
KOPSAVILKUMS 

Atbildes uz biežāk uzdotajiem jautājumiem  

 

Fonda nosaukums 
Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda 2014.-2020.gada 

plānošanas periods 

Gads 2020.g. 

Aktivitātes numurs un 

nosaukums 

8.aktivitāte „Trešo valstu valstspiederīgo iesaistīšana Latvijas 

sabiedriskajā dzīvē, tai skaitā atbalsts mazaizsargātu personu 

(sievietes, bērni, veci cilvēki) un starptautiskās aizsardzības 

personu līdzdalības nodrošināšanai”” 

Projektu iesniegumu 

iesniegšanas termiņš: 

 

2020.gada 1.decembris plkst. 17:00  

 

Kopsavilkuma periods:  
11.11.2020. (informatīvais seminārs plkst.10:00-12:00) 

 

 

 

NR. JAUTĀJUMS ATBILDE DOKUMENTS1 

  
    

1.  Konkursa nolikumā ir minēts 

konkursā pieejamais 

minimālais un maksimālais 

finansējums uz vienu projekta 

pieteikumu, bet nav norādīta 

programmas kopējā 

finansējuma summa. Vai būtu 

Konkursa nolikuma 6.punktā minētā maksimālā summa viena 

projekta īstenošanai, kas ir 506 392,16 euro, ir arī visa šī 

konkursa kopējais finansējums. Ja projekta iesniedzējam ir 

kapacitāte īstenot projektu, kas sastāda visu pieejamo summu, 

tad teorētiski to var darīt. Tādā gadījumā arī tiktu sagaidīts, ka 

tiek sasniegts nolikuma 20.punktā norādītais nacionālās 

programmas kopējais rādītājs. 

Patvēruma, migrācijas un integrācijas 

fonda 2014. – 2020.gada plānošanas 

perioda atklātas projektu iesniegumu 

atlases „Programmas, kas uzlabo imigrantu 

līdzdalību (integrācijas kursi) (4.posms)” 

konkursa nolikuma 6. un 20.punkts. 

 

                                                 
1 Oficiālie dokumenti, uz kuriem norādīts konsultāciju procesā vai dokumenti, kas detalizēti paskaidro atbildi uz uzdoto jautājumu. 



iespējams uzzināt kopējo 

finansējuma apjomu šajā 

programmā? 

2.  Konkursa nolikuma 

20.punktā ir teikts, ka kopējie 

rādītāji ir personu skaits, 

kurām nodrošināta 

integrācijas programma - ne 

mazāk kā 1300 personas. Vai 

šis personu kopskaits attiecas 

kopumā uz visām 3 

aktivitātēm? Vai, piesakoties 

uz projekta konkursu, var 

pieteikties un ieviest tikai 

vienu aktivitāti (izvēloties 

starp nolikuma 13.1., 13.2. 

vai 13.3. apakšpunktos 

minētajām aktivitātēm)? Vai 

arī iesniedzot projekta 

pieteikumu, jāiesniedz 

pieteikums  par  visām 

nolikuma 13.punktā 

minētajām aktivitātēm? 

Konkursa projektam ir noteikti jāparedz visas 3 aktivitātes un 

jāatbilst visiem konkursa nolikuma nosacījumiem. Šī konkursa 

galvenais mērķis ir tieši integrācijas kursi (nolikuma 13.1. 

apakšpunkts) - aktivitāte, kura tiek papildināta ar aktivitātēm, 

kuras minētas nolikuma 13.2. un 13.3. apakšpunktā, kopā 

veidojot pilnvērtīgu integrācijas programmu mērķa grupai. 

Kas attiecas uz nolikuma 20.punktu, tur norādamas tikai 

personas, kuras apguvušas integrācijas kursu ne mazāk kā 

16 akadēmiskās stundas un ne vairāk kā 30 akadēmiskās 

stundas. 

Patvēruma, migrācijas un integrācijas 

fonda 2014. – 2020.gada plānošanas 

perioda atklātas projektu iesniegumu 

atlases „Programmas, kas uzlabo imigrantu 

līdzdalību (integrācijas kursi) (4.posms)” 

konkursa nolikuma 13.punkts. 

 

 



3.  Vai projekta īstenošanas 

perioda uzsākšanu var plānot 

2021.gada februārī? 

Vai var paredzēt, ka projekta 

ieviešanas laiks ir 14 mēneši, 

lai arī nolikuma 7.punktā ir 

minēts, ka aktivitātes jāievieš 

līdz 2022.gada 

30.septembrim? 

Kāds ir projekta aktivitāšu 

ieviešanas minimālais ilgums 

mēnešos? 

Ieteikums būtu plānot aktivitātes ne ātrāk kā 2021.gada martā. 

Attiecībā par aktivitāšu ieviešanas ilgumu, jāievēro nolikuma 

7.punkts, kas nosaka, ka projekta īstenošanas periods ir no 

granta līguma parakstīšanas brīža (indikatīvi marts) līdz 

2022.gada 30.septembrim. 

 

Patvēruma, migrācijas un integrācijas 

fonda 2014. – 2020.gada plānošanas 

perioda atklātas projektu iesniegumu 

atlases „Programmas, kas uzlabo imigrantu 

līdzdalību (integrācijas kursi) (4.posms)” 

konkursa nolikuma 7.punkts. 

 

 

4.  

Vai nolikumā ir noteikts, cik 

ilgs laiks ir jāparedz valodas 

klubu norisei? 

 

Nolikuma 15.5.apakšpunkts nosaka, ka valodas klubu 

nodarbības jāparedz vismaz 4 reizes katru mēnesi, taču kopējais 

kursa ilgums nav noteikts, to katrs projektu īstenotājs var 

izvērtēt un paredzēt pēc vajadzības un saviem ieskatiem. 

 

Patvēruma, migrācijas un integrācijas 

fonda 2014. – 2020.gada plānošanas 

perioda atklātas projektu iesniegumu 

atlases „Programmas, kas uzlabo imigrantu 

līdzdalību (integrācijas kursi) (4.posms)” 

konkursa nolikuma 15.5.apakšpunkts. 

 

5. 

Vai bērnu pieskatīšanas 

pakalpojums jānodrošina 

visām grupām gan 

integrācijas kursiem, gan 

valodu klubiem? 

Nolikuma 14.12.apakšpunkts nosaka, ka projekta iesniedzējam 

ir jānodrošina mērķa grupas bērnu pieskatīšanas pakalpojums 

integrācijas kursu norises laikā, savukārt nolikuma 

15.8.apakšpunkts nosaka, ka projekta iesniedzējam ir 

jānodrošina mērķa grupas bērnu pieskatīšanas pakalpojums 

valodas klubu norises laikā, līdz ar to bērnu pieskatīšanas 

pakalpojums jānodrošina visām grupām.  Šo pakalpojumu var 

nenodrošināt, ja kādā no grupām nav pieprasījuma. 

Patvēruma, migrācijas un integrācijas 

fonda 2014. – 2020.gada plānošanas 

perioda atklātas projektu iesniegumu 

atlases „Programmas, kas uzlabo imigrantu 

līdzdalību (integrācijas kursi) (4.posms)” 

konkursa nolikuma 14.12.apakšpunkts un 

15.8.apakšpunkts. 

 



6. 

Kādi nosacījumi ir jāievēro, 

piesaistot kā sadarbības 

partneri organizāciju ar 

pieredzi laikmetīgās kultūras 

jomā? 

Nolikuma 10.punkts nosaka, ka, piesaistot sadarbības partneri, 

ir jāievēro MK noteikumu Nr.432. 24.punktā minētie 

nosacījumi. Viens no nosacījumiem nosaka, ka sadarbības 

partnerim ir jādarbojas Patvēruma, migrācijas un integrācijas 

fonda jomā, līdz ar to organizācijai, kuru vēlaties piesaistīt kā 

sadarbības partneri, ir jābūt pieredzei integrāciju veicinošu 

pakalpojumu un kultūras produktu radīšanā. 

Patvēruma, migrācijas un integrācijas 

fonda 2014. – 2020.gada plānošanas 

perioda atklātas projektu iesniegumu 

atlases „Programmas, kas uzlabo imigrantu 

līdzdalību (integrācijas kursi) (4.posms)” 

konkursa nolikuma 10.punkts un MK 

noteikumu Nr.432. 24.punkts. 

 

7. 

 

Kā projektos plānot atlīdzības 

izmaksas, ņemot vērā 

plānotās izmaiņas attiecībā uz 

VSAOI minimālā apmēra 

ieviešanu? 

Ar 2021. gadu tiek ieviests minimālais valsts sociālās 

apdrošināšanas obligāto iemaksu (turpmāk – VSAOI) apmērs, 

tomēr tā piemērošana tiks uzsākta tikai ar nākamā gada 1. 

jūliju. Lai zinātu, vai vajadzēs piemērot minimālo VSAOI 

apmēru, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra katru ceturksni 

apkopos visus personai aprēķinātos VSAOI objektus visās 

ienākumu gūšanas vietās (un aprēķinās ceturkšņa iemaksu 

objektu). Gadījumā, ja būs nepieciešams veikt VSAOI 

piemaksu, persona par to tiks informēta, izmantojot Valsts 

ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanās sistēmu.  

No minētā secināms, ka minimālo VSAOI iemaksu summu 

samaksu veiks darbinieks/pašnodarbinātais vai autoratlīdzības 

saņēmējs, ņemot vērā kopējos personas ienākumus konkrētā 

ceturksnī. Papildus VSAOI iemaksu veikšana būs katras 

personas individuāla atbildība, līdz ar to minētās likumdošanas 

izmaiņas nevar ietekmēt projekta atlīdzības izmaksas. Fiziskajai 

personai papildus iemaksas jāveic no saviem finanšu 

līdzekļiem. Konkrētā projektā VSAOI tiks aprēķinātas atbilstoši 

noslēgtajā darba, uzņēmuma vai autoratlīdzības līgumā 

minētajiem nosacījumiem un aprēķinātas, ņemot vērā faktisko 

atlīdzības apmēru un likumdošanā paredzētās likmes tiks 

noteiktas līgumā, ņemot vērā likumdošanā noteiktās prasības. 

Plašāka informācija par gaidāmajām nodokļu likmju izmaiņām 

 



un nodokļu nomaksas kārtību pieejama 

šeit: https://lvportals.lv/dienaskartiba/320990-no-nakama-gada-

paredzetas-izmainas-pasnodarbinatajiem-2020 

 

8. Kādā izdevumu kategorijā 

plānot izmaksas par 

informatīvo bukletu par 

pakalpojumiem mērķa grupai 

sagatavošanu? 
 

Visas izmaksas, kas saistītas ar tiešu palīdzības sniegšanu 

projekta mērķa grupai ir norādāmas izdevumu kategorijā “F”. 

Ja bukletā ir informācija, kas paredzēta tikai mērķa grupai, tad 

izmaksas plānojamas izdevumu kategorijā “F”. 

Iekšējās drošības fonda un Patvēruma, 

migrācijas un integrācijas fonda 2014.-

2020.gada plānošanas perioda izmaksu 

attiecināmības nosacījumi 

9. 

Kādā izdevumu kategorijā 

plānot izmaksas par mācību 

programmu licencēšanu? 
 

Visas izmaksas, kas saistītas ar tiešu palīdzības sniegšanu 
projekta mērķa grupai ir norādāmas izdevumu kategorijā “F”. 
Ja mācību programmā gala saņēmējs ir fonda mērķa grupas 
pārstāvis, izmaksas plānojamas izdevumu kategorijā “F”. 

Iekšējās drošības fonda un Patvēruma, 

migrācijas un integrācijas fonda 2014.-

2020.gada plānošanas perioda izmaksu 

attiecināmības nosacījumi 

10. 

 

Vai aprīkojuma izmaksas tiek 

segtas pilnībā? 

Saskaņā ar Iekšējās drošības fonda un Patvēruma, migrācijas un 

integrācijas fonda 2014.-2020.gada plānošanas perioda izmaksu 

attiecināmības nosacījumiem izmaksas par nepieciešamo 
aprīkojumu ir attiecināmas, ja izmaksas par projekta vadībai 
un administrēšanai nepieciešamo aprīkojumu ir attiecināmas, 
ja aprīkojuma iegāde ir apstiprināta granta līgumā un tas ir 
iegādāts ne vēlāk kā 3 (trīs) mēnešus pēc projekta uzsākšanas. 
Izmaksas attiecībā uz aprīkojumu, kas iegādāts pirms projekta 
uzsākšanas, bet kuru izmanto projekta mērķiem, ir 
attiecināmas, pamatojoties uz nolietojuma norakstījumiem. 
Iegādes un nolietojuma izmaksas nav attiecināmas, ja 
aprīkojums iegādāts, izmantojot citu Eiropas Savienības 
finansējumu. Aprīkojuma iegādes izmaksām jāatbilst vidējai 
tirgus cenai. Aprīkojuma iegādei ir jābūt veiktai, ievērojot 
tiesību aktu publisko iepirkumu jomā prasības. Nolietojums 

Iekšējās drošības fonda un Patvēruma, 

migrācijas un integrācijas fonda 2014.-

2020.gada plānošanas perioda izmaksu 

attiecināmības nosacījumi 

https://lvportals.lv/dienaskartiba/320990-no-nakama-gada-paredzetas-izmainas-pasnodarbinatajiem-2020
https://lvportals.lv/dienaskartiba/320990-no-nakama-gada-paredzetas-izmainas-pasnodarbinatajiem-2020


jāaprēķina, ievērojot tiesību aktu grāmatvedības jomā prasības. 
Ja iegādātais aprīkojums tiek izmantots juridiskās personas 
pamatdarbības nodrošināšanai, fonda projekta īstenošanai un 
citu finanšu instrumentu līdzfinansēto projektu īstenošanai, 
tad izmaksas projektā drīkst attiecināt tikai proporcionāli, 
atbilstoši aprīkojuma faktiskajai izmantošanai projektā. Tāpat 
plānojot aprīkojuma izmaksas ir jāņem vērā granta līguma 
nosacījumi attiecībā uz aprīkojuma izmantošanu pēc projekta 
pabeigšanas. Granta līguma projekts pieejams 
šeit: https://www.km.gov.lv/lv/fondi-un-es-
politika/patveruma-migracijas-un-integracijas-fonds-2014-
2020/projektu-istenosanas-dokumenti#gsc.tab=0 

 

11. 

Kādos gadījumos 
komandējuma izmaksas tiek 
liktas zem D kategorijas un 
kādos zem F kategorijas? 
 

Plānojot izmaksas, tā ir jāvērtē pēc gala saņēmēja – ja 
pakalpojums tiek sniegts fonda mērķa grupai, izmaksas ir 
norādāmas izdevumu kategorijā “F”. 
1.piemērs: projekta vadītājs vai projekta pedagoģiskais 
vadītājas dodas komandējumā, lai veiktu uzraudzību, kā norit 
projektā plānoto mācību vai pasākumu norise – izmaksas 
jāplāno izdevumu kategorijā “D”. 
2.piemērs: projekta pedagogs dodas komandējumā, lai 
novadītu lekciju fonda mērķa grupai – izmaksas jāplāno 
izdevumu kategorijā “F”. 
 

Iekšējās drošības fonda un Patvēruma, 

migrācijas un integrācijas fonda 2014.-

2020.gada plānošanas perioda izmaksu 

attiecināmības nosacījumi 

 

https://www.km.gov.lv/lv/fondi-un-es-politika/patveruma-migracijas-un-integracijas-fonds-2014-2020/projektu-istenosanas-dokumenti#gsc.tab=0
https://www.km.gov.lv/lv/fondi-un-es-politika/patveruma-migracijas-un-integracijas-fonds-2014-2020/projektu-istenosanas-dokumenti#gsc.tab=0
https://www.km.gov.lv/lv/fondi-un-es-politika/patveruma-migracijas-un-integracijas-fonds-2014-2020/projektu-istenosanas-dokumenti#gsc.tab=0

