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Nr. LPA 1.8. - 9 

 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), kas 

izsludināti 2018.gada 5.jūlijā (VSS-685), un sniedz atzinumu.  

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”. Latvijas Pilsoniskā alianse atbalsta Likumprojekta tālāku virzību. 

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. 

Tāpat aicinām jautājumos, kas skar SIF nolikuma saturu, izvērtēt iepriekš iesūtītos nevalstisko 

organizāciju priekšlikumus, un izstrādājot Ministru kabineta noteikumu projektu par SIF nolikumu, 

darba procesā iesaistīt nevalstisko organizāciju pārstāvjus.  

Viens no šiem jautājumiem ir izstrādāt mehānismu, kurā nevalstiskajām organizācijām vai citām 

iestādēm ir iespēja apstrīdēt SIF Sekretariāta pieņemtos lēmumus, un mehānismu, kurā SIF un 

nevalstisko organizāciju konfliktsituācijas var tikt risinātas vēl pirms strīdus izskatīšanas Iepirkumu 

uzraudzības birojā vai Administratīvajā tiesā. 

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 
 

http://maps.google.com/maps/ms?ie=UTF8&hl=lv&vps=1&jsv=166d&oe=UTF8&msa=0&msid=110776175813437206721.00046e6e8b1d3023721bf&mid=1247347667
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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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