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Informatīvais ziņojums (kopsavilkums) 
 

„Par Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariāta diasporas un 
citām organizācijām piešķirtā valsts budžeta finansējuma izlietojumu īstenotajos 
projektos un tā kontroli laika periodā no 2004. līdz 2008. gadam”  

 
Saīsinājumi: 
BM Bērnu, ģimenes un sabiedrības integrācijas lietu ministrija 
ĪUMSILS Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariāts 
Komisija Biedrībām un nodibinājumiem piešķirto budžeta līdzekļu izlietojuma 

izvērtēšanas komisija 
LR Latvijas Republika 
MK Ministru kabinets 
NVO Nevalstiskā sektora daļa, kuru veido biedrības un nodibinājumi 
TM Tieslietu ministrija 
 

Saskaņā ar MK 2010. gada 3. augusta sēdes protokola (prot. Nr. 40 28.§) 2. punktu 
TM ir sagatavojusi informatīvo ziņojumu par Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības 
integrācijas lietās sekretariāta diasporas un citām organizācijām piešķirtā valsts budžeta 
finansējuma izlietojumu īstenotajos projektos un tā kontroli laika periodā no  
2004. – 2008. gadam. Saskaņā ar Ministru prezidenta 2010. gada 6. oktobra rezolūciju 
informatīvā ziņojumā kopsavilkums tiek iesniegts izskatīšanai un viedokļa sniegšanai 
Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memoranda īstenošanas padomes 
sēdē. Tiek iesniegts saīsināts informatīvā ziņojuma teksts, sakarā ar to, ka ziņojumam, kas tika 
nosūtīts izskatīšanai Ministru kabinetā, noteikts  ierobežotas pieejamības informācijas statuss. 

Pamatojoties uz MK 2008. gada 29. oktobra rīkojumu Nr. 650 „Par Īpašu uzdevumu 
ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariāta reorganizāciju”, BM no 2009. gada  
1. janvāra bija ĪUMSILS funkciju, tiesību, saistību, mantas, finanšu līdzekļu, lietvedības un 
arhīva pārņēmēja. 

Atbilstoši MK 2009. gada 6. maija rīkojuma Nr. 281 „Par Bērnu, ģimenes un 
sabiedrības integrācijas lietu ministriju” 2.2.1. apakšpunktam TM tika uzdots pārņemt no BM 
valsts politikas izstrādi sabiedrības integrācijas jomā, kā arī tās īstenošanas organizēšanu un 
koordinēšanu. Tādējādi atbilstoši MK 2009. gada 29. maija rīkojumam Nr. 359 „Par Bērnu, 
ģimenes un sabiedrības integrācijas lietu ministrijas reorganizāciju” no 2009. gada 1. jūlija 
TM ir atbildīgā par valsts politikas izstrādi sabiedrības integrācijas jomā, kā arī tās 
īstenošanas organizēšanu un koordinēšanu. 

TM sniedz informāciju par NVO piešķirto valsts budžeta līdzekļu izlietojumu laika 
periodā no 2004. – 2008. gadam, jo līdz ar saistību pārņemšanu, 2009. gadā NVO piešķirto 
valsts budžeta līdzekļu izlietojuma kontrole tika nodrošināta TM. 

Projektu konkursi ĪUMSILS tika izsludināti šādu Ministru kabineta apstiprināto valsts 
programmu ietvaros:  

1) Valsts programma „Sabiedrības integrācija Latvijā” (06.02.2001., MK protokola 
nr. 6., 34.§ 1. punkts): 

- mazākumtautību etniskās identitātes saglabāšana, līdzdalības un starpetniskā dialoga 
veicināšana 2004. – 2008. gadā; 

2) Pilsoniskās sabiedrības stiprināšanas programma 2005. – 2009. gadam 
(04.03.2005., MK rīkojums nr. 141): 

- atbalsts sociālās jomas NVO un uzdevumu deleģēšana NVO 2005. – 2008. gadā; 
- lauku NVO atbalsts 2005. – 2008. gadā; 
- atbalsts interešu aizstāvības NVO 2007. – 2008. gadā; 
- atbalsts NVO, kas darbojas ģeogrāfisko kopienu attīstības jomā 2008. gadā; 
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- atbalsts plānošanas reģionu sadarbības partneriem 2008. gadā; 
- resursu centru atbalsts 2006. - 2008. gadā. 

3) Valsts programma „Čigāni (romi) Latvijā 2007. – 2009. gads” (18.10.2006., MK 
rīkojums nr. 802):  

- atbalsts čigānu (romu) NVO 2006. – 2008. gadā; 
4) Valsts ilgtermiņa mērķprogramma „Lībieši Latvijā” (14.12.1999., MK protokola 

nr. 70, 24.§ 1. punkts) 
- atbalsts līvu (lībiešu) NVO 2004. – 2008. gadā;  

5) Valsts programma „Lībieši Latvijā 2008. – 2012. gadam” (04.08.2008., MK 
rīkojums nr. 463):  

- atbalsts līvu (lībiešu) NVO 2008. gadā;  
6) Latviešu diasporas atbalsta programma 2004. – 2009. gadam (05.10.2004., MK 

rīkojums nr. 738): 
- atbalsts latviešu diasporas NVO 2004. – 2008. gadā; 

7) Nacionālā programma iecietības veicināšanai 2004. – 2009. gadam (25.08.2004., 
MK rīkojums nr. 584): 

- atbalsts NVO, kas darbojas iecietības veicināšanas jomā 2005. – 2008. gadā. 
 

 Papildus, 2005., 2006. un 2007. gadā tika piešķirts finansējums dažām 
mazākumtautību organizācijām noteiktiem mērķiem paredzētas valsts budžeta programmas 
ietvaros, (skat. tabulā Nr. 1. „Piešķirtā finansējuma sadalījums pa gadiem”, sadaļā „tajā 
skaitā”). 
 Saskaņā ar likumu par valsts budžetu attiecīgajā gadā budžeta izdevumu pozīcijā 
„Subsīdijas un dotācijas” ĪUMSILS dotāciju projektiem tika atvēlēts šāds finansējuma 
apmērs: 

 
Tabula Nr. 1. Piešķirtā finansējuma sadalījums pa gadiem (2004. – 2008. gads) 

tajā skaitā: 

Gads 
Finansējums 

kopā pa 
gadu  

Programmai 
"Dotācija 
biedrībai 

"Mazākumtautību 
bērnu un jauniešu 

programma 
"Zelta 

kamoliņš""  

Programmai 
"Dotācija 

mazākumtautību 
bērnu un jauniešu 

sabiedriskajai 
organizācijai 

"Jaunība, 
Tradīcijas, 
Mūžība""  

Programmai 
"Dotācija 

mazākumtautību 
nevalstisko 

organizāciju 
pasākumu 

nodrošināšanai" 

2004  130 603      

2005 413 959   37 000 60 000   

2006 660 559  119 000    

2007 627 965  34 000   22 900 

2008 488 191      

KOPĀ: 2 321 277     
 

 
2009. gadā TM no BM pārņēma 570 valsts budžeta dotāciju projektus, kas kopā veidoja 

debitoru parādsaistības 726 077.42 latu apmērā. TM turpināja BM un ĪUMSILS  uzsākto 
projektu izvērtēšanas praksi ar mērķi noteikt piešķirto līdzekļu izmantošanas atbilstību 
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projektu mērķiem un atbilstību attiecīgajiem normatīvajiem aktiem. Intensīvi strādājot pie 
projektu pārskatu izvērtēšanas, no 2009. gada novembra līdz 2010. gada jūlijam TM ir 
norakstījusi 216 projektu pārskatus par 286 982.61 latiem. Līdz ar to debitoru parādsaistības 
uz 2010. gada 31. jūliju bija 439 094.81 lati (354 neapstiprināti projektu pārskati).   

 
Tabula Nr. 2. Projektu sadalījums pēc dotāciju konkursu programmām uz 2010. gada 

31. jūliju, latos. 

Nr. 
p.k. Projektu konkurss Projektu 

skaits 
Saistību 
summa 

1 Mazākumtautību etniskās identitātes saglabāšana, 
līdzdalības un starpetniskā dialoga veicināšana 

170 92 891.46

2 Atbalsts latviešu diasporas NVO 42 104 200.43
3 Atbalsts sociālās jomas NVO un uzdevumu 

deleģēšanas NVO 
15 28 989.12

4 Lauku NVO atbalsts 8 16 407.67
5 Atbalsts resursu centriem 0 0.00
6 Atbalsts NVO, kas darbojas iecietības veicināšanas 

jomā 
3 2 963.93

7 Atbalsts čigānu (romu) NVO 52 49 923.98
8 Atbalsts līvu (lībiešu) NVO 55 99 563.77
9 Mazākumtautību NVO pasākumu nodrošināšana 

(MK 17.04.2007 rīkojums Nr. 211) 
3 7 500.00

10 Atbalsts interešu aizstāvības NVO 4 14 065.10
11 Atbalsts NVO, kas darbojas ģeogrāfisko kopienu 

attīstības jomā 
0 0.00

12 Plānošanas reģionu sadarbības partneri 2 22 589.35
KOPĀ: 354 439 094.81

 
Vislielākās parādsaistības ir uzkrātas Latviešu diasporas atbalsta programmā  

2004. – 2009. gadam, valsts ilgtermiņa mērķprogrammā „Lībieši Latvijā” un valsts 
programmā „Sabiedrības integrācija Latvijā”  (mazākumtautību etniskās identitātes 
saglabāšana, līdzdalības un starpetniskā dialoga veicināšana). 

 
 

Tieslietu ministra vietā  
aizsardzības ministrs         I. V. Lieģis 
 
 
 
A. Rostovceva, 67036822 
aleksandra.rostovceva@tm.gov.lv  
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