
#Budžets_2022:
sabiedrības integrācijas politika

2021.gada 20.oktobris

Pilsonības, migrācijas un sabiedrības saliedētības komisijas sēde



Finansējums politikas īstenošanai
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 KM pamatbudžets

 KM prioritārie pasākumi

 Citu institūciju pasākumi

 KM budžets diasporas pasākumiem



Plānotie rezultāti
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• Paaugstinājies Latvijas iedzīvotāju īpatsvars, kas jūtas 
piederīgi Latvijai, izprot un apzinās Latvijas valstiskuma 
vērtību 

• Uzlabojušās latviešu valodas prasmes dažādās mērķa grupās 
un tās tiek praktiski lietotas ikdienas situācijās

Nacionālā 
identitāte un 

piederība

• Palielinājies iedzīvotāju skaits, kas aktīvi iesaistās dažādās 
sabiedrības līdzdalības aktivitātēs 

• Pieaugusi iedzīvotāju ticība spējai ietekmēt rīcībpolitiku un 
apmierinātība ar demokrātijas darbību

• Uzlabojusies iedzīvotāju savstarpējā sadarbība un uzticēšanās

• Paaugstinājusies visas sabiedrības pilsoniskā un politiskā 
uzticēšanās

• Uzlabojusies iedzīvotāju medijpratība

Demokrātijas 
kultūra un 
iekļaujošs 

pilsoniskums

• Latvijas iedzīvotāju vidū ir uzlabojusies dažādu sabiedrības 
grupu savstarpējā uzticēšanās, līdzdalība un sadarbība, un 
pieaudzis tolerances līmenis

• Ir mazinājušies stereotipi un aizspriedumi pret dažādu 
sabiedrības grupu pārstāvjiem

Integrācija



Kopējais finansējums*
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KM budžets
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Budžeta apakšprogrammas:

 «Sabiedrības integrācijas pasākumu īstenošana»: 

2 132 392 € 

 «Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonds»:

479 003 € + 842 420 € papildu nepieciešamais finansējums

 «Eiropas Kopienas iniciatīvas projektu un pasākumu īstenošana»:

29 006 € papildu nepieciešamais finansējums

Papildu nepieciešamais finansējums tiks pieprasīts atbilstoši ES
struktūrfondu, programmu un citu finanšu instrumentu finansējuma
pieprasīšanas kārtībai



Finansējuma sadalījums 
pamatbudžeta pasākumiem
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Nacionālā identitāte 
un piederība

9%

Demokrātijas kultūra un 
iekļaujošs pilsoniskums

70%

Integrācija
21%



Rīcības virziena “Nacionālā identitāte
un piederība” pasākumi

Stiprināta valstiskuma apziņa un piederības sajūta Latvijai

Uzdevumā kopā 37 000 €

• Pastāvīgs dialogs ar sabiedrību par nacionālo identitāti un piederību
– budžeta ietvaros

• Atbalsts novadu kultūrvēsturiskā mantojuma un identitātes
saglabāšanai un attīstībai – 37 000 €

Veicināta latviešu valodas kā sabiedrību vienojoša pamata
nostiprināšanās ikdienas saziņā

Uzdevumā kopā 42 967 €

• Latviešu valodas lietošanas veicināšanas programma „Bērnu,
jauniešu un vecāku žūrija” – 42 967 €
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Rīcības virziena “Nacionālā identitāte
un piederība” pasākumi

Veicināta vienojošas sociālās atmiņas izpratnes veidošanās
sabiedrībā

Uzdevumā kopā 144 000 €

• Vienojošas atceres kultūras attīstību veidojošas iniciatīvas
– 130 000 €

• Izglītojošas programmas Latvijas sabiedrībai par Latvijas
valstiskuma veidošanos un attīstību Eiropas un Pasaules vēstures
kontekstā – 14 000 €

8



Rīcības virziena “Demokrātijas
kultūra un iekļaujošs pilsoniskums”

pasākumi

Stiprināta pilsoniskās sabiedrības attīstība un ilgtspēja, veidojot
pilsonisku kultūru un attīstot iekļaujošu pilsoniskumu

Uzdevumā kopā 1 800 000 €

• Programma „NVO fonds” – 1 800 000 €

Ņemot vērā noteikto finansējuma pieaugumu (+300 000 €)

• Saliedētas un pilsoniski aktīvas sabiedrības pamatnostādņu
īstenošanas uzraudzības padome – budžeta ietvaros

Veidota kvalitatīva un droša demokrātiskās līdzdalības un
informācijas telpa

Uzdevumā kopā 26 425 €

• Pētījumos balstītas saliedētas sabiedrības politikas attīstība –
26 425 €
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Rīcības virziena “Integrācija” 
pasākumi

Veicināta Latvijā dzīvojošo ārvalstu pilsoņu integrācija
sabiedrībā
Uzdevumā kopā 479 003 € + 842 420 €*

• Nacionāla līmeņa koordinācijas sistēmas izveide – 277 730 €
+ 31 500 €*

• Latviešu valodas lietošanas publiskajā telpā attīstīšana – 153 180 €
+ 334 348 €*

• Trešo valstu valstspiederīgo iesaistīšana Latvijas sabiedriskajā dzīvē
– 267 052 €*

• Trešo valstu valstspiederīgo integrēšana Latvijas sabiedrībā, šajā
procesā iesaistot plašsaziņas līdzekļus – 193 488 €*

• Konsultatīvā padome trešo valstu pilsoņu līdzdalībai – budžeta
ietvaros

• Atbalsta pasākumi starptautiskās aizsardzības personām – 48 093 €
+ 16 032 €*
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Rīcības virziena “Integrācija” 
pasākumi

Sekmēta iedzīvotāju izpratne par sabiedrības daudzveidību,
mazinot negatīvos stereotipos balstītu attieksmi pret dažādām
sabiedrības grupām

Uzdevumā kopā 82 000 € + 29 006 €*

• Atbalsts mazākumtautību kultūras savpatnības saglabāšanai –
70 000 €

• Latvijas mazākumtautību festivāls – 10 000 €

• Mazākumtautību un romu konsultatīvās padomes – budžeta ietvaros

• Romu līdzdalības veicināšana un kultūras savpatnības saglabāšana –
2 000 € + 29 006 €*
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KM prioritārie pasākumi

Apstiprinātais papildu 

finansējums 2022.gadā:

1
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Nepieciešamais papildu 

finansējums 2022.gadā:

 Budžeta apakšprogrammā 
«Sabiedrības integrācijas 
pasākumu īstenošana»: 

1 139 122 € 

 Budžeta apakšprogrammā 
«Eiropas kopienas projektu 
īstenošana»:

150 000 €

 Budžeta apakšprogrammā 
«Sabiedrības integrācijas 
pasākumu īstenošana»: 

550 000 € 

 Budžeta apakšprogrammā 
«Eiropas kopienas projektu 
īstenošana»:

150 000 €



Finansējuma sadalījums 
prioritārajiem pasākumiem
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Nacionālā identitāte 
un piederība

18%

Demokrātijas kultūra un 
iekļaujošs pilsoniskums

79%

Integrācija
3%



Rīcības virziena “Nacionālā identitāte
un piederība” prioritārie pasākumi

Stiprināta valstiskuma apziņa un piederības sajūta Latvijai

Uzdevumā kopā 23 000 €

• Atbalsts novadu kultūrvēsturiskā mantojuma un identitātes
saglabāšanai un attīstībai – 13 000 €

Īstenoti vismaz 3 pasākumi novadu kultūrvēsturiskā
mantojuma un identitātes saglabāšanai un attīstībai

• Atbalsts Latgales kultūras tradīciju saglabāšanai un popularizēšanai
– 10 000 €

Nodrošināts vismaz 10 pasākumu kopums Latgales kultūrtelpas
attīstības stiprināšanai, kultūras mantojuma saglabāšanai un
tradīciju pēctecības nodrošināšanai
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Rīcības virziena “Nacionālā identitāte
un piederība” prioritārie pasākumi

Veicināta vienojošas sociālās atmiņas izpratnes veidošanās
sabiedrībā

Uzdevumā kopā 92 000 €

• Vienojošas atceres kultūras attīstību veidojošas iniciatīvas – 30 000 €

Īstenoti vismaz 2 pasākumi ebreju holokausta un romu
holokausta upuru piemiņai

• Izglītojošas programmas Latvijas sabiedrībai par Latvijas
valstiskuma veidošanos un attīstību Eiropas un Pasaules vēstures
kontekstā – 20 000 €

Vismaz 2 izglītojoši pasākumi katrā reģionā

• Pierādījumos balstītas informācijas par Latvijas vēstures notikumiem
popularizēšana (vēsturnieku grupa) – 42 000 €

Sagatavots pētījums, nodrošinātas vismaz 12 publikācijas,
kurās skaidroti vēstures fakti
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Rīcības virziena “Demokrātijas
kultūra un iekļaujošs pilsoniskums” 

prioritārie pasākumi

Stiprināta pilsoniskās sabiedrības attīstība un ilgtspēja, veidojot
pilsonisku kultūru un attīstot iekļaujošu pilsoniskumu

Uzdevumā kopā 505 000 €

• Reģionu NVO atbalsta programma – 150 000 €

Atbalstīti reģionu NVO centri katrā reģionā

• NVO līdzfinansējuma programma – 105 000 €

Atbalstītas vismaz 5 organizācijas

• Mazākumtautību NVO līdzdalības veicināšanas programma - 100 000 €

Atbalstītas vismaz 16 mazākumtautību NVO

• ES programmu "Radošā Eiropa" un "Pilsoņi, Vienlīdzība, Tiesības un
Vērtības" līdzfinansējuma programma – 150 000 €

Atbalstīti 20 projekti
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Rīcības virziena “Demokrātijas
kultūra un iekļaujošs pilsoniskums” 

prioritārie pasākumi

Veidota kvalitatīva un droša demokrātiskās līdzdalības un
informācijas telpa

Uzdevumā kopā 60 000 €

• Pētījumos balstītas saliedētas sabiedrības politikas attīstība – 30 000 €

Saliedētas sabiedrības politikas veidošanas līdzdalības pasākumi
(sabiedriskās domas izzināšana, semināri, fokusgrupas, dizaina
domāšanas darbnīcas u.c.)

• Atbalsts pētniekiem un mediju profesionāļiem mediju monitoringa
nodrošināšanai – 30 000 €

1 pētījums vai mediju monitoringa pasākums, izmantojot
kvalitatīvās pētniecības metodes vai kontentanalīzes metodes,
tostarp paredzot informatīvus pasākumus par pētījuma
rezultātiem
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Rīcības virziena “Integrācija” 
prioritārais pasākums

Sekmēta iedzīvotāju izpratne par sabiedrības daudzveidību,
mazinot negatīvos stereotipos balstītu attieksmi pret dažādām
sabiedrības grupām

Uzdevumā kopā 20 000 €

• Atbalsts mazākumtautību kultūras savpatnības saglabāšanai.
Atbilstoši Ministru kabineta 2003.gada 29.aprīļa noteikumu Nr.241
„Kultūras ministrijas nolikums” 5.3.1 punktam, atbalsts tiks sniegts
Latvijas Nacionālo kultūras biedrību asociācijai, lai nodrošinātu
mazākumtautību kultūras savpatnības saglabāšanu un attīstību, un
veicinātu starpkultūru dialogu.

1
8



Plāna īstenošanā iesaistītās 
institūcijas

1
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 Aizsardzības ministrija

 Iekšlietu ministrija

 Izglītības un zinātnes ministrija 

 Sabiedrības integrācijas fonds

 Valsts prezidenta kanceleja

 Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija 

2022.gadā Plāna īstenošanā iesaistītās institūcijas:



Citu institūciju pasākumi rīcības 
virzienā “Nacionālā identitāte un 

piederība”

Stiprināta valstiskuma apziņa un piederības sajūta Latvijai

Uzdevumā kopā >31 303 €

• Sabiedrības integrācijas fonds. Mazākumtautību un latviešu jauniešu
sadarbības programma – 31 303 €

• Aizsardzības ministrija. Izglītojoši pasākumi skolēniem un jauniešiem
par valsts aizsardzības jautājumiem un Latvijas valsts vēstures
svarīgiem notikumiem – Jaunsardzes centra budžeta ietvaros
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Citu institūciju pasākumi rīcības 
virzienā “Demokrātijas kultūra un 

iekļaujošs pilsoniskums”

Veicināta iedzīvotāju demokrātijas prasmju un zināšanu apguve
atbilstoši globālajiem un laikmeta izaicinājumiem, tai skaitā
mūžizglītības kontekstā

Uzdevumā kopā >93 180 €

• Aizsardzības ministrija. Izglītojoši pasākumi skolēniem un jauniešiem
par pilsoniskās līdzdalības nozīmi valsts aizsardzībā – Jaunsardzes
centra budžeta ietvaros

• Izglītības un zinātnes ministrija. Starptautiskais pilsoniskās izglītības
pētījums – 80 722 € (ESF) + 12 458 € (valsts līdzfinansējums
Erasmus+)
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Citu institūciju pasākumi rīcības 
virzienā “Demokrātijas kultūra un 

iekļaujošs pilsoniskums”

Stiprināta pilsoniskās sabiedrības attīstība un ilgtspēja, veidojot
pilsonisku kultūru un attīstot iekļaujošu pilsoniskumu

Uzdevumā kopā >365 000 €

• Sabiedrības integrācijas fonds. Programma „NVO fonds” – 200 000 €

• Sabiedrības integrācijas fonds. Pilsoniskās sabiedrības attīstību,
iekļaujošu līdzdalību un brīvprātīgo darbu veicinoši informatīvi un
izglītojoši pasākumi, tai skaitā pastāvīgs atbalsts reģionu NVO –
165 000 €

• Valsts prezidenta kanceleja. Demokrātijas nedēļa – budžeta ietvaros

• Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija. Sekmēt
līdzdalības budžeta īstenošanu pašvaldībās – Atveseļošanās un
noturības mehānisma finansējuma ietvaros
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Citu institūciju pasākumi rīcības 
virzienā “Demokrātijas kultūra un 

iekļaujošs pilsoniskums”

Veidota kvalitatīva un droša demokrātiskās līdzdalības un
informācijas telpa

Uzdevumā kopā 595 279 €

• Sabiedrības integrācijas fonds. Analītiskās domāšanas, medijpratības
un digitālo prasmju attīstības pasākumi, tostarp veicinot jauniešu
medijpratību – 115 000 €

• Tieslietu ministrija. Uz vienotās valsts, tiesiskās informācijas un
pilsoniskās izglītības platformas bāzes ,,LVportāls” realizē savu
stratēģisko mērķi: veicināt sabiedrības tiesībpratību un pilsonisko
izglītību, tādējādi stiprinot uzticēšanos valsts pārvaldei un likuma varai,
īpaši sekmējot diskusiju un izpratni par demokrātiskas sabiedrības
pamatprincipiem un tiesiskumu Latvijā – 480 279 €
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Citu institūciju pasākumi rīcības 
virzienā “Integrācija”

Veicināta Latvijā dzīvojošo ārvalstu pilsoņu integrācija
sabiedrībā

Uzdevumā kopā >418 976 €

• Iekšlietu ministrija. Kvalitatīva, ērti pieejama un viegli saprotama
informācija par naturalizācijas procedūru – 418 976 €

• Izglītības un zinātnes ministrija. Valsts valodas prasmes pārbaude un
ar to saistītie atbalsta pasākumi, tai skaitā pārbaude un atbalsta
pasākumi tiešsaistē – budžeta ietvaros
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Citu institūciju pasākumi rīcības 
virzienā “Integrācija”

Sekmēta iedzīvotāju izpratne par sabiedrības daudzveidību,
mazinot negatīvos stereotipos balstītu attieksmi pret dažādām
sabiedrības grupām

Uzdevumā kopā >18 820 €

• Sabiedrības integrācijas fonds. Sabiedrības izpratnes un informētības
paaugstināšanas pasākumi par diskriminācijas mazināšanu un
tolerances veicināšanu – finansējums ietverts Labklājības ministrijas
plānā sieviešu un vīriešu vienlīdzīgu tiesību un iespēju veicināšanai
2021.-2023.gadam

• Sabiedrības integrācijas fonds. Naida runas mazināšanas atbalsta
programma projekta „Kapacitātes veidošana un izpratnes
paaugstināšana neiecietības novēršanai un apkarošanai Latvijā –
CALDER” ietvaros – 18 820 €
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Plāns darbam ar diasporu 2021.-
2023.gadam

Kultūras ministrijas budžets diasporas pasākumiem
Uzdevumā kopā 797 435 €

• Nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšana (Dziesmu svētki,
pašdarbības kopas) – 157 000 €

• Identitātes saglabāšana (koncerti, 3x3, 2x2, Bērnu žūrija,
nometnes) – 307 637 €

• Materiālās kultūras un vēstures mantojuma saglabāšana (arhīvi,
māksla, trimdas vēsture) – 87 576 €

• Diasporas organizāciju kapacitātes celšana (atbalsts NVO) –
205 022 €

• Diasporas mediji – 40 000 €

Tai skaitā 395 538 € administrē Sabiedrības integrācijas fonds

Politikas prioritārajos pasākumos 2022.gadam pieprasītais – 81 tūkst. €,
piešķīruma – nav. 2
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Paldies par uzmanību!


