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Biedrības vadītāja: SIF vēlas kļūt par bēgļus 
koordinējošo iestādi, tāpēc "izspiež" konkurenci 

Rīga, 2.maijs, LETA. Sabiedrības integrācijas fonds (SIF) vēlas kļūt par bēgļus koordinējošo 
iestādi, tāpēc redz biedrību "Patvērums "Drošā māja" kā konkurentu un cenšas to izspiest 
no darbības jomas, šādu viedokli trešdien notikušajā Saeimas Pilsonības, migrācijas un 
sabiedrības saliedētības komisijas sēdē pauda biedrības vadītāja Sandra Zalcmane. 

 

Viņa deputātiem izteica viedokli, ka SIF biedrības sniegto pakalpojumu pārtraucis, kā arī 
nevēlas situāciju risināt, jo vēlas pārņemt pakalpojuma sniegšanu, un, pēc viņas domām, 
nav pareizi, ka fonds ir gan pakalpojuma pasūtītājs, gan sniedzējs. 

 

Pēc Zalcmanes paustā, jau iepriekš izskanējusi informācija, ka SIF varētu kļūt par bēgļus 
koordinējošo iestādi. "Tas, manuprāt, pamato šī brīža situāciju, kurā biedrība tiek saredzēta 
kā konkurents un tiek izspiesta no jomas," norādīja Zalcmane, kura uzskata, ka SIF 
patlaban cenšas nostāties pret pilsonisko sabiedrību. 

 

Pēc Zalcmanes paustā, neesošās pasūtītāja prasības, kuras tiek izmantotas pret biedrību, 
ļauj domāt, ka izvērtējums par pakalpojuma kvalitāti bijis ļoti subjektīvs. Turklāt jau iepriekš 
bijušas indikācijas no SIF, ka biedrība, visticamāk, pakalpojumu nesniegs līdz paredzētā 
termiņa beigām. 

 

Zalcmane komisijas sēdē norādīja, ka mentora pakalpojuma gadījumā esot svarīgi saprast, 
ka ir milzīga atšķirība starp profesionālu sociālo un psiholoģisko darbu ar mērķa grupu un 
atbalstu mērķa grupai. Biedrības vadītāja uzskata, ka "Patvēruma "Drošā māja"" sniegtais 
pakalpojums ir atbalsts mērķa grupai. 

 

Biedrības vadītāja trešdien bija ieradusies uz Saeimas Pilsonības, migrācijas un sabiedrības 
saliedētības komisijas sēdi, kurā informēja deputātus par radušos konfliktsituāciju ar SIF. 
Komisijas deputāti vienojās, ka nākamnedēļ, iespējams, 9.maijā, uzklausīs arī SIF 
argumentus. 

 

Jau ziņots, ka biedrība "Patvērums "Drošā māja"" radušos konfliktu ar Sabiedrības 
integrācijas fondu (SIF) par to, ka zemās kvalitātes dēļ uz laiku ir pārtraukta mentoru 
programma bēgļiem, vēlas atrisināt sarunu veidā, proti, tā kā to paredz noslēgtais līgums, 
aģentūrai LETA sacīja biedrības vadītāja Sandra Zalcmane. 

 

Pēc viņas paustā, līgums ar SIF paredz, ka šādas problēmas risināmas sarunu ceļā, tomēr 
patlaban SIF esot atteicies no šī sarunu ceļa. 

 

Kā norāda Zalcmane, 2018.gadā nav notikusi neviena tikšanās, neatkarīgi no tā, ka biedrība 
vairākkārtīgi lūgusi šādas tikšanās. Tāpat biedrība piedāvājusi problēmu risināt ar mediāciju, 
uz ko SIF nav sniedzis nekādu atbildi, skaidroja biedrības vadītāja. 

 

Zalcmane norādīja, ka uz vēstuli par aicinājumu satikties SIF atbildējis noraidoši, jo uzskata, 
ka tikšanās bijušas samērīgi daudz šī projekta laikā. "Faktiski mūsu viedoklis ir tāds, ka, ja 
pakalpojuma sniedzējam ir nepieciešamas diskusijas, sarunas un situāciju risināšana, tad 
augstāk stāvošajai iestādei ir jāatsaucas, nevis jāignorē tikšanās," sacīja Zalcmane. 

 

Uz jautājumu, vai, nepanākot nekādu risinājumu, biedrība ir gatava vērsties tiesā, tās 
vadītāja norādīja, ka viens no strīda risināšanas veidiem ir šāds ceļš, tomēr biedrība to 
nevēlas iet, ņemot vērā, ka nevalstiskās organizācijas finansiālās un cilvēkresursu iespējas ir 
ierobežotas. 
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Vienlaikus Zalcmane norādīja, ka SIF nav veicis samaksu par pakalpojuma sniegšanu par 
pēdējiem četriem mēnešiem, kas rada biedrībai finansiālas grūtības. 

 

Pēc Zalcmanes paustā, ja "godprātīgs šāda pakalpojuma pasūtītājs" redz, ka pakalpojums, 
viņaprāt, nav kvalitatīvi veikts, tad pirmais, kas būtu jādara, ir aicināt pakalpojuma 
sniedzēju uz sarunu. Šobrīd visas līdz 19.aprīlim notikušās pārbaudes bija saistītas ar 
dokumentācijas pārbaudi, nerunājot ar pakalpojuma sniedzēju, skaidroja biedrības vadītāja, 
kura uzskata, ka SIF rīcība ir bezatbildīga, ļaujot biedrībai turpināt sniegt pakalpojumu, 
kurš, pēc fonda domām, ir nekvalitatīvs. 

 

Zalcamane norādīja, ka biedrība pat nevar izvērtēt, cik pārmetumi par pakalpojuma 
sniegšanu ir pamatoti, jo pagaidām biedrībai pat neesot zināmas pasūtītāja prasības. 

 

LTV raidījums "De facto" iepriekš vēstīja, ka uz laiku ir pārtraukta mentoru programma 
bēgļiem. 

 

Programmas mērķis bija palīdzēt patvēruma meklētājiem un bēgļiem integrēties Latvijas 
sabiedrībā. Taču divu organizāciju konflikta dēļ programma apturēta. SIF, kas atbild par 
naudas sadalījumu bēgļu integrācijai, šomēnes lauzis līgumu ar organizāciju "Patvērums 
"Drošā māja"". 

 

2016.gada pašā nogalē biedrība "Patvērums "Drošā māja"" uzvarēja SIF rīkotājā konkursā 
un pusotru gadu nodrošināja bēgļiem sociālos darbiniekus un mentorus. Profesionāļu darbu 
apmaksā no Eiropas struktūrfondiem (neliela finansējuma daļa nāk arī no budžeta). Par 
naudas tērēšanu ir atbildīgs SIF. Kopumā šajā laikā biedrībai samaksāti aptuveni 170 000 
eiro. 
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Raksts tapis projekta "Masu mediju iesaiste trešo valstu pilsoņu integrēšanā Latvijā" (Projekta Nr. 
PMIF/7/2016/1/02) ietvaros. Projekts tiek finansēts no Eiropas Savienības Patvēruma, migrācijas un integrācijas 
fonda un Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Projekta īstenošana turpināsies līdz 2018. gada decembrim. 
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