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1. IEVADS

 Latvijas pamattautas ir latvieši un lībieši (līvi). Mūsdienu Latvijā dzīvo 156 tautību 
pārstāvji.1  Lielākās etniskās grupas ir krievi, baltkrievi, ukraiņi, poļi u.c. Nacionālo 
minoritāšu jēdziens ir definēts likuma par Konvenciju 2. pantā: „Latvijas Republika paziņo, 
ka termins “nacionālās minoritātes”, kas nav definēts Konvencijā, Konvencijas izpratnē 
nozīmē Latvijas pilsoņus, kuri kultūras, reliģijas vai valodas ziņā atšķiras no latviešiem, 
paaudzēm ilgi tradicionāli dzīvojuši Latvijā un uzskata sevi par piederīgiem Latvijas valstij 
un sabiedrībai, vēlas saglabāt un attīstīt savu kultūru, reliģiju vai valodu.” 2 Likuma 2. pants 
arī nosaka, ka vienlaicīgi ar Latvijas pilsoņiem, kas uzskatāmi par piederīgiem pie 
nacionālajām minoritātēm, arī Latvijas nepilsoņi, citu valstu pilsoņi vai personas, kas 
pastāvīgi un legāli dzīvo Latvijā, var izmantot Konvencijā paredzētās tiesības.   
 Mazākumtautību veidošanās process tagadējā Latvijas teritorijā aizsākās 13.gs. un 
turpinājās līdz pat 20.gs. Rezultātā Latvijā dzīvo dažādas mazākumtautības, kurām ir 
atšķirīga attīstības vēsture, pārstāvju skaits un situācija ekonomiskajā, sociālajā un kultūras 
jomā. Dažādu vēsturisko, politisko, ekonomisko un kultūras faktoru, kā arī vēsturiskās 
attīstības rezultātā Latvijā dzīvojošās mazākumtautības ir kļuvušas par integrētu Latvijas 
sabiedrības daļu.
 Latviešu nacionālās atdzimšanas un nacionālās identitātes atjaunošanas process 20.gs. 
80. gadu otrā pusē skāra arī Latvijā dzīvojošās mazākumtautības, kas šajā laikā līdzdarbojās 
dažādās Latvijas politiskās dzīves aktivitātēs, kā arī uzsāka nacionālo biedrību dibināšanu. Šo 
biedrību mērķis 20.gs. 80. gados un 90. gadu sākumā bija etniskās identitātes atjaunošana. 
Šis process noritēja mazākumtautībām apvienojoties pēc tautību principa, piemēram, 1988. 
gadā tika dibinātas „Latvijas ebreju kultūras biedrība”, „Ukraiņu biedrība „Dņipro””, 
„Latvijas igauņu biedrība” u.c. Tika izveidota pirmā Itas Kozakevičas Latvijas nacionālo 
kultūras biedrību asociācija (turpmāk – LNKBA). 1991. gadā tika pieņemts likums par 
etniskajām grupām. Kaut arī šajā likumā nav ietverta mazākumtautību vai nacionālo un 
etnisko grupu definīcija un noteikts mehānisms šo grupu atbalstam, likums veicināja 
mazākumtautību kultūras dzīves organizēšanos jaunā pakāpē3. Latvijas mazākumtautību 
vēstures pētnieks L. Dribins uzskata, ka „Likuma galvenais mērķis bija ar kultūras 
autonomijas ieviešanu sekmēt minoritāšu atbrīvošanos no sovjetizācijas veicinātās 
denacionalizēšanas, palīdzēt  atgūt  nacionālo identitāti. Tas atvieglotu mazākumtautību 
apvienošanos ar latviešu nācijas demokrātiskiem spēkiem.”4
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1 www.pmlp.gov.lv – skatīts 15.08.2008.

2 Jēdziens mazākumtautība tiek lietots Programmas ietvaros kā sinonīms jēdzienam nacionālā minoritāte,  kas 
tiek lietots Vispārējās konvencijas par nacionālo minoritāšu aizsardzību tekstā un Latvijas Republikas likumā 
„Par Vispārējo konvenciju par nacionālo minoritāšu aizsardzību”. Kaut arī starptautiskajos un Latvijas 
Republikas normatīvajos aktos tiek lietots jēdziens nacionālā minoritāte, Latvijas politikas plānošanas 
dokumentos („Nacionālā programma iecietības veicināšanai 2005. – 2009.gadam” un valsts programma „Čigāni 
(romi) Latvijā 2007. – 2009. gadam”) tiek lietots jēdziens mazākumtautība.  Turpmāk Programmā tiek lietoti abi 
jēdzieni, ievērojot normatīvo aktu un politikas dokumentu ietvaros lietoto jēdzienu semantisko tuvību. 

3  Dribins L. Etniskās un nacionālās minoritātes Eiropā. Vēsture un mūsdienas. – Rīga: Eiropas Padomes 
Informācijas birojs, 2004. - 218. lpp. 

4 Turpat.

http://www.pmlp.gov.lv
http://www.pmlp.gov.lv
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 Kopš 90. gadu sākuma mazākumtautību biedrības ir Latvijas pilsoniskās sabiedrības 
veidošanās neatņemama sastāvdaļa. Kā raksta pētniece Z. Miezaine, „Par pilsonisko 
sabiedrību pieņemts dēvēt aktīvu sabiedrību, kas organizējusies interešu grupās – 
sabiedriskajās organizācijās”.5 Pašlaik Latvijā ir reģistrētas 9888 NVO6, no kurām vairāk kā 
250 ir mazākumtautību NVO7. Tieši tās ir savu etnisko grupu interešu paudēji un pārstāvji 
dialogā ar valsti. Ņemot vērā aktuālo pētījumu atzinumus, pilsoniskā sabiedrība Latvijā var 
veiksmīgi attīstīties, tajā iekļaujoties arī mazākumtautību NVO, kas sekmē ne tikai pašu 
mazākumtautību identitātes saglabāšanu un attīstību, bet arī mazina dažādu iedzīvotāju grupu 
nošķirtību ekonomiskā, ģeogrāfiskā un komunikatīvā vidē.8

 Atjaunotās neatkarīgās Latvijas valsts pastāvēšanas laikā tika nodrošināts 
daudzpusīgs valsts atbalsts mazākumtautību izglītības9, tradicionālo kultūru saglabāšanas un 
attīstības jomā10, kā arī atbalsts mazākumtautību NVO projektiem etniskās integrācijas 
jomā.11

 Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās (turpmāk – ĪUMSILS) ir 
vadošā valsts pārvaldes iestāde sabiedrības integrācijas jomā.12  2007. gada 13. novembrī 
apstiprinātā ĪUMSILS nolikuma 4.6. punktā ir noteikta ĪUMSILS atbildība īstenot  un 
koordinēt valsts atbalstu mazākumtautībām un to NVO.13

Piecu gadu pieredze īstenojot mazākumtautību atbalsta politiku Latvijā, ĪUMSILS rīcībā 
esošie situācijas regulāras analīzes rezultāti, dažāda veida diskusijās radušies atzinumi un 
darbs pie „Latvijas Republikas Sākotnējā ziņojuma par EP Vispārējās konvencijas par 
nacionālo minoritāšu aizsardzību izpildi Latvijā” (turpmāk – Ziņojums) dod iespēju konstatēt 
šādu situāciju mazākumtautību NVO darbībā:

1. ir nodrošināts, uzturēts un paplašināts mazākumtautību NVO dialogs ar valsti, 
izveidoti konsultatīvie mehānismi;

2. mazākumtautību NVO skaits nepārtraukti aug, līdz ar to var secināt, ka Latvijā 
dzīvojošo mazākumtautību vidū palielinās pilsoniskās aktivitātes līmenis;
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5 Miezaine Z. Valsts pārvalde un NVO līdzdalība – efektīvu sadarbības modeli meklējot. – Rīga: 2003. - 11. lpp. 

6 http://www.lursoft.lv/stat/ur_stat_066.html, - skatīts 15.08.2008. 

7 Par mazākumtautību NVO tiek uzskatītas tādas nevalstiskās organizācijas, kuru statūtos ir noteikti tādi mērķi, 
kā mazākumtautību etniskās identitātes saglabāšana, mazākumtautību tiesību aizsardzība, starpetniskā dialoga 
veicināšana.

8 Gaugere K., NVO loma sabiedrības integrācijā. - Pretestība sabiedrības integrācijai: cēloņi un sekas. –Rīga: 
Latvijas Universitātes Filozofijas un socioloģijas institūts, 2007. - 87.-114. lpp.

9  Latvija sadarbībā ar Eiropas Savienības PHARE projektu kopš 1995. gada ir veicinājusi īpašu atbalstu 
mazākumtautību vispārējās izglītības programmu apguvei. Pašlaik Latvijā tiek realizētas valsts finansētas 
izglītības programmas lietuviešu, igauņu, krievu,  poļu, ukraiņu, baltkrievu, ebreju,  čigānu (romu) valodās. (LR 
sākotnējais ziņojums par EP Vispārējās konvencijas par nacionālo minoritāšu aizsardzību izpildi Latvijā, 36. 
lpp.)

10 Sākot no 1998. gada, mazākumtautību tradicionālo kultūru pasākumi ir Vispārējo latviešu Dziesmu un deju 
svētku programmas obligāta sastāvdaļa.

11 2002.-2007. gadā SIF sniedzis atbalstu no valsts budžeta 1 338 947 LVL apmērā šādu projektu konkursu 
ietvaros: „Atbalsts sabiedrisko organizāciju projektiem etniskās integrācijas jomā”, „Atbalsts mazākumtautību 
kultūras biedrībām un asociācijām”, „Atbalsts mazākumtautību izglītībai, valodai un kultūrai”, „Latviešu 
valodas apguve pieaugušajiem” (informācija no SIF).

12 http://www.integracija.gov.lv/?id=59&sa=59&top=46&lang= - skatīts 30.11.2007.

13 Turpat.

http://www.lursoft.lv/stat/ur_stat_066.html
http://www.lursoft.lv/stat/ur_stat_066.html
http://www.integracija.gov.lv/?id=59&sa=59&top=46&lang
http://www.integracija.gov.lv/?id=59&sa=59&top=46&lang
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3. mazākumtautību NVO dibināšanas procesā un darbībā ir vērojama starpetnisko 
aktivitāšu īpatsvara palielināšanās, kā arī to biedrību skaita pieaugums, kas savā 
darbībā risina konkrētas kultūrsociālās problēmas;

4. pēdējo piecu gadu laikā ir pieaugusi mazākumtautību NVO kapacitāte centienos 
saglabāt un attīstīt savu identitāti.

 Vienlaicīgi ĪUMSILS ir konstatējis, ka mazākumtautību NVO darbībā pastāv vairākās 
problēmas, kas var negatīvi ietekmēt Latvijā dzīvojošo mazākumtautību līdzdalību 
pilsoniskās sabiedrības veidošanā un etniskās savdabības saglabāšanā:

1. Līdz šīm Latvijas valsts pārvaldē nav izstrādāts ārējais normatīvais akts, kas regulētu 
valsts atbalstu mazākumtautībām Latvijā. Vairākas mazākumtautību NVO iespējamās 
iniciatīvas etniskās savdabības saglabāšanai un attīstībai atrodas ārpus valsts 
pārvaldes institūciju kompetences un starpinstitūciju sadarbības ietvariem. Ir 
izveidojusies situācija, kad likumdošanā ietvertajiem principiem par mazākumtautību 
etniskās savdabības attīstību trūkst politikas īstenošanas mehānisma.

2. Mazākumtautību NVO trūkst kompetences resursu piesaistei no esošajiem 
finansējuma avotiem Latvijas un Eiropas Savienības līmenī, kā arī trūkst zināšanas 
apsaimniekojot līdzekļus. Zemas kompetences jēdzienā ietilpst gan nepietiekamas 
latviešu valodas zināšanas, gan organizatorisko prasmju trūkums un neefektīva 
līdzdalība komunikācijā ar valsts pārvaldi.

 Latvijas sabiedrībā kopumā pastāv stereotipiski priekšstati par mazākumtautību 
kultūru dažādību, reducējot dažādos publiskajos diskursos (mediju, politiskā un akadēmiskā) 
mazākumtautību kultūru spektru uz jēdzieniem, kas neatspoguļo Latvijas multietniskās vides 
priekšrocības.14

 Valsts finansiālais atbalsts mazākumtautību NVO darbībai pirmo reizi ir definēts 
„Likumā par valsts budžetu 1993. gadam”. Kopš 2003. gada valsts atbalstu mazākumtautību 
NVO etniskās identitātes saglabāšanai un to kapacitātes palielināšanai koordinē ĪUMSILS, 
bet saskaņā ar MK 2003. gada 19. augusta noteikumiem Nr. 459 „Grozījums Ministru 
kabineta 2003. gada 29. aprīļa noteikumos Nr. 241 „Kultūras ministrijas nolikums”” 
LNKBA finansējumu pārrauga Kultūras ministrija. 
 Dialogs ar mazākumtautību kopienām un atbalsts mazākumtautību NVO nav atkarīgs 
no pilsonības kritērija, jo saskaņā ar Biedrību un nodibinājumu likumu (2003) Latvijas 
pilsoņiem un nepilsoņiem ir vienādas iespējas dibināt NVO un darboties tajās. 

Situācija Eiropas Padomes dalībvalstīs

 Eiropas Padomes Konsultatīvā komiteja, kas izvērtē valsts veikto pasākumu 
adekvātumu Konvencijas principu īstenošanā, uzskata, ka EP dalībvalstu valdībām ir 
pienākums sniegt finansiālu atbalstu mazākumtautību centieniem kopt savu kultūru un 
identitāti.15  

Katrā EP dalībvalstī, kura parakstījusi un ratificējusi Konvenciju, ir īpaši mehānismi 
mazākumtautību etniskās identitātes saglabāšanai un atbalstam. 

Lietuvas Republika īsteno savu politiku mazākumtautību jomā ar Mazākumtautību un 
ārvalstīs dzīvojošo lietuviešu departamenta starpniecību. Departaments kopā ar citām valsts 
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14 Sk. Kultūru daudzveidība un iecietība Latvijā. Dati, fakti, viedokļi. – 2003; Makarovs V., Strode I. Uzskati 
par starpetniskajām attiecībām Latvijā. – 2005; Sabiedrības integrācijas aktuālākie aspekti. – SKDS – 2005.

15 Muižnieks N. (red.) Nacionālo minoritāšu konvencija – diskriminācijas novēršana un identitātes saglabāšana 
Latvijā. - Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2007.- 16. lpp. 
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institūcijām īsteno „Programmu mazākumtautību integrācijai Lietuvas sabiedrībā 
2005.-2010. gadam”, kas tiek finansēta no valsts budžeta. No valsts budžeta tiek finansēta arī 
nacionālo kultūras centru un NVO darbība.16 Līdzīga situācija ir arī Igaunijā, kur 2000.-2007. 
gadā tika realizēta Valsts programma „Integrācija Igaunijas sabiedrībā”, kuras turpinājums ir 
Nacionālais integrācijas plāns 2008. -2013. gadam.17 
 Polijā mazākumtautību politika ir Iekšlietu un administrācijas ministrijas pārziņā. 
2005. gadā Polijā tika pieņemts likums „Par nacionālajām un etniskajām minoritātēm un 
reģionālām valodām”, kas pašlaik pārtulkots visās (17) mazākumtautību un reģionālās 
valodās. Valstī darbojas arī romu programma un izglītības attīstības stratēģijas lietuviešu un 
vācu kopienām. Valsts atbalstu Polijā var saņemt gan atsevišķas mazākumtautību biedrības 
saviem projektiem, gan minoritāšu institūcijas (kultūras centri, bibliotēkas, muzeji).18   
 Vācija sniedz atbalstu četrām etniskajām grupām, kas ir atzītas par minoritātēm – 
sorbiem, frīziem, dāņiem un romiem. Īpaši ir jāatzīmē sorbu finansēšanas mehānismi. 
Saksijas un Brandenburgas satversmēs, kā arī Saksijas un Brandenburgas likumos par 
sorbiem ir noteikts, ka pavalstis apņemas atbalstīt  sorbu kultūru un identitāti. Jau 1998. gadā 
tapa Līgums par kopējo finansēšanu, kas paredz, ka finansiālo atbalstu sorbiem sniedz gan 
valdība, gan pavalstis. Fonds sorbu tautai ir vadošā institūcija, kas dala valsts līdzekļus starp 
sorbu NVO un citām iestādēm, kuru darbības mērķis ir sorbu identitātes, kultūras un valodas 
saglabāšana (skolas, muzeji, ansambļi, teātri u.c.).19

 Čehijā 2001. gadā tika pieņemts Etnisko un nacionālo minoritāšu likums. Arī citos 
likumos (izglītības, kultūras) ir sadaļas, kas attiecināmas uz mazākumtautību tiesībām. Kopš 
1998. gada darbojas Čehijas Republikas Valdības mazākumtautību padome, kas piedalās arī 
budžeta veidošanā. Mazākumtautību NVO saņem finansējumu no Kultūras, Izglītības un 
Labklājības ministrijas, 2006. gadā tām tika piešķirtas ap 1 475 000 LVL. Mazākumtautību 
finansēšanā piedalās arī pašvaldības, piemēram, 2006. gadā Prāgas pilsēta piešķīra 
mazākumtautību NVO ap 75 000 LVL. 
 Krievijā ir 173 reģionālās un 315 lokālās nacionālo un kultūras autonomijas. 2004. 
gadā tika izveidots Krievijas Federācijas Tautību lietu ministra postenis, bet Reģionālās 
attīstības ministrijas ietvaros darbojas Starpetnisko attiecību departaments, kura uzdevums ir 
Konvencijas principu īstenošana. Valsts politika nacionālo kultūru attīstībai ir nodrošināta 
dažādu programmu un apakšprogrammu ietvaros nacionālā un reģionālā līmenī. Piemēram, 
2001.-2005. gadā atbalsts mazākumtautībām tika īstenots Federālās mērķprogrammas 
„Krievijas kultūra” ietvaros uz konkursa pamata. Ar Maskavas pašvaldības atbalstu pilsētā 
notiek valsts nozīmes dažādu tautību pasākumi un starpetniski festivāli. Maskavas pilsētas 
valdība ir nodibinājusi Maskavas Tautību namu, kas koordinē sadarbību starp pilsētas 
nacionālajām autonomijām un organizē kultūras pasākumus.20 Valsts un pašvaldību budžeta 
līdzekļi, kas ir paredzēti mazākumtautību kultūras un identitātes saglabāšanai, pārsvarā tiek 
administrēti valsts un pašvaldību iestādēs.
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16 www.tmid.lt - skatīts 21.08.2008.

17 http://www.president.ee/en/duties/?gid=110880 - skatīts 15.08.2008.

18 www.mswia.gov.pl - skatīts 15.11.2007.

19 www.stiftung.sorben.com - skatīts 15.11.2007.

20 Second Report submitted by the Russian Federation pursuant to Article 25, Paragraph 1 of the Framework 
Convention for the Protection of National Minorities, http://www.coe.int/t/e/human_rights/minorities/
2._framework_convention_%28monitoring%29/2._monitoring_mechanism/
3._state_reports_and_unmik_kosovo_report/2._second_cycle/PDF_2nd_SR_Russian_Federation.pdf - skatīts 
27.11.2007.

http://www.tmid.lt
http://www.tmid.lt
http://www.mswia.gov.pl
http://www.mswia.gov.pl
http://www.stiftung.sorben.com
http://www.stiftung.sorben.com
http://www.coe.int/t/e/human_rights/minorities/2._framework_convention_%28monitoring%29/2._monitoring_mechanism/3._state_reports_and_unmik_kosovo_report/2._second_cycle/PDF_2nd_SR_Russian_Federation.pdf
http://www.coe.int/t/e/human_rights/minorities/2._framework_convention_%28monitoring%29/2._monitoring_mechanism/3._state_reports_and_unmik_kosovo_report/2._second_cycle/PDF_2nd_SR_Russian_Federation.pdf
http://www.coe.int/t/e/human_rights/minorities/2._framework_convention_%28monitoring%29/2._monitoring_mechanism/3._state_reports_and_unmik_kosovo_report/2._second_cycle/PDF_2nd_SR_Russian_Federation.pdf
http://www.coe.int/t/e/human_rights/minorities/2._framework_convention_%28monitoring%29/2._monitoring_mechanism/3._state_reports_and_unmik_kosovo_report/2._second_cycle/PDF_2nd_SR_Russian_Federation.pdf
http://www.coe.int/t/e/human_rights/minorities/2._framework_convention_%28monitoring%29/2._monitoring_mechanism/3._state_reports_and_unmik_kosovo_report/2._second_cycle/PDF_2nd_SR_Russian_Federation.pdf
http://www.coe.int/t/e/human_rights/minorities/2._framework_convention_%28monitoring%29/2._monitoring_mechanism/3._state_reports_and_unmik_kosovo_report/2._second_cycle/PDF_2nd_SR_Russian_Federation.pdf
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2. PROGRAMMAS SASAISTE AR VALDĪBAS UN MINISTRIJAS 
PRIORITĀTĒM UN ATBALSTĪTAJIEM POLITIKAS  PLĀNOŠANAS 
DOKUMENTIEM

 Programma „Valsts atbalsts mazākumtautībām Latvijā 2009.-2013. gadam” (turpmāk 
– Programma) ir vidēja termiņa politikas plānošanas dokuments uz pieciem gadiem, kura 
aktualitāti nosaka nepieciešamība īstenot virkni Latvijas starptautisko saistību un 
iekšpolitikas prioritāšu, celt mazākumtautību atbalsta efektivitāti sabiedrības integrācijas 
politikas ietvaros kā etnopolitisko komponentu.

2.1. Programmas sasaiste ar EP Vispārējo konvenciju par nacionālo minoritāšu 
aizsardzību
 Primārais starptautiskais normatīvais akts, kas nosaka Latvijas valdības atbalsta 
mazākumtautībām nepieciešamību, ir EP Vispārējā konvencija par nacionālo minoritāšu 
aizsardzību (turpmāk – Konvencija) (1995), kas Latvijā stājusies spēkā 2005. gadā. 

Latvijas Republikas likuma „Par Vispārējo konvenciju par nacionālo minoritāšu 
aizsardzību” (turpmāk – likums par Konvenciju) (2005) 5. pants nosaka, ka „Konvencijā 
paredzēto saistību izpildi koordinē Ārlietu ministrija un Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības 
integrācijas lietās.”

Konvencijas 15. pants nosaka, ka dalībnieki „Apņemas radīt nepieciešamos apstākļus, 
lai personas, kuras pieder pie nacionālajām minoritātēm varētu efektīvi piedalīties kultūras, 
sociālajā un ekonomiskajā dzīvē, kā arī sabiedriskajā dzīvē, īpaši tad, kad skartas 
minoritātes.”21

2.2. Programmas sasaiste ar Deklarāciju par I. Godmaņa vadītā Ministru kabineta 
iecerēto darbību

Deklarācijas par I. Godmaņa vadītā Ministru kabineta iecerēto darbību (turpmāk – 
Valdības deklarācija) sadaļas „Sabiedrības līdzdalība” 1.26. apakšpunkts nosaka, ka viena no 
valdības prioritātēm ir nodrošināt  sabiedrības līdzdalību politikas īstenošanā22 . Valdības 
deklarācijas 1.30 apakšpunkts nosaka, ka viena no prioritātēm ir arī iecietības veicināšana23. 
Valdības deklarācijas sadaļas „Kultūra” 9.9. apakšpunkts par vienu no valdības prioritātēm 
izvirza valsts atbalstu mazākumtautību iniciatīvām to kultūras tradīciju saglabāšanai ar mērķi 
veicināt starpkultūru dialogu24.

2.3. Programmas sasaiste ar Latvijas Satversmi
 Latvijas Satversmes 8. nodaļas 114. pants nosaka, ka „Personām, kuras pieder pie 
mazākumtautībām, ir tiesības saglabāt un attīstīt savu valodu, etnisko un kultūras 
savdabību.”25

2.4. Programmas sasaiste ar Latvijas Republikas likums „Par Latvijas nacionālo un 
etnisko grupu brīvu attīstību un tiesībām uz kultūras autonomiju” 

Latvijas Republikas likums „Par Latvijas nacionālo un etnisko grupu brīvu attīstību 
un tiesībām uz kultūras autonomiju” (turpmāk – likums par etniskajām grupām) (1991) 

IUMSILProg_050908_mazatbalsts; Programma „Valsts atbalsts mazākumtautībām Latvijā 2009.-2013. gadam”

21 Vispārējā konvencija par nacionālo minoritāšu aizsardzību. – Rīga: Eiropas Padomes informācijas birojs. – 
14. lpp.

22 http://www.mk.gov.lv/lv/mk/darbibu-reglamentejosie-dokumenti/deklaracija/ - skatīts 18.01.2008.

23 Turpat.

24 Turpat.

25 http://www.saeima.lv/Likumdosana/likumdosana_satversme.html - skatīts 21.09.2007.

http://www.mk.gov.lv/lv/mk/darbibu-reglamentejosie-dokumenti/deklaracija/
http://www.mk.gov.lv/lv/mk/darbibu-reglamentejosie-dokumenti/deklaracija/
http://www.saeima.lv/Likumdosana/likumdosana_satversme.html
http://www.saeima.lv/Likumdosana/likumdosana_satversme.html
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vienlaikus garantē virkni tiesību gan Latvijas Republikas (turpmāk – LR) dažādu nacionālo 
piederību iedzīvotājiem, gan visām nacionālajām un etniskajām grupām. 
 Arī Konvencijas 15. pantam piemīt kolektīvu tiesību dimensija, jo indivīda 
līdzdalības īstenošana ir arī kolektīva rīcība.
 Likuma par etniskajām grupām 5. pants garantē visiem Latvijas Republikas 
pastāvīgiem iedzīvotājiem: „Tiesības dibināt savas nacionālās biedrības, to apvienības un 
asociācijas. Valsts pienākums ir sekmēt to darbību un materiālo nodrošināšanu.” 

2.5. Programmas sasaiste ar citām valsts programmām
Valsts programma „Sabiedrības integrācija Latvijā” (2001) ir beztermiņa politikas 

plānošanas dokuments, kurā par vienu no demokrātijas attīstības instrumentiem ir izvirzīta 
mazākumtautību līdzdalības nodrošināšana, kā arī skarti mazākumtautību kultūras iniciatīvu 
finansējuma un citi aspekti26 . Aktualizējot Valsts programmu „Sabiedrības integrācija 
Latvijā” (2001), ir izstrādātas Sabiedrības integrācijas politikas pamatnostādnes 2008. – 
2018. gadam.
 Valsts programmas „Pilsoniskās sabiedrības stiprināšana. 2005. – 2009. gads” 2. 
apakšmērķī un „Pilsoniskās sabiedrības stiprināšanas politikas pamatnostādnēs 2005. – 2014. 
gadam” iedzīvotāju līdzdalība politikas veidošanā ir izvirzīta par priekšnoteikumu efektīvai 
pilsoniskās sabiedrības attīstībai, ar ko cieši saistīta arī valsts programmas „Pilsoniskās 
sabiedrības stiprināšana. 2005. – 2009. gads” 3. apakšmērķī formulētā prioritāte – NVO 
ilgtspējīgas darbības nodrošināšana, kā arī punktā 3.5. formulēts uzdevums veidot un uzturēt 
valsts atbalsta sistēmu NVO sektora ilgtspējas veicināšanai.27

 Mazākumtautību efektīva līdzdalība visās dzīves jomās un lēmumu pieņemšanas 
procesos ir būtiskākais sabiedrības saliedētības un demokrātiskas sabiedrības attīstības 
nosacījums. Ir jāuzsver ciešā saturiskā saikne starp  Konvencijas 4., 5. un 15. pantiem, kas 
mijiedarbībā veido Konvencijā formulēto vērtību sistēmu. Konvencijas 4. pants nosaka 
valstu atbildību cīņā pret diskrimināciju pēc etniskās piederības.28 Latvijas Republika ievieš 
starptautiskos normatīvos aktus visu veidu diskriminācijas izskaušanā, tajā skaitā arī Rasu 
direktīvu 2000/43/EK. 2004. gadā Latvijas valdība pieņēma „Nacionālo programmu 
iecietības veicināšanai 2005.-2009. gadam”29, kas paredz veicināt iecietīgākas sabiedrības 
attīstību, un 2006. gadā - valsts programmu „Čigāni (romi) Latvijā 2007.-2009. gadam”30 
čigānu iekļaušanai Latvijas sabiedrībā. 
 

3. PROGRAMMAS MĒRĶI UN APAKŠMĒRĶI

1.  PROGRAMMAS MĒRĶAUDITORIJA

IUMSILProg_050908_mazatbalsts; Programma „Valsts atbalsts mazākumtautībām Latvijā 2009.-2013. gadam”

26  Valsts programma „Sabiedrības integrācija Latvijā” – Rīga,  2001. – 69. lpp. Aktualizējot programmu ir 
izstrādātas Sabiedrības integrācijas politikas pamatnostādnes 2008. – 2018. gadam.

27  http://www.integracija.gov.lv/?id=232&sa=232&top=46&lang= - skatīts 21.09.2007. Programma 
„Pilsoniskās sabiedrības stiprināšana. 2005. – 2009. gads” tiek aktualizēta.  Paredzamais programmas 
īstenošanas periods ir 2008.-2012. gads.

28 Vispārējā konvencija par nacionālo minoritāšu aizsardzību. – Rīga: Eiropas Padomes informācijas birojs. – 
10. lpp.

29 http://www.integracija.gov.lv/doc_upl/programma-iecietiba.pdf - skatīts 18.01.2007.

30 http://www.integracija.gov.lv/doc_upl/valsts_programma_Cigani_(romi)_Latvija.pdf – skatīts 18.01.2007.

http://www.integracija.gov.lv/?id=232&sa=232&top=46&lang
http://www.integracija.gov.lv/?id=232&sa=232&top=46&lang
http://www.integracija.gov.lv/doc_upl/programma-iecietiba.pdf
http://www.integracija.gov.lv/doc_upl/programma-iecietiba.pdf
http://www.integracija.gov.lv/doc_upl/valsts_programma_Cigani_(romi)_Latvija.pdf
http://www.integracija.gov.lv/doc_upl/valsts_programma_Cigani_(romi)_Latvija.pdf
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Par Programmas primāro mērķauditoriju ir izvirzītas Latvijā dzīvojošās mazākumtautības 
likuma par Konvenciju izpratnē, ņemot vērā nepieciešamību mazākumtautību iekļaušanos 
visās dzīves jomās, mazākumtautību atpazīstamības veicināšanu publiskajā telpā, kā arī 
latviešu un mazākumtautību kultūru dialoga intensificēšanos. Par Programmas sekundāru 
mērķauditoriju plašākajā izpratnē ir izvirzīta visa Latvijas sabiedrība, it īpaši tādas 
profesionālās un sociālās grupas, kuru darbība atbilst Programmas prioritātēm: pedagogi, 
nevalstiskā sektora darbinieki, plašsaziņu līdzekļi, jaunieši, viedokļu līderi, valsts pārvaldes 
darbinieki.

3.2. PROGRAMMAS MĒRĶIS

 Programmas mērķis ir nodrošināt Latvijā dzīvojošajām mazākumtautībām valsts 
sniedzamā atbalsta pilnveidošanu un attīstību, veicinot tādu atbalsta instrumentu izveidi, kas 
atbilstu Latvijas starptautiskajām saistībām un valsts politikas prioritātēm etnopolitikas 
nozarē.

.3 PROGRAMMAS RĪCĪBAS VIRZIENI UN APAKŠMĒRĶI

Atbilstoši pašreizējās situācijas analīzei, Programmā ir iekļauti tādi apakšmērķi, kas 
veicina politikas efektivitāti, šādos rīcības virzienos:

1. veicināt  mazākumtautību līdzdalību sabiedriskajā dzīvē un lēmumu pieņemšanas 
procesos; 

2. pilnveidot mazākumtautību NVO atbalsta mehānismus mazākumtautību etnisko 
identitāšu saglabāšanai un attīstībai;

3. veicināt starpetnisko dialogu, mazinot stereotipus un savstarpējo neizpratni. 
Minētajos rīcības virzienos konstatēta nepieciešamība pilnveidot esošos un radīt jaunus 

atbalsta mehānismus, lai nodrošinātu valsts etnopolitikas elastīgumu un efektivitāti strauji 
augošajā pilsoniskajā līdzdalībā, kas ir instruments veiksmīgai un stabilai valsts sabiedrības 
integrācijas politikai. 

Programmas rīcības virzieni ir efektīvi īstenojami, ja Programmas rīcības plāna izpildē 
tiek ievēroti šādi trīs apakšmērķi, kas ir definēti tabulā Nr.1.31:
                                                                                                                                                        Tab. Nr. 1
Nr. p.k. Programmas rīcības virziens Programmas apakšmērķis

IUMSILProg_050908_mazatbalsts; Programma „Valsts atbalsts mazākumtautībām Latvijā 2009.-2013. gadam”

31 Tekstā minētie apakšvirzieni nosaka Programmas rīcības plāna struktūru un Programmas uzdevumu 
izvirzīšanu.
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1. Veicināt mazākumtautību līdzdalību 
sabiedriskajā dzīvē un lēmumu 
pieņemšanas procesos 

1.1. Veicināt Latvijā dzīvojošo 
mazākumtautību līdzdalību valsts 
politikas īstenošanā, pilnveidojot 
esošos un veidojot jaunus 
konsultācijas mehānismus valsts 
dialogā ar mazākumtautībām,  
nostiprinot to statusu un paplašinot to 
pārstāvniecību un kompetenču 
spektru;
1.2. Sekmēt Latvijā dzīvojošo 
mazākumtautību interešu 
pārstāvniecību;
1.3. Veicināt mazākumtautību NVO 
pašiniciatīvu Latvijā dzīvojošo 
mazākumtautību pilsoniskās 
identitātes attīstīšanā un latviešu 
valodas apguvē, radot 
priekšnoteikumus piederības sajūtas 
Latvijai stiprināšanai un sevis 
identificēšanai ar Latvijas valsti un tās 
vērtībām. 

2. Pilnveidot mazākumtautību NVO 
atbalsta mehānismus mazākumtautību 
etnisko identitāšu saglabāšanai un 
attīstībai

 2.1. Veikt regulāru situācijas analīzi 
par dažādu etnisko kopienu identitātes 
saglabāšanas vajadzībām, vēlmēm un 
tam nepieciešamiem resursiem;
2.2. Pilnveidot esošo mazākumtautību 
NVO valsts atbalsta mehānismu, 
nodrošinot tā ilgtspējīgu pastāvēšanu, 
balstoties uz dažādu etnisko kopienu 
konstatētām vajadzībām;
2.3. Izveidot ĪUMSILS konsultatīvo 
mehānismu atbalsta no valsts budžeta 
efektivitātes izvērtēšanai.

3. Veicināt starpetnisko dialogu, mazinot 
stereotipus un savstarpējo neizpratni. 

1. Veicināt mazākumtautību NVO 
pašiniciatīvas, kas sekmē 
starpkultūru dialogu;

2. Veicināt Latvijā dzīvojošo 
mazākumtautību savdabības, 
garīgo un kultūru vērtību 
reprezentāciju un iekļaušanos 
publiskajā informācijas telpā.

                                                                                                                                                 

IUMSILProg_050908_mazatbalsts; Programma „Valsts atbalsts mazākumtautībām Latvijā 2009.-2013. gadam”
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4. PROGRAMMAS PLĀNOTIE POLITIKAS UN DARBĪBAS REZULTĀTI

4.1. Politikas rezultāti un rezultatīvie rādītāji
                                                                                                                                                                                                                                           
Tab. Nr. 2

Politikas 
rezultāts Politikas rezultātu 

rezultatīvie radītāji 2009 2010 2011 2012 2013

1. Nostiprinājusies 
Latvijā dzīvojošo 
mazākumtautību 
etniskā pašapziņa 
un paplašinājusies 
mazākumtautību 
kopienu 
pārstāvniecība

1.1 Palielinājies tādu 
mazākumtautību 
NVO skaits, kas savā 
darbībā pārstāv 
dažādu etnisko 
kopienu intereses 
(mērvienība: NVO 
skaits)
                              
                                                            212 214 228 230 235

2. Latvijas 
mazākumtautību 
NVO vidū 
palielinājies to 
organizāciju 
skaits, kuras 
piedalās valsts 
politikas izstrādē 
un
lēmumu 
pieņemšanā 
atbilstoši 
mazākumtautību 
NVO 
formulētajiem 
līdzdalības 
mērķiem un 
prioritātēm

2.1. Palielinājies 
mazākumtautību 
NVO – Ministru 
kabineta un NVO 
sadarbības 
memoranda subjektu 
īpatsvars (mērvienība
: NVO skaits)

5 10 12 15 18

IUMSILProg_150808_mazatbalsts; Programma „Valsts atbalsts mazākumtautībām Latvijā 2009.-2013. gadam”
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2.2. Palielinājies 
mazākumtautību 
NVO īstenoto 
projektu skaits, kas 
veicina līdzdalību 
lēmumu pieņemšanā 
un pilsoniskās 
sabiedrības attīstībā 
(mērvienība: projektu 
skaits)

5 15 20 25 30

3.Palielinājies 
valsts atbalsts 
mazākumtautību 
NVO

3.1. Palielinājies 
valsts atbalstīto 
mazākumtautību 
NVO īstenoto 
projektu skaits 
etniskās  identitātes 
saglabāšanas un 
attīstības, latviešu 
valodas apguves, kā 
arī starpkultūru 
dialoga jomās 
(mērvienība: projektu 
skaits)

117 150 160 160 170
4. Valsts pārvaldē 
pilnveidota 
dotāciju 
mazākumtautību 
NVO piešķiršanas 
un izlietojuma 
kontroles 
mehānisma 
pielietošana 
atbilstoši sektoru 
un mērķa grupu 
vajadzībām

4.1. Ir izstrādāti 
normatīvie akti 
dotāciju piešķiršanas 
mehānisma 
pilnveidošanai 
(mērvienība: 
normatīvo aktu 
skaits)

1 1 1 1 1

IUMSILProg_050908_mazatbalsts; Programma „Valsts atbalsts mazākumtautībām Latvijā 2009.-2013. gadam”
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5. Latvijas 
sabiedrībā 
palielinājies 
informētības 
līmenis par Latvijā 
dzīvojošām  
mazākumtautībām 
un mazinājusies 
stereotipiskā 
mazākumtautību 
uztvere publiskajā 
telpā

5.1. Sabiedriskās 
domas aptaujās 
samazinājies to 
cilvēku skaits, kas 
pauž neiecietīgu 
attieksmi pret 
dažādām Latvijā 
dzīvojošajām 
mazākumtautībām 
(%)

33 27 29 25 20

4.2. Darbības rezultāti un rezultatīvie rādītāji
                                                                                                                                                                                                                                           
Tab. Nr. 3

Darbības 
rezultāts
 

Darbības rezultātu 
rezultatīvie radītāji 2009 2010 2011 2012 2013

1. ĪUMSILS ir 
nodrošinājis 
mazākumtautību 
NVO pārstāvju 
regulāru līdzdalību 
politikas 
plānošanas un 
lēmumu 
pieņemšanas 
procesā

1.1. Palielinājies 
mazākumtautību 
NVO pārstāvju 
skaits, kas piedalās 
ĪUMSILS 
konsultatīvo iestāžu 
darbībā (mērvienība: 
mazākumtautību 
NVO pārstāvju 
skaits)

32 47 52 55 60
2. ĪUMSILS ir 
īstenojis 
izglītojošus 
pasākumus 
mazākumtautību 
NVO pārstāvjiem 
ar mērķi informēt 
par pastāvošajām 
līdzdalības 
iespējām

2.1.  Palielinājies 
mazākumtautību 
NVO pārstāvju 
skaits, kas piedalās 
informatīvajos 
pasākumos par 
pastāvošajām 
līdzdalības iespējām 
(mērvienība: NVO 
pārstāvju skaits)

150 210 220 230 360

IUMSILProg_050908_mazatbalsts; Programma „Valsts atbalsts mazākumtautībām Latvijā 2009.-2013. gadam”
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3. ĪUMSILS ir 
nodrošinājis valsts 
budžeta atbalstu 
mazākumtautību 
NVO projektiem 
līdzdalības 
veicināšanas jomā

3.1. Ir rīkoti 
mazākumtautību 
NVO projektu 
līdzdalības 
veicināšanas jomā 
konkursi 
(mērvienība: 
konkursu skaits)

1 1 1 1 1
4. ĪUMSILS ir 
veicis situācijas 
analīzi par dažādu 
etnisko kopienu 
identitātes 
saglabāšanas 
vajadzībām

4.1. Ir veikti pētījumi 
par situāciju 
mazākumtautību 
identitāšu, interešu 
un prioritāšu 
saglabāšanas un 
attīstības jomā 
(mērvienība: 
pētījumu skaits)

1
- -

1
-

5. ĪUMSILS ir 
īstenojis 
pasākumus 
mazākumtautību 
kopienu piederības 
sajūtas Latvijai 
stiprināšanai

5.1.Sadarbībā ar 
Naturalizācijas 
pārvaldi ir organizēti 
pasākumi 
mazākumtautību 
NVO par Latvijas 
pilsonības 
priekšrocībām un 
pilsonības iegūšanas 
iespējām 
(mērvienība: 
pasākumu skaits)

1 2 2 2 2
5.2. Palielinājās 
mazākumtautību 
NVO īstenoto 
pasākumu skaits ar 
mērķi popularizēt 
latviešu valodas 
zināšanas un veicināt  
piederības sajūtu 
Latvijai kā 
priekšnoteikumu 
līdzdalībai 
pilsoniskajā 
sabiedrībā 
(mērvienība: 
pasākumu skaits)

18 25 28 30 32
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6. ĪUMSILS ir 
nodrošinājis 
mazākumtautību 
NVO pārstāvju 
apmācību interešu 
pārstāvniecībās 
jomā

 6.1. Rīgā un Latvijas 
reģionos rīkoti 
informatīvie un 
izglītojošie pasākumi 
mazākumtautību 
NVO par interešu 
pārstāvniecības 
jautājumiem 
(mērvienība: 
pasākumu skaits) 8 12 15 15 18

7. ĪUMSILS ir 
nodrošinājis 
mazākumtautību 
NVO pārstāvju 
apmācību no 
valsts budžeta 
piešķiramo 
līdzekļu dotācijām 
mazākumtautību 
NVO saņemšanas, 
izlietošanas un 
kontroles 
jautājumos

7.1. Palielinājies 
mazākumtautību 
NVO pārstāvju 
skaits, kas piedalās 
apmācības semināros 
par no valsts budžeta 
piešķiramo dotāciju 
mazākumtautību 
NVO saņemšanas, 
izlietošanas un 
kontroles 
jautājumiem 
(mērvienība: MT 
NVO pārstāvju 
skaits)

130 280 290 300 310

8. ĪUMSILS ir 
izstrādājis 
priekšlikumus 
mazākumtautību 
NVO atbalsta 
mehānismu 
pilnveidošanai

8.1. Ir izstrādāti 
priekšlikumi un 
iekšējie normatīvie 
akti mazākumtautību 
NVO atbalsta 
mehānismu 
pilnveidošanai 
(mērvienība: 
priekšlikumu un 
iekšējo normatīvo 
aktu skaits)

4 6 6 6 6
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9. ĪUMSILSā ir 
izveidota 
mazākumtautību 
NVO pārstāvju 
konsultatīva grupa 
valsts budžeta 
dotāciju kārtības 
efektivitātes 
izvērtēšanai

9.1. Nodrošināts 
mazākumtautību 
NVO pārstāvju 
konsultatīvas grupas 
darbs valsts budžeta 
dotāciju kārtības 
efektivitātes 
izvērtēšanā 
(mērvienība: sēžu 
skaits)

2 2 2 2 2

10. ĪUMSILS ir 
veicis regulāru 
informēšanas 
kampaņu ar mērķi 
iekļaut 
mazākumtautību 
kultūras 
mantojumu un 
vērtības kopējā 
Latvijas publiskajā 
telpā, kā arī 
mazināt Latvijas 
sabiedrībā 
pastāvošus 
stereotipus par 
mazākumtautībām

10.1. Sadarbībā ar 
etniskām kopienām 
un mazākumtautību 
NVO rīkoti 
informatīvie 
pasākumi plašai 
sabiedrībai par 
Latvijā dzīvojošo 
mazākumtautību 
kultūru un tradīcijām 
(mērvienība: 
pasākumu skaits)

5 7 7 7 7
10.2. Palielinājies 
mazākumtautību 
NVO īstenoto 
pasākumu skaits 
starpetniskā dialoga 
veicināšanai un 
mazākumtautību 
kultūras mantojumu 
un vērtības 
iekļaušanai kopējā 
Latvijas publiskajā 
telpā (mērvienība: 
pasākumu skaits)

470 720 730 740 750

5. GALVENIE UZDEVUMI PROGRAMMAS MĒRĶU SASNIEGŠANAI UN UZDEVUMU 
IZPILDES LAIKA PLĀNOJUMS

                                                                                                                                                                                                                                                                
Tab. Nr. 4

Galvenie uzdevumi 
Programmas rezultātu 
sasniegšanai

Konkrēti 
pasākumi

Uzdevumu 
izpildes 
laika 
plānojums

Atbildīgie 
un 
līdzatbildī
gie

Rezultatīvie rādītāji (par visu 
Programmas īstenošanas laiku)
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1. Rīcības virziens: Veicināt mazākumtautību līdzdalību sabiedriskajā dzīvē un lēmumu 
pieņemšanas procesos.

1.1.Apakšmērķis: Veicināt Latvijā dzīvojošo mazākumtautību līdzdalību valsts politikas 
īstenošanā, pilnveidojot esošos un veidojot jaunus konsultācijas mehānismus valsts dialogā 

ar mazākumtautībām, nostiprinot to statusu un paplašinot to pārstāvniecību un kompetenču 
spektru.

1.1.1.Veicināt 
starpinstitūciju sadarbību 
ar Tieslietu ministriju 
ekspertīzes un ziņojumu 
veidošanā par 
Konvencijas prasību 
īstenošanu

Mazākumtautību 
NVO līdzdalība 
ministriju 
normatīvo aktu 
projektu un 
politikas 
plānošanas 
dokumentu 
izstrādes un 
sabiedriskās 
apspriešanas 
procesā

 
2009-201
3

TM 
sadarbībā 
ar visām 
ministrijā
m

Salīdzinot ar posmu pirms 
programmas ieviešanas, 
palielinājies tādu mazākumtautību 
NVO skaits, kas piedalījās 
ministriju normatīvo aktu projektu 
un politikas plānošanas dokumentu 
izstrādes un sabiedriskās 
apspriešanas procesā

Mazākumtautību 
NVO līdzdalība 
Valsts ziņojuma 
veidošanā

2011 ĪUMSILSLatvijas mazākumtautību NVO 
piedalās Valsts ziņojuma izstrādē, 
sadarbojoties ar valsts iestādēm.

1.1.2. Popularizēt 
sūdzību iesniegšanas un 
konsultāciju saņemšanas 
iespējas TB darbības 
kompetencē
 

Kopīgas TB un 
Sekretariāta 
informatīvas 
aktivitātes MT 
NVO 
pretdiskriminācija
s un vienlīdzības 
jomās

2009-201
3

TB, 
ĪUMSILS   

Informatīvu aktivitāšu rezultātā 
palielinājies rakstisko sūdzību 
skaits un to noformēšanas kvalitāte 
TB darbā
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1.1.3. Nodrošināt 
mazākumtautību NVO 
pārstāvju regulāru 
līdzdalību politikas 
plānošanas un lēmumu 
pieņemšanas procesā

Esošo ĪUMSILS 
konsultatīvo 
iestāžu darbības 
nodrošināšana un 
jaunu līdzdalības 
veidu ieviešana

2009-201
3

ĪUMSILSPalielinājies ĪUMSILS darbībā un 
politikas plānošanā izmantojamo 
līdzdalības veidu skaits, kuros ir 
iesaistītas mazākumtautību NVO

Mazākumtautību 
NVO pārstāvju 
līdzdalības 
padomes sēdes un 
izbraukuma sesija 
ar EP pārstāvju 
līdzdalību

2009-201
3

ĪUMSILSRegulāri notiek Mazākumtautību 
NVO pārstāvju līdzdalības 
padomes sēdes, bet EP 
monitoringa procesā 2012 gadā 
notika izbraukuma sesija ar EP 
pārstāvju līdzdalību

Programmas 
„Valsts atbalsts 
mazākumtautībā
m Latvijā 
2009.-2013. 
gadam” 
īstenošanas 
rezultātu publiskā 
apspriešana 

2013 ĪUMSILSIr novadīti 4 semināri trijos 
Latvijas reģionos un Rīgā                                

1.1.4. Īstenot izglītojošus 
pasākumus 
mazākumtautību NVO 
pārstāvjiem ar mērķi 
informēt par 
pastāvošajām līdzdalības 
iespējām

Izglītojoši-
informatīvie 
pasākumi Rīgā un 
reģionos MT 
NVO līderiem un 
pārstāvjiem, MT 
radošo kolektīvu 
vadītājiem, 
iesaistot šajos 
pasākumos 
jauniešus un MT 
izglītības iestāžu 
pārstāvjus 

2009-201
3

ĪUMSILSNotikuši 15 semināri Rīgā un 10 
semināri reģionos; palielinājies 
mazākumtautību NVO pārstāvju 
skaits, kas piedalās informatīvajos 
pasākumos par pastāvošo 
līdzdalības iespējām 

Konferences par 
līdzdalības 
iespējām 
mazākumtautību 
NVO (ar 
ziņojumu 
krājumu)

2009-201
3

ĪUMSILSIr novadītas 4 konferences un 
izdoti 4 ziņojumu krājumi; 
izglītojošo pasākumu rezultātā 
palielinājies to mazākumtautību 
NVO skaits, kuras piedalās NVO 
tīklu un starptautisko apvienību 
darbībā, kā arī 
mazākumtautību NVO – Ministru 
kabineta un NVO sadarbības 
memoranda subjektu īpatsvars
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1.1.5. Nodrošināt 
mazākumtautību NVO 
pārstāvju informēšanu 
par līdzdalības 
jautājumiem

Konsultācijas 
mazākumtautību 
NVO

2009-201
3

ĪUMSILSRegulāri tiek sniegtas gan  
telefoniskas, gan  konsultācijas 
klātienē mazākumtautību NVO par 
līdzdalības jautājumiem

1.1.6. Nodrošināt valsts 
budžeta atbalstu 
mazākumtautību NVO 
projektiem līdzdalības 
veicināšanas jomā

Mazākumtautību 
NVO projektu 
līdzdalības 
veicināšanas 
jomā konkursi

2009-201
3

ĪUMSILSNo valsts budžeta piešķirto 
līdzekļu ietvaros tika sniegts 
atbalsts mazākumtautību NVO 
darbībai līdzdalības veicināšanai, 
ir rīkoti projektu konkursi 
mazākumtautību NVO līdzdalības 
veicināšanas jomā; palielinājies 
mazākumtautību NVO īstenoto 
projektu skaits, kas veicina 
līdzdalību lēmumu pieņemšanā un 
pilsoniskās sabiedrības attīstībā

1.2. Apakšmērķis: Sekmēt Latvijā dzīvojošo mazākumtautību interešu pārstāvniecību.

1.2.1. Nodrošināt 
mazākumtautību NVO 
pārstāvju apmācību 
interešu pārstāvniecībās 
jomā

Informatīvie-
apmācības 
semināri 
mazākumtautību 
NVO; 
izbraukuma 
sesijas Latvijas 
reģionos

2009-201
3

ĪUMSILSRīgā un Latvijas reģionos rīkoti 
informatīvie un izglītojošie 
pasākumi mazākumtautību NVO 
par interešu pārstāvniecības 
jautājumiem; palielinājies tādu 
mazākumtautību NVO skaits, kas 
savā darbībā pārstāv dažādu 
etnisko kopienu intereses

1.2.2. Nodrošināt valsts 
atbalstu mazākumtautību 
NVO ilgtspējīgai 
pastāvēšanai un 
kapacitātes 
palielināšanai, etniskās 
identitātes saglabāšanai 
un attīstībai, starpkultūru 
dialoga veicināšanai

Valsts atbalsts 
MT NVO 

 
2009-201
3

 
ĪUMSILS

Regulāri tiek organizēti 
mazākumtautību NVO konkursi 
mazākumtautību NVO 
ilgtspējīgai pastāvēšanai un 
kapacitātes palielināšanai, 
etniskās identitātes saglabāšanai 
un attīstībai, starpkultūru dialoga 
veicināšanai, kuru rezultātā 
attīstās mazākumtautību NVO kā 
mazākumtautību kopienu 
pārstāvji

1.3. Apakšmēŗķis: Veicināt mazākumtautību NVO pašiniciatīvu Latvijā dzīvojošo 
mazākumtautību pilsoniskās identitātes attīstīšanā un latviešu valodas apguvē, radot 
priekšnoteikumus piederības sajūtas Latvijai stiprināšanai un sevis identificēšanai ar 

Latvijas valsti un tās vērtībām.
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1.3.1 Veicināt 
mehānismus, kas 
sekmētu piederības 
sajūtas Latvijai 
stiprināšanu un 
popularizēšanu 
mazākumtautību vidū

Informatīvi 
izglītojoši 
pasākumi 
(informācijas 
dienas, 
diskusijas) 
mazākumtautību 
NVO par 
pilsonības 
iegūšanas 
iespējām, LR 
pilsonības 
prestižu un to 
ietekmējošiem 
faktoriem

2009 - 
2013

NP, 
ĪUMSILS

Ir organizēti pasākumi 
mazākumtautību NVO par Latvijas 
pilsonības priekšrocībām un 
pilsonības iegūšanas iespējām

Informatīvu 
materiālu par 
pilsonības 
iegūšanas 
iespējām 
izplatīšana 
mazākumtautību 
NVO vidū

2009 - 
2013

NP Izplatīti 2000 – 3000 eksemplāri 
gadā (atkarībā no pieprasījuma un 
NP iespējām)
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Informatīvais 
atbalsts 
mazākumtautību 
NVO projektu 
izstrādāšanā un 
īstenošanā par 
pilsonības 
iegūšanas procesa 
veicināšanu

2009 - 
2013

NP Palielinājies mazākumtautību 
NVO projektu skaits ar mērķi 
popularizēt latviešu valodas 
zināšanas un veicināt piederības 
sajūtu Latvijai kā priekšnoteikumu 
līdzdalībai pilsoniskajā sabiedrībā

Projektu konkurss 
mazākumtautību 
NVO pilsonības 
iegūšanas procesa 
veicināšanā un 
latviešu valodas 
apguvē 

2009-201
3

ĪUMSILS
, NP, 

LVAVA

No valsts budžeta piešķirto 
līdzekļu ietvaros tika sniegts 
atbalsts mazākumtautību NVO 
darbībai, kas veicina piederības 
sajūtas Latvijai stiprināšanu un 
popularizēšanu mazākumtautību 
vidū, izsludināti projektu konkursi 
mazākumtautību NVO pilsonības 
iegūšanas procesa veicināšanā un 
latviešu valodas apguvē, 
palielinājies mazākumtautību 
NVO īstenoto pasākumu skaits ar 
mērķi popularizēt latviešu valodas 
zināšanas un veicināt piederības 
sajūtu Latvijai kā priekšnoteikumu 
līdzdalībai pilsoniskajā sabiedrībā

1.3.2. Atbalstīt Latvijā 
dzīvojošos 
mazākumtautības 
latviešu valodas apguves 
procesā

Mazākumtautību 
NVO pārstāvju 
grupa LVAVA 
kursos

2009-201
3

ĪUMSILS
, LVAVA

Nodrošinātas mazākumtautību 
NVO pārstāvju grupas LVAVA 
kursos

2. Rīcības virziens: Pilnveidot mazākumtautību NVO atbalsta mehānismus mazākumtautību 
etnisko identitāšu saglabāšanai un attīstībai.

2.1. Apakšmērķis: Veikt regulāru situācijas analīzi par dažādu etnisko kopienu identitātes 
saglabāšanas vajadzībām, vēlmēm un tam nepieciešamiem resursiem.

 2.1.1. Veikt situācijas 
analīzi par esošo 
situāciju jautājumos, kas 
saistīti ar datu vākšanu 
etniskās diskriminācijas 
jomā

Pētījums par 
esošu situāciju 
etniskās 
diskriminācijas 
datu vākšanas 
jomā ar 
konkrētiem 
ieteikumiem 
situācijas 
uzlabošanai

2009  TB, kā 
arī citas 
iestādes 
atkarībā 
no datu 
nozares

Ir veikts pētījums par esošu 
situāciju etniskās diskriminācijas 
datu vākšanas jomā ar konkrētiem 
ieteikumiem situācijas 
uzlabošanai.
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2.1.2. Veikt situācijas 
analīzi par dažādu 
etnisko kopienu 
identitātes saglabāšanas 
vajadzībām

Pētījumi par 
Latvijā dzīvojošo 
mazākumtautību 
identitātes 
saglabāšanas 
vajadzībām

 2009, 
2012

 
ĪUMSILS

Ir veikti divi pētījumi par situāciju 
mazākumtautību identitāšu, 
interešu un prioritāšu saglabāšanas 
un attīstības jomā

2.2. Apakšmērķis. Pilnveidot esošo mazākumtautību NVO valsts atbalsta mehānismu, 
nodrošinot tā ilgtspējīgu pastāvēšanu, balstoties uz dažādu etnisko kopienu konstatētām 

vajadzībām.

2.2.1. Pilnveidot atbalsta 
no valsts budžeta 
mehānismu 

MK noteikumu 
par valsts budžeta 
dotāciju 
piešķiršanu 
izstrāde

2009  FM Izstrādāti MK noteikumi par valsts 
budžeta dotāciju piešķiršanu

Priekšlikumu 
mazākumtautību 
NVO atbalsta 
mehānisma 
pilnveidošanai 
izstrāde

2009 ĪUMSILSIr izstrādāti priekšlikumi un 
iekšējie normatīvie akti 
mazākumtautību NVO atbalsta 
mehānisma pilnveidošanai 

Izstrādāt MT 
NVO projektu 
konkursu 
nolikumus

2009-201
3

ĪUMSILSRegulāri tiek izstrādāti 
mazākumtautību NVO projektu 
konkursu nolikumi, saskaņā ar 
kuriem tiek izsludināti projektu 
konkursi mazākumtautību NVO 

2.2.2. Nodrošināt 
mazākumtautību NVO 
pārstāvju apmācību no 
valsts budžeta 
piešķiramo līdzekļu 
dotācijām 
mazākumtautību NVO 
saņemšanas, izlietošanas 
un kontroles jautājumos

Informatīvie-
apmācības 
semināri 
mazākumtautību 
NVO

2009-201
3

  
ĪUMSILS

Regulāri notiek apmācības 
semināri Rīgā un reģionos; 
palielinājies mazākumtautību 
NVO pārstāvju skaits, kas piedalās 
apmācības semināros par no valsts 
budžeta piešķiramo dotāciju 
mazākumtautību NVO 
saņemšanas, izlietošanas un 
kontroles jautājumiem

Konsultācijas 
MT NVO

2009-201
3

ĪUMSILSRegulāri tiek sniegtas konsultācijas 
klātienē un telefoniskas 
konsultācijas

IUMSILProg_050908_mazatbalsts; Programma „Valsts atbalsts mazākumtautībām Latvijā 2009.-2013. gadam”



24

2.2.3. Nodrošināt valsts 
atbalstu mazākumtautību 
NVO etniskās identitātes 
saglabāšanai un attīstībai

Valsts atbalsts 
mazākumtautību 
NVO etniskās 
identitātes 
saglabāšanas un 
attīstības jomā

2009-201
3

ĪUMSILSIr nodrošināts valsts atbalsts 
mazākumtautību NVO projektiem 
etniskās identitātes saglabāšanas 
un attīstības jomā

2.2.4. Nodrošināt valsts 
atbalstu mazākumtautību 
NVO ilgtspējīgai 
pastāvēšanai un 
kapacitātes 
palielināšanai 

Valsts atbalsts 
mazākumtautību 
NVO – 
administratīvais 
grants

2009-201
3

ĪUMSILSIr nodrošināts valsts atbalsts 
mazākumtautību NVO 
administratīvās kapacitātes 
stiprināšanai

2.3. Apakšmērķis: Izveidot ĪUMSILS konsultatīvo mehānismu valsts atbalsta  efektivitātes 
izvērtēšanai.

2.3.1. Izveidot 
mazākumtautību NVO 
pārstāvju konsultatīvo 
grupu valsts budžeta 
dotāciju kārtības 
efektivitātes izvērtēšanai

Konsultatīva 
grupa valsts 
budžeta dotāciju 
kārtības 
efektivitātes 
izvērtēšanai

2009-201
3

ĪUMSILSProgrammas īstenošanas posmā 
nodrošināts Mazākumtautību NVO 
pārstāvju konsultatīvas grupas 
darbs.

3. Rīcības virziens: Veicināt starpetnisko dialogu, mazinot stereotipus un savstarpējo 
neizpratni.

3.1. Apakšmērķis: Veicināt mazākumtautību NVO pašiniciatīvas, kas sekmē starpkultūru 
dialogu 

3.1.1. Nodrošināt valsts 
atbalstu mazākumtautību 
NVO starpetniskā 
dialoga veicināšanai un 
mazākumtautību kultūru 
mantojumu un vērtības 
iekļaušanai kopējā 
Latvijas publiskajā telpā 

Mazākumtautību 
NVO projektu 
konkursi 
starpetniskā 
dialoga 
veicināšanai un 
mazākumtautību 
kultūras 
mantojumu un 
vērtību 
iekļaušanai 
kopējā Latvijas 
publiskajā telpā 

2009-201
3

ĪUMSILSNodrošināts valsts atbalsts 
mazākumtautību NVO projektiem 
starpetniskā dialoga veicināšanai 
un mazākumtautību kultūras 
mantojumu un vērtību iekļaušanai 
kopējā Latvijas publiskajā telpā

3.2. Apakšmērķis: Veicināt Latvijā dzīvojošo mazākumtautību savdabības, garīgo un kultūru 
vērtību reprezentāciju un iekļaušanos publiskajā informācijas telpā.
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3.2.1. Palielināt 
mazākumtautību 
klātbūtni publiskās 
informācijas telpā

Mazākumtautību 
saturiskā spektra 
tematikas 
paplašināšana 
sabiedriskajā 
radio un TV, 
akcentējot tieši 
latviešu 
auditorijas 
informētību un 
izpratni

2009-201
3

 NRTP Paplašinājusies mazākumtautību 
saturiskā spektra tematika 
sabiedriskajā radio un TV

Veicināt 
starpinstitūciju 
sadarbību, kas 
nodrošinātu 
mazākumtautību 
NVO, 
ekspertu un 
pētnieku piesaisti 
nacionālā 
pasūtījuma satura 
izveidei

2009-201
3

NRTP, 
ĪUMSILS

Nacionālā pasūtījumā izveidē 
piedalās mazākumtautību NVO, 
eksperti un pētnieki

Pētījums par 
mazākumtautību 
aktivitāšu 
atspoguļošanu 
Latvijas televīziju 
ziņās

2009 NRTP, 
ĪUMSILS

Veikts pētījums par 
mazākumtautību aktivitāšu 
atspoguļošanu Latvijas televīziju 
ziņās

Konference par 
mediju 
uzraudzību un 
kontroli 
pilsoniskā līmenī 
kopā ar NVO, 
īpaši piesaistot 
mazākumtautību 
NVO

2009 NRTP, 
ĪUMSILS

Novadīta konference par mediju 
uzraudzību un kontroli pilsoniskā 
līmenī kopā ar NVO, īpaši 
piesaistot mazākumtautību NVO

3.2.2. Veikt regulāru 
informēšanas kampaņu 
ar mērķi iekļaut 
mazākumtautību kultūru 
mantojumu un vērtības 
kopējā Latvijas 
publiskajā telpā, kā arī 
mazināt Latvijas 
sabiedrībā pastāvošus 
stereotipus par 
mazākumtautībām

 Pasākumu cikls 
"Tautību nedēļas"

 
2009-201
3

 
ĪUMSILS

Regulāri notiek pasākumu cikls 
„Tautību nedēļas”
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Kultūrizglītojošie 
pasākumi mērķa 
auditorijām

2009-201
3

ĪUMSILSĪUMSILS regulāri notiek izstādes 
un prezentācijas ar 
mazākumtautību tematiku

Informācijas 
buklets 
„Mazākumtautību 
radošie kolektīvi”

2010, 
2012

ĪUMSILSIr izdots buklets 1200 
eksemplāros, kurš tiek aktualizēts 
reizi divos gados

Brošūras 
"Mazākumtautību 
nevalstiskās 
organizācijas 
Latvijā" latviešu 
un krievu valodā 
aktualizācija un 
papildtirāžas 
izdošana

2010, 
2012

ĪUMSILSIr izdota brošūra 1200 
eksemplāros, kura tiek aktualizēta 
reizi divos gados

Ikgadējie 
izbraukuma 
pasākumi 
„Meteņi 
Vastalova, 
Masļeņica Līvu 
tautas namā 
Mazirbē” un 
„Vasaras 
saulgriežu svētki” 

2009-201
3

ĪUMSILSIr novadīti 5 pasākumi „Meteņi 
Vastalova, Masļeņica Līvu tautas 
namā Mazirbē” un 5 pasākumi 
„Vasaras saulgriežu svētki” 

6. UZDEVUMIEM ATBILSTOŠS PIEŠĶIRTĀ UN PAPILDUS NEPIECIEŠAMĀ 
FINANSĒJUMA PLĀNOJUMS 

6.1. Finansējums 2009.-2013. gadā (LVL)
                                                                                                                                                                                                                                                  
Tab. Nr. 5

Nr. Programmas r īc ības 
virzieni

2009 2010 2011 2012 2013 KOPĀ

1 Veicināt mazākumtautību 
līdzdalību sabiedriskajā 
dzīvē un lēmumu 
pieņemšanas procesos.

16120 16480 16840 18200 18800 86440
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2 Pilnveidot mazākumtautību 
NVO atbalsta mehānismus 
mazākumtautību etnisko 
identitāšu saglabāšanai un 
attīstībai.

156280 160280 170300 188320 200320 875500

3 Veicināt starpetnisko 
dialogu, mazinot 
stereotipus un savstarpējo 
neizpratni.

10520 9580 8220 10270 8470 47060

KOPĀ 182920 186340 195360 216790 227590 1009000

Papildus nepieciešamais finansējums (LVL):

• 2009. gadā - 182920
• 2010. gadā - 186340
• 2011. gadā - 195360
• 2012. gadā - 216790
• 2013. gadā - 227590 

6.2. Programmas ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem (LVL)

                                                                                                                                                                                                                                                                          
Tab. Nr. 6

Radītāji 2009 2010 2011 2012 2013

KOPĀ
1. Izmaiņas budžeta ieņēmumos - - - - -

2. Izmaiņas budžeta izdevumos 182920 186340 195360 216790 227590 1E+06

3. Finansiālā ietekme  -2E+05 -2E+05 -2E+05 -2E+05 -2E+05 -1E+06

4. Detalizēts finansiāla pamatojuma aprēķins (LVL)
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Galvenie uzdevumi 
Programmas 
rezultātu 
sasniegšanai (Nr. 
saskaņā ar tab. Nr. 
4)

Konkrēti pasākumi Atbildīg
ie un 

līdzatbil
dīgie

2009 2010 2011 2012 2013 KOPĀ

1.1.1.Veicināt 
starpinstitūciju 
sadarbību ar Tieslietu 
ministriju ekspertīzes 
un ziņojumu 
veidošanā par 
Konvencijas prasību 
īstenošanu

Mazākumtautību NVO 
līdzdalība ministriju 
normatīvo aktu 
projektu un politikas 
plānošanas dokumentu 
izstrādes un 
sabiedriskās 
apspriešanas procesā

TM, 
visas 

ministrij
as

n/n n/n n/n n/n n/n n/n

Mazākumtautību NVO 
līdzdalība Valsts 
ziņojuma veidošanā

ĪUMSIL
S

- - - n/n - n/n

1.1.2. Popularizēt 
sūdzību iesniegšanas 
un konsultāciju 
saņemšanas iespējas 
TB darbības 
kompetencē
 

Kopīgas TB un 
ĪUMSILS informatīvas 
aktivitātes MT NVO 
pretdiskriminācijas un 
vienlīdzības jomās

TB, 
ĪUMSIL

S

200
1 

pasāku
ms 

gadā; 
honorārs 
eksperta

m 
1x120, 
kafijas 
pauze 
1x80

200
1 

pasāku
ms 

gadā; 
honorārs 
eksperta

m 
1x120, 
kafijas 
pauze 
1x80

200
1 

pasāku
ms 

gadā; 
honorārs 
eksperta

m 
1x120, 
kafijas 
pauze 
1x80

200
1 

pasāku
ms 

gadā; 
honorārs 
eksperta

m 
1x120, 
kafijas 
pauze 
1x80

200
1 

pasāku
ms 

gadā; 
honorārs 
eksperta

m 
1x120, 
kafijas 
pauze 
1x80

1000
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1.1.3. Nodrošināt 
mazākumtautību 
NVO pārstāvju 
regulāru līdzdalību 
politikas plānošanas 
un lēmumu 
pieņemšanas procesā

Esošo ĪUMSILS 
konsultatīvo iestāžu 
darbības nodrošināšana 
un jaunu līdzdalības 
veidu ieviešana

ĪUMSIL
S

100
kafijas 
pauzes 

un 
izdales 
materiāl

i

100
kafijas 
pauzes 

un 
izdales 
materiāl

i

200
kafijas 
pauzes 

un 
izdales 
materiāl

i

200
kafijas 
pauzes 

un 
izdales 
materiāl

i

200
kafijas 
pauzes 

un 
izdales 
materiāl

i

800

Mazākumtautību NVO 
pārstāvju līdzdalības 
padomes sēdes un 
izbraukuma sesija ar 
EP pārstāvju līdzdalību

ĪUMSIL
S

120 
4 sēdes 
gadā; 
kafijas 
pauze 
4x20, 

izdales 
materiāl
i 4x10 

120
4 sēdes 
gadā; 
kafijas 
pauze 
4x20, 

izdales 
materiāl
i 4x10

120
4 sēdes 
gadā; 
kafijas 
pauze 
4x20, 

izdales 
materiāl
i 4x10

1120
4 sēdes 
gadā; 
kafijas 
pauze 
4x20, 

izdales 
materiāl
i 4x10; 

1 
izbrauku

ma 
sesija: 

viesnīca
s 

izdevum
i – 500, 
autobus
a noma 
– 400, 
telpas 
īre - 100

120
4 sēdes 
gadā; 
kafijas 
pauze 
4x20, 

izdales 
materiāl
i 4x10

1600

Programmas „Valsts 
atbalsts 
mazākumtautībām 
Latvijā 2008.-2012. 
gadam” īstenošanas 
rezultātu publiskā 
apspriešana 

ĪUMSIL
S

- - - - 1500
1 

seminār
s Rīgā: 
kafijas 
pauze 
1x240, 
izdales 
materiāl
i 1x30;

3 
izbrauku

ma 
sesijas: 
viesnīca

s 
izdevum

i - 
3x4pers
o-nas 

x25=30
0; telpas 
īre – 

3x130=
390kafij
as pauze 

– 
3x150=

450, 
izdales 
materiāl

i 
3x30=9

0

1500
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1.1.4. Īstenot 
izglītojošus 
pasākumus 
mazākumtautību 
NVO pārstāvjiem ar 
mērķi informēt par 
pastāvošajām 
līdzdalības iespējām

Izglītojoši-informatīvie 
pasākumi MT NVO 
līderiem un 
pārstāvjiem, iesaistot 
šajos pasākumos 
jauniešus

ĪUMSIL
S

700
3 

pasāku
mi gadā
Pakalpoj

uma 
līgumi 

600  
Kafijas 
pauze 
100  

760
3 

pasāku
mi gadā
Pakalpoj

uma 
līgumi 

640  
Kafijas 
pauze 
120  

820
3 

pasāku
mi gadā
Pakalpoj

uma 
līgumi 

680 
Kafijas 
pauze 
140  

880
3 

pasāku
mi gadā
Pakalpoj

uma 
līgumi 

720  
Kafijas 
pauze 
160  

880
3 

pasāku
mi gadā
Pakalpoj

uma 
līgumi 

720  
Kafijas 
pauze 
160  

4040

Konferences par 
līdzdalības iespējām 
mazākumtautību NVO 
(ar ziņojumu krājumu)

ĪUMSIL
S

4000
1 

konfere
nce 

gadā, 
telpas 
īre – 
200, 

tulkošan
as 

ierīces 
noma – 

600, 
tulku 

pakalpo-
jumi – 
140, 

honorāri 
eksperti

em – 
800, 

kafijas 
pauze – 

400, 
viesnīca

s 
izdevum

i 
eksperti

em – 
360, 

ziņojum
u 

krājums 
1500 

4300
1 

konfere
nce 

gadā, 
telpas 
īre – 
200, 

tulkošan
as 

ierīces 
noma – 

600, 
tulku 

pakalpo-
jumi – 
140, 

honorāri 
eksperti

em – 
900, 

kafijas 
pauze – 

400, 
viesnīca

s 
izdevum

i 
eksperti

em – 
460,  

ziņojum
u 

krājums 
1600

4500
1 

konfere
nce 

gadā, 
telpas 
īre – 
200, 

tulkošan
as 

ierīces 
noma – 

600, 
tulku 

pakalpo-
jumi – 
140, 

honorāri 
eksperti

em – 
1000, 
kafijas 
pauze – 

400, 
viesnīca

s 
izdevum

i 
eksperti

em – 
460,  

ziņojum
u 

krājums 
1700

4800
1 

konfere
nce 

gadā, 
telpas 
īre – 
300, 

tulkošan
as 

ierīces 
noma – 

600, 
tulku 

pakalpo-
jumi – 
190, 

honorāri 
eksperti

em – 
1100, 
kafijas 
pauze – 

450, 
viesnīca

s 
izdevum

i 
eksperti

em – 
460,  

ziņojum
u 

krājums 
1700

4900
1 

konfere
nce 

gadā, 
telpas 
īre – 
300, 

tulkošan
as 

ierīces 
noma – 

600, 
tulku 

pakalpo-
jumi – 
200, 

honorāri 
eksperti

em – 
1100, 
kafijas 
pauze – 

500, 
viesnīca

s 
izdevum

i 
eksperti

em – 
500,  

ziņojum
u 

krājums 
1700 

22500

1.1.5. Nodrošināt 
mazākumtautību 
NVO pārstāvju 
informēšanu par 
līdzdalības 
jautājumiem

Konsultācijas 
mazākumtautību NVO

ĪUMSIL
S

n/n n/n n/n n/n n/n n/n

1.1.6. Nodrošināt 
valsts budžeta 
atbalstu 
mazākumtautību 
NVO projektiem 
līdzdalības 
veicināšanas jomā

Mazākumtautību NVO 
projektu līdzdalības 
veicināšanas jomā 
konkursi

ĪUMSIL
S

3000
1 

dotāciju 
konkurs
s gadā

3000
1 

dotāciju 
konkurs
s gadā

3000
1 

dotāciju 
konkurs
s gadā

3000
1 

dotāciju 
konkurs
s gadā

3000
1 

dotāciju 
konkurs
s gadā

15000
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1.2.1. Nodrošināt 
mazākumtautību 
NVO pārstāvju 
apmācību interešu 
pārstāvniecībās jomā
  

Informatīvie-apmācības 
semināri 
mazākumtautību NVO; 
izbraukuma sesijas 
Latvijas reģionos

ĪUMSIL
S

n/n (citu 
pasāku

mu 
ietvaros)

n/n (citu 
pasāku

mu 
ietvaros)

n/n (citu 
pasāku

mu 
ietvaros)

n/n (citu 
pasāku

mu 
ietvaros)

n/n (citu 
pasāku

mu 
ietvaros)

n/n

1.2.2. Nodrošināt 
valsts atbalstu 
mazākumtautību 
NVO ilgtspējīgai 
pastāvēšanai un 
kapacitātes 
palielināšanai, 
etniskās identitātes 
saglabāšanai un 
attīstībai, starpkultūru 
dialoga veicināšanai

Valsts atbalsts 
mazākumtautību NVO 

ĪUMSIL
S

Sk. p. 
1.1.6.,
1.3.1., 
2.2.3., 
2.2.4., 
3.1.1.

Sk. p. 
1.1.6.,
1.3.1., 
2.2.3., 
2.2.4., 
3.1.1.

Sk. p. 
1.1.6.,
1.3.1., 
2.2.3., 
2.2.4., 
3.1.1.

Sk. p. 
1.1.6.,
1.3.1., 
2.2.3., 
2.2.4., 
3.1.1.

Sk. p. 
1.1.6.,
1.3.1., 
2.2.3., 
2.2.4., 
3.1.1.

Sk. p. 
1.1.6.,
1.3.1., 
2.2.3., 
2.2.4., 
3.1.1.

1.3.1 Veicināt 
mehānismus, kas 
sekmētu piederības 
sajūtas Latvijai 
stiprināšanu un 
popularizēšanu 
mazākumtautību vidū

Informatīvi izglītojoši 
pasākumi (informācijas 
dienas, diskusijas) 
mazākumtautību NVO 
par pilsonības 
iegūšanas iespējām, LR 
pilsonības prestižu un 
to ietekmējošiem 
faktoriem

NP, 
ĪUMSIL

S

n/n n/n n/n n/n n/n n/n

Informatīvu materiālu 
par pilsonības 
iegūšanas iespējām 
izplatīšana 
mazākumtautību NVO 
vidū

NP n/n n/n n/n n/n n/n n/n

Informatīvais atbalsts 
mazākumtautību NVO 
projektu izstrādāšanā 
un īstenošanā par 
pilsonības iegūšanas 
procesa veicināšanu

NP n/n n/n n/n n/n n/n n/n

Projektu konkurss 
mazākumtautību NVO 
pilsonības iegūšanas 
procesa veicināšanā un 
latviešu valodas apguvē 

ĪUMSIL
S, NP, 

LVAVA

8000
1 

dotāciju 
konkurs
s gadā

8000
1 

dotāciju 
konkurs
s gadā

8000
1 

dotāciju 
konkurs
s gadā

8000
1 

dotāciju 
konkurs
s gadā

8000
1 

dotāciju  
konkurs
s gadā

40000

1.3.2. Atbalstīt 
Latvijā dzīvojošos 
mazākumtautības 
latviešu valodas 
apguves procesā

Mazākumtautību NVO 
pārstāvju grupa 
LVAVA kursos

LVAVA, 
ĪUMSIL

S

n/n n/n n/n n/n n/n n/n
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 2.1.1. Veikt 
situācijas analīzi 
par esošo situāciju 
jautājumos, kas 
saistīti ar datu 
vākšanu etniskās 
diskriminācijas 
jomā

Pētījums par esošu 
situāciju etniskās 
diskriminācijas datu 
vākšanas jomā ar 
konkrētiem 
ieteikumiem situācijas 
uzlabošanai

TB, 
citas 

iestādes 
atkarībā 
no datu 
nozares

n/n - - - - n/n

2.1.2. Veikt situācijas 
analīzi par dažādu 
etnisko kopienu 
identitātes 
saglabāšanas 
vajadzībām

Pētījumi par Latvijā 
dzīvojošo 
mazākumtautību 
identitātes saglabāšanas 
vajadzībām

ĪUMSIL
S

6000
Pakalpo
-jums

- - 8000
Pakalpo
-jums

- 14000

2.2.1. Pilnveidot 
atbalsta no valsts 
budžeta mehānismu 

MK noteikumu par 
valsts budžeta dotāciju 
piešķiršanu izstrāde

FM n/n n/n n/n n/n n/n n/n

Priekšlikumu 
mazākumtautību NVO 
atbalsta mehānisma 
pilnveidošanai izstrāde

ĪUMSIL
S

n/n n/n n/n n/n n/n n/n

MT NVO projektu 
konkursu nolikumu 
izstrāde

ĪUMSIL
S

n/n n/n n/n n/n n/n n/n

2.2.2. Nodrošināt 
mazākumtautību 
NVO pārstāvju 
apmācību no valsts 
budžeta piešķiramo 
līdzekļu dotācijām 
mazākumtautību 
NVO saņemšanas, 
izlietošanas un 
kontroles jautājumos

Informatīvie-apmācības 
semināri 
mazākumtautību NVO

ĪUMSIL
S

200
2 

semināri 
gadā; 
kafijas 
pauze 
2x80, 

izdales 
materiāl
i 2x20

 

200
2 

semināri 
gadā; 
kafijas 
pauze 
2x80, 

izdales 
materiāl
i 2x20

200
2 

semināri 
gadā; 
kafijas 
pauze 
2x80, 

izdales 
materiāl
i 2x20

220
2 

semināri 
gadā; 
kafijas 
pauze 
2x90, 

izdales 
materiāl
i 2x20

220
2 

semināri 
gadā; 
kafijas 
pauze 
2x90, 

izdales 
materiāl
i 2x20

1040

Konsultācijas MT 
NVO

ĪUMSIL
S

n/n n/n n/n n/n n/n n/n

2.2.3. Nodrošināt 
valsts atbalstu 
mazākumtautību 
NVO etniskās 
identitātes 
saglabāšanai un 
attīstībai

Valsts atbalsts 
mazākumtautību NVO 
etniskās identitātes 
saglabāšanas un 
attīstības jomā

ĪUMSIL
S,  

120000
2 

dotāciju 
konkursi 

gadā, 
janvāris 
– 60000,
jūlijs - 
60000

125000
2 

dotāciju 
konkursi 

gadā, 
janvāris 
– 62500,
jūlijs - 
62500

135000
2 

dotāciju 
konkursi 

gadā, 
janvāris 
– 67500,
jūlijs - 
67500

140000
2 

dotāciju 
konkursi 

gadā, 
janvāris 
– 70000,
jūlijs –
70000

160000
2 

dotāciju 
konkursi 

gadā, 
janvāris 
– 80000,
jūlijs –
80000

680000
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2.2.4. Nodrošināt 
valsts atbalstu 
mazākumtautību 
NVO ilgtspējīgai 
pastāvēšanai un 
kapacitātes 
palielināšanai

Valsts atbalsts 
mazākumtautību NVO 
- administratīvais 
grants

ĪUMSIL
S

30000
1 

dotāciju 
konkurs
s gadā

35000
1 

dotāciju 
konkurs
s gadā

35000
1 

dotāciju 
konkurs
s gadā

40000
1 

dotāciju 
konkurs
s gadā

40000
1 

dotāciju 
konkurs
s gadā

180000

2.3.1. Izveidot 
mazākumtautību 
NVO pārstāvju 
konsultatīvo grupu 
valsts budžeta 
dotāciju kārtības 
efektivitātes 
izvērtēšanai

Konsultatīva grupa 
valsts budžeta dotāciju 
kārtības efektivitātes 
izvērtēšanai

ĪUMSIL
S

80
2 sēdes 
gadā; 
kafijas 
pauze 
2x30, 

izdales 
materiāl
i 2x10

80
2 sēdes 
gadā; 
kafijas 
pauze 
2x30, 

izdales 
materiāl
i 2x10

100
2 sēdes 
gadā; 
kafijas 
pauze 
2x40, 

izdales 
materiāl
i 2x10

100
2 sēdes 
gadā; 
kafijas 
pauze 
2x40, 

izdales 
materiāl
i 2x10

100
2 sēdes 
gadā; 
kafijas 
pauze 
2x40, 

izdales 
materiāl
i 2x10

460

3.1.1. Nodrošināt 
valsts atbalstu 
mazākumtautību 
NVO starpetniskā 
dialoga veicināšanai 
un mazākumtautību 
kultūru mantojumu 
un vērtības 
iekļaušanai kopējā 
Latvijas publiskajā 
telpā 

Mazākumtautību NVO 
projektu konkursi 
starpetniskā dialoga 
veicināšanai un 
mazākumtautību 
kultūru mantojumu un 
vērtības iekļaušanai 
kopējā Latvijas 
publiskajā telpā 

ĪUMSIL
S

3000
1 

dotāciju 
konkurs
s gadā

3000
1 

dotāciju 
konkurs
s gadā

3000
1 

dotāciju 
konkurs
s gadā

3000
1 

dotāciju 
konkurs
s gadā

3000
1 

dotāciju 
konkurs
s gadā

15000
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3.2.1. Palielināt 
mazākumtautību 
klātbūtni publiskās 
informācijas telpā

Mazākumtautību 
saturiskā spektra 
tematikas 
paplašināšana 
sabiedriskajā radio un 
TV, akcentējot tieši 
latviešu auditorijas 
informētību un izpratni

NRTP n/n n/n n/n n/n n/n n/n

Starpinstitūciju 
sadarbības veicināšana, 
kas nodrošinātu 
mazākumtautību NVO, 
ekspertu un pētnieku 
piesaisti nacionālā 
pasūtījuma satura 
izveidei

NRTP n/n n/n n/n n/n n/n n/n

Pētījums par 
mazākumtautību 
aktivitāšu 
atspoguļošanu Latvijas 
televīziju ziņās

NRTP n/n - - - - n/n

Konference par mediju 
uzraudzību un kontroli 
pilsoniskā līmenī kopā 
ar NVO, īpaši 
piesaistot 
mazākumtautību NVO

ĪUMSIL
S, 

NRTP 

2000
 telpas 
īre – 
200, 

tulkošan
as 

ierīces 
noma – 

600, 
tulku 

pakalpo-
jumi – 
140, 

honorāri 
eksperti

em – 
660, 

kafijas 
pauze - 

400 

- - - - 2000
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3.2.2. Veikt regulāru 
informēšanas 
kampaņu ar mērķi 
iekļaut 
mazākumtautību 
kultūru mantojumu 
un vērtības kopējā 
Latvijas publiskajā 
telpā, kā arī mazināt 
Latvijas sabiedrībā 
pastāvošus 
stereotipus par 
mazākumtautībām

Pasākumu cikls 
"Tautību nedēļas"

ĪUMSIL
S

2600
Pēc MT 

NVO 
iniciatīv

as 
4.reizes 

gadā
pasāku

ma 
sagatavo
šana un 
rīkošana 
(atbilsto
šas 

etniskās 
NVO 

pakalpoj
ums) 
2500;

ziedi 70;
izdales 
materiāl

i 30 

2800
Pēc MT 

NVO 
iniciatīv

as 
4.reizes 

gadā
pasāku

ma 
sagatavo
šana un 
rīkošana 
(atbilsto
šas 

etniskās 
NVO 

pakalpoj
ums) 
2690;

ziedi 75;
izdales 
materiāl

i 35 

3000
Pēc MT 

NVO 
iniciatīv

as 
4.reizes 

gadā
pasāku

ma 
sagatavo
šana un 
rīkošana 
(atbilsto
šas 

etniskās 
NVO 

pakalpoj
ums) 
2885 

ziedi 80;
izdales 
materiāl

i 35 

3200
Pēc MT 

NVO 
iniciatīv

as 
4.reizes 

gadā
pasāku

ma 
sagatavo
šana un 
rīkošana 
(atbilsto
šas 

etniskās 
NVO 

pakalpoj
ums) 
3075 

ziedi 85;
izdales 
materiāl

i 40 

3200
Pēc MT 

NVO 
iniciatīv

as 
4.reizes 

gadā
pasāku

ma 
sagatavo
šana un 
rīkošana 
(atbilsto
šas 

etniskās 
NVO 

pakalpoj
ums) 
3075 

ziedi 85;
izdales 
materiāl

i 40 

14800
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Kultūrizglītojošie 
pasākumi mērķa 
auditorijām, iesaistot 
tajos MT radošo 
kolektīvu vadītājus, 
MT izglītības iestāžu 
pedagogus

ĪUMSIL
S

1320
Seminār

s-
meistark

lase 
vienu 
reizi 
gadā: 

pakalpoj
uma 

līgumi 
280.

Izstādes 
trīs 

reizes 
gadā: 
kafijas 
pauzes 
200,

ziedi 40.
Izstādes 
rīkošana

i 
paredzēt

as 
ierīces 

(kronšte
ini, 

vitrīnas, 
statīvi) 

800  

580
Seminār

s-
meistark

lase 
vienu 
reizi 
gadā: 

pakalpoj
uma 

līgumi 
300.

Izstādes 
trīs 

reizes 
gadā: 
kafijas 
pauzes 
240,

ziedi 40 

620
Seminār

s-
meistark

lase 
vienu 
reizi 
gadā: 

pakalpoj
uma 

līgumi 
310.

Izstādes 
trīs 

reizes 
gadā: 
kafijas 
pauzes 
270,

ziedi 40.

670
Seminār

s-
meistark

lase 
vienu 
reizi 
gadā: 

pakalpoj
uma 

līgumi 
330.

Izstādes 
trīs 

reizes 
gadā: 
kafijas 
pauzes 
300,

ziedi 40.

670
Seminār

s-
meistark

lase 
vienu 
reizi 
gadā: 

pakalpoj
uma 

līgumi 
330.

Izstādes 
trīs 

reizes 
gadā: 
kafijas 
pauzes 
300,

ziedi 40.

3860

Informācijas buklets 
„Mazākumtautību 
radošie kolektīvi”

ĪUMSIL
S

- 800
Pakalpo
-jums

- 900
Pakalpo

-
jums

- 1700

Brošūras 
"Mazākumtautību 
nevalstiskās 
organizācijas Latvijā" 
latviešu un krievu 
valodā aktualizācija un 
papildtirāžas izdošana

ĪUMSIL
S

- 800
Pakalpo
-jums

- 900
Pakalpo
-jums

- 1700

Ikgadējie izbraukuma 
pasākumi „Meteņi 
Vastalova, Masļeņica 
Līvu tautas namā 
Mazirbē” un „Vasaras 
saulgriežu svētki” 

ĪUMSIL
S

1600
Pasāku

mu 
organizē
šana – 

Transpo
rts 1000, 
nacionāl
ās 

virtuves 
600 

1600
Pasāku

mu 
organizē
šana – 

Transpo
rts 1000, 
nacionāl
ās 

virtuves 
600

1600
Pasāku

mu 
organizē
šana – 

Transpo
rts 1000, 
nacionāl
ās 

virtuves 
600

1600
Pasāku

mu 
organizē
šana – 

Transpo
rts 1000, 
nacionāl
ās 

virtuves 
600

1600
Pasāku

mu 
organizē
šana – 

Transpo
rts 1000, 
nacionāl
ās 

virtuves 
600

8000

KOPĀ 2009. – 2013. 
g.

182920 186340 195360 216790 227590 1009000
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7. PAR UZDEVUMU IZPILDI ATBILDĪGĀS INSTITŪCIJAS 

Programmas ieviešanu un rīcības plāna īstenošanu koordinē ĪUMSILS ar Programmas 
koordinācijas padomes palīdzību. Koordinācijas padomi vada ĪUMSILS, tās sastāvā ir valsts 
tiešās pārvaldes iestāžu, ekspertu un mazākumtautību NVO pārstāvji. ĪUMSILS kompetencē 
ietilpst arī Programmas rīcības plāna izpildes analīze un ikgadējas atskaites iesniegšana 
Ministru kabinetā.

8. PĀRSKATA SNIEGŠANAS UN NOVĒRTĒŠANAS KĀRTĪBA 

Informatīvo ziņojumu par programmas rīcības plāna izpildi par iepriekšējo gadu ĪUMSILS 
sagatavo un iesniedz Ministru kabinetā ne vēlāk kā nākamā gada 30. maijā. 

Īpašu uzdevumu ministrs
sabiedrības integrācijas lietās                                                              O. Kastēns

      
Īpašu uzdevumu 

ministrs
sabiedrības 

integrācijas lietās

Īpašu uzdevumu 
ministra

sabiedrības 
integrācijas lietās 

sekretariāta 
vadītājs

Juridiskās nodaļas 
vadītāja

Par kontroli 
atbildīgā 

amatpersona

Atbildīgā 
amatpersona

     
O. Kastēns J. Asars D. Šulmane D. Šulmane D. Hanovs

05.09.08. 12:10
6895
D. Hanovs 67365349
deniss.hanovs@integracija.gov.lv
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