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Nr. LPA 1.8. - 3 

 Saeimas Cilvēktiesību un  

sabiedrisko lietu komisijai 

 

Priekšlikumi likumprojektam  

“Grozījumi Sabiedrības integrācijas fonda likumā” 

 

Biedrība “Latvijas Pilsoniskā alianse” ir iepazinusies ar sagatavoto likumprojektu “Grozījumi 

Sabiedrības integrācijas fonda likumā” (turpmāk – Likumprojekts), un sniedz atzinumu. 

Latvijas Pilsoniskā alianse atzinīgi novērtē publiskās pārvaldes 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”. Aicinām Saeimu, pirms tālāka likumprojekta virzības, rūpīgi 

izvērtēt, kāds SIF pārvaldības modelis ir piemērotākais Latvijas situācijai un vēlamākais 

nevalstiskajam sektoram (kā iespējamie varianti - neatkarīga iestāde, atvasināta publiska persona, 

aģentūra vai iestāde Ministru kabineta padomtībā). 

Kā viena no būtiskākajām problēmām praksē tikusi atzīta, kā arī 2018.gada maijā Saeimas 

Pilsonības, migrācijas un sabiedrības saliedētības komisijas deputāti aicināja to risināt, ir 

izstrādāt SIF un nevalstisko organizāciju konfliktsituāciju risināšanas mehānismu vēl pirms 

strīdus izskatīšanas Iepirkumu uzraudzības birojā vai Administratīvajā tiesā. 

Vienlaikus aicinām Likumprojekta izstrādes turpmākajā procesā vēlreiz izvērtēt iespēju iestrādāt 

tajā līdzsvara principu padomē, nodrošinot abu sektoru (publiskā un pilsoniskās sabiedrības) 

viedokļu vienlīdzīgu nozīmi, un 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. 

Attiecīgi aicinām Likumprojekta 9. panta ceturto daļu izteikt sekojošā 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 iekļaut Līdzsvara principu padome, un attiecīgi Likumprojekta 9. panta otro 

daļu pēc otrā teikuma ar šādā redakcijā:  

“Fonda padomē iekļauto nevalstisko organizāciju pārstāvju pilnvaras ir tieši tādā pašā apmērā kā 

pārējiem padomes locekļiem. Pilnvaras turpinās, līdz noteiktā kārtībā tiek izraudzītas citas 

nevalstiskās organizācijas, kuras deleģē citus pārstāvjus darbam Fonda padomē.” 

Aicinām nepaplašināt SIF padomes sastāvu, jo jau šobrīd plašā padomes sastāva dēļ ir ļoti 

problemātiski nodrošināt efektīvu padomes funkcionēšanu. Samazināt padomes sastāvu būtu 

iespējams sastāvā iekļaujot Latvijas Pašvaldības savienības pārstāvi, kurš aizstātu plānošanas 

reģionu parstāvjus. Papildus uzskatām, ka būtu nepieciešams Valsts prezidenta pārstāvi aizstāt 

mailto:alianse@nvo.lv


2 
 

ar Valsts kancelejas pārstāvi, kas būtu atbilstošāk, ņemot vērā, ka Valsts kanceleja vada NVO un 

MK sadarbības memoranda īstenošanas padomes sekretariātu.  

Attiecīgi aicinām Likumprojekta 9. panta pirmās daļas 2. punktu izteikt šādā redakcijā: 

“2) Valsts kancelejas pārstāvis un viens pārstāvis no Latvijas Pašvaldību savienības;” 

 

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 24245580 

kristine@nvo.lv 
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