Sabiedrības integrācijas fonda padomes (turpmāk – Padome)
tiešsaistes sēdes
Protokols Nr. 10
Rīgā, 2021.gada 5.novembrī

Sēdi vada:
Sabiedrības integrācijas fonda Padomes priekšsēdētājs,
Kultūras ministrs
Piedalās Padomes locekļi:
Ministru prezidenta pārstāvis, Ministru prezidenta padomnieks
demogrāfijas jautājumos
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra pilnvarotā
persona, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas
valsts sekretārs
Tieslietu ministra pilnvarotā persona, Tieslietu ministrijas
parlamentārā sekretāre
Labklājības ministrs
Izglītības un zinātnes ministra pilnvarotā persona, Izglītības un
zinātnes ministrijas parlamentārais sekretārs (līdz 4.jautājumam
(ieskaitot))
Biedrības "Latvijas Samariešu apvienība" direktors
Biedrības “Latvijas Jaunatnes padome” prezidente
Biedrības “Ar pasaules pieredzi Latvijā” valdes priekšsēdētāja
vietnieks (līdz 4.jautājumam (ieskaitot))
Biedrības “Latvijas Raidorganizāciju asociācija” izpilddirektors
Citi dalībnieki:
Kultūras ministrijas Mediju politikas nodaļas vadītājs
Kultūras ministrijas Sabiedrības integrācijas departamenta
direktore
Valsts kancelejas Iekšējā audita nodaļas vadītāja
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
Sabiedrības integrācijas fonda Administratīvā un finanšu
departamenta direktora vietnieks juridiskajos jautājumos
Protokolē:
Sabiedrības integrācijas fonda Administratīvā un finanšu
departamenta personāla speciāliste - lietvede

Nauris Puntulis
Imants Parādnieks
Edvīns Balševics
Ilona Kronberga
Gatis Eglītis
Sandis Riekstiņš
Andris Bērziņš
Ilze Bergmane
Miks Muižarājs
Andris Ķēniņš

Kristers Pļešakovs
Jeļena Šaicāne
Indra Ozola
Zaiga Pūce
Reinis Lasmanis
Santa Barone-Upeniece
Māris Spilve
Sandra Veide
Zane Jēkabsone
Haldors Ivanovskis

Anna Kalēja

Sēdes sākuma laiks: plkst. 11:00.
1. Par sēdes darba kārtības apstiprināšanu.
I.Parādnieks ierosina papildināt sēdes darba kartības jautājumu “Dažādi” ar diskusiju par
projektu vērtēšanas ekspertu atbildību pieņemot lēmumus.
Nolēma vienbalsīgi (10 balsis “Par”: N.Puntulis, I.Parādnieks, E.Balševics, I.Kronberga,
G.Eglītis, S.Riekstiņš, I.Bergmane, A.Bērziņš, M.Muižarājs, A.Ķēniņš) apstiprināt
Sabiedrības integrācijas fonda (turpmāk arī – Fonds) Padomes 2021.gada 10. sēdes darba
kārtību, attiecīgi papildinot darba kārtību.
2. Par Latvijas valsts budžeta finansētās programmas “Līdzfinansējuma programma”
konkursa projektu pieteikumu rezultātiem.
Ziņo: Reinis Lasmanis
Diskusija par Fonda atbalstu lauksaimniecībai. Fonda sekretariāts skaidro, ka šajā
konkursā tiek vērtēts, vai projekts atbilst līdzfinansējuma programmai un, vai ir viena no
nolikumā iekļautajām tēmām, bet netiek vērtēti Eiropas fondos iesniegtie projekti.
Nolēma vienbalsīgi (10 balsis “Par N.Puntulis, I.Parādnieks, E.Balševics, I.Kronberga,
G.Eglītis, S.Riekstiņš, I.Bergmane, A.Bērziņš, M.Muižarājs, A.Ķēniņš):
2.1. Pieņemt zināšanai valsts budžeta finansētās programmas “Līdzfinansējuma
programma” konkursā iesniegto līdzfinansējuma pieteikumu vērtēšanas
ziņojumu.
2.2. Pieņemt
zināšanai,
ka
līdzfinansējuma
pieteikums
Nr.2021.LV/NVO_LIDZFIN/12 “Latvijas pilsoniskās sabiedrības stiprināšana
ES Zaļā kursa un Bioloģiskās daudzveidības stratēģijas ieviešanai (LIFE
LFN4GD)” ir izpildījis nosacījumus.
2.3. Apstiprināt 8 līdzfinansējuma pieteikumus par pieprasīto finansējumu
125 342,68 EUR apmērā :
Nr.
p.k.

Projekta numurs

2.3.1.

2021.LV/NVO_LIDZFIN/13

2.3.2.

2021.LV/NVO_LIDZFIN/14

Iesniedzēja
nosaukums
Nodibinājums
"Fonds atvērtai
sabiedrībai
DOTS"
Nodibinājums
"VIDES
RISINĀJUMU
INSTITŪTS"

2.3.3.

2021.LV/NVO_LIDZFIN/15

Biedrība "Zaļā
brīvība"

2.3.4.

2021.LV/NVO_LIDZFIN/16

Biedrība
"Baltijas Vides
Forums"

2

Projekta nosaukums

Pieprasītais
finansējums,
EUR

Projekta Agents of Change:
Mediating Minorities (Pārmaiņu
aģenti: Mākslas mediācija kā
saruna) līdzfinansējums

16 190,00

Klimata atbildīga
lauksaimniecība Latvijā (LIFE
CRAFT)

74 525,00

“Fair Trade Friendly Baltics LV”
“Godīgai tirdzniecībai
draudzīgas Baltijas valstis - LV”
Nodrošināt REACH regulā
noteiktās patērētāju tiesības
saņemt informāciju par vielām
izstrādājumos, izmantojot IT
rīkus LIFE AskREACH

7 115,00

8 629,66

2.3.5.

2021.LV/NVO_LIDZFIN/17

Nodibinājums
"Vides izglītības
fonds"

2.3.6.

2021.LV/NVO_LIDZFIN/18

Nodibinājums
"Ruckas mākslas
fonds"

2.3.7.

2021.LV/NVO_LIDZFIN/19

2.3.8.

2021.LV/NVO_LIDZFIN/20

Nodibinājums
"Centrs
Dardedze"
Biedrība
"KULTŪRAS
UN
IZGLĪTĪBAS
BIEDRĪBA
(KIB)"

Līdzfinansējums projektam
“Plastmasas piesārņojuma
novērtēšana, monitorings un
samazināšana Latvijas un
Lietuvas piekrastē ar inovatīvu
rīku un sabiedrības vides
apziņas paaugstināšana
palīdzību”
Degradēto purvu atjaunošana
CO2 emisiju mazināšanai
Ziemeļeiropas zemienē (LIFE
Peat Restore)

3 124,64

10 655,00

Līdzfinansējums projektam
ECLIPS

3 058,21

Līdzfinansējums jauniešu
projektam GROW

2 045,17

125 342,68
EUR

KOPĀ

3. Par Latvijas valsts budžeta finansētās programmas ““Ģimenei draudzīga pašvaldība”
atklāta projektu pieteikumu konkursa nevaldības organizācijām “Atbalsts ģimeņu interešu
pārstāvošo NVO pamatdarbības nodrošināšanai”” konkursa projektu pieteikumu
rezultātiem.
Ziņo: Reinis Lasmanis
I.Parādnieks vērš uzmanību uz nepieciešamību projektu vērtēšanas ekspertiem, vērtējot
projekta pieteikumu, pieteicējiem prasīt papildu informāciju lēmuma pieņemšanai. Fonda
sekretariāts skaidro, ka vērtēšana notiek saskaņā ar konkursa nolikumu, nodrošinot vienādu
attieksmi un pieeju pret visiem pretendentiem.
Diskusija par nepieciešamību ģimeņu interešu pārstāvošo NVO atbalstu izdalīt no kopējā
NVO fonda konkursa.
Nolēma vienbalsīgi (10 balsis “Par N.Puntulis, I.Parādnieks, E.Balševics, I.Kronberga,
G.Eglītis, S.Riekstiņš, I.Bergmane, A.Bērziņš, M.Muižarājs, A.Ķēniņš):
3.1. Pieņemt zināšanai Latvijas valsts budžeta finansētās programmas ““Ģimenei
draudzīga pašvaldība” atklāta projektu pieteikumu konkursa nevaldības
organizācijām “Atbalsts ģimeņu interešu pārstāvošo NVO pamatdarbības
nodrošināšanai”” konkursa projektu pieteikumu vērtēšanas ziņojumu.
3.2. Apstiprināt 6 projektu pieteikumus par pieprasīto finansējumu 69 079,66 EUR
apmērā.

Nr. p.k.

Pieteikuma numurs

Pieteikuma iesniedzējs

3.2.1.

2021.LV/ĢDP_NVO/6

Biedrība “Palīdzēsim viens
otram”

3

Kopējais
punktu skaits

Pieprasītais
programmas
finansējums EUR

22

13600,00

3.2.2.

2021.LV/ĢDP_NVO/4

Bērnu paliatīvās aprūpes
biedrība

21,5

13594,90

3.2.3.

2021.LV/ĢDP_NVO/5

Nodibinājums “Bērnu
slimnīcas fonds”

19,5

13600,00

3.2.4.

2021.LV/ĢDP_NVO/2

Nodibinājums “Fonds
Mammām un Tētiem”

18

12906,76

3.2.5.

2021.LV/ĢDP_NVO/3

LATVIJAS DAUDZBĒRNU ĢIMEŅU BIEDRĪBU APVIENĪBA

16,5

7062,00

3.2.6.

2021.LV/ĢDP_NVO/7

Iļģuciema Daudzbērnu ģimeņu biedrība “IB
PĒRLE”

14

8316,00

3.3. Nolēma ar 7 balsīm “Par” (E.Balševics, G.Eglītis, I.Bergmane, A.Bērziņš,
M.Muižarājs, A.Ķēniņš, S.Riekstiņš); 2 balsīm “Atturas” (N.Puntulis,
I.Parādnieks) Noraidīt 1 projekta pieteikumu kā neatbilstošu pēc kvalitātes
vērtēšanas kritērijiem
Nr. p.k.

Pieteikuma numurs

Pieteikuma iesniedzējs

Kopējais punktu
skaits

3.3.1.

2021.LV/ĢDP_NVO/1

Biedrība “ASOCIĀCIJA “ĢIMENE””

9,5

4. 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” atklāta projektu
pieteikumu konkursa dokumentācijas apstiprināšanu.
Ziņo: Reinis Lasmanis
R. Lasmanis ziņo, ka ir veikts tehnisks precizējums 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” pieteikuma A.1 sadaļā un pieteikumā svītrots nosacījums, ka
“pēc līguma par atbalsta piešķiršanu parakstīšanas būs jāiesniedz atkārtoti izmaksu
pamatojošo dokumentu kopijas – ar norādītu pieteikuma numuru uz tiem”. Ņemot vērā,
ka visi rēķini tiek iesniegti kopā ar pieteikumu, un līgums arī paredz, ka izmaksas ir
uzskaitītas Finansējuma saņēmēja grāmatvedības uzskaitē, ir identificējamas,
pārbaudāmas, un tās apliecina attiecīgu attaisnojuma dokumentu oriģināli, šāds nosacījums
un atkārtota dokumentu iesniegšana ir administratīvs slogs gan pieteicējiem, iesniedzot
dokumentus atkārtoti, gan Fondam, salīdzinot un atkārtoti pārbaudot sniegto informāciju.
A. Ķēniņš izsaka pateicību Kultūras ministrijai un fonda sekretariātam par rasto iespēju
atkārtota konkursa izsludināšanai.
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M.Muižarājs ierosina papildus punktus piešķirt pieteicējiem, kuri pārstāv mazākumtautību
medijus. Fonda sekretariāts norāda, ka tā kā šis ir atkārtots konkurss, nebūtu korekti šoreiz
būtiski mainīt konkursa nosacījumus. Par šo jautājumu būtu nepieciešama diskusija
gatavojot jaunos Mediju atbalsta fonda programmu konkursus.
Nolēma ar 8 balsīm “Par” (N.Puntulis, I.Parādnieks, E.Balševics, I.Bergmane,
A.Bērziņš, A.Ķēniņš, S.Riekstiņš); 2 balsīm “Atturas” (G.Eglītis, M.Muižarājs)
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” atklāta projektu
pieteikumu konkursa nolikumu un tā pielikumus.
5. Par Latvijas valsts budžeta finansētās programmas “Par novadu ziņu televīzijas sižetu
veidošanu 2022. gadā” atklāta projektu pieteikumu konkursa dokumentācijas
apstiprināšanu
Ziņo: Reinis Lasmanis
R. Lasmanis ziņo, ka ir papildināta Latvijas valsts budžeta finansētās programmas “Par
novadu ziņu televīzijas sižetu veidošanu 2022. gadā” pieteikuma E-sadaļa “Pieteicēja
apliecinājums” ar 18. un 19.punktu, ka pieteicējs apliecina, ka tam ir pieredze televīzijas
ziņu satura vienību veidošanā un ka uz pieteicēju un tā sadarbības partneri nepastāv
konkursa nolikum 3.5.punktā minētie ierobežojumi. Minētie nosacījumi iekļauti, lai
pieteicējam nebūtu papildus jāiesniedz atsevišķi apliecinājumi par minēto nosacījumu
ievērošanu.
Nolēma vienbalsīgi (8 balsis “Par”: N.Puntulis, I.Parādnieks, E.Balševics, I.Kronberga,
G.Eglītis, I.Bergmane, A.Bērziņš, A.Ķēniņš) apstiprināt Latvijas valsts budžeta finansētās
programmas “Par novadu ziņu televīzijas sižetu veidošanu 2022. gadā” atklāta projektu
pieteikumu konkursa nolikumu ar tā pielikumiem un vērtēšanas komisijas nolikumu.
6. Par Sabiedrības integrācijas fonda iekšējā audita ieteikumu izpildi.
Ziņo: Indra Ozola
Padome pieņēma zināšanai pārskatu par Fonda iekšējo auditu ieteikumu izpildi.
7. Informācija par 2021.gadā veiktajām valsts budžeta apropriācijas pārdalēm.
Ziņo: Māris Spilve
Padome pieņēma zināšanai informāciju par 2021.gadā veiktajām valsts budžeta
apropriācijas pārdalēm.
8. Informācija par Sabiedrības integrācijas fonda aktualitātēm
Ziņo: Zaiga Pūce
Padome tiek informēta par Fonda administrēto programmu izsludināto konkursu
pieaugumu un papildus paveikto, lai uzlabotu konkursu norises procesu.
I.Parādnieks ierosina ministriju pārstāvjus uz atsevišķu tikšanos par risinājumiem, kā
palielināt Fonda sekretariāta amata vietu skaitu, lai nodrošinātu pieaugošo projektu
konkursu kvalitatīvas norises nodrošināšanu.
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9. Dažādi
Diskusija par projektu vērtēšanas ekspertu darba kvalitāti. Ierosinājums šo jautājumi
izdiskutēt citā Padomes sēdē.

Sēde beidzas 12:45
Sabiedrības integrācijas fonda Padomes priekšsēdētājs
Kultūras ministrs

N. Puntulis

Protokolēja

A. Kalēja
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