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 Kultūras ministrijas 

Sabiedrības integrācijas departamenta  

direktorei 

                 Sanitai Rancānei-Delekolē  

 

Priekšlikumi likumprojektam  

“Grozījumi Sabiedrības integrācijas fonda likumā” 

 

Biedrība “Latvijas Pilsoniskā alianse” ir iepazinusies ar Kultūras ministrijas sagatavoto 

likumprojektu “Grozījumi Sabiedrības integrācijas fonda likumā” (turpmāk – 

Likumprojekts) un sniedz priekšlikumus.  

Latvijas Pilsoniskā alianse atzinīgi novērtē Kultūras ministrijas vēlmi novērst problemātiku 

un nepilnības saistībā ar Sabiedrības integrācijas fonda (turpmāk – SIF) pārvaldības modeli, 

par kurām norādījušas nevalstiskās organizācijas un apstiprinājies arī zvērinātu advokātu 

biroja “COBALT” sniegtajā atzinumā “Sabiedrības integrācijas politikas organizatoriskā un 

tiesiskā ietvara pilnveides iespējas”.  

Kā viena no būtiskākajām problēmām praksē tikusi atzīta SIF pārlieku lielā neatkarība, un 

neskatoties uz to, ka Sabiedrības  integrācijas  fonda  likuma  2.panta  trešajā  daļā  noteikts,  

ka  SIF  atrodas  Ministru prezidenta institucionālā pārraudzībā, Ministru prezidentam nav 

nekādu iespēju ietekmēt SIF darbību un pat atcelt prettiesiskus lēmumus. Otra būtiskā 

problemātika, kuru 2018.gada maijā aicinājuši risināt arī Saeimas Pilsonības, migrācijas un 

sabiedrības saliedētības komisijas deputāti, ir SIF un nevalstisko organizāciju 

konfliktsituāciju risināšanas mehānisms vēl pirms strīdus izskatīšanas Iepirkumu 

uzraudzības birojā vai Administratīvajā tiesā.  

Iepazīstoties ar Kultūras ministrijas sagatavoto Likumprojektu, nesaskatām, ka būtu 

atrisinātas šīs divas nevalstiskajam sektoram būtiskās lietas – nodrošināta SIF darbības 

tiesiskā pārraudzība, nevalstiskajām organizācijām vai citām iestādēm iespēja apstrīdēt 

Sekretariāta pieņemtos lēmumus un kā efektīvi risināt strīdus ārpus tiesas. Vēršam 

uzmanību, ka esošais mehānisms nav racionāls, ir resursu ietilpstošs process un nevalstiskās 

organizācijas, to ierobežotās kapacitātes dēļ, nespēj aizstāvēt savas tiesības, kas būtu valstij 

jānodrošina.  

Aicinām Likumprojekta izstrādes ietvaros izvērtēt, vai nepaplašināt SIF iespējas sniegt 

finanšu piešķīruma pieprasījumus valsts budžeta izstrādes procesā par sektora 

horizontālajām programmām, piemēram, NVO fonds, Līdzfinansējuma programma un citas 

finanšu programmas, kuras tiek administrētas centralizēti, atklāta konkursa kārtībā. Tas 

risinātu problēmu, ka šobrīd nav mehānisms, kurā nevalstiskajām organizācijām ir iespējas 
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sniegt priekšlikumus budžeta veidošanas procesā nevalstiskā sektora horizontālos un 

pārnozariskos jautājumos. 

Attiecībā uz SIF padomi, lai nodrošinātu līdzsvara principu padomē, nodrošinot abu sektoru 

(publiskā un pilsoniskās sabiedrības) viedokļu vienlīdzīgu nozīmi, aicinām noteikt, ka 

padomes vadītājs ir valsts pārvaldes pārstāvis un vietnieks nevalstiskā sektora pārstāvis, vai 

otrādi. Līdz ar šāda principa ieviešanu aicinām vienādot padomes, padomes priekšsēdētāja 

un vietnieka termiņus, un izteikt Sabiedrības  integrācijas  fonda  likuma 9. panta ceturto 

daļu šādā redakcijā:  

„(4)  Fonda padomes locekļi no sava vidus ievēlē Fonda padomes priekšsēdētāju un padomes 

priekšsēdētāja vietnieku uz trim gadiem, kas vada Fonda padomes darbu. Viena no 

amatpersonām ir valsts pārvaldes un otra - pilsoniskās sabiedrības pārstāvis. Viena un tā pati 

persona nedrīkst būt padomes priekšsēdētājs un vietnieks ilgāk kā divus padomes termiņus 

pēc kārtas.” 

Tāpat aicinām noteikt, ka “ (..) sēdes tiek fiksētas audioierakstā. Padomes sēdes 

audioierakstu Sabiedrības integrācijas fonda Sekretariāts nosūta pēc pieprasījuma septiņu 

dienu laikā”. 

Biedrība “Latvijas Pilsoniskā alianse” apliecina gatavību sadarboties Likumprojekta 

izstrādes turpmākajā procesā, informējot un konsultējot, un aicina informēt biedrības 

direktori Kristīni Zonbergu kristine@nvo.lv par šī procesa tālāku izstrādi. 

 

Ar cieņu,  

 

 

 

Direktore                                               Kristīne Zonberga 
 

 

Zonberga 67846467 

kristine@nvo.lv 

 

 

 

 

 

 

 
Atzinums ir sagatavots ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta 

līdzekļiem. Par atzinuma saturu atbild biedrība “Latvijas Pilsoniskā alianse”. 
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