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 Kultūras ministrijas 

ES fondu departamenta 

ES kultūras kontaktpunkta nodaļas 

vadītājam 

Andrejam Lukinam 

 

NVO sektora redzējums ES programmas 

 "Eiropa pilsoņiem" nākotnes perspektīvā jaunajā  

Rights and Values programmā pēc 2021.gada 

 

Biedrība “Latvijas Pilsoniskā alianse” ir iepazinusies ar Kultūras ministrijas sniegto informāciju 

par ES programmas “Eiropa pilsoņiem” nākotnes perspektīvu jaunajā Rights and Values 

programmā pēc 2021.gada, un sniedz atzinumu.  

Latvijas Pilsoniskā alianse, ņemot vērā savu pieredzi un kompetenci, kā arī apjautājot ES 

programmas “Eiropa pilsoņiem” līdzšinējos projektu īstenotājus, aicina Kultūras ministriju, 

veidojot nacionālo pozīciju, ņemt vērā NVO redzējumu: 

1. Ieguvums līdzšinējā ES programmā „Eiropa pilsoņiem” 

1) Iespēja iegūt finansējumu sadarbības projektiem ar citu ES valstu organizācijām. Vienlaikus 

NVO aicina lielāku uzmanību pievērst vietēja līmeņa organizācijām atbalsta saņemšanai. 

2) Vienkāršotas administratīvās atskaitīšanās prasības, it īpaši uzsverot “lump sum” un fiksētu 

izmaksu principus, kas būtiski atviegloja arī projekta vadību, ļaujot plānot daudz efektīvāk 

nelielas budžeta izmaiņas projekta īstenošanas gaitā. Vienlaikus NVO aicina īpašu uzmanību 

pievērst arī īstenoto iniciatīvu radītajai ietekmei uz politiskajiem lēmumiem, plašākas sabiedrības 

iesaisti utt. 

3) Iespēja uz Latviju aicināt dažādu jomu ekspertus no citām valstīm.  

4) Komunikācija par neskaidrībām programmas īstenošanā tiek pozitīvi vērtēta, jo gan vietējais 

kontaktpunkts, gan arī EACEA pārstāvji vienmēr ātri un konstruktīvi konsultē par neskaidrībām. 

Ko vajadzētu paturēt vai uzlabot, veroties nākotnes ES programmā „Eiropa pilsoņiem”, 

kas būs zem jaunās apkšprogrammas „Rights and Values”?  

1) Finansējumam būtu jābūt pieejamām arī tādām nacionālā līmeņa organizācijām, kuras 

darbojas dalībvalsts līmenī, spēcinot Eiropas Savienības kopīgās vērtības (demokrātiju, 

tiesiskumu, pilsonisko līdzdalību). Līdz šim šādas organizācijas varēja pieteikties Europe for 

Citizens projektiem tikai ar ES mēroga projektiem. Europe for Citizens finansējumam būtu jābūt 

pieejamām arī nacionālā līmeņa demokrātijas spēcināšanai, it sevišķi valstīs, kur ir demokrātijas 

apdraudējumi vai cilvēktiesību problēmas. Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja 

(EESK) izstrādātais priekšlikums, kas tika apstiprināts arī Eiropas Parlamentā, izveidot jaunu 

finanšu instrumentu jau nākamā daudzgadu finanšu shēmas ietvaros - ES demokrātijas, 
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cilvēktiesību un vērtību fondu, kuram būtu tādi paši mērķi kā Eiropas Demokrātijas un 

cilvēktiesību instrumentam, ir īpašo būtisks arī Latvijas nevalstiskajām organizācijām.  

2) Vajadzētu saglabāt vienkāršoto projektu atskaitīšanās kārtību. Vienlaikus NVO aicina ņemt 

vērā, ka pastāv arī digitālie rīki sabiedrības iesaistei, tādēļ pie gan budžeta aprēķināšanā, gan arī 

atskaites formās būtu jāparedz arī šāda formāta iesaistīšana, ne tikai klātienes līdzdalība.  

3) Europe for Citizens programmai nevajadzētu prasīt līdzfinansējumu no organizācijām 

trūcīgākajās ES dalībvalstīs, tai skaitā Latvijā, kur NVO nav iespējas piesaistīt pietiekamu 

līdzfinansējumu (it sevišķi tas attiecas uz ES strukturālo grantu atbalstu) 

4) Ņemot vērā, ka paredzētais finansējums ir mazs, aicinām īstenot plānoto iespēju, ka 

projektiem, kuriem nepietiek finansējuma, varētu piešķirt finansējumu papildus no īpašā budžeta 

bez jauniem konkursiem, ja daudz punktu kritēriju izvērtējumā. 

Latvijas Pilsoniskā alianse apliecina gatavību sadarboties arī turpmākajā izstrādes procesā, 

informējot un konsultējot, un aicina informēt biedrības direktori Kristīni Zonbergu 

kristine@nvo.lv par šī procesa tālāku izstrādi. 

 

 

Ar cieņu,  

 

 

Direktore                                               Kristīne Zonberga 
 

 

Zonberga 24245580 

kristine@nvo.lv 

 

 

 

 

 

 

 
Atzinums ir sagatavots ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. 

Par atzinuma saturu atbild biedrība “Latvijas Pilsoniskā alianse”. 
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