
Finansējuma piesaistes iespējas 
kopienu stiprināšanai un viedo 

ciemu attīstībai
Kaltene, 29.septembris, 2022.gads



AIF  Kapacitātes projekti- organizācijas kapacitātes 
stiprināšanai

• Programmas mērķis stiprināt pilsoniskās sabiedrības sektora un organizāciju ilgtspēju un 

kapacitāti.

• Viena projekta finansējums: 6 000 - 20 000 eiro

• AIF finansējums: līdz 100% no projekta kopējā budžeta, avansa maksājums 90%;

• Projekta ilgums: 6 - 24 mēneši

• Atbilstības nosacījums: pretendentam UR jābūt reģistrētam vismaz 1 gadu pirms projekta 
iesniegšanas;

• Aktivitātes – viss, kas saistīts ar organizācijas kapacitātes celšanu un pilsoniskās sabiedrības 
veicināšanu: Organizāciju cilvēkresursu attīstība, stratēģisko vai rīcības plānu izstrāde  , Ziedojumu 
un citu līdzekļu piesaistes kampaņas, Organizācijas sabiedrisko attiecību un mārketinga aktivitātes, 
u.tml.

Papildus info: https://www.activecitizensfund.lv/



AIF Stratēģiskie projekti 
• Programma “Demokrātijas kultūra” mērķis stiprināt demokrātijas kultūru un 

pilsoniskuma apziņu Latvijā.

• Programmā tiks atbalstītas aktivitātes, kas palielina sabiedrības izpratni par demokrātiju 
(kampaņas, izglītības aktivitātes), veicina iedzīvotāju iesaisti pilsoniskajās aktivitātēs 
(līdzdalības prasmju attīstība, iedzīvotāju, jauniešu, mazaizsargāto cilvēku iesaiste u.c.) 
un stiprina pilsoniskās sabiedrības organizācijas interešu pārstāvībā un sabiedrībai 
nozīmīgu procesu uzraudzībā (iesaistīšanās lēmumu pieņemšanas procesos, pētījumi, 
informācijas pieejamība u.c.).

• Viena projekta finansējums: 40 000 - 105 000 eiro

• AIF finansējums: līdz 100% no projekta kopējā budžeta, avansa maksājums 90%;

• Projekta ilgums: 24 - 30 mēneši;

• Organizācijai ir vismaz 20 000 eiro vidējais apgrozījums pēdējos trīs gados!



Sabiedrības Integrācijas Fonds 

Programma «NVO fonds»
Atklāts projektu pieteikumu konkurss nevaldības 
organizācijām

• Programmas mērķis: stiprināt pilsoniskās sabiedrības ilgtspējīgu 
attīstību un demokrātiju Latvijā



Darbības virzieni

• Programmas finansējums- 100% ;
• Max projektu summa- 2000 -33 000 EUR
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NVO darbības 
stiprināšana

NVO interešu aizstāvības 
stiprināšana

Atbalsts NVO 
pilsoniskās sabiedrības 

aktivitātēm

NVO un iedzīvotāju 
savstarpējās sadarbības 

stiprināšana



SIF Programma “Ģimenei draudzīga 
pašvaldība”
• Programmas mērķis ir nodrošināt atbalstu NVO iniciatīvām ģimenēm 

draudzīgas vides veidošanā un sabiedrības līdzdalības veicināšanā, 
sekmējot pozitīvu attieksmi pret ģimenes institūciju un veicinot 
sadarbību ar pašvaldībām ģimeņu atbalsta politikas jautājumu 
risināšanā.

• Programmas finansējums 100%

• Projekta summa 2 500-15 000 EUR

• u.c.programmas, meklē info: https://www.sif.gov.lv



Atbalsta saņemšanas iespējas  no LEADER 
programmas 2023-2027.gadā

- Atbalsts, atbilstoši Partnerību stratēģijām;
1

- Atbalsta regulējums, atbilstoši MK noteikumiem;



8

Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas 
(vismaz 50%)

Produktu un pakalpojumu radīšana un attīstība 

(apgrozījums līdz 150 000 EUR)

•nelauksaimnieciskā uzņēmējdarbība,

•tūrisms, 

•lauksaimniecības produktu pārstrāde,

•darbinieku produktivitātes kāpināšana

• sociālā uzņēmējdarbība,

•kopprojekts ar pašvaldību lauku teritorijā,

•«Lauku biļete» - vienreizējs maksājums EUR 5000

Tirdzniecības vietas izveide/labiekārtošana

Teritorijas 

sakārtošana un sabiedrisko aktivitāšu 

dažādošana, t.sk. «viedo ciemu» iniciatīvas, 

kopstrādes telpas

Kopienu spēcinošas un vietas 

attīstības sekmējošas iniciatīvas

Atbalsts SVVA stratēģiju īstenošanai

Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība

58,5milj.EUR

Jauniešu iniciatīvas:

Vienreizējs maksājums EUR 5000

SABIEDIRSKA 

LABUMA 

PROJEKTI !

40% (max 75%),

līdz EUR 200 000 

70% (max 90%),

VRG sadarbībai 100%

līdz EUR 50 000,

pašvaldību infrastruktūrai līdz EUR 100 000

Atbalsta intensitāte

Projekta max attiec. 

izmaksu summa

Mērķis – sekmēt vietējo attīstību lauku teritorijā un sociālekonomisko atšķirību mazināšanos, īstenojot 

lauku kopienu ilgtspēju veicinošas vietējās attīstības iniciatīvas, kas ir iekļautas vietējo rīcības grupu (VRG) 

izstrādātajās vietējās attīstības stratēģijās

Lauku telpa – LEADER pieejas īstenošana (58,5milj.EUR, 7% no ELFLA)



Partnerību SVVA stratēģija

• Iesaistieties katras partnerības stratēģijas sagatavošanā (2023.gada 
pirmā puse);

• Stratēģijā tiks noteiks kādi projekti tiks atbalstīti un kādiem  tiks 
piešķirta papildus atbalsta intensitāte līdz 20%;

• Pirmie projektu konkursi 2023.gada nogalē;

Iespējams papildus intensitāte viedā ciema iniciatīvu projektiem….

• Jautājums- kā noteikt, vai projekts atbilst viedā ciema iniciatīvu 
projekta pazīmēm, kādas tās ir un kā pārbaudīt?



Smārdes piemērs: No stacijas tualetes 
par informācijas kultūrvietu



Kā neapjukt un saprast, kur varu saņemt atbalstu 
un kas jādara tālāk?

1. Jāsaprot kāda ir problēma un ir redzējums, kādā veidā  to var risināt;

2. Jāsaprot,  kādas aktivitātes vēlaties īstenot, lai problēmu risinātu;

3. Jānoskaidro, vai un kur iespējams saņemt atbalstu jūsu nepieciešamajām 
aktivitātēm;

4. Jāiepazīstas ar atbalsta saņemšanas nosacījumiem un jāizvērtē, vai jūsu 
organizācija un projekts ir atbilstošs;

5. Atbilstoši nolikumam, jāsagatavo projekta pieteikums (bieži tiešsaistes sistēmā);

6. Jāgaida, kamēr projektu izvērtēs (+- 3 mēneši):

7. Pēc pozitīva lēmuma saņemšanas, jāīsteno projekts atbilstoši projekta pieteikumā 
aprakstītajam; (iespēja saņemt avansa maksājums projekta ieviešanai);

8. Kad projekts īstenots, jāiesniedz finansētājam visas atskaites!

9. Visas izmaiņas jāsaskaņo  ar finansējuma devēju!

10. Ja ir jautājumi, obligāti zvani un noskaidro!



Paldies!

Ideju darbnīca: Kāpēc mēs (-ne)esam viedais ciems, kā to integrēt  
projektā?


