ES DAUDZGADU BUDŽETS 2021. –
2027.GADAM
(1) 2020. gada 21. jūlijā ES dalībvalstis Eiropadomes ārkārtas sanāksmē
vienojās par ES daudzgadu budžetu 2021. - 2027. gadam un ES
Atveseļošanas instrumentu ES ekonomikas atbalstam izejai no COVID-19
krīzes
(2) ES daudzgadu budžeta 2021. – 2027. gadam piedāvājums Latvijai: 10,5
miljardi eiro
(3) No tiem 4,24 miljardi eiro atvēlēti kohēzijas politikas programmām (Eiropas
Sociālais fonds + (ESF+), Kohēzijas fonds (KF), Eiropas Reģionālais
attīstības fonds (ERAF)).

*Informācijas avots, kur
var arī iegūt vairāk info
šeit.

ES fondu atbalsta
programmas
Aptuveni 80% no fondiem administrē dalībvalstu institūcijas, pārējos 20% EK
institūcijas:
- Izglītības, audiovizuālās jomas un kultūras izpildaģentūra (EACEA) pārvalda
finansējumu izglītībai, kultūrai, audiovizuālajai nozarei, sportam, pilsoniskumam
un brīvprātīgo darbam;
- Mazo un vidējo uzņēmumu izpildaģentūra (EASME) administrē Apvārsnis
programmu (pētījumi un inovācijas)
- Eiropas Civilās aizsardzības un humānās palīdzības operāciju ģenerāldirektorāts
(ECHO) – humānās palīdzības un civilās aizsardzības programmas + reģionālās
programmas DEVCO;
- Inovācijas un tīklu izpildaģentūra (INEA) pārvalda ES programmas transporta,
enerģētikas un telekomunikāciju jomā.

ES VĒRTĪBU INSTRUMENTS
(1) Jaunajā ES budžeta plānošanas periodā Eiropas vērtību instrumentam tiek
piešķirts 1,6 miljrd. euro – („Tiesiskums” un „Pilsonība, vienlīdzība, tiesības un
vērtības”) - pilsoniskuma/demokrātijas stiprinošām organizācijām Latvijā
(2) Nav zināms, kā notiks administrēšana – EK/LV institūcija/NVO administrators

Par jaunā perioda ES atbalsta programmām, tai skaitā arī “Citizens, Equality,
Rights and Values” (Pilsoņi, vienlīdzība, tiesības un vērtības). Diskusijās iecerēts
apspriest programmu prioritātes, sagaidāmos rezultātus un idejas, kā ieviest
nākotnes projektus.

PLĀNOTAIS ATBALSTS NVO (I)
Pasākuma nosaukums

ES fondu
pieejamais
finansējums,
euro
Veselības veicināšanas un 10 626 667
slimību
profilakses
pasākumu
īstenošana
vietējai sabiedrībai

Atbalsts
pilsoniskās 1 249 755
sabiedrības
organizāciju
izaugsmei,
stiprinot
līdzdalību
publiskās
pārvaldes
lēmumu
pieņemšanas procesos

Atbildīgā
iestāde

Finansējuma
saņēmēji

Veselības
ministrija

Pašvaldības,
SPKC, NVO

Galvenās atbalstāmās darbības

1. Vietējie veselības veicināšanas pasākumi par
veselīgu
uzturu,
fiziskajām
aktivitātēm
un
traumatisma profilaksi
2. Vietējie pasākumi prenatālās un agrīnās bērnības
vecāku prasmju programmas īstenošanai
3. Vietējie veselības veicināšanas pasākumi atkarību
mazināšanai
4. Vietējie veselības veicināšanas pasākumi
reproduktīvās veselības jomā
5. Veselības veicināšanas un slimību profilakses
pieejas attīstība jauniešu centros pašvaldībās
Valsts kanceleja NVO, NVO un MK 1. Kapacitātes stiprināšanas pasākumi
memoranda
2. Konsultantu, ekspertu un speciālistu piesaiste
padome
3 Izvērtējumu, ekspertīžu un analīzes veikšana
4. Informatīvie un izglītojošie pasākumi
5. Dažādu sadarbības mehānismu izveide
6. Līdzdalības platformas un digitālie risinājumi

PLĀNOTAIS ATBALSTS NVO (II)
Pasākuma nosaukums

ES fondu
Atbildīgā
pieejamais
iestāde
finansējums,
euro
Atbalsta
pasākumi 1 613 198
Labklājības
diskriminācijas
riskam
ministrija
pakļautajām
sabiedrības
grupām vienlīdzīgu iespēju
un
tiesību
realizēšanai
dažādās dzīves jomās

Sabiedrības
saliedēšana, 3 124 388
veicinot
sabiedrības
pašorganizēšanos
un
paplašinot sadarbības un
līdzdarbības prasmes un
iespējas

Valsts
kanceleja

Finansējuma
saņēmēji

Galvenās atbalstāmās darbības

NVO

Pasākumi un pakalpojumi:
1. dzimumu segregāciju izglītībā un darba tirgū mazināšanai;
2. personu ar invaliditāti un funkcionāliem traucējumiem pilnvērtīgas
dzīves nodrošināšanai;
3. personām virs 50 gadu vecuma sociālās iekļaušanas veicināšanai un
sociālās atstumtības mazināšanai.

Sabiedrības
integrācijas
fonds
un
reģionālie NVO
atbalsta centri

1. Atbalsts Latvijas nevalstisko organizāciju fondam, t.sk, atbalsts
NVO darbībai (t.sk. atbalsts reģionālajiem NVO atbalsta centriem,
mazākumtautību līdzdalībai, atbalsts diasporas organizācijām u.c.),
kapacitātes un interešu pārstāvības spēju celšanai
2. Digitālo rīku un jauno tehnoloģiju risinājumu attīstība aktīvas un
iekļaujošas līdzdalības stiprināšanai un nodrošināšanai, tostarp,
veicinot informācijas resursu pieejamību un medijpratības prasmes
3. Atbalsts sabiedrības līdzdalības pasākumiem un aktivitātēm
saliedētas un pilsoniski aktīvas sabiedrības attīstības veicināšanai,
īpaši sabiedrības grupās ar zemu līdzdalības īpatsvaru

PLĀNOTAIS ATBALSTS NVO (III)
Pasākuma nosaukums

ES fondu
pieejamais
finansējums,
euro
Kultūras
kapitāla 3 124 388
izmantošana, lai uzlabotu
pilsonisko
izglītību
un
veicinātu kultūras jomas
operatoru
pārstāvniecības
nostiprināšanos

Sabiedrībā balstītu sociālo 49 940 295
pakalpojumu
pieejamības
palielināšana

Atbildīgā
iestāde

Kultūras
ministrija

Finansējuma
saņēmēji

Galvenās atbalstāmās darbības

Pašvaldību, NVO un
privātie
kultūras
operatori (tiešā grupa),
kultūras mediji

1. Kultūras jomas operatoru un institūciju kapacitātes un
konkurētspējas stiprināšana
2. Jaunu kultūras produktu un pakalpojumu izveide pilsoniskās
sabiedrības stiprināšanai, nodrošinot kultūras un pakalpojumu
pieejamību dažādām sabiedrības grupām un paplašinātu un
izglītotu kultūras procesu auditoriju, tai skaitā, senioru un
jauniešu iesaistīšanu kultūras un pilsoniskajās aktivitātēs
3. Kultūras jomas operatoru pasākumi, tai skaitā, auditorijas
attīstības pasākumi
4. Kultūras mediju aktivitātes sabiedrības informēšanai un
kultūras procesu analīzei
5. Atbalsts kultūras kritikas attīstībai un kultūras publiskā
atspoguļojuma paplašināšanai ar mērķi stiprināt sabiedrību
vienojošas un identitāti stiprinošas kultūras vērtības
6. Diasporas ģimeņu reemigrācijas veicināšana un pilsoniskās
sabiedrības stiprināšana
1. Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieejamības
palielināšana
atbilstoši
individuālajām
vajadzībām
2. Atbalsta dažādošana aprūpes nodrošināšanai cilvēka
dzīvesvietā

Labklājības NVO, pašvaldības
ministrija

PLĀNOTAIS ATBALSTS NVO (IV)
Pasākuma nosaukums

ES fondu
pieejamais
finansējums,
euro
Atbalsts jaunām pieejām 13 794 846
sabiedrībā balstītu sociālo
pakalpojumu
sniegšanā
(inovācijas)

Atbalsta instrumentu izstrāde 1 082 141
un
ieviešana
ģimenes
funkcionalitātes stiprināšanai
(2.kārta)

Atbildīgā
iestāde

Finansējuma
saņēmēji

Galvenās atbalstāmās darbības

Labklājības
ministrija

NVO, pašvaldības

1. Inovatīvu metožu sociālo pakalpojumu sociālās atstumtības
riskam pakļauto mērķa grupas personām sniegšanā
izstrāde/aprobēšana
2. Apmācības darbam ar pasākuma mērķa grupu un konsultatīvs
atbalsts sociālā pakalpojuma speciālistiem
3. Pierādījumos balstīti efektīvi/inovatīvi risinājumi atkarību
izraisošo vielu un procesu patēriņa mazināšanai, paredzot
sociālās inovācijas sociālās rehabilitācijas pakalpojuma
nodrošināšanā pilngadīgām personām institūcijā un dzīvesvietā

Labklājības
ministrija

NVO

1. Inovatīvu pakalpojumu no vardarbības cietušām personām no
ievainojamām grupām (veci cilvēki, cilvēki ar garīga rakstura
traucējumiem, cilvēki ar invaliditāti, cilvēki ar iepriekšēju
sodāmību, personas pēc ieslodzījuma un probācijas klienti)
izmēģināšana;
2. Individuālām vajadzībām atbilstošu sociālo pakalpojumu
attīstība un nodrošināšana augsta riska vardarbības ģimenē
gadījumos;
3. Jaunās pieejas izmēģināšana mobinga, savstarpējas
vardarbības bērnu un jauniešu vidū novēršanai un mazināšanai.

GATAVOŠANĀS DARBĪBAS
PROGRAMMAS 2021-2027
UZSĀKŠANAI
(1)
(2)
(3)
(4)

Nozaru stratēģijas/pamatnostādnes;
Darbības programma 2021.–2027.gadam (2021.gada aprīlī MK apstiprinājums);
ES fondu likums, Horizontālie MK utml noteikumi;
SAM MK noteikumi, Specifiskie atbilstības un kvalitātes kritēriji, Sākotnējie
ietekmes novērtējumi, Nolikumi
NVO iesaiste SAM ieviešanas
nosacījumu izstrādē
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@alianse

alianse@nvo.lv
kristine@nvo.lv

/CivicAllianceLatvia
+371 24245580
civicalliance_latvia

nvo.lv/app

