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 Kultūras ministrijas 

Sabiedrības integrācijas un  

pilsoniskās sabiedrības attīstības  

nodaļas vadītājai  

Anitai Kleinbergai 

  

Komentāri un priekšlikumi par  

Nacionālās identitātes, pilsoniskās  

sabiedrības un integrācijas politikas  

īstenošanas plānu 2019.–2020.gadam 

 

Biedrība “Latvijas Pilsoniskā alianse” ir iepazinusies ar Nacionālās identitātes, pilsoniskās 

sabiedrības un integrācijas politikas īstenošanas plānu 2019.–2020.gadam (turpmāk – Plāns) 

un sniedz priekšlikumus.  

Vērtējot sabiedrības integrācijas politikas ieviešanas aktivitātes iepriekšējos periodos,  

veidojot Plānu, aicinām: 

− Pārvērtēt Plāna Mērķa 1.1. “Uzlabot iedzīvotāju demokrātiskas līdzdalības prasmes 

un zināšanas” pasākumus. Lai gan mērķis un paredzamie politikas rezultāti pēc 

būtības paredz pasākumus, kas vērsti uz sabiedrību kopumā, Plānā iekļautie 

pasākumi vērsti tikai uz vienu mērķa grupu – jauniešiem.  

− Ņemt vērā sabiedriskajās apspriedēs izteikto kritiku attiecībā uz tikai vienas 

konkrētas mērķa grupas, kura pakļauta diskriminācijai – romu – iekļaušanu Plānā. 

Lai gan klātienē tika skaidrots, kādēļ ir šāda pieeja, tā ir radījusi iedzīvotājos, kas 

iepazīstas ar Plāna redakciju, netaisnīguma sajūtu, tādēļ aicinām rast iespēju Plānu 

papildināt ar skaidrojumu, kādos plānošanas dokumentos ir iekļautas pārējās 

diskriminācijai pakļautās mērķa grupas. 

− Plāna 1.2.1 pasākuma rezultatīvais rādītājs “Ik gadu NVO fonda ietvaros atbalstītas    

vismaz 40 nevalstiskās organizācijas” ir atbalstāms, tomēr tam jābūt vienlaikus ar 

paredzamu NVO fonda finansējuma apjoma pieaugumu, jo ierobežotā finansējuma 

dēļ tik liels atbalsts nav iespējams. NVO fonda regulējošā normatīvajā aktā būtu 

nepieciešams paredzēt, ka valsts budžeta līdzekļu piešķīrums kārtējam gadam ir 

lielāks nekā iepriekšējā budžeta gadā, tāpat kā tas ir noteikts Valsts Kultūrkapitāla 

fonda likumā, un paredzēts NVO fonda koncepcijā – kā sākotnējā summa ir 700 000 

euro gadā.  

− Plāna 1.2.4. pasākumā: ja mazākumtautību NVO projektu mērķis ir veicināt 

pilsonisko līdzdalību, skaidri noteikt, saturiski ievirzīt, kāda formāta aktivitātes ir 

atbalstāmas, jo, piemēram, kultūras pasākums, ar mērķi popularizēt mazākumtautību 

kultūru, nevis veicināt līdzdalību; 
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− 3.Rīcības virzienā - Jauna integrācijas politikas pārvaldības un koordinācijas modeļa 

izveide - ņemt vērā zvērinātu advokātu biroja “COBALT” atzinumā “Sabiedrības 

integrācijas politikas organizatoriskā un tiesiskā ietvara pilnveides iespējas” ietvertos 

priekšlikumus sabiedrības integrācijas jomas pārvaldības pilnveidei; 

− Vienlaikus norādām, ka neviens no rīcības virziena mērķiem un pasākumiem 

neliecina par 3.rīcības virzienā definētās politikas rezultātu “Izstrādāts jauns 

integrācijas politikas īstenošanas modelis”; 

− Būtiski šī procesa ietvaros noteikt, kurš ir galvenais valsts pārvaldes sadarbības un 

atbalsta partneris pilsoniskajai sabiedrībai kopumā (horizontālie jautājumi); 

− Plāna 3.rīcības virziena ietvaros aicinām veikt Sabiedrības integrācijas fonda (SIF) 

darba efektivizāciju, to skaitā novērst situācijas, kad SIF konkurē ar nevalstiskajām 

organizācijām atsevišķās funkcijās, kas ir pretrunā normatīvajiem aktiem - SIF 

uzdevumi ir definēti Sabiedrības integrācijas fonda likumā, un starp tiem nav 

deleģējums SIF veikt projektu īstenošanu; veikt SIF funkcionālo auditu, lai izstrādātu 

priekšlikumus, kā efektivizēt to un padarīt to klientam draudzīgu; novērst 

birokrātiskus šķēršļus, ar kuriem saskārušās nevalstiskās organizācijas projektu 

ieviešanas procesā, un kas uzskatāmas par nesamērīgām prasībām 

− Plāna turpmākajā periodā nodrošināt pilsoniskās monitoringa sistēmas, sabiedrības 

līdzdalības indeksa darbība, kā arī NVO sektora Latvijā pārskata izstrādi, tādējādi 

nodrošinot, ka ir pieejami aktuāli dati par pilsonisko sabiedrību. Nevalstiskā sektora 

un pilsoniskās sabiedrības attīstības jautājumu padziļināta analīze veicama regulāri, 

ne retāk kā reizi divos gados. 

 

Biedrība “Latvijas Pilsoniskā alianse” apliecina gatavību sadarboties Plāna 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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