
Bāzes informācija, lēmumu pieņemšanai par NVO fonda prioritārajiem 

darbības virzieniem, projektu atbalstāmajām jomām un aktivitātēm. 
 

NVO fonda darbības stratēģijā 2016-2018 teikts, ka fonds atbilst sekojošiem politikas plānošanas 

dokumentiem: 

1. NAP2020 prioritāte -  “Cilvēka drošumspēja”, rīcības virziens “Cilvēku sadarbība, kultūra un 
pilsoniskā līdzdalība kā piederības Latvijai pamats”, kura ietvaros plānots veicināt Latvijas 
iedzīvotāju piederības sajūtu un lepnumu par valsti, pilsonisko līdzdalību un iesaisti nevalstisko 
organizāciju darbā, kā arī mazināt sabiedrības neiecietību pret citu tautību pārstāvjiem, veicinot 
iedzīvotāju savstarpējo uzticēšanos.  

2. Nacionālās identitātes, pilsoniskas sabiedrības un integrācijas pamatnostādnes 2012.-
2018.gadam rīcības virziens -  “Pilsoniskā sabiedrība un integrācija”, kura ietvaros cita starpā 
plānots veicināt iedzīvotāju ticību savām spējām ietekmēt lēmumu pieņemšanas procesus Latvijā 
iesaistoties nevalstisko organizāciju darbā, iesaisti brīvprātīgā darba aktivitātēs un labdarībā. 

 

Fonda stratēģijā ir noteikts, ka fonda mērķis ir finansiāli atbalstīt biedrības un nodibinājumus, lai  

• veicinātu iedzīvotāju līdzdalību un sadarbību sabiedriskajos procesos,  

• uzlabotu iedzīvotāju dzīves kvalitāti  

• stiprinātu demokrātiju un pilsoniskās sabiedrības ilgtspējīgu attīstību Latvijā. 

 

Fonda darbības 2016-2018 laikā sasniedzamie rezultāti 

Indikators Bāzes 
vērtība 
2015. 
gads 

Mērķa vērtība 
2018.gada 

beigās 

Pārbaudes avoti 

1. Brīvprātīgo skaita pieaugums 3.6% +1% NVO monitorings, t.sk. aptauja 

2. Iedzīvotāju daļa, kas pēdējo trīs 
gadu laikā ir iesaistījusies NVO 
aktivitātēs  

35.3% +5% NVO monitorings, t.sk. aptauja 

3. Sabiedrības līdzdalības indekss 31 33 Sabiedrības līdzdalības indeksa 
aptaujas dati 

4. Sabiedrības uzticības pieaugums 
NVO  

34.7% +1.5% EiroBarometra pētījums 
NVO monitorings, t.sk. aptauja 

5. NVO īpatsvars , kuras bieži  vai 
vidēji bieži sadarbojas ar citām NVO 

84.2% +3% NVO monitorings, t.sk. aptauja 

6. Plānošanas dokumentu un tiesību 
aktu skaits, par kuriem sagatavoti 
atzinumi/ Sagatavoto atzinumu 
skaits 

512 550 VK dati 
Progresa pārskati 

7. Iedzīvotāju skaits, kas tic 
personīgai spējai ietekmēt lēmumu 
pieņemšanas procesu Latvijā  

13.8% +2% NVO monitorings, t.sk. 
aptauja, 
EiroBarometra pētījums 



SPK NVO locekļu piedāvājums NVO fonda 2018.gada darbībai 
Tā kā NVO fonda 2018.gada budžets (400 000EUR) ir salīdzinoši neliels attiecībā pret visas Latvijas NVO sektoru vajadzībām, kā prioritāros fonda darbības 

virzienus  2018. gadam rosinām noteikt divus (no sešiem stratēģijā minētajiem), kuriem finansējums no publiskajiem avotiem ir minimāls vai nav nemaz: 

• 1. darbības virziens “NVO darbības stiprināšana”, kuram piešķirt 80% no kopējā finansējuma, no kura 

80% Makro līmenim (max summa 15 000EUR)  un 20% Mikro līmenim (max. summa 7 000EUR) 

• 2. darbības virziens “NVO interešu aizstāvības stiprināšana”, kuram piešķirt 20% no kopējā finansējuma. Ir tikai Makro līmenis (max. summa 15 000EUR) 

 

“NVO darbības stiprināšanai” var pieteikties organizācijas, kuras darbojas visās Fonda noteiktajās prioritārajās jomās un aktivitātēs, t.sk. interešu aizstāvības 

stiprināšanā, kas ir organizācijas papilddarbība, bet “NVO interešu aizstāvības stiprināšana” var pieteikties tikai tās NVO,  kuru pamatdarbība ir interešu aizstāvība 

nacionālā līmenī un līdzdalības aktivitātes politikas veidošanas un īstenošanas procesos. 

 

Attiecība starp virzieniem 80%/20% izvēlēta, balstoties uz  statistikas1 rādītājiem, ka 11% no Latvijas NVO darbojas interešu aizstāvības jomā. Tā kā uzskatām, ka ir 

nepieciešams veicināt šādu organizāciju darbu, tad paaugstinām procentuālo daļu līdz 20% no kopējā pieejamā finansējuma. 

 

Ierobežotā finansējuma apstākļos, rosinām ievērot principu, ka finansējums tiek piešķirts tikai tām NVO, kuru darbība nepārtrauktā periodā vismaz pēdējos 3 

gadus ir bijusi un ir šobrīd vērsta, saskaņā ar Fonda prioritārajām jomām un prioritārajām aktivitātēm, nevis jebkurai NVO, kura vēlas īstenot aktivitāti, kas 

atbilst prioritātēm. Šim principam būtu jābūt spēkā līdz brīdim, kad ir būtiski pieaudzis NVO fonda budžets. Atbilstoši jāpielāgo visa konkursa dokumentācija. 

 

Fonda darbības prioritārās jomas rosinām noteikt tādas, kas primāri atbilst plānošanas dokumentiem, kuri ir NVO fonda pamatā, un veicina Fonda darbības 

rezultatīvo rādītāju sasniegšanu 2018.gada beigās. Izvēloties šīs jomas un paturot prātā nelielo finansējuma apjomu, kā arī balstoties uz tabulā 1 un tabulā 2 veikto 

analīzi, SPK NVO locekļi kā NVO fonda 2018.gada prioritārās jomas aicina noteikt: 

1. Pilsoniskās līdzdalības veicināšana un sabiedrības iesaiste nevalstisko organizāciju darbā  

2. Brīvprātīgā darba aktivitāšu un labdarības iniciatīvu veicināšana 

un kā priroritārās aktivitātes aicina noteikt: 

1. Pilsoniskās izglītības aktivitātes, kas izglīto par personu tiesībām un pienākumiem, pilsoniskās līdzdalības būtību, valsts darbību/uzbūvi, līdzdalības iespējām 

pašvaldības un valsts līmenī, u.tml. 

2. Aktivitātes pilsonisko prasmju attīstībai 

3. informatīva, izglītojoša, konsultatīva un materiāltehniska atbalsta sniegšana NVO un neformālām interešu grupām to darbībai un mērķu sasniegšanai 

4. NVO darbības popularizēšana, izglītojot sabiedrību par jau esošām pils. līdzdalības formām, to devumu sabiedrībai, iespēju iesaistīties to darbā 

5. Sabiedrības (t.sk. jauniešu) brīvprātīgā darba un labdarības aktivitāšu iniciēšana, apzināšana, koordinēšana, mentorēšana 

6. Sabiedrības līdzdalības aktivitāšu veicināšana politikas veidošanas un īstenošanas procesā pašvaldību, valsts pārvaldes un Eiropas Savienības līmenī (t.sk. NVO 

iesaiste plānošanas dokumentu un tiesību aktu izstrādes procesā, atzinumu sagatavošanā, interešu aizstāvības stratēģiju izstrāde un ieviešana) 

                                                           
1 Pārskats par NVO sektoru Latvijā. 2013 



 

Tabula 1: Plānošanas dokumentos noteiktie mērķi, uz kuriem balstās NVO fonda 2016-2018 darbības stratēģija, tam pieejamie finansu avoti un SPK NVO 

locekļu redzējums par aktivitātēm/darbībām, kas tiešā veidā palīdz sasniegt šos mērķus: 

Plānošanas 
dokuments, kura 
pamatā ir NVO 
fonda stratēģija 

2016-2018 

Plānošanas dokumenta mērķis  Atbalstāmās aktivitātes/darbību prioritātes 

NAP2020. 
Prioritāte -  “Cilvēka 
drošumspēja”, 
rīcības virziens 
“Cilvēku sadarbība, 
kultūra un 
pilsoniskā līdzdalība 
kā piederības 
Latvijai pamats”, 

1. veicināt Latvijas iedzīvotāju 
piederības sajūtu un lepnumu 
par valsti 

1.1. Aktivitātes, kas tiešā veidā veicina Latvijas iedzīvotāju piederības sajūtu un lepnumu par valsti  
1.2. Pilsoniskās izglītības aktivitātes valstiskuma, piederības un patriotisma veicināšanai 
1.3. Vienotas sociālās atmiņas veidošana 
1.4. Aktivitātes (semināri, sabiedriskās diskusijas un apspriedes, interneta lapu attīstība, informatīvi 

materiāli), kuru mērķis ir sekmēt pilsoņu īpatsvara pieaugumu Latvijā un nepilsoņu motivāciju 
iegūt Latvijas pilsonību 

1.5. Aktivitātes, kas padara pieejamu informāciju (tsk. pētījumi, diskusijas, raksti, videoblogi  utml. )  

2. veicināt pilsonisko līdzdalību un 
iesaisti nevalstisko organizāciju 
darbā 

2.1. Pilsoniskās izglītības aktivitātes, kas izglīto par personu tiesībām un pienākumiem, pilsoniskās 
līdzdalības būtību, valsts darbību/uzbūvi, līdzdalības iespējām pašvaldības un valsts līmenī, u.tml. 

2.2. Aktivitātes pilsonisko prasmju attīstībai 
2.3. Atbalsts tradicionālām un netradicionālām aktivitātēm, kas popularizē un veicina pilsoniskās 

līdzdalības norises, sabiedrības iesaistīšanos pilsoniskās līdzdalības aktivitātēs, t.sk. 
1.1. informatīva, izglītojoša, konsultatīva un materiāltehniska atbalsta sniegšana NVO un 

neformālām interešu grupām to darbībai un mērķu sasniegšanai 
1.2. NVO darbības popularizēšana, izglītojot sabiedrību par jau esošām pils. līdzdalības formām, to 

devumu sabiedrībai, iespēju iesaistīties to darbā. 
1.3. Sabiedrības (t.sk. jauniešu) brīvprātīgā darba un labdarības aktivitāšu iniciēšana, apzināšana, 

koordinēšana, mentorēšana 
1.4. Sabiedrības līdzdalības aktivitātes politikas veidošanas un īstenošanas procesā pašvaldību, 

valsts pārvaldes un Eiropas Savienības līmenī (t.sk. NVO iesaiste plānošanas dokumentu un 
tiesību aktu izstrādes procesā, atzinumu sagatavošanā, interešu aizstāvības stratēģiju izstrāde 
un ieviešana) 

1.5. Ziedošanas, mecenātisma un filantropijas tradīciju attīstības veicināšana 
2.2. NVO sadarbību veicinošas aktivitātes, t.sk. savstarpēja pieredzes apmaiņa un tīklošanās. 
2.3. 1.5. Aktivitātes, kas padara pieejamu informāciju (tsk. pētījumi, diskusijas, raksti, videoblogi  

utml. ) 
 

3. mazināt sabiedrības neiecietību 
pret citu tautību pārstāvjiem, 

3.1. Aktivitātes, kas saliedē sabiedrību dažādu tautu un kultūru jomā, kā arī mazina sabiedrības 
neiecietību pret citu tautību pārstāvjiem, t.sk.: 



veicinot iedzīvotāju savstarpējo 
uzticēšanos.  

 

a. aktivitātes, kas vērstas uz Latvijā dzīvojošo tautību pārstāvju, kultūras, tradīciju personisku 
iepazīšanu  

b. aktivitātes, kas vērstas uz Latvijā dzīvojošo tautu savstarpējo toleranci 
c. mazākumtautību un latviešu starpkultūru dialogs  
d. Starpkultūru dialoga prasmju attīstības veicināšana formālajā, neformālajā izglītībā 
e. Aktivitātes, kas padara pieejamu informāciju (tsk. pētījumi, diskusijas, raksti, videoblogi  

utml.) 
 

Nacionālās 
identitātes, 
pilsoniskas 
sabiedrības un 
integrācijas 
pamatnostādnes 
2012.-2018.gadam.  
Rīcības virziens -  
“Pilsoniskā 
sabiedrība un 
integrācija” 

4. veicināt iedzīvotāju ticību 
savām spējām ietekmēt 
lēmumu pieņemšanas 
procesus Latvijā iesaistoties: 

• nevalstisko organizāciju 
darbā 

• brīvprātīgā darba aktivitātēs 
un labdarībā 

 

4.1. NVO darbības popularizēšana, izglītojot sabiedrību par to darbu, devumu sabiedrībai un 
iespējām iesaistīties to darbā. 

4.2. Sabiedrības līdzdalības aktivitāšu veicināšana politikas veidošanas un īstenošanas procesā 
pašvaldību, valsts pārvaldes un Eiropas Savienības līmenī (t.sk. NVO iesaiste plānošanas 
dokumentu un tiesību aktu izstrādes procesā, atzinumu sagatavošanā, interešu aizstāvības 
stratēģiju izstrāde un ieviešana) 

4.3. Sabiedrības (t.sk. jauniešu) brīvprātīgā darba un labdarības aktivitāšu iniciēšana, apzināšana, 
koordinēšana, mentorēšana 

4.4. Ziedošanas, mecenātisma un filantropijas tradīciju attīstības veicināšana 
4.5. Aktivitātes, kas padara pieejamu informāciju (tsk. pētījumi, diskusijas, raksti, videoblogi  utml. ) 
 

 

Tabula 2: Unikālo aktivitāšu apkopojums, norādot, kurus politikas plānošanas mērķus un Fonda rezultatīvos rādītājus tās palīdz sasniegt 

Aktivitāte 

Kurus mērķus tieši 
palīdz sasniegt (no 

Tabulas nr1 
noteiktie mērķi 

2kollonā) 

Palīdz sasniegt NVO fonda 2016-2018 
rezultatīvos rādītājus 

1. Aktivitātes, kas tiešā veidā veicina Latvijas iedzīvotāju piederības sajūtu un lepnumu 
par valsti  

1  Nevienu  

2. Pilsoniskās izglītības aktivitātes valstiskuma, piederības un patriotisma veicināšanai 1 Visus. Bāzes aktivitāte, lai tiktu sasniegti visi 
rādītāji. 

3. Vienotas sociālās atmiņas veidošana 1 Nevienu  

4. Aktivitātes (semināri, sabiedriskās diskusijas un apspriedes, interneta lapu attīstība, 
informatīvi materiāli), kuru mērķis ir sekmēt pilsoņu īpatsvara pieaugumu Latvijā un 
nepilsoņu motivāciju iegūt Latvijas pilsonību 

1; 2 Netieši – 2,4,7 

5. Pilsoniskās izglītības aktivitātes, kas izglīto par personu tiesībām un 
pienākumiem, pilsoniskās līdzdalības būtību, valsts darbību/uzbūvi, līdzdalības 
iespējām pašvaldības un valsts līmenī, u.tml. 

1; 2; 4 Bāzes aktivitāte, lai tiktu sasniegti visi rādītāji. 

6. Aktivitātes pilsonisko prasmju attīstībai 2; 4 Bāzes aktivitāte, lai tiktu sasniegti visi rādītāji. 



7. informatīva, izglītojoša, konsultatīva un materiāltehniska atbalsta sniegšana NVO 
un neformālām interešu grupām to darbībai un mērķu sasniegšanai 

2; 4 Bāzes aktivitāte, lai tiktu sasniegti visi rādītāji. 

8. NVO darbības popularizēšana, izglītojot sabiedrību par jau esošām pils. 
līdzdalības formām, to devumu sabiedrībai, iespēju iesaistīties to darbā 

2; 4 Tieši - 1,2,3,4 
Pastarpināti, kas var izvērsties tieši  - 7 

9. Sabiedrības (t.sk. jauniešu) brīvprātīgā darba un labdarības aktivitāšu iniciēšana, 
apzināšana, koordinēšana, mentorēšana 
 

2; 4 Tieši - 1,2,3,4 
Pastarpināti, kas var izvērsties tieši  - 7 

10. Sabiedrības līdzdalības aktivitāšu veicināšana politikas veidošanas un īstenošanas 
procesā pašvaldību, valsts pārvaldes un Eiropas Savienības līmenī (t.sk. NVO 
iesaiste plānošanas dokumentu un tiesību aktu izstrādes procesā, atzinumu 
sagatavošanā, interešu aizstāvības stratēģiju izstrāde un ieviešana) 

1;2;4 Visus; Tieši – 2,3,4,5,6,7;  Netieši - 1 

11. Ziedošanas, mecenātisma un filantropijas tradīciju attīstības veicināšana 2; 4 Tieši – 2,3,4; Netieši – 1, 5 

12. NVO sadarbību veicinošas aktivitātes, t.sk. savstarpēja pieredzes apmaiņa un 
tīklošanās. 

2; 4 Tieši – 2,3,5 Netieši – 1,  

13. Aktivitātes, kas padara pieejamu informāciju (tsk. pētījumi, diskusijas, raksti, 
videoblogi  utml. ) 

1;2;3;4 Visus 

14. Aktivitātes, kas saliedē sabiedrību dažādu tautu un kultūru jomā, kā arī mazina 
sabiedrības neiecietību pret citu tautību pārstāvjiem, t.sk.: 
14.1. aktivitātes, kas vērstas uz Latvijā dzīvojošo tautību pārstāvju, kultūras, 

tradīciju personisku iepazīšanu  
14.2. aktivitātes, kas vērstas uz Latvijā dzīvojošo tautu savstarpējo toleranci 
14.3. Starpkultūru dialoga prasmju attīstības veicināšana formālajā, neformālajā 

izglītībā 

3 Netieši – 2,4 

 


