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Biedrību loma attīstības sadarbības projektu īstenošanā. 
Lēmumi par finansējuma piešķiršanu projektiem un to 

ieviešanas uzraudzība



• Mērķis - sniegt palīdzību mazāk attīstītām valstīm

• Globālais ietvars un mērķi - ANO Dienaskārtība 2030 un 17 ilgtspējīgas
attīstības mērķi

• Starptautiskās saistības - Latvijai līdz 2030. gadam attīstības sadarbībai
jātiecas atvēlēt 0.33% no NKI

• Latvijas attīstības sadarbības politika tiek īstenota: 1) veicot iemaksas
starptautiskajās organizācijās (ES, ANO, Pasaules Banka u.c.); 2)
īstenojot divpusējo attīstības sadarbības programmu
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Attīstības sadarbības politika
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Prioritārās partnervalstis 



• Publiskās pārvaldes spēju stiprināšana
• Uzņēmējdarbības attīstība
• Atbalsts decentralizācijas procesiem
• Demokrātiskās līdzdalības veicināšana, tostarp dzimumu līdztiesības jomā
Horizontālā prioritāte:
• Digitalizācija kā attīstības veicinātājs - valstu pārvaldes efektivitātei,

sabiedrības līdzdalību lēmumu pieņemšanai un jaunu ekonomisko iespēju
radīšanai.

Projektu īstenotāji
• Biedrības (ievieš 34% no visa ĀM attīstības sadarbības finansējuma)
• Publiskās pārvaldes iestādes
• Privātais sektors
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Prioritārās jomas



Definīcija
• Grants – maksājums attīstības sadarbības projekta īstenotājam, lai realizētu

projektu, ko tas iesniedzis granta projektu konkursam un ko finansēšanai ir
apstiprinājusi ĀM

Konkursa veidi
• Finansējums Latvijas prioritāro partnervalstu atbalstam
• Līdzfinansējums biedrībām, kas ieguvušas finansējumu no citiem

starptautiskajiem palīdzības finansētājiem
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Grantu projektu konkurss 



Projektu vērtēšana
Projektu iesniedzēji un to partneri apliecina un ĀM pārbauda vai tie nav iekļauti:
• starptautisko attīstības banku “melnajos sarakstos” (debarment list)
• starptautiski noteiktajos sankciju sarakstos
• nav bijuši notiesājoši spriedumi par kukuļdošanu
Saturiski: projekta ideja un mērķis, atbilstība partnervalsts situācijai un
vajadzībām, rezultātu ilgtspēja, projekta iesniedzēja un partneru kompetence,
budžeta novērtējums

Projektu uzraudzība
Projekti tiek īstenoti saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem
• Starpatskaites un gala atskaites (saturiskās un finanšu)
• Būtisku izmaiņu saskaņošana ar ĀM (piemēram, budžeta pozīcijas, 

iesaistītās personas)
• ĀM tiesības veikt projekta īstenošanas pārbaudi projekta īstenošanas vietās
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Lēmumu pieņemšana un uzraudzība


