Sabiedrības integrācijas fonda padomes (turpmāk – Padome) sēdes
Protokols Nr. 9
Rīgā, 2021.gada 1.oktobrī

Sēdi vada:
Sabiedrības integrācijas fonda Padomes priekšsēdētājs,
Kultūras ministrs
Piedalās Padomes locekļi:
Ministru prezidenta pārstāvis, Ministru prezidenta padomnieks
demogrāfijas jautājumos (no 2.jautājuma)
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra pilnvarotais
pārstāvis, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas
Juridiskā departamenta direktors
Tieslietu ministra pilnvarotā persona, Tieslietu ministrijas
parlamentārā sekretāre
Labklājības ministra pilnvarotais pārstāvis, Labklājības
ministrijas valsts sekretārs
Izglītības un zinātnes ministra pilnvarotā persona, Izglītības un
zinātnes ministrijas parlamentārais sekretārs (no 3.jautājuma)
Biedrības "Latvijas Samariešu apvienība" direktors
Biedrības “Latvijas Jaunatnes padome” prezidente
Biedrības “Ar pasaules pieredzi Latvijā” valdes priekšsēdētāja
vietnieks
Biedrības “Latvijas Raidorganizāciju asociācija” izpilddirektors
Citi dalībnieki:
Kultūras ministrijas valsts sekretāra vietniece starptautisko
lietu, integrācijas un mediju jautājumos
Kultūras ministrijas Sabiedrības integrācijas departamenta
direktore
Sabiedrības integrācijas fonda sekretariāta direktore
Sabiedrības integrācijas fonda sekretariāta direktora vietnieks,
Rīcībpolitikas ieviešanas departamenta direktors
Sabiedrības integrācijas fonda Projektu konkursu un
uzraudzības nodaļas vadītāja
Sabiedrības integrācijas fonda Administratīvā un finanšu
departamenta direktora vietnieks
Sabiedrības integrācijas fonda Administratīvā un finanšu
departamenta eksperte juridiskā atbalsta un iepirkumu
jautājumos
Sabiedrības integrācijas fonda Administratīvā un finanšu
departamenta sabiedrisko attiecību speciāliste

Protokolē:
Sabiedrības integrācijas fonda Administratīvā un finanšu
departamenta personāla speciāliste - lietvede
Sēdes sākuma laiks: plkst. 11:00.

Nauris Puntulis
Imants Parādnieks
Madars Laurs

Ilona Kronberga
Ingus Alliks
Sandis Riekstiņš
Andris Bērziņš
Ilze Bergmane
Miks Muižarājs
Andris Ķēniņš

Selga Laizāne
Jeļena Šaicāne
Zaiga Pūce
Reinis Lasmanis
Santa Barone-Upeniece
Māris Spilve
Sandra Veide
Zane Jēkabsone

Anna Kalēja

1. Par sēdes darba kārtības apstiprināšanu.
Nolēma vienbalsīgi (8 balsis “Par”: N.Puntulis, M.Laurs, I.Kronberga, I.Alliks,
I.Bergmane, A.Bērziņš, M.Muižarājs, A.Ķēniņš) apstiprināt Sabiedrības integrācijas
fonda (turpmāk arī – Fonds) Padomes 2021.gada 9. sēdes darba kārtību.
2. Par Latvijas valsts budžeta finansētās programmas “Atbalsts medijiem kapacitātes
stiprināšanai un abonēto drukāto mediju piegādes izmaksu un elektronisko plašsaziņas
līdzekļu televīzijas un radio programmu apraides izmaksu segšanai” konkursa rezultātiem.
Ziņo: Reinis Lasmanis

Nolēma vienbalsīgi (9 balsis “Par” N.Puntulis, I.Parādnieks, M.Laurs, I.Kronberga,
I.Alliks, I.Bergmane, A.Bērziņš, M.Muižarājs, A.Ķēniņš), A.Ķēniņš atturas par lēmuma
pieņemšanu, kas attiecas uz pieteikuma iesniedzējiem - SIA"LATGALES REĢIONĀLĀ
TELEVĪZIJA"; A/S "RADIO SWH"; SIA "Radio TEV"; SIA "RADIO SKONTO
VIDZEME" un SIA "RADIO SKONTO LV":
2.1. Pieņemt zināšanai Latvijas valsts budžeta finansētās programmas “Atbalsts
medijiem kapacitātes stiprināšanai un abonēto drukāto mediju piegādes izmaksu
un elektronisko plašsaziņas līdzekļu televīzijas un radio programmu apraides
izmaksu segšanai” konkursā iesniegto projektu pieteikumu vērtēšanas ziņojumu.
2.2. Apstiprināt Latvijas valsts budžeta finansētās programmas “Atbalsts medijiem
kapacitātes stiprināšanai un abonēto drukāto mediju piegādes izmaksu un
elektronisko plašsaziņas līdzekļu televīzijas un radio programmu apraides
izmaksu segšanai” konkursa rezultātus 1.8.2.kategorijā “Atbalsts elektronisko
plašsaziņas līdzekļu televīzijas un radio programmu apraides izmaksu segšanai”
un 1.8.3.1.apakškategorijā “Atbalsts kapacitātes stiprināšanai elektroniskajiem
plašsaziņas līdzekļiem pieteicējiem, kuri ir īpašnieki nacionālajiem
elektroniskajiem plašsaziņas līdzekļiem”.
Nr. p.k.
1

Pieteikuma iesniedzējs

Pieteikuma numurs

2021.LV/MA-COVID/42

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "TV Kurzeme"
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LATGALES
REĢIONĀLĀ TELEVĪZIJA"

3

2021.LV/MA-COVID/75

Akciju sabiedrība "RADIO SWH"

4

2021.LV/MA-COVID/77

SIA "Radio TEV"

5

2021.LV/MA-COVID/79

SIA "RADIO SKONTO VIDZEME"

6

2021.LV/MA-COVID/81

SIA "RADIO SKONTO LV"

7

2021.LV/MA-COVID/87
2021.LV/MA-COVID/90

Akciju sabiedrība "KURZEMES RADIO"
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "AUTORADIO
RĪGA"

9

2021.LV/MA-COVID/91

SIA "Divu krastu radio"

10

2021.LV/MA-COVID/98

SIA "Radio 1"

2

8

2021.LV/MA-COVID/30

2

Nr. p.k.

Pieteikuma iesniedzējs

Pieteikuma numurs

1

2021.LV/MA-COVID/70

SIA "VIDZEMES TELEVĪZIJA"

2

2021.LV/MA-COVID/76

Akciju sabiedrība "RADIO SWH"

3

2021.LV/MA-COVID/78

SIA "Radio TEV"

Slēgtā daļa
Jautājuma izskatīšanai Fonda Padome iepazīstas ar valsts drošības iestāžu atzinumiem,
kuriem ir noteikts ierobežotas pieejamības statuss (informācija dienesta vajadzībām).
Nolēma vienbalsīgi (9 balsis “Par”: N.Puntulis, I.Parādnieks, M.Laurs, I.Kronberga, I.Alliks,
I.Bergmane, A.Bērziņš, M.Muižarājs, A.Ķēniņš):
Noraidīt šādus projektu pieteikumus Latvijas valsts budžeta finansētajā programmā “Atbalsts
medijiem kapacitātes stiprināšanai un abonēto drukāto mediju piegādes izmaksu un
elektronisko plašsaziņas līdzekļu televīzijas un radio programmu apraides izmaksu segšanai”:
Nr. p.k.

Pieteikuma iesniedzējs

Pieteikuma numurs

1.

2021.LV/MA-COVID/67

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Gorod.lv"

2.

2021.LV/MA-COVID/86

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Baltkom radio"

3.

2021.LV/MA-COVID/100

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ADV Service"

4.

2021.LV/MA-COVID/102

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ADV Service"

5.

2021.LV/MA-COVID/99

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Media Nams Vesti"

6.

2021.LV/MA-COVID/101

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Media Nams Vesti"

7.

2021.LV/MA-COVID/103

8.

2021.LV/MA-COVID/104

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Press Distribution
Center"
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Press Distribution
Center"

3. Par valsts budžeta pieprasījuma saskaņošanu.
Ziņo: Māris Spilve
M.Muižarājs vērš uzmanību uz nepieciešamību palielināt finansējumu diasporas atbalsta
pasākumiem. Priekšlikums šo jautājumu virzīt nākamajā gadā uz prioritārajiem
pasākumiem, kā arī Padomes locekļiem, kuri ir arī Ministru kabineta locekļi, aktualizēt šo
jautājumu valdībā.
Nolēma vienbalsīgi (10 balsis “Par”: N.Puntulis, I.Parādnieks, M.Laurs, I.Kronberga,
I.Alliks, I.Bergmane, A.Bērziņš, M.Muižarājs, A.Ķēniņš, S.Riekstiņš):
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3.1. Pieņemt zināšanai Fonda budžeta bāzes izdevumus, to izmaiņas un informāciju
par apstiprinātajiem prioritārajiem pasākumiem.
3.2. Lai optimizētu un paātrinātu budžeta pieprasījuma iesniegšanu Finanšu
ministrijā, turpmāk noteikt šādu kārtību budžeta pieprasījumu iesniegšanai:
3.2.1. Fonda sekretariātam iepazīstināt Fonda padomi ar budžeta bāzes izdevumiem
un to izmaiņām.
3.2.2. Fonda sekretariātam saskaņot ar Fonda padomi priekšlikumus prioritārajiem
pasākumiem.
3.2.3. Fonda sekretariātam pēc Ministru kabineta lēmuma par prioritārajiem
pasākumiem pieņemšanas, pamatojoties uz Finanšu ministrijas noteikto
maksimāli pieļaujamo valsts budžeta izdevumu kopējā apjoma aprēķinu,
Ministru kabineta noteikumu Nr.523 “Noteikumi par budžeta pieprasījumu
izstrādāšanas un iesniegšanas pamatprincipiem” noteiktajā kārtībā sagatavot
budžeta pieprasījumu un iesniegt Finanšu ministrijā.
3.3. Fonda sekretariātam pēc likuma par valsts budžetu kārtējam gadam pieņemšanas
saskaņā ar nolikuma 29.punktu iesniegt Fonda padomē priekšlikumus par valsts
budžeta dotāciju izlietojumu atbilstoši attiecīgās valsts budžeta programmas vai
apakšprogrammas pamatnostādnēm, Fonda mērķiem un uzdevumiem
4. Par Latvijas valsts budžeta finansētās programmas “Atbalsts NVO sabiedrības
informēšanai par vakcināciju pret Covid-19” konkursa rezultātiem.
Ziņo: Reinis Lasmanis
A.Bērziņš pauž atzinību par pieteikumu vērtēšanas procesa norisi, kurā piedalījās kā
Padomes novērotājs. A.Bērziņš ziņo, ka “Latvijas samariešu apvienība” realizē sabiedrības
informēšanu par vakcināciju pret Covid-19 bez valsts atbalsta.
Nolēma vienbalsīgi (10 balsis “Par”: N.Puntulis, I.Parādnieks, M.Laurs, I.Kronberga,
I.Alliks, S.Riekstiņš, I.Bergmane, A.Bērziņš, M.Muižarājs, A.Ķēniņš), A.Bērziņš un
I.Bergmane atturas par lēmuma pieņemšanu, kas attiecas uz pieteikuma iesniedzēju
“Latvijas pilsoniskā alianse”:
4.1. Pieņemt zināšanai Latvijas valsts budžeta finansētās programmas “Atbalsts NVO
sabiedrības informēšanai par vakcināciju pret Covid-19” konkursā iesniegto
projektu pieteikumu vērtēšanas ziņojumu;
4.2. Apstiprināt Latvijas valsts budžeta finansētās programmas “Atbalsts NVO
sabiedrības informēšanai par vakcināciju pret Covid-19” konkursa rezultātus.
Apstiprināt šādus projektu pieteikumus:
Nr. p.k.

Pieteikuma numurs

Pieteikuma iesniedzējs

1.

2021.LV/NVO_VAK/2

Biedrība “Latvijas Sarkanais Krusts”

2.

2021.LV/NVO_VAK/11

Biedrība “Latvijas Kardiologu biedrība”

3.

2021.LV/NVO_VAK/16

Biedrība “Latvijas Dzīvības glābšanas asociācija”

4.

2021.LV/NVO_VAK/19

Biedrība “ParSirdi.lv”

4

5.

2021.LV/NVO_VAK/7

Biedrība "MULTA VETO"

6.

2021.LV/NVO_VAK/18

Biedrība "Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs"

7.

2021.LV/NVO_VAK/8

Biedrība “r.a. "Siltumnīca"

8.

2021.LV/NVO_VAK/10

Biedrība “Zemgales nevalstisko organizāciju atbalsta
centrs”

9.

2021.LV/NVO_VAK/22

Biedrība "LATVIJAS SENIORU KOPIENU
APVIENĪBA"

10.

2021.LV/NVO_VAK/21

Biedrība "FFTB"

11.

2021.LV/NVO_VAK/14

Biedrība “Latvijas Pilsoniskā alianse”

Noraidīt šādus projektu pieteikumus kā neatbilstošus kvalitātes vērtēšanas kritērijiem:
Pieteikuma iesniedzējs

Nr. p.k.

Pieteikuma numurs

1.

2021.LV/NVO_VAK/3

2.

2021.LV/NVO_VAK/4

3.

2021.LV/NVO_VAK/12

4.

2021.LV/NVO_VAK/6

Biedrība "Mēs ar brāli kolosāli"

5.

2021.LV/NVO_VAK/17

Biedrības "Rīgas aktīvo senioru alianse"

6.

2021.LV/NVO_VAK/9

Biedrība “Latvijas Reto slimību alianse”

7.

2021.LV/NVO_VAK/15

Biedrība “Sociālās attīstības aģentūra "Pieci airi"”

8.

2021.LV/NVO_VAK/13

Biedrība "Latvijas Tirgotāju asociācija"

Biedrība "Latvijas Tirgotāju Kamera”
Biedrība “Vīriešu pacientu biedrība”
Biedrība "Chaula.tv"

Noraidīt šādus projektu pieteikumus kā neatbilstošus atbilstības vērtēšanas kritērijiem:
Pieteikuma iesniedzējs

Nr. p.k.

Pieteikuma numurs

1.

2021.LV/NVO_VAK/1

Nodibinājums "RŪPES"

2.

2021.LV/NVO_VAK/5

Biedrība "Biedrība "Kultūras iniciatīvu un realizāciju
apvienība""

3.

2021.LV/NVO_VAK/20

Biedrība “Biedrība “Agihas””

5. Par programmas “NVO fonds”, programmas “Atbalsts diasporas un Latvijas bērnu
kopējām nometnēm” un programmas ““Ģimenei draudzīga pašvaldība” atklāta projektu
pieteikumu konkursa nevaldības organizācijām “Ģimenei draudzīgas vides veidošana””
vērtēšanas komisiju sastāvu apstiprināšanu.
Ziņo: Reinis Lasmanis
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Nolēma vienbalsīgi (10 balsis “Par”: N.Puntulis, I.Parādnieks, M.Laurs, I.Kronberga,
I.Alliks, S.Riekstiņš, I.Bergmane, A.Bērziņš, M.Muižarājs, A.Ķēniņš):
5.1. Apstiprināt programmas “NVO fonds” vērtēšanas komisijas personālsastāvu
šādā sastāvā:
Vērtēšanas komisijas balsstiesīgie locekļi:
• Jeļena Šaicāne, Kultūras ministrijas Sabiedrības integrācijas departamenta direktore;
• Gunta Robežniece, Kultūras ministrijas Sabiedrības integrācijas departamenta
Informatīvās vides integrācijas nodaļas eksperte;
• Kurts Auza, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Valsts ilgtspējīgas
attīstības plānošanas departamenta Reģionālās attīstības plānošanas nodaļas vecākais
eksperts;
• Kristīne Ozoliņa, Pārresoru koordinācijas centra Attīstības plānošanas nodaļas
konsultante;
• Brigita Buse, Labklājības ministrijas Sociālās politikas plānošanas un attīstības
departamenta vecākā eksperte;
• Inta Remese, Tieslietu ministrijas Projektu departamenta Eiropas Savienības fondu
nodaļas vadītāja;
• Randa Ķeņģe, Izglītības un zinātnes ministrijas Politikas iniciatīvu un attīstības
departamenta direktora vietniece jaunatnes jomā;
• Zane Legzdiņa-Joja, Valsts kancelejas Valsts pārvaldes politikas departamenta
konsultante sabiedrības līdzdalības jautājumos;
• Inese Kušķe, Valsts kancelejas Valsts pārvaldes politikas departamenta konsultante
labas pārvaldības jautājumos;
• Uldis Dūmiņš, MK un NVO sadarbības memoranda īstenošanas padomes pārstāvis;
• Liene Valdmane, MK un NVO sadarbības memoranda īstenošanas padomes pārstāve.
Vērtēšanas komisijas locekļu aizvietotāji:
• Anita Kleinberga, Kultūras ministrijas Sabiedrības integrācijas departamenta
Sabiedrības integrācijas un pilsoniskās sabiedrības attīstības nodaļas vadītāja;
• Ilona Jekele, Kultūras ministrijas Sabiedrības integrācijas departamenta Sabiedrības
integrācijas un pilsoniskās sabiedrības attīstības nodaļas vecākā referente;
• Jevgēnija Butņicka, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Valsts
ilgtspējīgas attīstības plānošanas departamenta direktora vietniece, Reģionālās
attīstības plānošanas nodaļas vadītāja;
• Māra Sīmane, Pārresoru koordinācijas centra Attīstības plānošanas nodaļas
konsultante;
• Anna Grīnberga, Labklājības ministrijas Sociālās iekļaušanas politikas departamenta
vecākā eksperte;
• Uldis Kārkluvalks, Tieslietu ministrijas Projektu departamenta Projektu plānošanas un
īstenošanas nodaļas vadītājs;
• Dāvids Garšva, Izglītības un zinātnes ministrijas Politikas iniciatīvu un attīstības
departamenta vecākais referents.
5.2. Apstiprināt programmas “Atbalsts diasporas un Latvijas bērnu kopējām
nometnēm” konkursa vērtēšanas komisijas personālsastāvu šādā sastāvā:
Vērtēšanas komisijas balsstiesīgie locekļi:
▪ Elita Gavele, Ārlietu ministrijas speciālo uzdevumu vēstniece diasporas
jautājumos;
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▪
▪
▪
▪

Gunta Robežniece, Kultūras ministrijas Sabiedrības integrācijas departamenta
Informatīvās vides integrācijas nodaļas eksperte;
Alla Pūķe, Izglītības un zinātnes ministrijas Politikas iniciatīvu un attīstības
departamenta eksperte;
Agnija Jansone, Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības
memoranda īstenošanas padomes pārstāvis, biedrība “Latvijas Skautu un gaidu
centrālā organizācija”;
Vita Kalniņa, Diasporas konsultatīvā padome, biedrības "Eiropas Latviešu
apvienība" prezidija locekle.

Fonda pārstāvis, kurš vada vērtēšanas komisijas darbu, bet kvalitātes kritēriju vērtēšanā un
balsošanā nepiedalās:
▪ Santa Barone-Upeniece, Sabiedrības integrācijas fonda Rīcībpolitikas
ieviešanas departamenta Projektu konkursu un uzraudzības nodaļas vadītāja.
Vērtēšanas komisijas locekļu aizvietotāji:
▪ Inita Dzene, Ārlietu ministrijas Plānošanas grupas padomniece;
▪ Ieva Arndte-Kokare, Kultūras ministrijas Sabiedrības integrācijas
departamenta Sabiedrības integrācijas un pilsoniskās sabiedrības attīstības
nodaļas vecākā referente;
▪ Iveta Grīnberga, Izglītības un zinātnes ministrijas Politikas iniciatīvu un
attīstības departamenta vecākā eksperte;
▪ Aira Priedīte, Diasporas konsultatīvā padome, biedrības "Eiropas Latviešu
apvienība" administratore.
Fonda pārstāvis, kurš vada vērtēšanas komisijas darbu, bet kvalitātes kritēriju vērtēšanā un
balsošanā nepiedalās:
▪ Līga Āboliņa, Sabiedrības integrācijas fonda Rīcībpolitikas ieviešanas
departamenta Projektu konkursu un uzraudzības nodaļas programmu vadītāja.
5.3. Apstiprināt programmas ““Ģimenei draudzīga pašvaldība” atklāta projektu
pieteikumu konkursa nevaldības organizācijām “Ģimenei draudzīgas vides
veidošana”” vērtēšanas komisijas personālsastāvu šādā sastāvā:
Komisijas balsstiesīgie locekļi:
• Rita Paršova, Labklājības ministrijas, Bērnu un ģimenes politikas departamenta
vecākā eksperte;
• Madars Lasmanis, Ministra padomnieks pašvaldību un reģionālās attīstības
jautājumos;
• Nita Jirgensone, Sadarbības platformas “Demogrāfisko lietu centrs”, Pārresoru
koordinācijas Attīstības plānošanas nodaļas konsultante;
• Dzintra Mergupe-Kutraite, Izglītības un zinātnes ministrijas, Izglītības departamenta
eksperte;
• Ieva Jātniece, NVO pārstāvis – eksperts.
Fonda pārstāvis, kurš vada Komisijas darbu, bet kvalitātes kritēriju vērtēšanā un balsošanā
nepiedalās:
• Ilze Vārpiņa, Sabiedrības integrācijas fonda Ģimeņu atbalsta programmu nodaļas
vadītāja.
Komisijas locekļu aizvietotāji:
• Daiga Filipsone, Labklājības ministrijas, Bērnu un ģimenes politikas departamenta
vecākā eksperte;
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•
•

Indra Ciukša, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Reģionālās
politikas departamenta Reģionālās attīstības plānošanas nodaļas vecākā eksperte;
Sanita Treimane, Izglītības un zinātnes ministrijas, Izglītības departamenta eksperte.

Fonda pārstāvja aizvietotājs, kurš vada Komisijas darbu, bet atbilstības un kvalitātes kritēriju
vērtēšanā un balsošanā nepiedalās:
• Reinis Lasmanis, Sekretariāta direktores vietnieks – Rīcībpolitikas ieviešanas
departamenta direktors
6. Par Sabiedrības integrācijas fonda padomes priekšsēdētāja vietnieka ievēlēšanu.
Ziņo: Sandra Veide
N.Puntulis Sabiedrības integrācijas fonda padomes priekšsēdētāja amatam virza biedrības
"Latvijas Samariešu apvienība" priekšsēdētāju Andri Bērziņu.
Nolēma vienbalsīgi (10 balsis “Par”: N.Puntulis, I.Parādnieks, M.Laurs, I.Kronberga,
I.Alliks, S.Riekstiņš, I.Bergmane, A.Bērziņš, M.Muižarājs, A.Ķēniņš):
Apstiprināt Sabiedrības integrācijas fonda padomes priekšsēdētāja vietnieka amatā fonda
padomes locekli, biedrības "Latvijas Samariešu apvienība" valdes locekli Andri Bērziņu
7. Par pienākumu nodošanu, lai novērstu iespējamas interešu konflikta situācijas.
Ziņo: Zaiga Pūce
Nolēma vienbalsīgi (10 balsis “Par”: N.Puntulis, I.Parādnieks, M.Laurs, I.Kronberga,
I.Alliks, S.Riekstiņš, I.Bergmane, A.Bērziņš, M.Muižarājs, A.Ķēniņš):
7.1. Atstatīt Zaigu Pūci no lēmumu pieņemšanas, dokumentu parakstīšanas vai citām
darbībām attiecībā uz biedrību “Ascendum”, biedrību “Latvijas Pilsoniskā
alianse”, biedrību “Laikmetīgās kultūras NVO asociācija” un biedrību “FFTB”;
7.2. Uzdot Fonda sekretariāta direktora vietniekam – Rīcībpolitikas ieviešanas
departamenta direktoram Reinim Lasmanim pieņemt lēmumus un parakstīt
dokumentus, vai veikt citas darbības attiecībā uz biedrību “Ascendum”, biedrību
“Latvijas Pilsoniskā alianse”, biedrību “Laikmetīgās kultūras NVO asociācija”,
biedrību “FFTB”, tajā skaitā, bet ne tikai slēgt līgumus, veikt no līgumiskajām
attiecībām izrietošu uzdevumu izpildes kontroles darbības, izdot administratīvos
aktus vai pieņemt cita veida lēmums, parakstīt dokumentus, kas skar sadarbības
jautājumus ar šajā rīkojumā norādītajām biedrībām.
Dažādi
Ierosinājums veidot darba grupu normatīvās bāzes izstrādei, lai tālāk politiski lemtu un
virzītu jautājumu par to, lai Sabiedrības integrācijas fonds drīkstētu piešķirto finansējumu
pārcelt izlietošanai uz nākamiem gadiem.
Sēde beidzas 12:00
Sabiedrības integrācijas fonda Padomes priekšsēdētājs
Kultūras ministrs

N. Puntulis

Protokolēja

A. Kalēja
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