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Kultūras ministrijai
Sabiedrības integrācijas fondam
Par projektu priekšfinansējumu
Biedrība "Latvijas Pilsoniskā alianse" saņēmusi vairāku organizāciju aicinājumu rosināt
pārskatīt finansēšanas nosacījumus biedrībām un nodibinājumiem, kas tiek piešķirts no valsts
budžeta līdzekļiem, proti, atteikties no mehānisma, kas paredz, ka projekta īstenošanas gaitā no
projekta līdzekļiem tiek piešķirti 80-90 % no finansējuma un attiecīgi atlikusī daļa tiek piešķirta
pēc projekta noslēguma un gala atskaites saņemšanas. Šādu problemātiku biedrību un
nodibinājumu pārstāvji norādīja arī Latvijas Pilsoniskās alianses veiktajā aptaujā par finanšu
instrumentiem biedrību un nodibinājumu darbības atjaunošanai un attīstībai 2021. gada janvārī.
Biedrību un nodibinājumu jeb bezpeļņas organizāciju gadījumā šāds modelis rada būtiskas
grūtības finanšu plūsmas un nepieciešamo maksājumu veikšanai. Meklējot alternatīvus
risinājumus finansējuma plūsmas nodrošināšanai biedrībām un nodibinājumiem, Latvijas
Pilsoniskā alianse sadarbībā ar finanšu institūciju "Altum" organizēja semināru biedrībām un
nodibinājumiem par iespēju izmantot šīs institūcijas piedāvātos risinājumus. Tomēr Altum
piedāvātie risinājumi galvenokārt ir vērsti uz komercsektoru, kā arī ne mazāk būtiski –
aizdevumi nav bezprocentu.
Pieļaujam, ka šāds mehānisms ir ieviests kā "drošības" mehānisms, taču, mūsu ieskatā, projektu
īstenošana no Sabiedrības integrācijas puses tiek uzraudzīta rūpīgi un nav pamatojuma
finansējuma izmaksas dalīšanai, kas apgrūtina biedrību un nodibinājumu dalību projektu
īstenošanā vai pat attur no dalības konkursā, jo nevar izpildīt šādus nosacījumus.
Jāmin, ka Valsts kultūrkapitāla fonda administrētos projektos finansējums netiek dalīts, bet
projekta izpildes laikā tiek izmaksāts viss piešķirtais finansējums. Minētais liecina, ka projektu
īstenošana var notikt ar visu finansējumu atbilstoši plānam un valsts budžeta līdzekļu izmaksa
netiek apšaubīta.
Ņemot vērā izklāstīto, kā arī, lai veicinātu biedrību un nodibinājumu, jo īpaši mazo,
iesaistīšanos projektu konkursos, aicinām atteikties no finansējuma izmaksas dalīšanu
Sabiedrības integrācijas fonda administrēto projektu konkursos. Vēršam uzmanību, ka vēstulē
izklāstītā problemātika tikai pastiprināsies, proti, vīrusa Covid-19 pandēmijas laikā ir
samazinājies biedrībām un nodibinājumiem finansējums, kas saņemts no juridiskām un
fiziskām personām, bet darba apjoms saglabājies. Kā ir izteikušies biedrību un nodibinājumu
pārstāvji, tad situācija pēc ārkārtas stāvokļa varētu tikai pasliktināties, jo brīvie finanšu resursi
ziedotājiem ir īpaši samazinājusies, bet palīdzības lūdzēju skaits reģionos pieaug.
Latvijas Pilsoniskā alianse izsaka gatavību nodrošināt biedrību un nodibinājumu viedokļu
apkopojumu, kā arī noorganizēt Kultūras ministrijas, Sabiedrības integrācijas fonda un biedrību
un nodibinājumu pārstāvju tikšanos, lai detalizētu pārrunātu problēmsituāciju un iespējamos
risinājumus.
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Vēstule ir sagatavota ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu
atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par vēstules saturu
atbild Latvijas Pilsoniskā alianse.
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