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Rīgā 

 

07.12.2020. Nr. 1.7.-118 

Kultūras ministrijas 

Valsts sekretāra vietniecei 

Selgai Laizānei 

 

Kultūras ministrijas 

Sabiedrības integrācijas departamenta 

direktorei Jeļenai Šaicānei 

 

 

Par finansējumu ārvalstu fondu  

projektu līdzfinansējuma programmai 

 

Biedrība “Latvijas Pilsoniskā alianse” vēršas pie Kultūras ministrijas Sabiedrības integrācijas 

departamenta ar aicinājumu paredzēt finansējumu programmai “Sabiedrības integrācijas 

pasākumu īstenošana” Eiropas Komisijas, starptautisko organizāciju vai ārvalstu fondu 

ietvaros atbalstītajiem projektiem 2021.gadā”, kuras mērķis ir nodrošināt biedrību un 

nodibinājumu līdzdalību Eiropas Komisijas, starptautisko organizāciju vai ārvalstu fondu 

atbalsta programmās kas veicinātu Latvijas biedrību un nodibinājumu spēju līdzdarboties tādu 

projektu īstenošanā, kuros nepieciešams nodrošināt līdzfinansējumu tādā apjomā, ko nav 

iespējams nosegt biedrībām un nodibinājumiem no tiem pieejamiem finanšu līdzekļiem, 

piemēram, biedru naudām.  

Vēršam uzmanību, ka ārvalstu fondu, tai skaitā Eiropas Komisijas projektu konkursi nosaka, 

ka piešķirtais finansējums vienam projektam nevar pārsniegt 80 % no kopējā projekta apmēra. 

Projekta īstenotājiem papildus minētajam 20 % līdzfinansējumam ir jānodrošina 

priekšfinansējums pat 20 % apjomā no saviem līdzekļiem. Priekšfinansējums kā gala 

maksājums tiek atmaksāts pēc noslēguma ziņojuma un finanšu pārskata saņemšanas un 

apstiprināšanas, taču biedrībām un nodibinājumiem, kā bezpeļņas organizācijām, budžetā nav 

brīvu finanšu līdzekļu līdzfinansējuma un priekšfinansējuma nodrošināšanai jo īpaši 

pašreizējā ārkārtas stāvoklī. 

Sabiedrības integrācijas pasākumu veicināšanas risinājumi ir iekļauti arī jaunajā attīstības 

plānošanas dokumentā – pamatnostādņu projektā “Saliedētas un pilsoniski aktīvas sabiedrības 

attīstības pamatnostādnes 2021.–2027.gadam”, kuru izstrādā Kultūras ministrija sadarbībā ar 

līdzatbildīgajām institūcijām, kurā kā viens no rīcības pasākumiem ir plānots virziens 

“Integrācija” un “Demokrātijas kultūra un iekļaujošs pilsoniskums”, tostarp iekļaujot 

pasākumus pilsoniskās sabiedrības attīstības un ilgtspējas stiprināšanai. 

Publiski pieejamā informācija liecina, ka līdzfinansējuma programmas sniegto iespēju 

izmantojušas daudzas biedrības un nodibinājumi, savukārt Valsts ieņēmumu dienesta sniegtā 

informācija liecina, ka 3 gadu periodā biedrības un nodibinājumi ir spējuši piesaistīt dažādiem 

projektiem, kas, piemēram, veicināja Latvijas pilsoniskās sabiedrības izaugsmi, izglītošanu, 

drošumspēju, 41,4 milj. euro, bet līdzfinansējuma programmas neesamība var būtiski 
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samazināt ārvalstu fondu finansējuma piesaisti. Tas nozīmē mazāk naudas ieplūdīs Latvijas 

ekonomikā, biedrību un nodibinājumu attīstībā un izaugsmē, jaunu iniciatīvu izpildē, utt. 

Pēc Sabiedrības integrācijas fonda aprēķiniem (Nacionālās identitātes, pilsoniskās sabiedrības 

un integrācijas politikas pamatnostādņu 2012.–2018. gadam īstenošanas plāns 2017.–

2018. gadam) aptuveni 100 000 euro līdzfinansējums gadā nodrošina 1,5-4 milj. euro ārvalstu 

donoru finansējuma piesaisti Latvijā 2 gadu periodā1 (bez līdzfinansējuma šie līdzekļi aizplūst 

uz citām Eiropas Savienības dalībvalstīm). 

Vēršam uzmanību, ka biedrības un nodibinājumi, piesakoties ārvalstu fondu projektiem, 

rēķinās ar šo programmu, ko pastiprina fakts, ka Kultūras ministrijas publicētā informācija 

liecina par to, ka līdzfinansējuma līnijas būs pieejama 2021. gadā, taču Latvijas Pilsoniskā 

alianse noskaidroja, ka šī programma attieksies tikai uz programmām “Radošā Eiropa” un 

“Europe for Citizens”, bet ne uz visām Eiropas Komisijas, starptautisko organizāciju un 

ārvalstu fondu atbalsta programmām, kā tas ir bijis līdz šim. 

Tādēļ aicinām Kultūras ministriju rast iespēju paredzēt finansējuma piešķīrumu 

programmai “Sabiedrības integrācijas pasākumu īstenošana” Eiropas Komisijas, 

starptautisko organizāciju vai ārvalstu fondu ietvaros atbalstītajiem projektiem 

2021.gadā” vismaz 100 000 euro apmērā. Pretējā gadījumā biedrībām un nodibinājumiem 

nebūs iespējams līdzdarboties ārvalstu fondu programmās. 

 

Ar cieņu, 

 

Direktore  (paraksts*) Kristīne Zonberga 

 

 

* Dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu 

 

 

Zonberga +371 24245580 

kristine@nvo.lv 

 

 

                                                 
1 Par Nacionālās identitātes, pilsoniskās sabiedrības un integrācijas politikas pamatnostādņu 2012.-2018. gadam 

īstenošanas plānu 2017.-2018. gadam 
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Latvijas biedrības un nodibinājumi, kuri pievienojušies vēstules aicinājumam: 

1. Latvijas Jaunatnes padome 

2. Biedrība “Mediācijas telpa” 

3. Sabiedrības Līdzdalības Fonds 

4. Sociālās inovācijas centrs 

5. Vidusdaugavas NVO centrs 

6. Biedrība Piekrastes Konvents 

7. Fonds atvērtai Sabiedrībai DOTS 

8. Latvijas Dabas fonds 

9. Nodibinājums “Latvijas Evaņģēliski luteriskās Baznīcas Diakonijas centrs” 

10. Latgales skolu atbalsta fonds “Veronika” 

11. Biedrība “Radošās Idejas” 

12. Latvijas Zaļā kustība 

13. Izglītības inciatīvu centrs 

14. Latvijas Pieaugušo izglītības apvienības 

15. Nodibinājuma “Centrs Dardedze” 

16. Biedrību “Papardes zieds” 

17. Cat Care Community 

18. Sabiedriskās politikas centrs PROVIDUS 

19. Latvijas Cilvēktiesību centrs 

20. Centrs MARTA 

21. Latvijas Ornitoloģijas biedrība 

22. Skaņu mežs, Nepieradinātās mūzikas un filmu mākslas biedrība 

23. Klubs “Māja” 

24. Zero Waste Latvija 

25. Latvijas Lauku forums 

26. Rēzeknes invalīdu biedrība 

27. Sabiedrība par atklātību – Delna 

28. Latvijas Mednieku savienība 

29. Zaļā brīvība 

30. Ētikas tilts Latvijā 

31. Latvijas ukraiņu savienība 
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