvalitātes vadības sistēmas ieviešanu saistītu
aptauju un pētījumu veikšanu; seminārus, apmācības un pieredzes apmaiņas pasākumus ar
kvalitātes vadības sistēmas ieviešanu saistītos jautājumos.
Projektu konkursa veids: atklāta projektu iesniegumu atlase.
Atbilstošie projektu iesniedzēji: valsts tiešās pārvaldes iestādes, tiesas, institūcijas, kam
deleģēti valsts varas uzdevumi, administratīvi teritoriālās reformas rezultātā izveidojušās
novadu pašvaldības vai to iestādes, plānošanas reģioni.
Kopējais pieejamais finansējums: 674 692 LVL, tajā skaitā:
 valsts tiešās pārvaldes iestādēm, tiesām un institūcijām, kam deleģēti valsts varas
uzdevumi – 337 346 LVL;
 novadu pašvaldībām, to iestādēm un plānošanas reģioniem – 337 346 LVL.
Pieejamais finansējums vienam projektam: 5 000 – 25 000 LVL (85% ESF un 15%
nacionālais publiskais finansējums).
Projektu konkursa izsludināšanas datums: 2008.gada 29.jūlijs.
Projektu iesniegšanas termiņš: 2008.gada 29.oktobris.
Lēmums par atbalstītajiem projektiem: 2009.gada 29.janvāris

Projektu iesniedzēji

Valsts tiešās pārvaldes iestādes,
tiesas, institūcijas, kam deleģēti
valsts varas uzdevumi
Novadu pašvaldības, to iestādes,
plānošanas reģioni
Kopā:

Pieejamais
finansējum
s (LVL)

Saņemto
iesniegumu
skaits

Apstiprināt
o
iesniegumu
skaits

Apstiprināt
o
iesniegumu
attiecināmo
izmaksu
summa
(LVL)

337 346

30

26

430 340,70

337 346

7

4

666 52,61

674 692

37

30

496993,31
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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 tiks atbalstītas šādas darbības, kā pakalpojumu kvalitātes izvērtēšanas
pasākumi; pakalpojumu kvalitātes uzlabošanas pasākumu izstrāde un ieviešana; pakalpojumu
kvalitātes novērtēšanas metodoloģiju izstrāde, pilnveidošana un adaptēšana; pieredzes
apmaiņas pasākumi; apmācības, un 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: 422 497,83 LVL, tajā skaitā:
 valsts tiešās pārvaldes iestādes, tiesas, institūcijas, kam deleģēti valsts varas uzdevumi
– 211 248,91 LVL;
 plānošanas reģioni, novadu pašvaldības un to iestādes – 211 248,91 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: Tiks pieņemts 2010.gadā

Projektu iesniedzēji

Pieejamais
finansējums (LVL)

Saņemto
iesniegumu
skaits

211 248,91

22

211 248,91

32

422 497,83

54

Valsts tiešās pārvaldes iestādes, tiesas,
institūcijas, kam deleģēti valsts varas uzdevumi
Plānošanas reģioni, novadu pašvaldības un to
iestādes
Kopā:

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 tiks atbalstītas apmācības un konsultācijas, izpētes
pasākumi, metodisko un informatīvo materiālu izstrāde un izplatīšana, informācijas un
publicitātes pasākumi par projekta īstenošanu.
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Projektu konkursa veids: atklāta projektu iesniegumu atlase.
Atbilstošie projektu iesniedzēji: plānošanas reģions, republikas pilsētas un novada
pašvaldība, kas izveidota saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto vietējo pašvaldību
administratīvi teritoriālo iedalījumu.
Kopējais pieejamais finansējums: 590 355 LVL.
Pieejamais finansējums vienam projektam: 1 000 – 25 000 LVL (85% ESF un 15%
nacionālais publiskais finansējums).
Projektu konkursa izsludināšanas datums: 2009.gada 18.decembris
Projektu iesniegšanas termiņš: 2010.gada 11.februāris

Eiropas Sociālā Fonda 1.5.2.2.2. apakšaktivitāte "Nevalstisko organizāciju
administratīvās kapacitātes stiprināšana"
Apakšaktivitātes mērķis: panākt aktīvu un kvalitatīvu nevalstiskā sektora līdzdalību lēmumu
pieņemšanas procesā un publisko pakalpojumu sniegšanā, kā arī Eiropas Savienības politiku
instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu
īstenošanā. Projektu ietvaros tiks 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: atklāta projektu iesniegumu atlase.
Kopējais pieejamais finansējums: 491 963 LVL.
Pieejamais finansējums vienam projektam: 1 000 – 25 000 LVL (85% ESF, 8%
nacionālais publiskais un 7% privātais finansējums).
Projektu konkursa izsludināšanas datums: 2009.gada 18.decembris
Projektu iesniegšanas termiņš: 2010.gada 4.marts
Valsts budžeta finansētā programma

„Latviešu valodas apguve pieaugušajiem”
(Nr. 2008.E.5)
Programmas mērķis: paaugstināt pieaugušo Latvijas iedzīvotāju latviešu valodas prasmi.
Programma rada iespēju ikvienam pieaugušam Latvijas iedzīvotājam pretendēt uz valsts
atbalstu kvalitatīvu latviešu valodas kursu apmeklēšanai, lai apgūtu latviešu valodu līdz valsts
valodas 2B prasmes līmenim. Programma ir turpinājums 2003.gadā uzsāktajam Sabiedrības
integrācijas fonda projektu konkursam „Latviešu valodas apguve pieaugušajiem” Etniskās
integrācijas programmas ietvaros.
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Atbilstošie projektu iesniedzēji: valsts, pašvaldību vai privātas vispārējās vai profesionālās
izglītības iestādes, pieaugušo izglītības iestādes, augstākās izglītības iestādes, citas izglītības
iestādes.
Pārskata gadā, finansējuma trūkuma dēļ netika izsludināta projektu pieņemšana.

Valsts budžeta finansētā programma

„NVO līdzfinansējuma budžeta programma”
(Nr. 2008.H.3)
Programmas mērķis: paaugstināt Latvijas nevalstisko organizāciju spēju piedalīties projektu
īstenošanā, atbalstot līdzfinansējuma nodrošinājumu. Programmas ietvaros ikvienai Latvijā
reģistrētai nevalstiskajai organizācijai ir iespēja pieteikties līdzfinansējuma garantijas
saņemšanai, lai piedalītos Latvijas vai ārvalstu projektu konkursos, projekta atbalsta gadījumā
nodrošinot nepieciešamā līdzfinansējuma saņemšanu no Sabiedrības integrācijas fonda.
Līdzfinansējumu nevar pieprasīt projektiem, kuri piedalās konkursos, kas pilnībā vai daļēji
tiek finansēti no valsts budžeta, Latvijai piešķirtā Eiropas Savienības struktūrfondu un
Kohēzijas fonda finansējuma, kā arī konkursos, kurus organizē Sabiedrības integrācijas fonds.
Atbilstošie projektu iesniedzēji: biedrības, nodibinājumi, kā arī reliģiskās organizācijas un
to iestādes, kurām ir piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss.
Pārskata gadā, finansējuma trūkuma dēļ netika izsludināta projektu pieņemšana.

19

PROJEKTU VĒRTĒŠANA UN LĒMUMU APSTRĪDĒŠANAS IESPĒJAS
Projektu iesniegumi tiek vērtēti pēc administratīvajiem, atbilstības un kvalitātes vērtēšanas
kritērijiem.
Administratīvajā vērtēšanā tiek veikta saņemto projektu iesniegumu pārbaude, vai ir iesniegti
visi projekta izvērtēšanai nepieciešamie dokumenti, vai projekta iesniegums noformēts
atbilstoši konkursa nolikuma prasībām, vai ir iesniegts prasītais projekta 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 termiņā (izņemot gadījumus, kad projekta
iesniedzējs vai partneris nav atbilstošs vai projekts neatbilst konkrētās grantu shēmas
mērķiem). Ja pieprasītā informācija netiek saņemta vai nepilnības netiek novērstas noteiktajā
termiņā, projekta iesniegums tālāk netiek vērtēts un tiek noraidīts. Savukārt, precizētie
projektu iesniegumi tiek izvērtēti atkārtoti un, ja tie atbilst visiem administratīvajiem un
atbilstības vērtēšanas kritērijiem, projekts tiek virzīts tālākai vērtēšanai pēc kvalitātes
vērtēšanas kritērijiem. Minētā kārtība neattiecas uz Eiropas Sociālā Fonda grantu shēmām,
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 grantu shēmās) un kas
darbojas saskaņā ar Fonda padomes vai Fonda sekretariāta direktora apstiprinātu nolikumu.
Vērtēšanas komisija ir atbildīga par projektu konkursu ietvaros saņemto projektu
iesniegumu izvērtēšanu pēc kvalitātes vērtēšanas kritērijiem. Ja saņemts liels skaits projektu,
komisija to izvērtēšanai var pieaicināt neatkarīgus ekspertus, kas tiek atlasīti atklātā konkursā
atbilstoši noteiktām kvalifikācijas prasībām. Projekti tiek vērtēti saskaņā ar konkursa
nolikumā noteiktajiem vērtēšanas kritērijiem, piešķirot punktus un sniedzot komentārus
vērtējuma pamatojumam. Vienu projektu vērtē 2 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 grantu shēmās) 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 ziņojumu apstiprina un
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galīgo lēmumu par projektu apstiprināšanu vai noraidīšanu pieņem Fonda padome vai Fonda
sekretariāta direktors (ESF aktivitātēs un apakšaktivitātēs).
Visa informācija par projektu vērtēšanas gaitu un rezultātiem ir ierobežotas pieejamības
informācija, un ir pieejama projektu iesniedzējiem tikai pēc galīgā lēmuma pieņemšanas par
projektu, izņemot personu vārdus, kuras vērtējušas projektu.
ESF aktivitātēs un apakšaktivitātēs projektu iesniedzēji lēmumu par projektu var apstrīdēt
atbildīgajā iestādē, kas ir Valsts kancelejas Eiropas Savienības struktūrfondu departaments. Ja
arī atbildīgās iestādes lēmums ir negatīvs, to var pārsūdzēt Administratīvajā tiesā, izņemot
pārvaldes lēmumus, kuri tiek izdoti valsts pārvaldes iestādēm, pašvaldībām un to iestādēm vai
citām atvasinātām publiskām personām un kuri nav pārsūdzami. Savukārt, visās pārējās
grantu shēmās projektu iesniedzēji, kas ir privāto tiesību juridiskās personas (nevalstiskās
organizācijas, sociālie partneri), lēmumu par projektu var pārsūdzēt Administratīvajā tiesā
viena mēneša laikā pēc lēmuma spēkā stāšanās datuma.
2009.gada 14.oktobrī Administratīvajā rajona tiesā ir ierosināta administratīvā lieta
Nr.A42955509 par biedrības „Latgales pilots” pieteikumu par Fonda 2009.gada 10.septembra
lēmuma Nr.302 atcelšanu EEZ un Norvēģijas finanšu instrumentu NVO fonda grantu shēmas
„NVO darbības atbalsta programma” 4.konkursa ietvaros. Pēc abu pušu piekrišanas, lieta tiks
izskatīta rakstveida procesā, 2010.gada 7.jūlijā.
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PROJEKTU UZRAUDZĪBA
Fonda administrēto projektu uzraudzību veic Struktūrfondu uzraudzības nodaļa un
Programmu uzraudzības nodaļa sadarbībā ar Finanšu kontroles nodaļu. Struktūrfondu
uzraudzības nodaļa veic Fonda administrēto Eiropas Savienības struktūrfondu grantu
shēmu/ programmu projektu uzraudzību, savukārt Programmu uzraudzības nodaļa veic Fonda
administrēto valsts budžeta, ES Phare / Pārejas programmas, EK Europe Direct informācijas
punktu tīkla izveide un pārvalde Latvijā, EEZ finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības
divpusējā finanšu instrumenta grantu shēmu uzraudzību. (Turpmāk tekstā - Fonda
Uzraudzības nodaļas).
Projektu uzraudzības procesu nosaka Fonda projektu vadības procedūru rokasgrāmatas, ar
projekta īstenotāju noslēgtais finansēšanas līgums un citi Latvijas Republikas normatīvie akti.
2009.gadā tika veikta 4 aktivitāšu, 8 grantu shēmu (GS) un programmu ietvaros īstenojamo
323 projektu par kopējo grantu summu LVL 16 149 447,05 uzraudzība:
Nr.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Grantu shēmas / Programmas nosaukums

Projektu
skaits GS /
programmā

Administratīvo šķēršļu samazināšana un
publisko pakalpojumu kvalitātes uzlabošana
2
(Valsts stratēģiskā ietvardokumenta 2007.2013. gadu periodam aktivitāte Nr. 1.5.1.2.)
Publiskās pārvaldes cilvēkresursu plānošanas
un vadības sistēmas attīstība (Valsts
2
stratēģiskā ietvardokumenta 2007.-2013. gadu
periodam aktivitāte Nr. 1.5.2.1.)
Sociālo partneru administratīvās kapacitātes
stiprināšana
(Valsts
stratēģiskā
2
ietvardokumenta 2007.-2013. gadu periodam
aktivitāte Nr. 1.5.2.2.)
Kvalitātes sistēmas izveide un ieviešana
(Valsts stratēģiskā ietvardokumenta 2007.27
2013. gadu periodam aktivitāte Nr. 1.5.1.3.1.)
ES
Pārejas
programma
„Sabiedrības
integrācijas
veicināšana
Latvijā”
51
(Nr.2005/017-495-03-01)
„”EUROPE DIRECT informācijas tīkla” informācijas punktus
izveide” (Nr. GCI-C-2005/2008-LV)
2008.gada darba programmas

8

Kopējais GS /
programmas
finansējums,
LVL

2 066 020,00

4 973 296,60

2 281 191,52

642 686,83
2 026 591,56
(EUR 2 883 580,00)

uzturošo struktūru
92 695,86
(EUR 131 894,32)

Valsts budžeta programma „Latviešu valodas apguve pieaugušajiem”
Nr.2006.E.5
Nr.2007.E.5

4
7

39 640,00
63 776,80

Nr.2008.E.5

11

101 674,91

8.

NVO līdzfinansējuma programma

16

85 262,92

9.

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.)

7.
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10.

11.

12.

2008.gada darbības programmas

28

2009.gada darbības programmas

42

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.)
EEZ grantu shēma „Pilsoniskās sabiedrības
stiprināšana un sabiedrības integrācijas
veicināšana” (Nr.2009.LV0061)

51

40

32

392 014,95
(EUR 557 787,01)

573 877,45
(EUR 816 554,04)

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

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

483 693,69
(EUR 688 234,11)

Projektu uzraudzība tiek uzsākta tūlīt pēc finansēšanas līgumu noslēgšanas. Uzraudzības
procesa nodrošināšana pamatā balstās uz regulāru komunikāciju ar projekta īstenotāju,
ziņošanu par projekta ieviešanas gaitu (ziņojumi, atskaites un pārskati) un pārbaudēm
projektu īstenošanas vietās. Izskatot ziņojumus un atskaites, kā arī veicot pārbaudes projektu
īstenošanas vietās, Fonda Uzraudzības nodaļu projektu vadītāji pastāvīgi sadarbojas ar
Finanšu kontroles nodaļas darbiniekiem, tādējādi nodrošinot dubultās kontroles vai tā sauktā
“četru acu” principa ievērošanu. Minētais princips nozīmē, ka jebkura ziņojuma finanšu
atskaiti vai citus finanšu jautājumus neatkarīgi viens no otra pārbauda gan Fonda Uzraudzības
nodaļas darbinieks, gan Finanšu kontroles nodaļas darbinieks.
Projekta ieviešanas gaitā Fonda Uzraudzības nodaļu projektu vadītāji regulāri sazinās ar
finansējuma saņēmējiem. Projektu īstenotājiem tiek sniegtas konsultācijas par dažādiem ar
projekta ieviešanu saistītiem jautājumiem, kā, piemēram, iespējamās izmaiņas projektā,
iepirkuma procedūru ievērošana, projekta dokumentācijas noformēšanas kārtība,
nepieciešamie izdevumus pamatojošie dokumenti u.c.
Viens no būtiskiem darba uzdevumiem uzraudzības procesā ir saskaņot un akceptēt izmaiņas
noslēgtajos līgumos. Tas tiek veikts divos veidos – ar vēstuļu apmaiņu, kad projekta īstenotājs
informē par izmaiņām projektā un Fonds sniedz savu vērtējumu par to, vai arī veicot oficiālus
līguma grozījumus. 2009.gadā kopumā Fonda Uzraudzības nodaļu darbinieki ir sagatavojuši
310 līgumu grozījumus un 93 pārjaunojuma līgumus tiem projektiem, kuriem mainījies
finansējuma saņēmējs un saistības, pamatojoties uz Administratīvi teritoriālās reformas
likumu, kas stājās spēkā 21.10.2008.
Fonda Uzraudzības nodaļas 2009.gadā ir saņēmušas un izskatījušas 152 izpildes ziņojumus
un 31 progresa pārskatu, no kuriem apstiprināti ir:
Nr.

Programmas nosaukums

1.

Administratīvo šķēršļu samazināšana un
publisko pakalpojumu kvalitātes uzlabošana
(Darbības programmas „Cilvēkresursi un
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Apstiprināto
progvresa
pārskatu un
izpildes ziņojumu
skaits

8

2.

3.

4.

5.

6.
7.
8.
9.

10.

11.

nodarbinātība” aktivitāte Nr. 1.5.1.2.)
Publiskās pārvaldes cilvēkresursu plānošanas
un vadības sistēmas attīstība (Darbības
programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība”
aktivitāte Nr.1.5.2.1.)
Sociālo partneru administratīvās kapacitātes
stiprināšana
(Darbības
programmas
„Cilvēkresursi un nodarbinātība” aktivitāte
Nr.1.5.2.2.1.)
Kvalitātes sistēmas izveide un ieviešana
(Darbības programmas „Cilvēkresursi un
nodarbinātība” aktivitāte Nr.1.5.1.3.1.)
ES Pārejas programma “Sabiedrības
integrācijas veicināšana Latvijā” (Nr.2005/017495-03-01)
""EUROPE DIRECT informācijas tīkla"
informācijas punktus uzturošo struktūru
izveide" (Nr. GCI-C-2005/2008-LV)
Valsts budžeta programma “Latviešu valodas
apguve pieaugušajiem”
NVO līdzfinansējuma programma
EEZ/Norvēģijas valdības divpusējā finanšu
instrumenta
“NVO
darbības
atbalsta
programma”
EEZ/Norvēģijas valdības divpusējā finanšu
instrumenta “NVO kapacitātes stiprināšanas
programma”
EEZ un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu
instrumenta NVO fonda grantu shēma „NVO
projektu programma”
Kopā

6

12

5

18

8
22
7
28

16

10
140

2009.gadā Fonda Uzraudzības nodaļu darbinieki ir izskatījuši 222 informatīvos ziņojumus
un veikuši atbilstošus avansa maksājumus. EEZ un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu
instrumenta NVO fonda ietvaros īstenotajiem apkšprojektiem izskatīta un saskaņota 42
iepirkumu dokumentācija. “NVO kapacitātes stiprināšanas programmas” ietvaros
2009.gadā ir izskatīti un pieņemti zināšanai 28 ilgtermiņa plāna izpildes ziņojumi.
2009.gada jūlijā tika veikta EEZ un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta NVO
fonda ietvaros finansēto apakšprojektu īstenotāju anketēšana - ekspresaptauja, lai identificētu
noderīgākās uzraudzības metodes un apakšprojektu īstenotājiem neskaidros jautājumus.
Balstoties uz aptaujas rezultātiem tika:
- sagatavotas metodikas informatīvo ziņojumu / progresa pārskatu un projekta izpildes
ziņojumu / noslēguma pārskatu sagatavošanai EEZ finanšu instrumenta un Norvēģijas
valdības divpusējā finanšu instrumenta apakšprojektos;
- metodika noslēguma pārskatu sagatavošanai iztulkota krievu valodā EEZ finanšu
instrumenta grantu shēmas „Pilsoniskās sabiedrības stiprināšana un sabiedrības integrācijas
veicināšana” (Nr.2009.LV0061) apakšprojektu vajadzībām;
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- mājas lapā ievietots un katru ceturksni aktualizēts biežāk uzdoto jautājumu - atbilžu
kopsavilkums EEZ finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta
apakšprojektiem. 2009.gada nogalē tika sagatavots kopsavilkums arī EEZ finanšu instrumenta
grantu shēmas Nr.2009.LV0061 apakšprojektiem;
- 2009.gada novembrī tika organizēts seminārs sadarbībā ar Iepirkumu uzraudzības biroju par
iepirkumiem projektiem, kurus finansē EEZ finanšu instruments un Norvēģijas valdības
divpusējais finanšu instruments.
Saskaņā ar Fonda noteiktajām procedūrām un normatīvajiem aktiem Fonds projektu
īstenošanas laikā izlases kārtā veic pārbaudes projektu īstenošanas vietās. Galvenie pārbaudes
uzdevumi ir:
- projektu aktivitāšu ieviešanas jeb saturiskā pārbaude;
- projekta izdevumu un finanšu uzskaites pārbaude izlases kārtībā;
- projekta ietvaros veikto darbu, piegāžu un sniegto pakalpojumu atbilstības pārbaude
projektā paredzētajam;
- publicitātes un vizuālās identitātes atbilstības pārbaude normatīvo aktu prasībām;
- konsultāciju, ieteikumu un rekomendāciju sniegšana projekta īstenotājam.
Pārbaudes tiek veiktas, lai pārliecinātos, ka izdevumi, kas pretendē uz atmaksu, ir faktiski
veikti un ir attiecināmi finansēšanai.
Ņemot vērā to, ka 2004.- 2006. gada ES struktūrfondu plānošanas perioda Eiropas Sociālā
fonda finansēto projektu īstenošana noslēgusies, tiek veiktas arī 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, veiktos darbus, piegādes, maksājumus un sniegtos pakalpojumus
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 saņemšanas.
2009. gadā Fonda Uzraudzības nodaļu darbinieki ir bijuši 134 pārbaudēs projektu
īstenošanas vietās Rīgā, Rojā, Kaltenē, Dundagā, Saldū, Lutriņos, Šķēdē, Liepājā,
Aizkrauklē, Rūjienā, Ipiķos, Smiltenē, Allažos, Mālpilī, Lauberē Kuldīgā, Dundagā, Jūrmalā,
Viesītē, Rēzeknē, Ludzā, Zantē, Valmierā, Vecumniekos u.c.
Saskaņā ar 26.10.2006. Ministru Kabineta noteikumiem Nr.874 „Kārtība, kādā sagatavo,
apstiprina, īsteno, uzrauga un izvērtē PHARE programmu un Pārejas programmu” veikts 276
projektu izvērtējums un veiktas 19 pēcpārbaudes Phare un Pārejas programmu projektos.
Sadarbībā ar Projektu konkursu nodaļu un Atbalsta nodaļu 2009.gada novembrī iesniegšanai
LR Finanšu Ministrijā sagatavots ES Pārejas programmas „Sabiedrības integrācijas
veicināšana Latvijā” izvērtējums.
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ĪSTENOTO PROJEKTU KOPSAVILKUMS
ES Pārejas programmas projekta „Sabiedrības integrācijas veicināšana Latvijā” vispārējais
mērķis bija veicināt saprašanos un sadarbību Latvijā dzīvojošo dažādu tautību un dažādu
sociālo grupu cilvēku starpā.
Balstoties uz Fonda rīcībā esošo informāciju par ES Pārejas programmas projekta
„Sabiedrības integrācijas veicināšana Latvijā” ietvaros sasniegtajiem rezultātiem, ģeogrāfisko
noklājumu un sasniegto mērķauditoriju var secināt, ka ir sniegts būtisks ieguldījums
programmas vispārējā mērķa sasniegšanā:
 programmas ietvaros īstenotie projekti ir aptvēruši visu Latvijas teritoriju – gan
ģeogrāfiskā, gan tematiskā griezumā;
 programmas sasniegtā mērķauditorija ir pietiekami plaša, aptverot vairāk kā 27
dažādas sociālās un etniskās grupas;1
 programmas ietvaros atbalstītie projekti īstenoja saturiski dažādus pasākumus, t.sk.,
veicinot dažādu sociālo un etnisko grupu sadarbību un saprašanos caur kultūru,
apmācībām un informācijas apmaiņu 2.
ES Pārejas programmas projekta „Sabiedrības integrācijas veicināšana Latvijā” specifiskie
mērķi bija:
 etniskās integrācijas un naturalizācijas procesa veicināšana;
 visa veida diskriminācijas un neiecietības novēršana;
 latviešu valodas apmācība latviski nerunājošajiem iedzīvotājiem.
Katra specifiskā mērķa sasniegšanas novērtēšanai tika paredzēts izmantot noteiktu indikatoru
izmaiņas.
Etniskās integrācijas un naturalizācijas procesa veicināšanas plānotais indikators bija:
pieaudzis etnisko mazākumtautību pārstāvju un nepilsoņu skaits, kas uzskata, ka viņu sociālie,
kultūras un informācijas apstākļi ir uzlaboti.
Izvērtējot projektu rezultātus un sasniegto mērķauditoriju, var secināt, ka tieši sasniegtā
programmas mērķauditorija ir 5437 mazākumtautību nevalstisko organizāciju līdzdalībnieki,
mazākumtautību pārstāvji un nepilsoņi3, kuriem ir bijusi iespēja piedalīties projektu
pasākumos, t.sk. apmācībās, tādējādi uzlabojot savus sociālos, kultūras un informācijas
apstākļus.
Jāatzīmē, ka 925 nepilsoņiem tika nodrošināta iespēja piedalīties informatīvās nodarbībās un
apmācībās, kuru mērķis bija sagatavot dalībniekus naturalizācijas procesam. Projektu izpildes
ziņojumos sniegtā informācija liecina, ka 42 personas ES Pārejas programmas projekta
„Sabiedrības integrācijas veicināšana Latvijā” ieviešanas periodā jau ir ieguvušas Latvijas
pilsonību.
ES Pārejas programmas projekta „Sabiedrības integrācijas veicināšana Latvijā” ieguldījums
naturalizācijas procesa veicināšanā ir bijis ļoti nozīmīgs, jo projekti tika ieviesti 2007. –
1

SIF, „ES Pārejas programmas „Sabiedrības integrācijas veicināšana Latvijā” noslēguma novērtējuma
ziņojums”, 2008.g.
2
Turpat
3
Turpat
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2008.g. – periodā, kad pilsonības iegūšanas intensitāte ir mazinājusies. Naturalizācijas
procesu ir ietekmējusi virkne dažādu iekšēju un ārēju faktoru:
 motivācijas trūkums un patriotisma mazināšanās, ko sekmē ekonomiskā un politiskā
situācija valstī,
 diskusijas par iespējamo dubultpilsonības pieļaušanu,
 diskusijas par pašvaldību vēlēšanu tiesību piešķiršanu nepilsoņiem,
 bezvīzu režīma nepilsoņiem ieviešana ar Šengenas līguma dalībvalstīm,
 bezvīzu režīma nepilsoņiem ieviešana ar Krievijas Federāciju,
 Krievijas Federācijas sociālo garantiju priekšrocības. 4
Šā mērķa ietvaros atbalstītie 4 projekti bija vērsti uz motivācijas pilsonības iegūšanai
veicināšanu, mazinot vienu no naturalizācijas procesa apsīkuma faktoriem. Tādējādi var
secināt, ka ES Pārejas programmas projekta „Sabiedrības integrācijas veicināšana Latvijā”
īstenošana ir veicinājusi programmas specifiskā mērķa - etniskās integrācijas un naturalizācijas
procesa veicināšana – sasniegšanu.

Visa veida diskriminācijas un neiecietības novēršanas plānotais indikators bija: pieaudzis
cilvēku ar kompetenci pretdiskriminācijas jautājumos skaits.
Grantu shēmas ietvaros tika īstenoti 24 projekti jebkādas diskriminācijas un neiecietības
izskaušanas jomās. Balstoties uz Fonda rīcībā esošajiem datiem par projektu rezultātiem un
sasniegto mērķauditoriju, var secināt, ka 1916 dažādu nozaru speciālisti paaugstinājuši
kompetenci pretdiskriminācijas jautājumos. Zināmu ieskatu minētajā tematikā guvuši
apmēram 1200 projektu pasākumu dalībnieki un apmeklētāji, kā arī 117 000 TV skatītāji, kas
noskatījušies 5 TV raidījumus „Abi labi” LTV1 programmā par dažādības integrāciju
publiskajā telpā. Tādējādi var secināt, ka grantu shēmas ietvaros īstenotie projekti ir
veicinājuši programmas specifiskā mērķa - visa veida diskriminācijas un neiecietības
novēršana – sasniegšanu.
Šā mērķa ietvaros tika piedāvāts jauns, līdz šim Fonda programmās neskarts tematiskais
virziens – jebkādu diskriminācijas un neiecietības formu izskaušana. Šāda inovatīva un esošai
situācijai sabiedrībā atbilstoša pieeja no projektu ieviesēju un atbildīgo organizāciju puses tika
novērtēta ārkārtīgi augstu, aicinot Fondu arī turpmāk dažādās programmās un grantu shēmās
iekļaut šo tematisko virzienu un ar to saistītas aktivitātes un pasākumus kā atbalstāmus.5
Latviešu valodas apmācību latviski nerunājošajiem iedzīvotājiem plānotais indikators bija
palielinājies cilvēku ar latviešu valodas zināšanām skaits.
ES Pārejas programmas projekta „Sabiedrības integrācijas veicināšana Latvijā” ietvaros tika
noslēgts tiešais granta līgums ar Latviešu valodas apguves valsts aģentūru (LVAVA) par
projekta „Atbalsts Latviešu valodas apguves valsts programmai” īstenošanu. Tā mērķis bija
stiprināt nelatviski runājošo iedzīvotāju latviešu valodas zināšanas un veicināt sabiedrības
integrāciju, stimulējot saprašanos un sadarbību Latvijā dzīvojošo dažādu tautību cilvēku
starpā. Galvenā mērķauditorija projekta aktivitātēs bija latviski nerunājošie pieaugušie, tai
skaitā mazākumtautību skolu skolotāji un vecāki. Projekta laikā 1458 mazākumtautību
skolēnu vecāki ir uzlabojuši savas latviešu valodas zināšanas (valodas prasmes 2. un 3.
līmenī). Savukārt 168 sešos reģionālos un 106 vienā visiem kopīgā seminārā pieaugušo LAT2
skolotāji paaugstinājuši savu profesionālo kompetenci un dalījušies pieredzē, bet 27 latviešu
4

LR Naturalizācijas pārvaldes 2008.gada pārskats
SIF, „ES Pārejas programmas „Sabiedrības integrācijas veicināšana Latvijā” noslēguma novērtējuma
ziņojums”, 2008.g.
5

27

valodas skolotāji ir cēluši savu kvalifikāciju LAT2 mācīšanas metodikas kursā. Lai turpinātu
mazināt informatīvās telpas sašķeltību starp krieviski runājošo Latvijas sabiedrības daļu un
valsts ierēdniecību, projekta laikā tika izdota bilingvālā avīze „Atslēgas” (24 numuri x 50 000
eksemplāri) izplatīta pasta nodaļās visās Latvijas teritoriālās vienībās, kā arī dažādās
sabiedriskās iestādēs (bibliotēkās, pagastu padomēs u.tml.), kas kalpoja kā informatīvs tilts.
Avīzes publikāciju atlase ir tikusi veikta, ievērojot dažādu sociālo un etnisko grupu intereses,
īpaši izceļot aktuālo visiem Latvijas iedzīvotājiem. Šajā projektā pirmo reizi vienu reizi
mēnesī avīze ietvēra informāciju par jaunāko naturalizācijas procesa norisē Latvijā un ziņas
no Valsts valodas prasmes pārbaudes komisijas. Savukārt LVAVA biļetens (izdoti 4 LVAVA
biļetena „Tagad” numuri latviešu (katrs numurs – 2000 eksemplāri) un krievu valodā (katrs
numurs – 500 eksemplāri) ir nodrošinājis atgriezenisko saikni starp LVAVA ar LAT2
skolotājiem, bilingvālās izglītības ekspertiem u.c. Tika organizēti 4 apaļie galdi, kuros
piedalījušies latviešu un mazākumtautību jaunieši no dažādu Latvijas reģionu/pilsētu skolām
(Rīgas, Salaspils, Jelgavas, Daugavpils, Jēkabpils, Zilupes, Ventspils, Liepājas, Limbažiem),
kas pulcināja uz diskusiju par jauniešiem aktuālām tēmām latviešu skolu un mazākumtautību
skolu skolēnus.6
Jāatzīmē, ka Grantu shēmas atbalstīto projektu ietvaros 925 nepilsoņiem tikusi nodrošināta
iespēja piedalīties informatīvās nodarbībās un apmācībās (t.sk. latviešu valoda), kuru mērķis
bija sagatavot dalībniekus naturalizācijas procesam.
Var secināt, ka ES Pārejas programmas projekts „Sabiedrības integrācijas veicināšana
Latvijā” ir veicinājis projekta specifiskā mērķa - latviešu valodas apmācību latviski
nerunājošajiem iedzīvotājiem – sasniegšanu.

Fonds kopš 2005.gada darbojās kā starpniekinstitūcija programmas “Europe Direct
informācijas punktu tīkla izveide un pārvalde Latvijā” ietvaros atbilstoši deleģēšanas
līgumam, kas noslēgts ar Eiropas Komisiju (EK). Programmas ietvaros tika izveidoti un
sekmīgi darbojās 9 Europe Direct informācijas punkti visos Latvijas reģionos – Rīgā, Latgalē,
Zemgalē, Vidzemē un Kurzemē. Jāatzīmē, ka 2008.gadā darbību turpināja tikai 8 informācijas
punkti un 2009.gadā programma tika noslēgta.
Valsts budžeta finansētos latviešu valodas apguves pieaugušajiem projektus Fonds īsteno
kopš 2003. gada. Gan izglītības iestāžu, gan mācīties gribētāju atsaucība ir bijusi liela un
augusi ar katru gadu. Kopš 2004.gada kursantu skaits ir bijis lielāks nekā 2500. Visvairāk
kursantu bija 2006. gadā - 3859. 2008. gadā tika noslēgti 11 līgumi par 1244 kursantu
apmācību, projekti turpinājās un noslēdzās 2009.gadā. Vislielākais pieprasījums pēc latviešu
valodas apmācībām bija Rīgā un Daugavpilī.
Reģions
Rīga
Pierīgas reģions
Kurzemes reģions
Latgales reģions
Kopā

6

Projektu skaits
6
1
3
1
11

Latviešu valodas apguves valsts aģentūras 2007.gada pārskats

28

Kursantu skaits
763
113
266
102
1244

Diemžēl 2009.gadā programma uz laiku tika slēgta finansējuma trūkuma dēļ.
Valsts budžeta finansētās programmas „NVO līdzfinansējuma budžeta programma”
ietvaros 2009.gadā tika pabeigta 7 projektu īstenošana. Vadošie finansētāji SIF atbalstītajiem
projektiem bija Eiropas Komisijas Izglītības un Kultūras ģenerāldirektorāts, Ziemeļu Ministru
padomes birojs Latvijā, nodibinājums „Latvijas Kopienu iniciatīvu fonds”, OSI Think-Tank
Fund, Ziemeļu Ministru padome, Eiropas Komisija. Minēto septiņu projektu tematiskā ievirze
bija: izglītojošas un motivējošas aktivitātes (semināri, lekciju cikli u.c.) – 3; NVO materiāli
tehniskās bāzes uzlabošana -1; pētījums Latvijas, ES vai Eiropas reģiona kontekstā – 3.
2009.gadā turpinājās Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas
valdības divpusējā finanšu instrumenta NVO fonda grantu shēmas ietvaros atbalstīto
apakšprojektu īstenošana šādās trīs programmās:
- NVO darbības atbalsta programma;
- NVO kapacitātes stiprināšanas programma;
- NVO projektu programma.
NVO fonda finansētās „NVO darbības atbalsta programmas” un „NVO kapacitātes
stiprināšanas programmas” mērķauditorija bija tieši NVO, lai sniegtu ieguldījumu pilsoniskās
sabiedrības attīstībā un stiprināšanā. Minētajās programmās apakšprojektus īsteno gan vietēja,
gan reģionāla, gan nacionāla līmeņa organizācijas, tādējādi programmu mērķauditorija ir gan
pilsētās, gan lauku apvidos. NVO darbojušās jomās, kas saistītas ar apkārtējās vides
aizsardzības, dzimumu līdztiesības, cilvēku ar īpašam vajadzībām, sociāli mazaizsargāto
personu, dažādu tautību pārstāvju u.c. jautājumiem.
„NVO darbības atbalsta programmas” ietvaros 2009.gadā kopumā 42 organizācijas ir
nodrošinājušas savu organizāciju aktīvu darbību, kā arī novirzījušas līdz 30 % finansējuma
sabiedrībai nozīmīgu jautājumu risināšanai - organizējušas dažāda veida pasākumus,
apmācības, konsultācijas, informācijas sniegšanu mērķauditorijai un plašai sabiedrībai, kā arī
sagatavojušas projektu pieteikumus finansējuma piesaistei. Programmas ietvaros 2007.gadā
tika atbalstītas 18 organizāciju darbības programmas, 2008. gadā – 28 organizāciju darbības
programmas un 2009. gadā – 42 organizāciju darbības programmas.
Balstoties uz „NVO darbības atbalsta programmas” ietvaros īstenoto 2008.gada
darbības programmu rezultātiem var secināt, ka 28 apakšprojektu ietvaros:
1) īstenoti pasākumi:
 lai veicinātu iedzīvotāju sabiedrisko aktivitāti un NVO sektora izaugsmi, noorganizētas
160 aktivitātes (forumi, konferences, diskusijas, konkursi, informācijas/atvērto durvju
dienas, projektu konkursi, sporta sacensības, koncerti, lekcijas, diskusijas, lasījumi,
svētku svinēšana, darbnīcas, talkas u.c.), kurās iesaistīti vairāk kā 6000 dalībnieki;
 izstrādāti un iesniegti 14 jaunu projektu pieteikumi dažādām institūcijām;
 lai palīdzētu dažādām mazaizsargātām iedzīvotāju grupām (cietušajiem no atkarības
izraisošu vielu lietošanas, bērniem, maznodrošinātajiem, slimniekiem, redzes
invalīdiem) noorganizētas apmēram 100 dažādas aktivitātes (radošās darbnīcas,
labdarības akcijas, rokdarbu pulciņi, subsidētās darba vietas, rehabilitācijas pasākumi,
palīdzība/aprūpe mājās, psihologa atbalsta grupas u.c.);
 lai veicinātu dažādu Eiropas valstu kultūras iepazīšanu, kā arī saglabātu un stiprinātu
Latvijas kultūras mantojumu, noorganizētas 14 aktivitātes (koncerti, teātra izrādes,
festivāli u.c.), kurās iesaistīti vairāk kā 1500 dalībnieki;
2) noorganizētas 288 dažādas apmācības, no kurām:
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59 apmācības lauksaimniecības jomā par vides prasībām, ES atbalstu un subsīdijām,
tiešajiem maksājumiem, jaunumiem nodokļu sistēmā, normatīvajiem aktiem
piesārņojuma jautājumos lauksaimniecībā u.c. jautājumiem (1167 dalībnieki);
 11 apmācības vides aizsardzības jomā par tādiem jautājumiem kā aktualitātes,
kampaņu organizēšana, sabiedrības līdzdalības veicināšana u.c. (apmēram 273
dalībnieki);
 87 apmācības par NVO darbības nodrošināšanai un attīstībai aktuālām tēmām –
grāmatvedības jautājumiem, organizācijas vadības jautājumiem, projektu vadību un
sagatavošanu, datorzinībām, sabiedriskajām attiecībām, likumdošanu, brīvprātīgo
darbu, sabiedriskā labuma statusu u.c. tēmām (vairāk nekā 1600 dalībnieki);
 119 semināri jauniešu izglītošanai par tādiem jautājumiem kā atkarību ietekme,
HIV/AIDS profilakse, seksuāli reproduktīvā veselība, tolerance pret cilvēkiem ar
īpašām vajadzībām, stažēšanās NVO, iespējas Eiropā, līderība, labdarība u.c.
jautājumiem (1734 dalībnieki);
 12 apmācības dažādu interešu attīstīšanai un pilnveidošanai – orientēšanās distanču
veidošana, angļu valoda, floristika, zīda apgleznošana u.c. (186 dalībnieki);
3) sniegtas vairāk kā 4570 konsultācijas (telefoniski, pa e-pastu un klātienē), no kurām:
 945 konsultācijas NVO pārstāvjiem, interesentiem un jauniešiem par NVO dibināšanu,
reģistrāciju, statūtu noformēšanu, finansējuma piesaisti, labdarību, grāmatvedību,
brīvprātīgā darba iespējām u.c. jautājumiem;
 1608 konsultācijas lauksaimniekiem par finanšu dokumentu sakārtošanu, atskaišu
sastādīšanu, jaunu iespēju apgūšanu u.c.;
 25 konsultācijas par ekotūrisma jautājumiem;
 73 konsultācijas krīzes situācijās nonākušām ģimenēm, mātēm, bērniem un
pusaudžiem;
 127 psihologa konsultācijas klātienē par dažādām pusaudžu un jauniešu problēmām, kā
arī pusaudžiem un jauniešiem sniegtas 1792 atbildes uz e-pasta vēstulēm;
 sniegta praktiska palīdzība vairāk kā 1000 cilvēkiem (redzes invalīdiem, bērniem ar
īpašām vajadzībām, maznodrošinātām ģimenēm);
4) izveidoti materiāli:
 vides aizsardzības jomā izstrādāti un izdoti 10 dažādi materiāli (apsaimniekošanas
ieteikumi, brošūras, grāmata);
 NVO darbības attīstīšanas jomā veikti 3 pētījumi un izdoti 7 materiāli;
 NVO darba jomā, kas skar sabiedrību kopumā, publicēti 5 pētījumu rezultāti
(jautājumu loks - tiesnešu darba kvalitāte, korupcijas novēršanas prakse, imigrantu
integrācija u.c.) un izdots viens materiāls par pašvaldību vēlēšanu monitoringa
veikšanu;
5) veiktie uzlabojumi:
 11 organizācijas izveidojušas vai uzlabojušas savas mājas lapas internetā;
 4 organizācijas izveidojušas vai uzlabojušas savu klientu/mērķauditorijas datu bāzes;
 14 organizācijas uzlabojušas savu materiāli tehnisko bāzi (iegādāti datori,
printeri/kopētāji, projektori, tāfeles, kā arī biroja mēbeles, tūrisma un sporta inventārs
u.c. aprīkojums);
 5 organizācijas veikušas telpu remontu (remontētas biroja telpas, mācību,
rehabilitācijas un dienas centra telpas);
 1 organizācija ieguvusi sabiedriskā labuma statusu.
6) piesaistīti biedri: 7 organizācijās palielinājies biedru skaits. Kopumā NVO iestājušies
vairāk nekā 120 cilvēki, kā arī 2 juridiskas personas;
7) līdzdalība politikas veidošanas procesos pašvaldībās, valsts pārvaldē un Eiropas
Savienības līmenī:
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valsts politikas veidošanas līdzdalības jomā NVO pārstāvji ir piedalījušies vairāk nekā
23 dažādās sanāksmēs/komisijās/memoranda padomes sēdēs, piedalījušies 213
diskusijās/tikšanās/darba grupās ar valsts pārvaldes iestādēm, sagatavojuši 25
atzinumus, komentārus par likumiem vai MK noteikumiem, nosūtījuši 115
priekšlikumus dažādām valsts institūcijām par tiesību aktiem un to projektiem;
 vides aizsardzības jomā NVO pārstāvji iesaistījušies 14 iespējamu pārkāpumu
gadījumu risināšanā, piedalījušies 14 sanāksmēs, snieguši 6 atzinumus, komentārus un
priekšlikumus par politikas dokumentiem, noorganizējuši 14 tikšanās ar
amatpersonām, speciālistiem un sekojuši līdz 4 lielu rūpniecības objektu attīstībai;
 pašvaldību politikas veidošanas līdzdalības jomā NVO pārstāvji ir piedalījušies 32
domes sēdēs, noorganizējuši 6 detālplānojumu sabiedriskās apspriešanas, piedalījušies
vairāk nekā 84 dažādās darba grupās/komisijās/padomēs, noorganizējuši vairāk nekā
40 tikšanās, diskusijas ar pašvaldību deputātiem un pašvaldību iestādēm, virzījuši 1
likumprojektu, 10 reizes vērsuši atbildīgo institūciju uzmanību uz iespējamām
nelikumībām pašvaldības darbībā;
 NVO pārstāvji iesaistījušies arī politikas veidošanas procesā ES līmenī un piedalījušies
Eiropas Sieviešu lobijā Francijā, Eiropas Sieviešu lobija delegācijā ANO Sieviešu
statusa komitejas sēdē Ņujorkā, Eiropas Komisijas Vienlīdzīgu iespēju starp vīriešiem
un sievietēm Padomdevēju komitejā Briselē, 8 COPA/COGECA darba grupās Briselē
(graudaugu, eļļas augu, piena, agrovides, lauku attīstības, kopējās politikas), kā arī
snieguši komentārus (elektroniski) par ES budžeta nākotni.
8) līdzdalība citu organizāciju rīkotajos pasākumos: organizācijas ir piedalījušās vairāk kā 100
citu organizāciju rīkotajos pasākumos (festivālos, konferencēs, protesta akcijās, semināros,
pieredzes apmaiņas braucienos, sacensībās u.c. pasākumos).
9) programmas publicitāte:
 464 reizes NVO viedoklis vai informācija par pasākumiem atspoguļota nacionālajā,
reģionālajā, nozares presē un elektroniskajos masu medijos ;
 210 reizes sniegtas intervijas, informācija vai sagatavoti sižeti un raidījumi TV un
radio;
 informācija par aktivitātēm izplatīta 28 dažādās NVO mājas lapās;
 3 organizācijas regulāri elektroniski izsūtījušas informāciju par aktualitātēm (kopā
vairāk kā 2000 adresātiem);
 8 organizācijas izdevušas informatīvus materiālus par savu organizāciju (bukletus,
gada pārskatus, info lapas) vairāk kā 5000 eksemplāros.
10) sadarbība Latvijā ar NVO, pašvaldībām vai valsts institūcijām:
 13 atbalstītās NVO sadarbojušās ar 48 citām nevalstiskajām organizācijām, 8 valsts
iestādēm, 5 – ar pašvaldībām un 4 to iestādēm, 1 komercsabiedrību;
 2 atbalstītās NVO iestājušās nevalstisko organizāciju apvienībās;
 veikti 3 pieredzes apmaiņas braucieni;
 noslēgti 13 sadarbības līgumi ar citām NVO, valsts iestādēm un pašvaldībām.
11) sadarbība ar ārvalstīm:
 noorganizēti 10 pieredzes apmaiņas braucieni (Vācija, Azerbaidžāna, Krievija,
Baltkrievija, Norvēģija, Zviedrija, Beļģija un Igaunija, ASV);
 apmeklēti 62 starptautiski pasākumi (darba grupas, konferences, forumi u.c.
pasākumi);
 2 NVO sadarbojušās ar 2 nevalstiskajām organizācijām no ārvalstīm (Norvēģijas,
Igaunijas, Lietuvas) ;
 1 NVO iesaistījusies jauniešu apmaiņas projektā (7 jaunieši);
 uzņemti 16 brīvprātīgie no Itālijas, Francijas, Portugāles, Vācijas, Lielbritānijas.
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„NVO kapacitātes stiprināšanas programmas” ietvaros kopumā atbalstīta 51 organizācija.
Apkopojot informāciju par 28 projektiem, kuru īstenošana bija pabeigta līdz 31.12.2009. (20
projekti no 1. konkursa, 7 projekti no 2.konkursa, 1 projekts no 3.konkursa), ir sasniegti šādi
rezultāti, kas stiprinājuši 28 organizāciju kapacitāti:
1) darbinieku un biedru mācības (semināri, mācību kursi u.c.):
 vairāk nekā 258 NVO darbinieki un biedri apmācīti par vienu vai vairākām NVO
darbības nodrošināšanai un attīstībai aktuālām tēmām – grāmatvedības, lietvedības
jautājumiem, organizācijas vadības jautājumiem, stratēģisko plānošanu, projektu
vadību un pieteikumu sagatavošanu, iepirkumu veikšanu, finanšu piesaistes
jautājumiem, prezentācijas prasmēm, dažāda veida datorzinībām, sabiedriskajām
attiecībām, brīvprātīgo darbu, uzlabota angļu un vācu valoda u.c. tēmām (vairāk nekā
1600 dalībnieki);
 53 NVO darbinieki, biedri un brīvprātīgie apmācīti dažādās NVO darbības specifikai
nepieciešamajās jomās – filmu veidošana, pirmā palīdzība, saskarsmes un konfliktu
risināšanas prasmes, pusaudžu vecumposmu raksturojumi, bērnu nometņu vadīšana,
terapijas metodes darbā ar bērniem/pusaudžiem, sociālā darba metodes, motivācijas
veidošana darbā ar sociālā riska grupām u.c.
2) projektu attīstība: izstrādāti un iesniegti 13 jaunu projektu pieteikumi dažādām institūcijām,
uzsākta 4 jaunu projektu pieteikumu izstrāde;
3) veiktie uzlabojumi:
 15 organizācijas izveidojušas vai uzlabojušas savas mājas lapas Internetā, 2
organizācijas izveidojušas savu klientu datu bāzi, 3 organizācijas izstrādājušas
attīstības stratēģijas, 26 organizācijas uzlabojušas savu materiāli tehnisko bāzi
(iegādāti datori, programmatūra, printeri/kopētāji, faksi, projektori, fotoaparāti, video
kameras, tāfeles, kā arī biroja mēbeles, mācību materiāli, grāmatas, automašīna u.c.
aprīkojums), 12 organizācijas veikušas telpu remontu (remontētas biroja telpas,
mācību, izstāžu telpas, 2 organizācijas nodrošinājušas telpu pieejamību cilvēkiem ar
invaliditāti);
 izstrādātas 4 interešu un profesionālās pilnveides mācību programmas, no kurām 2
apstiprinātas LR IZM;
 izdoti 5 dažādi informatīvie materiāli;
4) piesaistītie biedri: 5 organizācijās palielinājies biedru skaits par 51 cilvēku;
5) citi rezultāti:
 noorganizētas 60 aktivitātes (semināri, prezentācijas, tematiski pasākumi, izstāde,
forums u.c.), kurās iesaistīti vairāk kā 1800 dalībnieki;
 sniegtas 200 konsultācijas, no kurām: 78 konsultācijas NVO pārstāvjiem organizācijas
un projektu vadības jomā; 122 konsultācijas cilvēkiem, kuriem nepieciešami valsts
nepiedāvāti tehniskie palīglīdzekļi;
6) programmas publicitāte:
 103 reizes informācija par NVO, projektu vai pasākumiem atspoguļota nacionālajā,
reģionālajā, nozares presē, un elektroniskajos masu medijos;
 11 reizes sniegtas intervijas, informācija vai sagatavoti sižeti un raidījumi TV un radio;
 informācija par aktivitātēm izplatīta 7 dažādās NVO mājas lapās;
 9 organizācijas izdevušas informatīvus materiālus par savu organizāciju kopā vairāk
nekā 10 000 eksemplāros ;
7) sadarbība Latvijā ar NVO, pašvaldībām vai valsts institūcijām:
 3 atbalstītās NVO sadarbojušās ar 4 citām nevalstiskajām organizācijām, 1 valsts
iestādi, 1 pašvaldību, 1 pašvaldības iestādi un 1 komercsabiedrību;
 1 atbalstītā NVO iestājusies NVO apvienībā;
 notikuši 6 pieredzes apmaiņas braucieni;
 noslēgti 11 vienreizējas sadarbības līgumi ar dažādiem atbalstītājiem;
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8) sadarbība ar ārvalstīm:
 noorganizēti 3 pieredzes apmaiņas braucieni (Norvēģija, Dānija, Grieķija);
 apmeklēti 6 starptautiski pasākumi (semināri, konferences, sanāksmes);
 piesaistīts 1 lektors no Norvēģijas.
„NVO projektu programmas” ietvaros 40 organizācijas ir īstenojušas vai turpina projektus,
kas ir tieši vērsti uz mērķauditorijas vajadzībām un sabiedrībai aktuālu problēmu risināšanu
tādā jomā kā vides aizsardzība, cilvēki ar invaliditāti, jaunieši, mazākumtautības, sociālās
atstumtības riskam pakļautas personas u.c. Apkopojot informāciju par 11 projektiem, kuru
īstenošana bija pabeigta līdz 31.12.2009. (2 projekti no 1. konkursa, 7 projekti no 2.konkursa,
1 projekts no 3.konkursa), ir sasniegti šādi rezultāti:
1) sasniegtā tiešā mērķauditorija:
Tiešās mērķa grupas veids
Nozaru profesionāļi,
t.sk., kas
iesaistīti darbā cilvēku ar invaliditāti diskriminācijas
samazināšanā
nodarbojas ar bērniem ar invaliditāti
izglītoti vai iesaistīti vides aizsardzības un vides politikas
kvalitātes uzlabošanas jautājumu risināšanā
ieguva zināšanas koka ēku restaurēšanā u.tml.
Pasākumu, mācību dalībnieki.,
t.sk.
- cilvēki ar invaliditāti
- bērni/jaunieši
- sievietes, kas atrodas ieslodzījuma vietā
- pašvaldību pārstāvji
- lauku iedzīvotāji

Skaits
2017
269
439
1280
29
1565
28
1476
25
23
13

2) īstenotie pasākumi:
 lai veicinātu iedzīvotāju sabiedrisko aktivitāti un NVO sektora izaugsmi noorganizēti 8
pasākumi (konferences, semināri, koncerti), kuros iesaistīti vairāk nekā 338 dalībnieki;
 lai palīdzētu cilvēkiem ar invaliditāti, noorganizētas 20 dažādas aktivitātes (forumi,
konferences, publiska kampaņa, aptauja), kurās iesaistīti vairāk nekā 1619 cilvēki;
 vides aizsardzības jomā noorganizētas 3 dažādas aktivitātes (semināri, konferences,
sabiedriskas apspriedes, kurās iesaistīti vairāk nekā 159 nozares speciālisti;
 Latvijas kultūras mantojuma saglabāšanas jomā noorganizētas 2 aktivitātes
(konference, pieredzes apmaiņas brauciens), kurās piedalījušies 96 dažādu nozaru
speciālisti.
3) noorganizēts 81 mācību seminārs, t.sk.:
 16 mācības cilvēku ar invaliditāti interešu aizstāvības un vajadzību nodrošināšanas
jomā (334 dalībnieki);
 30 mācības vides aizsardzības jomā par tādiem jautājumiem kā ķīmisko produktu
klātbūtne dažādās preču grupās, datu apstrāde, izplatīšana un darbs ar jauniešiem u.c.
(1277 dalībnieki);
 2 mācības iedzīvotāju sabiedriskās aktivitātes un NVO sektora izaugsmes veicināšanai
(36 dalībnieki);
 3 mācības Latvijas kultūras mantojuma saglabāšanas jomā - restaurācija (137
dalībnieki);
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30 apmācības dažādu interešu attīstīšanai un pilnveidošanai – dziedāšana, ģitāras spēle,
gleznošana, apgleznošana, zīmēšana, mākslas, mūzikas un kino vēsture, kompozīcija,
datorgrafika, multiplikāciju veidošana, grafika, keramika, pasaules uztvere teoloģijas
kontekstā u.c. (308 dalībnieki, t.sk. 25 sievietes, kas atrodas ieslodzījuma vietā);
4) izveidotie materiāli:
 vides aizsardzības jomā izstrādāti un izdoti 7 dažādi materiāli (brošūras, videoklipi,
pētījums, informācijas lapas);
 NVO darbības attīstīšanas jomā izstrādāti 10 attīstības plāni un 2 apmācību
programmas;
 cilvēku ar invaliditāti interešu aizstāvības un vajadzību nodrošināšanas jomā izstrādāti
un izdoti 8 dažādi materiāli (rokasgrāmatas, LR IZM apstiprināta mācību programma,
dokumentāla filma, metodiski ieteikumi, pētījums, projekta grāmata);
5) līdzdalība politikas procesā pašvaldībās, kā arī valsts pārvaldes un Eiropas Savienības
līmenī cilvēku ar invaliditāti interešu aizstāvības un vajadzību nodrošināšanas jomā:
 NVO pārstāvji piedalījušies starptautiskā konferencē par ANO konvencijas "Par
cilvēku ar invaliditāti tiesībām" ieviešanas mehānismiem;
 izstrādāti ieteikumi dabas pieejamības nodrošināšanā cilvēkiem ar kustību un uztveres
traucējumiem un nosūtīti 3 ministrijām, aicinot tos respektēt, plānojot jaunu dabas taku
un infrastruktūras objektu izveidi;
6) citi rezultāti - cilvēku ar invaliditāti interešu aizstāvības un vajadzību nodrošināšanas
jomā izgatavoti, uzstādīti un nodoti ekspluatācijā 2 demonstrācijas objekti - ratiņkrēslu
lietotājiem piemērota uzbrauktuve un dabas parka makets;
7) programmas publicitāte:
 informācija par NVO, projektu vai pasākumiem 130 reizes atspoguļota nacionālajā,
reģionālajā, nozares presē, un elektroniskajos masu medijos;
 4 reizes sniegta informācija vai sagatavoti sižeti TV un radio;
 informācija par aktivitātēm izplatīta 6 dažādās NVO mājas lapās;
 1 organizācija regulāri elektroniski izsūtījusi informāciju par aktualitātēm (5 e-ziņas);
 3 organizācijas izstrādājušas un iegādājušās reprezentācijas;
 kopumā par programmas projektu aktivitātēm un rezultātiem informēti vairāk nekā
370 000 iedzīvotāju;
8) sadarbība Latvijā ar NVO, pašvaldībām vai valsts institūcijām:
 4 atbalstītās NVO sadarbojušās ar 2 citām nevalstiskajām organizācijām, 6 valsts
iestādēm, 2 pašvaldībām, 3 pašvaldības iestādēm;
 1 projekta ietvaros izveidota publiskā partnerība, kurā aktīvi līdzdarbojas NVO, valsts
un pašvaldību pārstāvji;
 kvalitatīva pētījuma ietvaros aptaujāti 17 pašvaldību informācijas centri un 33
bibliotēkas.
9) sadarbība ar ārvalstīm:
- 4 projektu ietvaros notikusi aktīva sadarbība ar 8 nevalstiskajām organizācijām no
Igaunijas, Lietuvas, Vācijas, Norvēģijas, Šveices, Ungārijas;
- piesaistīts 1 lektors no Zviedrijas;
- kvalitatīva pētījuma ietvaros aptaujāti 22 pašvaldību informācijas centri un 19 bibliotēkas
Lietuvā un Igaunijā.
Eiropas Savienības Eiropas Sociālā fonda aktivitāšu ietvaros 2009.gadā tika sākta 6 projektu
īstenošana, kur divos no tiem ir sasniegti vērā ņemami rezultāti:
Eiropas Sociālā Fonda ietvaros Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības īstenotā projekta
“Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības administratīvās kapacitātes stiprināšana”
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ietvaros izveidotas 5 reģionālās struktūras, noorganizēti 4 semināri par arodbiedrību darba
problēmām, izstrādātas 3 apmācību programmas, notikuši 2 pieredzes apmaiņas braucieni,
sagatavoti un izdoti 4 biļeteni, atjaunota mājas lapa, noorganizēts sociālās partnerības
pasākums, veiktas 9 normatīvo aktu un politikas dokumentu ekspertīzes, noorganizētas 5
reģionālo koordinatoru darba grupas sanāksmes.
Savukārt, Latvijas Darba devēju konfederācijas projekta “LDDK administratīvās
kapacitātes stiprināšana reģionos” ietvaros izveidotas darbojas 5 reģionālās struktūras
(Rīgā, Cēsīs, Jēkabpilī, Rēzeknē, Liepājā), 395 darba devējiem un darba devēju organizāciju
pārstāvjiem sniegtas konsultācijas par sociālo dialogu, izstrādātas 3 mācību programmas
darba devēju organizāciju vadītājiem un speciālistiem, notikuši trīs pieredzes apmaiņas
braucieni sadarbības veidošanai un labās prakses pārņemšanai uz Franciju, Beļģiju un
Zviedriju, izstrādāti 3 materiāli sociālā dialoga stiprināšanai.
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SABIEDRĪBAS VIENOTĪBAS BALVA
2009.gada Sabiedrības vienotības balva
2009.gadā Sabiedrības Vienotības balva tika pasniegta jau septīto reizi. 2009.gada
15.septembrī tika izsludināta pretendentu pieteikšana Sabiedrības vienotības balvai.
Pieteikumus varēja iesniegt līdz 15.oktobrim. Līdz pieteikšanās termiņa beigām tika saņemti
70 pieteikumi, kas bija 2 reizes vairāk nekā iepriekšējā gadā.
2009.gadā līdzīgi kā 2008.gadā Vienotības balvas ietvaros tika izvirzīta jauna nominācija –
Par ieguldījumu iecietības veicināšanā, ar mērķi uzsvērt to cilvēku vai organizāciju
ieguldījumu, kas ne tikai veicina sabiedrības vienotību un kādas grupas vai sabiedrības
locekļu iekļaušanos, bet arī mērķtiecīgi veicina iecietīgākas sabiedrības veidošanos.
Pieteikumu bija daudz un pretendenti ļoti spēcīgi, tāpēc nominācijas komisija un Fonda
padome nolēma pasniegt nevis 4, bet septiņas veicināšanas balvas.
Galveno - Sabiedrības vienotības balvu un naudas prēmiju Ls 2000 – šogad saņēma
biedrība “Dialogi.lv” - par sabiedrisko drosmi un ilglaicīgu un sistemātisku dialoga
veicināšanu starp dažādām sabiedrības grupām. Balvu biedrībai pasniedza Latvijas 2008.gada
Sabiedrības Vienotības balvas laureāts, Latvijas Nedzirdīgo savienības prezidents Arnolds
Pavlins.
Biedrība darbojas piecus gadus un šajā laikā sevi ir pierādījusi kā aktīva savas misijas
ieviesēja - tolerantas, iekļaujošas sabiedrības veidošana, mazākumgrupu interešu aizstāvība
un pilsoniskās sabiedrības stiprināšana. Biedrība darbojas dažādu grupu interesēs un aizstāv
gan mazākumtautību un imigrantu tiesības, gan sieviešu tiesības, gan invalīdu tiesības,
iestājas pret diskrimināciju, neiecietību, ksenofobiju, rasismu, homofobiju un veicina
daudzkultūru izglītības un sabiedrības attīstību Latvijā. Biedrība aktīvi īsteno projektus, kurus
raksturo mērķu nozīmīgums, plaša mērķa auditorija, inovatīva pieeja, pēdējie nozīmīgākie no
tiem: „Internets bez naida” — divu gadu aktivitātes, lai panāktu interneta telpas regulāciju un
pašregulāciju naida runas apkarošanas jomā, četrus gadus tiešsaistē tiek uzturēta Tolerances
bibliotēka Internetā, kas kļuvusi par nozīmīgu resursu sociālo zinātņu studentiem un
mācībspēkiem, bet pats pirmais biedrības veikums — divvalodīgais portāls www.dialogi.lv,
un tas ir kļuvis par izcilu modeli latviešu un krievu inteliģences diskusiju platformai. Biedrība
aktīvi strādā arī ar imigrantu un bēgļu jautājumiem Latvijā.
Fonds piešķīra 5 balvas "Par ieguldījumu vienādu iespēju sabiedrības veicināšanā" un īpašu
balvu "Par ieguldījumu iecietības veicināšanā", kā arī naudas prēmijas naudas prēmijas 250
un 500 latu apmērā.
Tās saņēma:


Tukuma novada Sēmes pamatskolas pedagogs Kaspars Arhipovs par ieguldījumu
savstarpējās labvēlīgas attieksmes veicināšanā un romu tautības iekļaušanu Latvijas
sabiedrībā. Balvu Arhipova kungam pasniedza Sabiedrības integrācijas fonda padomes
locekle, izglītības un zinātnes ministre Tatjana Koķe.

Kaspars Arhipovs ir pamatskolas skolotājs, čigāns, kas māca dažādu tautību bērnus un
paralēli tam aizstāv un māca citiem čigāniem aizstāvēt pašiem sevi. Viņš ir aktīvs un
kompetents čigānu kultūras popularizētājs. K. Arhipovs ir izveidojis un četrus gadus vada
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biedrību “Sabiles novada nacionālais kultūras centrs” un popularizējis tā darbības jomas:
izglītība, kultūra, māksla, mūzika, tūrisms, sports, brīvais laiks kā čigānu bērniem, tā
sadraudzības dienas ar citu tautību bērniem. 6 gadus vadījis čigānu ansambli Taboras Romance,
lai piesaistītu un uzturētu radošu attieksmi čigānu jaunatnei, radītu un veicinātu labvēlīgu
noskaņu starp čigāniem un citām tautībām Latvijā. K. Arhipova veikums ir raksturojams kā
plaša Latvijas mēroga romu aktivitātes, kurā ir iesaistīsi dažāda vecuma, interešu un
dalībnieku spektrs un dažādu kultūras jomu sniegumi.


Alternatīvās aprūpes centrs “Žēlsirdības māja” par sistemātisku, ilgstošu un
mērķtiecīgu ieguldījumu bērnu un jauniešu tiesību aizstāvībā un labklājības veicināšanā.

Alternatīvās aprūpes centrs „ Žēlsirdības māja ” 15 gadus nodarbojas ar jauniešu ar īpašam
vajadzībām, bāreņu un invalīdu integrāciju sabiedrībā. Aprūpes centrs ir izstrādājis
adoptācijas programmu jauniešiem ar garīgām un intelektuālās attīstības traucējumiem. Tas
lielu uzmanību velta, lai jaunieši vieglāk apgūtu dzīves prasmes un var droši paši saimniekot
laukos, naturālā saimniecībā, tādejādi nodrošinot sev iztiku. Tiek izveidoti ari citi alternatīvās
aprūpes centri, tādejādi radot sadarbības tīklus sociālajā audzināšanā gan Ventspilī, gan
Latvijā, gan citās valstīs. Tā ir vienīgā nevalstiskā organizācija Latvijā, kas daudzus gadus
integrē bērnu namu un specializēto internātskolu audzēkņus ar īpašām vajadzībām sabiedrībā.
Cīnoties par viņu tiesībām, aizstāvot viņus un mācot dzīves gudrības, tiek panākts, ka jaunieši
ar īpašām vajadzībām atgriežas mūsu vidū, nedzīvo ilgstošās aprūpes institūcijās un ekonomē
valsts budžetu.


Latvijas Bērnu fonds par sistemātisku, ilgstošu un mērķtiecīgu ieguldījumu bērnu un
jauniešu tiesību aizstāvībā un labklājības veicināšanā.

Latvijas Bērnu fonds (turpmāk – LBF) darbojas jau 21 gadu visā Latvijas teritorijā. LBF ir
izstrādājis četras darbības programmas: „Veselība”, „Bāreņi”, „Ģimene” un „Attīstība, sports,
kultūra, talants”. Šo programmu ietvaros LBF izstrādā un īsteno dažādus lielākus un mazākus
projektus, kuru ietvaros tiek sniegta praktiska palīdzība bērnu grupām, bāreņiem, bērniem,
kuri nonākuši krīzes situācijā vai ir smagi slimi, kā arī talantīgiem bērniem, kuriem pietrūkst
līdzekļu sava talanta attīstībai. LBF darbības rezultātā viņu organizētajās vasaras nometnēs
bērniem ar īpašām vajadzībām piedalījušies vairāk nekā 4000 bērnu no visas Latvijas, 350
bērni un ģimenes ar Latvijas Bērnu fonda palīdzību ir saņēmuši nepieciešamo palīdzību
ārstēšanas vajadzībām, 500 ģimenes ir saņēmušas stipendijas, kas dod iespēju to bērniem
attīstīt savus talantus. Īpaša nozīme tiek pievērsta vardarbības izskaušanai pret bērniem visās
tās izpausmes formās – fiziskā, seksuālā, emocionālā un bērna atstāšana novārtā.


Mārīte Zariņa par aktīvu ieguldījumu vienādu iespēju un sociālās integrācijas
veicināšanā.

Mārīte zariņa ir viena no invalīdu biedrības “Nema” dibinātājām un kopš 2006.gada arī valdes
priekšsēdētāja, neskatoties uz to, ka mārīte ir 2. Grupas invalīde un 5 bērnu mamma, viņa spēj
nesavtīgi ziedot savu brīvo laiku un aktīvi darbojas sabiedrības integrācijas jomā. M.Zariņa ir
„Latvijas cilvēku ar īpašām vajadzībām organizācijas “Sustento” biedre, sieviešu pulciņa
„vakarēšana Dagdā” iniciatore un vadītāja, kā brīvprātīgā organizē un vada radošās darbnīcas,
organizē labdarības pasākumus. M. Zariņas vadītajās darbnīcās invalīdi apgūst jaunas
prasmes, kas ļauj viņiem pašapliecināties, ar saviem darbiem biedrība ir piedalījusies dažādās
izstādēs Rīgā, Viļānos, Preiļos, Dagdā. M.Zariņa piesaista citas organizācijas un organizē
seminārus par dažādām tēmām. 2009.gadā organizējusi bērnu ar īpašām vajadzībām nometni.
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No šā gada vasaras vidus regulāri katru nedēļu notiek iecietības veicināšanas diena, kur
Dagdas bērnu un jauniešu centrā sanāk bērni, jaunieši invalīdi kopā ar citiem bērniem pavada
brīvo laiku kopējās aktivitātēs.


Jānis Bergs par aktīvu ieguldījumu vienādu iespēju un sociālās integrācijas
veicināšanā.

Jānis Bergs ikdienā ir apsargs, taču sabiedriskā kārtā viņš ir Latvijas jaunākā orientēšanās
sporta paveida – Orientēšanās taku distancē (OTD) aizsācējs, šī sporta veida karšu zīmētājs,
distanču plānotājs, sacensību tiesnesis un visādā veidā popularizētājs, lai cilvēkiem ar kustību
traucējumiem būtu pieejamas pilnvērtīgas orientēšanās sacensības un iespējas līdzvērtīgi
sacensties. J.Bergs ir izstrādājis metodiku kā pareizi dabā izlikt distances, kas atbilstu
paraolimpiskajiem dalībniekiem. Šogad apritējuši 10 gadi, kopš J.Bergs sāka ieviest Latvijā,
starptautiski atzīto orientēšanās sporta paveidu – orientēšanās taku distancē. Pateicoties
J.Berga entuziasmam, OTD sacensībās piedalās arvien vairāk jaunu dalībnieku gan
paraolimpiskā, gan atklātā grupā. 2009. gada Latvijas Orientēšanās taku distancē Kausa
kopvērtējumā pirmo trijnieku izcīnījuši divi paraolimpiskie dalībnieki. Šī sporta veida
attīstība ir pacēlusi invalīdu sportu citā līmenī gan Latvijā, gan starptautiskajā arēnā.



Ziemeļvalstu ģimnāzijas skolotāja Tamāra Zitcere - par iecietības veicināšanu
vēstures faktu apzināšanā un kritiskās domāšanas attīstību skolēnu vidū.

T.Zitcere ir bioloģijas skolotāja, pētniece un biedrības “Latvijas dialogi” dibinātāja un
izpilddirektore, kura paralēli savam tiešajam darbam skolā, savā brīvajā laikā izstrādā un
īsteno dažādus projektus, kā arī veic ļoti nozīmīgus un sabiedrībā atzītus pētījumus. T.Zitcere
aktīvi darbojusies, lai dotu iespēju maznodrošinātiem skolēniem un skolēniem no
nelabvēlīgām ģimenēm attīstīties par labiem sabiedrības locekļiem un personībām. T.Zitcere
veicot dažādus zinātniskos pētījumus, kuros tiek aktīvi iesaistīti jaunieši, ir pavērusi
vēsturniekiem un zinātniekiem dažas jaunas vēstures lappuses, kas ir novērtētas un tiek
ņemtas vērā gan Valsts prezidenta Vēsturnieku komisijā, gan Latvijas Zinātņu akadēmijā, gan
citās institūcijās, piemēram, viņa kopā ar skolēniem ir izveidojusi pirmo kara upuru Rīgā
sarakstu un Rīgas holokausta upuru sarakstu, izpētītas vairāk nekā 65 000 miršanas apliecības.
Gan Krievijas vēstniecība, gan Izraēla ir augsti novērtējusi šo ieguldījumu, kur latviešu
skolotāja un latviešu skolēni pētījuši citu tautību pārstāvju likteņus Latvijā. Viņas darbi
pamanīti un novērtēti ne tikai Latvijā, bet arī ārpus tās robežām.
Sabiedrības vienotības balvas svinīgā pasniegšanas ceremonija norisinājās 2009.gada
16.decembrī Latviešu biedrības nama Zelta zālē.
Sabiedrības Vienotības balvas ceremonijā nevarēja piedalīties Latvijas valsts prezidents
Valdis Zatlers, taču viņš atsūtīja apsveikumu Balvas laureātiem un visiem klātesošajiem.
Balvas laureātiem pasniedza Fonda padomes locekļi, bet galveno balvu biedrībai “Dialogi.lv”
pasniedza 2008.gada sabiedrības Vienotības balvas laureāts, Arnolds Pavlins. Lai ceremonijā
klātesošajiem būtu labāks priekšstats par laureātiem, pirms balvu pasniegšanas bija iespēja
noskatīties nelielus video rullīšus par laureātiem – ko par viņiem saka cilvēki, kas ar viņiem ir
ikdienā.
Sabiedrības integrācijas fonds pateicas Fridriha Eberta fondam par sadarbību Balvas
pasniegšanas ceremonijas organizēšanā.
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Īss ieskats sabiedrības vienotības balvas vēsturē
Balvu Fonds ir iedibinājis 2002.gadā, un tā tiek piešķirta organizācijai vai privātpersonai, kas
ar savu darbu vietējā vai valsts mērogā ir veicinājusi sabiedrības vienotību etniskajā vai
sociālajā jomā. Pretendentus balvas saņemšanai var izvirzīt ikviens interesents brīvā formā,
iesniedzot pieteikumu ar pamatojumu izvirzīšanai, pretendenta aprakstu un citus raksturojošus
materiālus. Balvas pretendentus vērtē īpaši izveidota žūrija, kurā darbojas sabiedrībā
pazīstami cilvēki un savu jomu profesionāļi, bet galīgo lēmumu par laureātiem pieņem
Sabiedrības integrācijas fonda padome.
Balva var tikt piešķirta gan par veikumu etniskajā, gan sociālajā integrācijā. Balvas potenciālo
laureāti netiek ierobežoti arī pēc darbības mēroga. Līdz šim balva tika piešķirta gan par
veikumu visas valsts mērogā pazīstamiem cilvēkiem, gan par veikumu vienas organizācijas
ietvaros. Mūsuprāt, daudz būtiskāks par mērogu ir tas, kas motivē cilvēku strādāt sabiedrības
integrācijai. Ar balvas piešķiršanu mēs vēlamies ne tik daudz izsvērt paveikto cik akcentēt
veicēja vērtību pasauli. Motivācija darīt labu līdzcilvēkiem, savam pagastam, pilsētai vai
savai valstij vai palīdzēt nelaimē nokļuvušajiem citur pasaulē ir tas gara spēks, ko vēlamies
cildināt un ar to iepazīstināt sabiedrību, tādā veidā pastiprinot šo gara spēku un aizraujot arī
citus sekot balvas laureāta piemēram.
Vienotības balvas laureāti:
2002.gads:
Sabiedrības vienotības ideju popularizēšanā plašai sabiedrībai balvu saņēma Nils Muižnieks
– Latvijas Cilvēktiesību un etnisko studiju centra direktors;
Dažādu sabiedrības grupu tuvināšanās veicināšanā balvu saņēma Krāslavas Varavīksnes
vidusskola.
2003.gads:
Sabiedrības vienotības ideju popularizēšanā plašai sabiedrībai balvu Oļģerts Tipāns –
izglītības ministra padomnieks;
Dažādu sabiedrības grupu tuvināšanās veicināšanā balvu saņēma Invalīdu Sporta un
rehabilitācijas klubs “Cerība”.
2004.gads:
Etniskās integrācijas jomā balvu saņēma Evija Papule – IZM Mazākumtautību izglītības
nodaļas vadītāja;
Sociālās integrācijas jomā balvu saņēma Latvijas Sarkanā krusta Valkas komiteja.
2005.gads:
Galveno balvu saņēma Skaidrīte Pudāne – Aknīstes psihoneiroloģiskās slimnīcas
Rehabilitācijas nodaļas vecākā medmāsa;
Balvas “Par ieguldījumu vienādu iespēju veicināšanā” saņēma:
NVO “Afrolat” vadītājs Kristofers Edžugbo,
NVO “Dace” vadītāja Dace Dmitrijeva,
NVO “Līdere” vadītāja Aiva Vīksna.
2007.gads:
Galveno balvu saņēma Saldus rajona Zirņu pagasta Kurzemītes pamatskola;
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Balvas “Par ieguldījumu vienādu iespēju veicināšanā” saņēma:
NVO “Latvijas dialogi” dibinātājs un vadītājs, students Mārcis Skadmanis,
Latviešu diasporas Krievijā “krustmāte” Lauma Vlasova,
Biedrības “DIA+LOGS” darbiniece Agita Sēja.

2008.gads:
Galveno balvu saņēma Latvijas Nedzirdīgo Savienības prezidents Arnolds Pavlins.
”Vienādu iespēju sabiedrības veicināšanā” balvas saņēma:
Bauskas 2.vidusskolas direktore Vera Grigorjeva,
Viļānu bērnu-invalīdu biedrība "Saulstariņi".
Balvas ”Par ieguldījumu iecietības veicināšanā” saņēma:
Biedrības "Izglītības iniciatīvu centrs" projektu koordinatore Daiga Zaķe.
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FONDA ĪSTENOTIE PROJEKTI
2009.gada galvenie uzdevumi saistībā ar projektu īstenošanu bija:
1) ES fondu Tehniskās palīdzības projekta administrēšana;
2) Norvēģijas valdības finanšu instrumenta un Eiropas Ekonomikas zonas finanšu
instrumenta līdzfinansēto programmu ieviešanas pārraudzība;
3) Latvijas – Šveices sadarbības programmas projekta „NVO fonds” sagatavošanu un
īstenošanas uzsākšana;
4) Līdzdalība ES projektos, kur Fonds var dalīties savā pieredzē.

2007.-2013.gada ES fondu Tehniskās palīdzības projektu 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.
Pārskata periodā tika nodrošināta ES fondu tehniskās palīdzības projekta ieviešanas
pārraudzība, sagatavojot projekta progresa pārskatus un citus ziņojumus, analizējot projekta
ieviešanas progresu, sagatavojot un aktualizējot iekšējos normatīvos aktus, kas saistīti ar
projekta ieviešanu un izmaksu attiecināšanu, kā arī dibinot un uzturot regulārus kontaktus ar
citām valsts institūcijām.

Norvēģijas valdības finanšu instrumenta un Eiropas Ekonomikas zonas finanšu
instrumenta līdzfinansēto programmu ieviešanas pārraudzība
Pārskata periodā SIF administrēja divas Norvēģijas valdības finanšu instrumenta un Eiropas
Ekonomikas zonas finanšu instrumenta līdzfinansētās grantu shēmas:

„NVO fonds” un

„Projektu sagatavošanas fonds”,
kā arī vienu Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta līdzfinansētās grantu shēmas
līdzfinansēto grantu shēmu: „Pilsoniskās sabiedrības stiprināšana un sabiedrības integrācijas
veicināšana Latvijā”.
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Grantu shēmai „Projektu sagatavošanas fonds” tika sagatavots un Centrālajā finanšu un
līgumu aģentūrā iesniegts pēdējais starpposma pārskats, un uzsākta projekta noslēguma
pārskata sagatavošana. Programmām „NVO fonds” un „Pilsoniskās sabiedrības stiprināšana
un sabiedrības integrācijas veicināšana Latvijā” tika nodrošināta ieviešanas pārraudzība
fondā, regulāri apkopota informācija par īstenošanas progresu un sagatavoti starpposma
pārskati un citi ziņojumi augstākstāvošām institūcijām. Tika aktualizētas un apstiprinātas
iekšējās kontroles procedūras par „Projektu starpposma pārskatu sagatavošanu un
iesniegšanu”.
Latvijas – Šveices sadarbības programmas projekts „NVO fonds”
2009.gadā Projektu nodaļa aktīvi turpināja darbu pie Latvijas un Šveices sadarbības
programmas līdzekļu piesaistīšanas Sabiedrības integrācijas fondam. Latvijas - Šveices
sadarbības programma ir finansiālās palīdzības instruments, kas ir izmantojams papildus
Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda finanšu palīdzībai, kā arī Eiropas
Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumentu palīdzībai. Šveices finanšu palīdzība
papildina šīs programmas un koncentrējas uz tiem projektiem, kuri netiek finansēti vai tiek
daļēji finansēti no citiem finanšu avotiem. Saskaņā ar starpvalstu noslēgto ietvarlīgumu, viena
no sadarbības programmas aktivitātēm ir plānota NVO atbalsta grantu shēma (Šveices
finansējums 3,5 milj. CHF) ar mērķi veicināt pilsoniskās sabiedrības kā nozīmīga attīstības
līdzdalībnieka ieguldījumu ekonomiskajā un sociālajā saliedētībā.
2009.gada 17.februārī NVO grantu shēmas pamatnosacījumi tika izskatīti un apstiprināti
fonda padomē. Martā grantu shēmas pamatnosacījumi tika publicēti SIF interneta mājas lapā
un izsūtīti SIF datu bāzē esošajām sabiedriskajām organizācijām ar lūgumu sniegt
priekšlikumus un komentārus par sagatavoto dokumentu. Pēc saņemto priekšlikumu
izdiskutēšanas un iestrādāšanas dokumentā SIF iesniedza projekta gala iesniegumu Finanšu
ministrijā un 3.aprīlī Finanšu ministrija deva pozitīvu atzinumu projekta tālākai virzībai. 17.
aprīlī iesniegums tika apstiprināts Latvijas – Šveices sadarbības programmas Vadības
komitejā un 8.maijā iesniegts Šveices kompetentajām institūcijām. 16.jūlijā Šveices
vēstniecība informēja SIF, ka Šveices Attīstības un sadarbības aģentūra ir pieņēmusi lēmumu
par NVO fonda projekta apstiprināšanu un tiek gatavoti visi nepieciešamie dokumenti, lai
projektu varētu uzsākt. 2009.gada 11.decembrī Šveices Konfederācijas vēstniece Latvijā
Gabriela Nuci Sulpicio (Gabriela Nützi Sulpizio), Finanšu ministrijas valsts sekretāra
vietnieks ārvalstu finanšu līdzekļu koordinācijas jautājumos Andžs Ūbelis un Sabiedrības
integrācijas fonda sekretariāta direktore Aija Bauere parakstīja Latvijas un Šveices sadarbības
programmas projekta līgumu par grantu shēmas “NVO fonds” īstenošanu, kā rezultātā ar
2010.gada 1.janvāri tika uzsākta tās ieviešana. Ir vērts atzīmēt, ka Latvija ir pirmā no 10
Šveices palīdzību saņemošajām valstīm, kas uzsākusi NVO fonda īstenošanu. Neskatoties uz
to, ka NVO fonda darbību bija plānots sākt 2010.gada 1.janvārī, Sabiedrības integrācijas
fonds jau 2009.gadā veica virkni priekšdarbu, lai finansējums pēc iespējas ātrāk būtu pieejams
nevalstiskajām organizācijām.
Latvijas – Šveices sadarbības programmas NVO fonda mērķis ir veicināt pilsoniskās
sabiedrības ieguldījumu sociālajā un ekonomiskajā kohēzijā, atbalstot nevalstisko
organizāciju aktivitātes, kas uzlabo dzīves kvalitāti jauniešiem un bērniem ar mazākām
iespējām (bērniem un jauniešiem ar īpašām vajadzībām, no nelabvēlīgām ģimenēm,
bāreņiem, no attāliem reģioniem u.c.) un senioriem.
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Līdzdalība citos ES projektos
2009.gadā Fonds partnerībā ar vēl 3 institūcijām uzsāka 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 ilgtermiņā;
 nodrošināt piekļuvi starptautiskajai pieredzei, lai mazinātu stereotipus;
 atbalstīt Ukrainas valdību, organizējot un ieviešot mediju kampaņas par dzimumu
vienlīdzību un citām projekta tēmām.
Projekta īstenošanā Fondam lieti noder EQUAL projekta „Profesiju segregācijas cēloņu
mazināšana” (2005-2008) īstenošanā iegūtā pieredze.
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KOMUNIKĀCIJA AR SABIEDRĪBU
Sabiedrības integrācijas fonds 2009.gadā turpināja savas tradīcijas regulāri informējot un
izglītojot sabiedrību par aktualitātēm Fonda darbībā. Sabiedrības informēšana notiek gan tiešā
veidā pašu un citu institūciju organizētajos semināros, konferencēs un citos pasākumos, gan ar
informatīvu materiālu, mājas lapas un plašsaziņas līdzekļu starpniecību.
SADARBĪBA AR PLAŠSAZIŅAS LĪDZEKĻIEM
2009.gadā sagatavota un nosūtīta informācija plašsaziņas līdzekļiem 22 reizes par Fonda
Padomes pieņemtajiem lēmumiem, par izsludinātajiem konkursiem un konkursu rezultātiem,
Sabiedrības Vienotības balvu, Labas Gribas Memorandu un citām aktualitātēm. Tāpat Fonds
regulāri sniedza informāciju ziņu aģentūrām un plašsaziņas līdzekļiem par viņus
interesējošiem jautājumiem saistībā ar Fonda darbību. Īpaša interese plašsaziņas līdzekļiem
bija par iespējamo Fonda nākotni un vērtēšanas procedūrām.
2009.gadā Fondam bija līgums ar ziņu aģentūru LETA, lai varētu sekot notikumiem Latvijā,
Eiropas Savienībā un pasaulē, kā arī projektu īstenotāju aktivitātēm un publicitātei, kas
parādās drukātajos plašsaziņas līdzekļos. Tādējādi, iespējams novērtēt, vai projektu īstenotāji
ievēro publicitātes prasības.
Kopumā, no tā informācijas apjoma, kas bija pieejams Fondam, laikrakstos informācija par
Fondu vai tā administrētiem projektiem parādījās vairāk nekā 400 reizes, t.sk. ziņu aģentūrā
LETA – 185 publikācijas, centrālajos laikrakstos – 28 un reģionālajos laikrakstos – 167
publikācijas, 19 no tām ir saistītas ar projektiem, kas tiek īstenoti ar Eiropas Sociālā fonda un
Latvijas valsts atbalstu, 160 – saistītas ar konkursiem un projektiem, kas īstenoti Eiropas
Ekonomikas zonas un Norvēģijas valdības finanšu instrumentu ietvaros. Daudzas publikācijas
gan laikrakstos, gan interneta portālos bija saistītas ar izmaiņām valsts pārvaldē un Fonda
iespējamo juridiskā statusa maiņu, kā arī šo izmaiņu sekām. Pārsvarā publikācijas un
informācija parādījās latviski rakstošajos plašsaziņas līdzekļos, tikai 4% no publikācijām par
Fonda tematiku bija krieviski rakstošajos plašsaziņas līdzekļos. Portālā www.politika.lv
sadaļā Vide un ilgtspēja 2009.gadā tika veidota ar Fonda administrēta projekta atbalstu, un
tajā ievietoti 6 raksti.
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 2009.gadā tika noorganizēti 26 semināri, no tiem 15 potenciālajiem projektu
iesniedzējiem un 11 - projektu īstenotājiem.
Semināri potenciālajiem projektu iesniedzējiem:
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2009.gadā tika izsludināts viens konkurss katrā no NVO fonda programmām Eiropas
Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumentu finanšu instrumentu ietvaros.
Izsludinot konkursu “NVO darbības atbalsta programmā” notika 5 informatīvie semināri:
Jelgavā (24.03.), Daugavpilī (25.03.), Smiltenē (26.03.), Ventspilī (30.03.) un Rīgā
(1.04.), kopā šajos semināros piedalījās 276 dalībnieki, savukārt, izsludinot konkursus
“NVO kapacitātes stiprināšanas programmā” un “NVO projektu programmā” notika 3
semināri: Ludzā (6.05.), Dobelē (8.05.) un Rīgā (12.05.), kopā šajos semināros piedalījās
149 dalībnieki;
2009.gadā tika izsludināts pirmo un vienīgo reizi konkurss grantu shēmā “Pilsoniskās
sabiedrības stiprināšana un sabiedrības integrācijas veicināšana”, kas tiek īstenota Eiropas
Ekonomikas zonas finanšu instrumenta ietvaros, pēc izsludināšanas notika 6 informatīvi
semināri: Jelgavā (24.03.), Daugavpilī (25.03.), Smiltenē (26.03.), Ventspilī (30.03.) un
Rīgā (1.04. un 8.04.), kopā šajos semināros piedalījās 306 interesenti;
2009.gadā tika izsludināta pirmo un vienīgo reizi atklāta projektu iesniegumu atlase ESF
apakšaktivitātē “Publisko pakalpojumu kvalitātes uzlabošana valsts, reģionālā un vietējā
līmenī”, pēc izsludināšanas tika noorganizēti 6 informatīvi semināri: Smiltenē (29.10.),
Daugavpilī (30.10.), Jelgavā (3.11.), Kuldīgā (4.11.) un divi semināri Rīgā (10. un 11.11.),
kopā semināros piedalījās 215 interesenti.

Semināri projektu īstenotājiem:
 noorganizēti 1 informatīvie projektu uzsākšanas seminārs un 4 individuālās tikšanās ar
projektu īstenotājiem, tā noorganizēts seminārs Eiropas Sociālā fonda apakšaktivitātei
“Kvalitātes vadības sistēmas izveide un ieviešana” 7.05., tajā piedalījās 34 dalībnieki, kā
arī individuālas tikšanās ar Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību (15.01.), Latvijas darba
devēju konfederāciju (16.01.); Valsts kanceleju (17.02.) par ierobežotās projektu
iesniegumu atlasēs atbalstītajiem projektiem, kā arī individuālā tikšanās ar VSIA “Latvijas
Vēstnesis” (17.03.) par projektu īstenošanu apakšaktivitātē “Kvalitātes vadības sistēmas
izveide un ieviešana”, jo viņi bija gatavi īstenot projektu par saviem līdzekļiem, negaidot
finansējuma piešķiršanu avansā;
 EEZ finanšu instrumenta grantu shēmai “Pilsoniskās sabiedrības stiprināšana un
sabiedrības integrācijas veicināšana” – 1.10., kā arī pa diviem semināriem EEZ un
Norvēģijas finanšu instrumentu NVO fonda programmās 3. un 4.konkursa uzvarētājiem
“NVO darbības atbalsta programma” – 6.02. un 2.10., “NVO kapacitātes stiprināšanas
programma” – 10.02. un 17.12. un “NVO projektu programma” 12.02. un 18.12., kopā
semināros un individuālajās tikšanās piedalījās 251 dalībnieks; tāpat gada beigās tika
noorganizēts vēl viens seminārs projektu īstenotājiem grantu shēmā “NVO darbības
atbalsta programma”, lai organizācijām būtu vieglāk sagatavot ikgadējās atskaites,
seminārā piedalījās 44 dalībnieki;
 2009.gadā Fonds sadarbībā ar Iepirkumu uzraudzības biroju piedāvāja nevalstiskajām
organizācijām semināru par iepirkumiem projektos, lai organizācijām būtu vieglāk izprast
iepirkumu veikšanas kārtību, kā arī izmaiņas likumdošanā, kas stājās spēkā 2009.gada
1.novembrī, seminārs notika Rīgā 23.11. un tajā piedalījās 40 interesenti;
 gada nogalē noorganizēts seminārs grantu shēmas “Pilsoniskās sabiedrības stiprināšana un
sabiedrības integrācijas veicināšana” projektu īstenotājiem, lai dotu iespēju organizācijām
vairāk uzzināt par citu īstenotajiem projektiem grantu shēmas ietvaros, dalītos pieredzē,
meklētu sadarbības partnerus, diskutētu par jautājumiem, saistītiem ar projektu īstenošanu
un noskaidrotu neskaidros jautājumus, seminārs notika Rīgā 3.12. un tajā piedalījās 32
interesenti.
Visa gada garumā Fonda darbinieki piedalījās arī projektu īstenotāju organizētajos
pasākumos, kā arī dažādu citu institūciju pasākumos – Rīgā, Jūrmalā, Jelgavā, Tukumā,
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Limbažos u.c., lai informētu arvien plašāku sabiedrību par Fonda piedāvātajām iespējām
finansējuma saņemšanā un projektu īstenošanā.
Dalība Eiropas Komisijas informatīvajā kampaņā „Par dažādību. Pret diskrimināciju”
Lai palielinātu informētību par diskrimināciju, iepazīstinātu ar ES tiesību aktiem, kā arī
veicinātu ieguvumus no daudzveidības, 27 Eiropas valstīs tiek īstenota Eiropas Komisijas
Nodarbinātības, sociālo lietu un vienādu iespēju ģenerāldirektorāta informatīvā kampaņa „Par
dažādību. Pret diskrimināciju”. Arī Sabiedrības integrācijas fonds 2009.gadā tika pārstāvēts
šīs kampaņas nacionālajā darba grupā Latvijā. Darba grupa vienojās, ka kampaņas ietvaros
tiks noorganizēti 2 pasākumi. Šīs kampaņas ietvaros tika atbalstīta Latvijas Sarkanā Krusta
Jautatnes rīkotā velotūre “Ieminies par iecietību”, kuru atbalstīja un organizēšanā aktīvi
piedalījās Sabiedrības integrācijas fonds. Fonds palīdzēja gan organizatorisku jautājumu
risināšanā, kad velotūrē piedalījās ar 2008.gadā izstrādāto “Labas Gribas Memorandu”. Šis
Memorands aicina ikvienu padomāt par iecietību pret dažādām kultūras formām un
cilvēciskās izteiksmes veidiem, un gan vārdos, gan darbos izskaust jebkāda veida
diskrimināciju un neiecietību sabiedrībā.
Velotūre ilga divas nedēļas (no 15. līdz 28.jūlijam) un tā viesojās desmit Latvijas pilsētās –
Rēzeknē, Pļaviņās, Cēsīs, Valmierā, Ogrē, Rīgā, Dobelē, Saldū, Talsos un Liepājā. Kopumā
velotūrē piedalījās 60 dalībnieki, no kuriem vairāk kā trešdaļa piedalījās tūrē no sākuma līdz
beigām veicot 900 kilometrus no Rēzeknes līdz Liepājai. Visās minētajās pilsētās notika
dažādi pasākumi, kas vērsa sabiedrības uzmanību uz iecietības tematikas aktualizēšanu
ikdienā. Pilsētu pasākumos jaunieši aicināja piedalīties gan sporta, gan kultūras aktivitātēs, tā
rosinot izprast „dažādību” un pieņemt atšķirīgo neraugoties uz vecumu, spējām, dzimumu vai
etnisko piederību.
Velotūres laikā Fonda „Labas Gribas Memorandam” pievienojās vairāk nekā 700 cilvēki, tā
ar savu parakstu apliecinot, ka atbalsta ideju par iecietību pret dažādām kultūras formām un
cilvēciskās izteiksmes veidiem, un ir gatavi gan vārdos, gan darbos izskaust jebkāda veida
diskrimināciju un neiecietību sabiedrībā.

Viens no pasākuma dalībniekiem pievienojas Labas Gribas Memorandam
Otrs pasākums kampaņas ietvaros bija foto izstāde – dzīvās fotogrāfijas “Cieni sevi, cieni
dažādo” Starptautiskās Iecietības dienas ietvaros.
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KLIENTU APMIERINĀTĪBAS APTAUJAS
Fonds pēc katra semināra veic semināru dalībnieku aptauju, lai noskaidrotu apmierinātību ar
semināra gaitu un iegūto informāciju. Iegūtā informācija tiek ņemta vērā organizējot nākamos
seminārus gan izvēloties pasākuma telpas, gan lektorus, gan veidojot papildu materiālus un
metodikas, ja tas ir nepieciešams.
2009.gadā Fonds pēdējo reizi izsludināja projektu iesniegumu konkursus NVO fonda
programmās EEZ un Norvēģijas finanšu instrumentu ietvaros, un ņemot vērā to, ka
starpvalstu līmenī tiek plānota EEZ un Norvēģijas valdības finanšu instrumentu palīdzība
nākamajam periodam, Fonds veica projektu iesniedzēju un projektu īstenotāju aptauju par
NVO fonda darbību, nosacījumiem, dalījumu programmās, sadarbību ar Fondu un citiem
jautājumiem, kas palīdzētu saplānot jaunā perioda atbalstu nevalstiskajam sektoram. Aptauja
tika veikta 2009.gada novembrī un tajā piedalījās 349 respondenti (280 projektu iesniedzēji
un 69 projektu īstenotāji). Kopumā respondenti ir apmierināti ar NVO fonda darbību, tā
sadalījumu programmās un sadarbību ar Fondu, taču aptauja satur daudz vairāk detalizētas
informācijas. Ar aptaujas rezultātiem pilnā apjomā var iepazīties Fonda mājas lapā sadaļā Par
mums/ Informatīvie materiāli un sadaļā Atbalstītie projekti/ EEZ un Norvēģijas finanšu
instrumenti.
INFORMATĪVIE MATERIĀLI
Fonds 2009.gadā ir sagatavojis un izdevis šādus informatīvus materiālus:
1. buklets “Publisko pakalpojumu kvalitātes paaugstināšana valsts, reģionālā un vietējā
līmenī”, izdots 500 eksemplāros;
2. informatīvs plakāts “EEZ finanšu instruments”, izdots 150 eksemplāros;
3. informatīvs izdevums “Sabiedrības vienotības balvas pretendenti 2009.g.”, izdots 500
eksemplāros;
4. buklets “Atbalsts pašvaldībām kapacitātes stiprināšanā Eiropa Savienības politiku
instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un
pasākumu īstenošanai”, izdots 2000 eksemplāros;
5. buklets “Nevalstisko organizāciju administratīvās kapacitātes stiprināšana”, izdots
2000 eksemplāros.
2009.gadā izveidoti projektu apraksti – labās prakses piemēri par NVO fonda ietvaros
īstenotajiem projektiem. Projektu apraksti ievietoti mājas lapā gan latviešu, gan angļu
valodās, lai interesentiem ir iespēja iepazīt projektu veiksmes stāstus un smelties idejas un
pozitīvo pieredzi savu ideju īstenošanai.
FONDA INTERNETA MĀJAS LAPA
Visu gadu mājas lapa regulāri tika papildināta ar aktuālo informāciju un jaunumiem. Fonda
mājas lapā ir iespēja reģistrēties jaunumu saņemšanai, kas ļoti atvieglo visiem interesentiem
sekot jaunumiem Fonda darbībā un aktuālajiem projektu konkursiem. 2009.gada beigās Fonda
mājas lapa tika papildināta ar baneri NVO fonds gan latviešu, gan angļu valodā.
Fonds regulāri papildina mājas lapu ar jaunumiem tā darbībā, t.sk. izsludinātajiem
konkursiem, to nosacījumiem un iesniedzamajiem dokumentiem. Tāpat mājas lapā var atrast
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informāciju par visiem atbalstītajiem projektiem, to īstenotājiem un piešķirto finansējumu.
2009.gadā īpaša uzmanība tika pievērsta mājas lapas papildināšanai ar īstenoto projektu
rezultātiem. Tā mājas lapa papildināta ar projektu rezultātiem īstenotiem Eiropas Sociālā
fonda ietvaros, programmas “PHARE” ietvaros, EEZ un Norvēģijas finanšu instrumentu
ietvaros. Šie projektu rezultāti ir pieejami mājas lapas sadaļā Atbalstītie projekti zem attiecīgā
finanšu instrumenta.
Kopumā 2009.gadā Fonda mājas lapa tika apmeklēta 84 025 reizes, t.i. vidēji 230
apmeklējumi dienā. Mājas lapu apmeklējuši 32 852 unikālie apmeklētāji. Salīdzinot ar
iepriekšējo gadu, apmeklējumu skaits ir palielinājies, kas skaidrojams ar to, ka 2009.gadā tika
izsludināti 7 projektu konkursi: 3 konkursi NVO fonda ietvaros, kā arī jauni konkursi Eiropas
Sociālā fonda ietvaros un Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta ietvaros.
97% mājas lapas apmeklētāju ir no Latvijas, taču Fonda mājas lapu apmeklējuši interesenti no
84 valstīm: vairāk nekā 200 reizes to ir apmeklējuši viesi no Lielbritānijas un Vācijas, vairāk
nekā 100 reizes – no Norvēģijas, ASV, Zviedrijas, Krievijas un Beļģijas, vairāk nekā 50
reizes – no Lietuvas, Somijas, Igaunijas, Šveices un Īrijas. 30-50 reizes informācija Fonda
mājas lapā ir meklēta no Ukrainas, Francijas, Itālijas, Nīderlandes, Dānijas, Polijas, Gruzijas,
Čehijas, Serbijas un Turcijas.
SADARBĪBA AR CITĀM IESTĀDĒM UN INSTITŪCIJĀM
Sabiedrības integrācijas fonda darbinieki piedalās dažādās darba grupās, komitejās un
komisijās. Tā 2009.gadā:
1) sekretariāta direktore pārstāvēja Fondu Invalīdu lietu nacionālās padomē, kas
izveidota Labklājības ministrijā;
2) sekretariāta direktore pārstāvēja Fondu Eiropas Savienības struktūrfondu (ESF)
vadības un uzraudzības komitejā, ko izveidoja Finanšu ministrija;
3) direktora vietniece pārstāvēja Fondu ESF 1.darbības programmas "Cilvēkresursi un
nodarbinātība" 1.5.1.pasākuma "Labāka regulējuma politika" uzraudzības komitejā, ko
izveidoja Ministru prezidents un vadīja Valsts kancelejas direktors;
4) direktora vietniece pārstāvēja Fondu ESF 1.darbības programmas "Cilvēkresursi un
nodarbinātība" 1.5.2.pasākuma "Cilvēkresursu kapacitātes stiprināšana" uzraudzības
komitejā, ko izveidoja Ministru prezidents un vadīja Valsts kancelejas direktors;
5) Projektu nodaļas vadītāja bija Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda
tematiskās izvērtēšanas konsultatīvās darba grupas locekle, ko izveidoja un vadīja
Finanšu ministrija;
6) Projektu nodaļas vadītāja bija Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda
vadības komitejas locekle, ko izveidoja un vadīja Tieslietu ministrija;
7) Finanšu kontroles nodaļas vadītāja vietniece piedalījās Finanšu ministrijas izveidotajā
darba grupā par "Metodikas projekta par kopsummas maksājumu un vienas vienības
izmaksu piemērošanu struktūrfondu projektos izstrādi", kā rezultātā tika izstrādāta
augstākminētā metodika un apstiprināta Ministru kabinetā;
8) Komunikāciju - sabiedrisko attiecību speciāliste pārstāvēja Fondu Eiropas Savienības
struktūrfondu Komunikācijas vadības grupā, ko izveidojusi un vada Finanšu
ministrija;
9) Komunikāciju - sabiedrisko attiecību speciāliste kā Fonda pārstāve regulāri piedalās
NVO un Ministru kabineta sadarbības memoranda padomes sēdēs.
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PERSONĀLS
2009.gadā Fonda sekretariātā darbinieku skaits samazinājās par 15%, tā gada sākumā Fondā
strādāja 68 darbinieki, bet gada beigās – 58 darbinieki. 2009.gadā Fondā kopumā tika
nodarbināti 63 ārštata darbinieki.
No Fonda darbiniekiem (58 štata darbinieki) pārskata periodā 45 ir amatpersonas. Pārskata
gada beigās 3 darbinieces atradās grūtniecības un dzemdību atvaļinājumā un 2 bērna kopšanas
atvaļinājumā (kopumā 2009.gada laikā bērna kopšanas atvaļinājumā atradās 7 darbinieces).

Fonda darbinieku sadalījums pēc vecuma un dzimuma
(31.12.2009.)
30
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3
0

0

0

0

0

0

20-29 gadi

30-39 gadi

40-49 gadi

Sievietes

50-59 gadi

60-69 gadi

Vīrieši

Īstenojot dažādas programmas, Sabiedrības integrācijas fonda sekretariāts darbam komitejās
un projektu iesniegumu vērtēšanai ir piesaistījis ārštata darbiniekus- komiteju locekļu un
vērtēšanas ekspertus.
2009.gadā izbeigtas darba tiesiskās attiecības ar 13 štata darbiniekiem, no tiem 11
amatpersonām un 2 darbiniekiem.
Darba tiesisko attiecību izbeigšanas iemesli:
a) darbinieka uzteikums - 2 gadījumi;
b) darba devēja uzteikums saistībā ar darbinieku skaita samazināšanu - 3 gadījumi;
c) uz noteiktu laiku noslēgta darba līguma izbeigšanās - 2 gadījumi;
d) darbinieka un darba devēja vienošanās - 6 gadījumi.
Īstenojot valsts politiku finanšu ekonomijas jomā, 2009.gada laikā pārskatītas Fonda
sekretariāta nodaļu un darbinieku funkcijas un veikti citi optimizācijas pasākumi. 2009.gadā
sekretariāta štata vietu skaits samazināts no 75 līdz 65.
2009.gadā Fonda sekretariātā darbā pieņemti 3 jauni darbinieki.
Darbinieki pieņemti pārskata gada 1.ceturksnī, tai skaitā par vienu vakanto vietu konkurss
izsludināts jau 2008.gada nogalē.
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Darbinieku skaita izmaiņas pa nodaļām
Struktūrvienības nosaukums
Vadība
Iekšējā audita nodaļa
Finanšu kontroles nodaļa

01.01.2009.
2
1
14 (t.sk. 3
dzemdību vai
bērna kopšanas
atvaļin)
11 (t.sk. 1 bērna
kopš. atvaļin.)

Struktūrfondu uzraudzības nodaļa

Programmu uzraudzības nodaļa
Grāmatvedības nodaļa
Projektu konkursu nodaļa

13 (t.sk. 2 bērna
kopš. atvaļin.)
3
9

Projektu nodaļa
Atbalsta nodaļa

2
13

31.12.2009.
2
2
10 (t.sk. 2
grūtniecības vai
bērna kopšanas
atvaļin.)
7 (t.sk. 2
grūtniecības vai
bērna kopšanas
atvaļin.)
11
4
10 (t.sk. 1
dzemdību
atvaļinājumā)
2
10

2009.gadā, rodoties brīvām vakancēm Fondā un aizpildot tās, notikusi šāda darbinieku
karjeras virzība:
1) Finanšu kontroles nodaļas finanšu speciālists  iecelts par Grāmatvedības nodaļas
vadītāja vietnieku (1 gadījums);
2) asistents Projektu konkursu nodaļā  iecelts par Projektu konkursu nodaļas projektu
vadītāju (1 gadījums).
2 darbiniekiem, kam darba līgumi bija noslēgti uz noteiktu laiku, rasta iespēja turpināt darbu
Fondā:
1) 1 gadījumā tādā pašā amatā Programmu uzraudzības nodaļā,
2) 1 gadījumā citā nodaļā mazāk atbildīgā amatā, bet saglabājot darba vietu Fondā.
SIF sekretariāta darbinieku izglītības līmenis (31.12.2009.)
Izglītības līmenis
Doktora grāds
Maģistra grāds
Profesionālā augstākā izglītība
Bakalaura grāds
Vidējā speciālā izglītība
Vidējā izglītība

Ir ieguvuši
23
12
14
3
6

Turpina studijas
4
3
6
-

2009.gadā augstākās izglītības diplomus ieguvuši 8 sekretariāta darbinieki:
Iegūtā izglītība, grāds
Maģistra grāds
Profesionālā augstākā izglītība
Bakalaura grāds

Darbinieku skaits
4
3
1
Kopā: 8
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Personāla apmācību raksturojums
2009.gadā Fondā organizēja apmācības, izmantojot šādus resursus:
1) Sabiedrības integrācijas fonda organizētie semināri, pieaicinot lektorus- speciālistus
attiecīgajā jomā;
2) Eiropas Savienības struktūrfondu vadībā iesaistīto institūciju darbiniekiem paredzētās
mācību iespējas (projekta ietvaros organizē un piedāvā Valsts kanceleja);
3) valsts iestāžu, mācību un konsultāciju firmu piedāvājums kvalifikācijas paaugstināšanai
paredzēto finanšu līdzekļu ietvaros;
4) iekšējā apmācība Fondā kopumā un tā nodaļu ietvaros (t.sk. informatīvi semināri, kur
darbinieki, kas apmeklējuši mācības ārpus SIF, nodod informāciju citiem interesentiem
Fondā);
5) 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

Skaits
185
1
1
Kopā: 187

2009.gadā darbinieku mācībām paredzēto ierobežoto finanšu līdzekļu dēļ, Fonda darbinieki
pārsvarā izmantojuši iespēju papildināt zināšanas bez maksas - no kopējā mācību skaita 75 %
gadījumos.
Lielākoties apmeklēti Fonda organizētie semināri darbiniekiem un Valsts kancelejas
piedāvātie semināri, kas saistīti ir Eiropas Savienības struktūrfondu administrēšanu.
Visvairāk apmeklēti semināri:
Fonda organizētie semināri - 87 reizes,
Valsts kancelejas semināri - 79 reizes.
Tematikas ziņā 2009.gadā visaktīvāk pilnveidotas zināšanas Eiropas Savienības jautājumos,
tai skaitā ar Eiropas Savienības fondu administrēšanu saistītos jautājumos, kā arī papildinātas
zināšanas dažādos ar valsts pārvaldes darbību saistītos jautājumos (iepirkumi, iekšējais audits)
un pilnveidotas vadības prasmes.
Apmeklētie semināri 2009.gadā pa tēmām:
Nr.
1.
2.
3.
4.

Tēma
Valsts pārvaldes darbība (normatīvo aktu izstrāde,
iepirkumi, iekšējais audits)
Eiropas Savienības jautājumi, t.sk. ar Eiropas Savienības
fondu administrēšanu saistīti jautājumi
Vadības prasmes (t.sk. kvalitātes vadība, projektu vadība)
Citi

Darbinieku skaits
97
73
16
1

Darbinieki papildinājuši zināšanas/ kvalifikāciju arī par personīgiem līdzekļiem, piemēram,
grāmatvedībā un svešvalodās, ir iegūti sertifikāti.
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AUDITS
Pārskata gadā Iekšējā audita nodaļas darbinieki ir pārbaudījuši un analizējuši Fonda vadības izveidotās
iekšējās kontroles un atbilstoši iekšējā audita gada plānam veikuši 7 auditus sešās audita sistēmās (sk.
Tabulu Nr.1).
Tāpat detalizēti ir pārbaudīti Eiropas Ekonomikas zonas (turpmāk - EEZ) un Norvēģijas valdības
divpusējā finanšu instrumenta NVO fonda grantu shēmā „NVO darbības atbalsta programma” 6
projekti un grantu shēmā „NVO projektu programma” 2 projekti, Eiropas Sociālā fonda (turpmākESF) programmā 2 projekti, valsts budžeta programmā „Latviešu valodas apguve pieaugušajiem” 5
projekti.

Iekšējā audita nodaļas 2009. gadā veiktie auditi
Tabula Nr.1

Nr.p.
k.

1.

2.

Auditējamā sistēma

Audita nosaukums

Citi auditu veidi: EEZ un
Norvēģijas
finanšu
instrumentu
programmu
projektu izpilde
Eiropas
Savienības
(turpmāk-ES)
finansēto
programmu un projektu
sistēma (ESF 2007:2013)

EEZ un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta
NVO fonda grantu shēmas "NVO darbības atbalsta
programma" un "NVO projektu programma" projektu
2007. gada darbības audits
ES finansēto programmu un projektu sistēma (ESF: 20072013) Programmu uzsākšana, konkursu dokumentācijas
sagatavošana, konkursu norise un uzraudzība, līgumu
slēgšana.
EEZ un Norvēģijas valdības finanšu instrumentu grantu
shēmu projektu vadības, uzraudzības un ziņošanas sistēmas
un Finanšu un naudas plūsmas vadība un kontrole,
projektu uzskaites sistēma
Valsts budžeta programmas "Latviešu valodas apguve
pieaugušajiem" 2007.gada Finanšu un naudas plūsmas
vadība un kontrole, projektu uzskaite. Projektu vadības,
uzraudzības un ziņošanas sistēma un projektu izpilde

3.

EEZ un Norvēģijas finanšu
instrumentu programmu un
projektu sistēma

4.

Valsts budžeta finansēto
programmu un projektu
sistēma

5.

Citi auditu veidi: ESF
finansētās
programmas
projektu izpilde

6.

Finanšu vadība

7.

ES finansēto programmu
un
projektu
sistēma
(Transition Facility)

ESF
finansētās
programmas
projekta
VPD1/ESF/NVA/06/GS/3.3.1.1./0001/0145/65 un projekta
VPD1/ESF/NVA/06/GS/3.3.1.1./ 0001/0144/83 izpilde
Aktīvu
(pamatlīdzekļu,
kapitālieguldījumu)
un
pakalpojumu plānošana, iepirkumu organizēšanas un
veikšana, iegāde, apmaksa un kontrole
ES Pārejas programmas (Transition Facility) projektu
noslēgums un pēcieviešanas pārbaudes sistēma

Auditu skaits kopā:

Audita veikšanas
periods
2009.gada
I ceturksnis

2009.gada
II ceturksnis

2009.gada
II ceturksnis

2009.gada
III ceturksnis

2009.gada
III ceturksnis
2009.gada
IV ceturksnis
Sākta 2009.gada
IV ceturksnī

7 auditi

Par visu pabeigto auditu rezultātiem ir sagatavoti ziņojumi, kuros sniegts pārbaudīto sistēmu
novērtējums un ieteikti nepieciešamie uzlabojumi. Veikto pārbaužu rezultātā ir secināts, ka
kopumā iekšējās kontroles sistēma ir izveidota un darbojas, izņemot atsevišķi trūkumi
konstatēti EEZ un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumentu NVO programmu un
projektu (2007.g.) sistēmā, ESF finansētās programmas projektu izpildē, kā arī finanšu
vadības sistēmā.
Iekšējā audita nodaļas sagatavotie audita ziņojumi pēc to saskaņošanas ar sekretariāta vadību
un darbiniekiem tiek izskatīti un apstiprināti Fonda padomes sēdē, un Iekšējā audita nodaļa
turpina uzraudzību par audita rezultātā apstiprināto ieteikumu ieviešanu.
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ĀRĒJO AUDITORU VEIKTĀS 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, Valsts kases, EET finanšu instrumenta un
Norvēģijas 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
pārbaužu rezultāti ir bijuši labi.
2009. gadā Fondā veiktie auditi un pārbaudes
Tabula Nr.2

Institūcija, kura
veikusi vai pilnvarojusi
veikt pārbaudi vai
auditu

Pārbaudes nosaukums

1.

Latvijas
Republikas
Valsts kontrole

Finanšu revīzija par Īpašu uzdevumu ministru
sabiedrības integracijas lietās sekretariāta
2008.gada finanšu pārskata sagatavošanas
pareizību ( t.sk. pārbaude Sabiedrības
integrācijas fondā )

2.

Eiropas
Komisijas
Nodarbinātības, sociālo
lietu un vienlīdzīgu
iespēju
ģenerāldirektorāts

Regulas (EK) Nr. 438/2001 15.panta pārbaude
Eiropas sociālā fonda ietvaros

3.

Latvijas valsts
ģenerāldirekcija

Dokumentu uzkrāšanas, uzskaites, saglabāšanas
un izmantošanas pārbaude

4.

Centrālās finanšu līguma
aģentūras uzdevumā SIA
„Revīzija un vadības
konsultācijas”

Nr.p.
k.

arhīvu

5.

Valsts kase

6.

Valsts kase

7.

EET finanšu instrumenta
un Norvēģijas finanšu
instrumenta birojs

8.

Latvijas
Republikas
Valsts kontrole

Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta
un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu
instrumenta sadarbības līguma Nr. LV 0006 par
grantu shēmas „Projektu sagatavošanas fonds”
starpposma pārskatos iekļauto izdevumu
atbilstības audits
Izdevumu deklarācijas pamatojošo dokumentu
izlases pārbaude (1.darbības programma
„Cilvēkresursi un nodarbinātība” par laika
periodu no 01.08.2009. līdz 31.08.2009.)
Izdevumu deklarācijas pamatojošo dokumentu
izlases pārbaude (1.darbības programma
„Cilvēkresursi un nodarbinātība” par laika
periodu no 01.10.2009. līdz 31.10.2009.)
Ārējā uzraudzības vizīte (Projekts: LV0008;
LV0006; LV0061)
Likumības revīzija par Eiropas Savienības
struktūrfondu administrēšanas sistēmas izmaksu
efektivitāti un atbilstību tiesību aktiem.
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Audita veikšanas periods

Pabeigta 2009.gada
I ceturksnī

2009.gada
I ceturksnis

2009.gada
I ceturksnis

2009.gada
I ceturksnis

2009.gada
III ceturksnis

2009.gada
IV ceturksnis

2009.gada
IV ceturksnis
Sākta 2009.gada
IV ceturksnī

BUDŽETA INFORMĀCIJA
55.01.00 SABIEDRĪBAS INTEGRĀCIJAS FONDA VADĪBA
Darbības galvenie mērķi:
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
ieņēmumiem
Izdevumi – kopā
Kārtējie izdevumi
Subsīdijas un dotācijas
Izdevumi kapitālieguldījumiem
Uzturēšanas izdevumu transferti

2009. gada plāns (LVL,
tūkstošos)
2
870.5
240.2
630.3
870.5
564.6
300.1
5.8
0

2009. gada izpilde (LVL,
tūkstošos)
3
693.3
63.0
630.3
688.3
564.6
117.9
5.8
0

55.02.EIROPAS EKONOMIKAS ZONAS UN NORVĒĢIJAS VALDĪBAS FINANŠU
INSTRUMENTU FINANSĒTOGRANTU 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 161 projektus, tai skaitā:
NVO darbības atbalsta programmā – 42 projekti;
NVO kapacitātes stiprināšanas programma – 51 projekti;
NVO projektu programma – 36 projekti;
Pilsoniskās sabiedrības stiprināšanas un sabiedrības integrācijas veicināšanas programma – 32
projekti.
Finansiālie rādītāji
1
Resursi izdevumu segšanai
Procentu ieņēmumi no ārvalstu
finanšu palīdzības budžeta
līdzekļu kontu atlikumiem
Saņemtie transferta pārskaitījumi
no valsts pamatbudžeta ārvalstu
finanšu palīdzības līdzekļiem
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem
Izdevumi – kopā

2009. gada plāns (LVL,
tūkstošos)
2
1 639,4
0

2009. gada izpilde (LVL,
tūkstošos)
3
1 641,0
1,6

1 299,1

1 299,1

340.3

340.3

1 912,4

1 533,0
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Kārtējie izdevumi
Subsīdijas un dotācijas
Izdevumi kapitālieguldījumiem
Atlikums gada sākumā

112,1
1 800, 3

109.6
1 423,4

273,8

273,8

55.03. TEHNISKĀ PALĪDZĪBA EIROPAS SOCIĀLĀ FONDA (ESF) PROJEKTU
ĪSTENOŠANAI (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
ieņēmumiem
Izdevumi - kopā
Kārtējie izdevumi
Kapitālie izdevumi

2009. gada plāns (LVL,
tūkstošos)

2009. gada izpilde (LVL,
tūkstošos

2
296,9
296,9

3
296,9
296,9

296,9
296,9
-

283.4
283.4
-

55.04. EIROPAS SOCIĀLĀ FONDA PROJEKTI (2007-2013)
Darbības galvenie mērķi:
Nodrošināt Eiropas Sociālā fonda darbības programmas “Cilvēkresursi un nodarbinātība”
papildinājuma 5.1. pasākums “Labāka regulējuma politika” un 5.2.pasākums “Cilvēkresursu
kapacitātes stiprināšana” 4 aktivitāšu un apakšaktivitāšu ieviešanu, tajā skaitā:
1.5.1.2. Administratīvo šķēršļu samazināšana un publisko pakalpojumu kvalitātes uzlabošana
1.5.1.3.1. Kvalitātes sistēmas izveide un ieviešana;
1.5.2.1. Publiskās pārvaldes cilvēkresursu plānošanas un vadības sistēmas attīstība;
1.5.2.2.1. Sociālo partneru administratīvās kapacitātes stiprināšana.
Finansiālie rādītāji
1
Resursi izdevumu
segšanai
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem
Izdevumi - kopā
Subsīdijas un dotācijas

2009. gada plāns (LVL,
tūkstošos)

2009. gada izpilde (LVL,
tūkstošos

2
380,2

3
380,2

380,2

380,2

380,2
380,2

354,0
354,0
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55.05. ATMAKSAS VALSTS PAMATBUDŽETĀ PAR EIROPAS SOCIĀLĀ FONDA
(ESF) FINANSĒJUMU 2007.-2013.GADA PLĀNOŠANAS PERIODĀ.
Darbības galvenie mērķi:
Eiropas Savienības fonda finansējuma saņēmēja veikto izdevumu atmaksa no Eiropas
Savienības fonda finansējuma.
Veikt atmaksu valsts pamatbudžetā par veiktajiem uzturēšanas izdevumiem Eiropas
Savienības fondu līdzfinansētajos projektos :
 apakšaktivitātē 1.5.1.2. „Administratīvo šķēršļu samazināšana un publisko pakalpojumu
kvalitātes uzlabošana” 2 projektiem,
 apakšaktivitātē 1.5.1.3.1. „Kvalitātes vadības sistēmas izveide un ieviešana”2 projektiem,
 apakšaktivitātē 1.5.2.1. „Publiskās pārvaldes cilvēkresursu plānošanas un vadības sistēmas
 attīstība” 2 projektiem.
Finansiālie rādītāji
1
Resursi izdevumu
segšanai
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem
Izdevumi - kopā
Uzturēšanas izdevumu
atmaksa valsts budžetam

2009. gada plāns (LVL,
tūkstošos)

2009. gada izpilde (LVL,
tūkstošos

2
865,6

3
865,6

865,6

865,6

865,6
865,6

11,5
11,5

PROJEKTS “EUROPE DIRECT INFORMĀCIJAS PUNKTU TĪKLA IZVEIDE UN
PĀRVALDE LATVIJĀ”

Finansiālie rādītāji
1
Resursi izdevumu
segšanai
Dotācija no Eiropas
Komisijas
Izdevumi - kopā
Subsīdijas un dotācijas

2009. gada plāns (LVL,
tūkstošos)

2009. gada izpilde (LVL,
tūkstošos

2
25,7

3
25,7

25,7

25,7

25,7
25,7

25,7
25,7
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NOZĪMĪGĀKIE UZDEVUMI 2010. GADAM

1. Turpināt Eiropas Sociālā fonda aktivitāšu, Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas
valdības finanšu instrumenta grantu shēmu, Latvijas – Šveices sadarbības programmas
grantu shēmas „NVO fonds veiksmīgu administrēšanu.
2. Aktivizēt un pilnveidot sadarbību ar Latvijas un ārvalstu institūcijām, pašvaldībām un
nevalstisko sektoru, kas paplašinātu iespējas izmantot Fonda kapacitāti jaunu programmu
un projektu administrēšanā.
3. Nodrošināt Fonda aktīvu līdzdalību projektā "“Sieviešu un bērnu tiesības Ukrainā” Komunikāciju komponente" un rast iespēju piedalīties citos starptautiskos projektos, kas
būtu svarīgs ieguldījums Fonda attīstībā ilgtermiņā, pieredzes uzkrāšanā un darbinieku
kvalifikācijas paaugstināšanā.
4. Turpināt aktīvi līdzdarboties politikas plānošanas dokumentu izstrādē, kas dotu iespēju
attīstīt un paplašināt Fonda darbības virzienus un palielināt Fonda darbinieku kompetenci.
5. Nodrošināt Fonda darba kvantitatīvo un kvalitatīvo rādītāju saglabāšanu augstā līmenī,
neraugoties uz vispārējo situāciju valstī un samazināto budžeta finansējumu Fondam.
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