Sabiedrības integrācijas fonda padomes (turpmāk – Padome) tiešsaistes sēdes
Protokols Nr. 3
Rīgā, 2021.gada 5.martā
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 pilnvarotais
pārstāvis, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas
valsts sekretārs (līdz 6.jautājumam ieskaitot)
Izglītības un zinātnes ministre (no 2.jautājuma līdz
8.jautājumam)
Tieslietu ministra pilnvarotā persona, Tieslietu ministrijas
parlamentārais sekretārs
Labklājības ministra pilnvarotā persona, Labklājības ministrijas
parlamentārais sekretārs (no 5.jautājuma)
biedrības “KIM?” valdes locekle (līdz 5.jautājumam)
biedrības „Izglītības iniciatīvu centrs” direktore
biedrības “Veselības un sociālais serviss “Artemīda”” valdes
priekšsēdētāja (no 2.jautājuma)
biedrības “Kurzemes NVO atbalsta centrs” eksperte (no
3.jautājuma)
biedrības “Eiropas Latviešu apvienība” prezidija vicepriekšsēdis
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 nodaļas
vadītāja
Administratīvā un finanšu departamenta eksperte juridiskā
atbalsta un iepirkumu jautājumos
Protokolē:
Sabiedrības integrācijas fonda Administratīvā un finanšu
departamenta direktore

Nauris Puntulis

Imants Parādnieks
Edvīns Balševics
Ilga Šuplinska
Andris Vītols
Krišs Lipšāns
Elīna Drāke
Daiga Zaķe
Jolanta Eihentāle
Inese Siliņa
Agnis Sauka
Selga Laizāne
Jeļena Šaicāne
Zaiga Pūce
Reinis Lasmanis
Santa Barone-Upeniece
Sandra Veide

Antra Ripa

Sēdes sākuma laiks: plkst. 11:00.
1. Par sēdes darba kārtības apstiprināšanu.
Nolēma vienbalsīgi (7 balsis “Par”: N.Puntulis, I.Parādnieks, E.Balševics, A.Vītols,
E.Drāke, D.Zaķe, A.Sauka) apstiprināt Sabiedrības integrācijas fonda (turpmāk – Fonds) Padomes 2021.gada 3. sēdes darba kārtību.
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2. Par Latvijas valsts budžeta finansētās programmas “Līdzfinansējuma programma” atklāta projektu pieteikumu konkursa nolikuma apstiprināšanu.
Nolēma vienbalsīgi (9 balsis “Par”: N.Puntulis, I.Parādnieks, I.Šuplinska,
E.Balševics, A.Vītols, E.Drāke, D.Zaķe, A.Sauka, J.Eihentāle) apstiprināt Latvijas valsts
budžeta finansētās programmas “Līdzfinansējuma programma” atklāta projektu pieteikumu
konkursa nolikumu un tā pielikumus.
3. Par Latvijas valsts budžeta finansētās programmas “Līdzfinansējuma programma”
atklāta projektu pieteikumu vērtēšanas komisijas nolikuma apstiprināšanu.
Nolēma vienbalsīgi (10 balsis “Par”: N.Puntulis, I.Parādnieks, I.Šuplinska,
E.Balševics, A.Vītols, E.Drāke, D.Zaķe, A.Sauka, J.Eihentāle, I.Siliņa) apstiprināt Latvijas
valsts budžeta finansētās programmas “Līdzfinansējuma programma” atklāta projektu
pieteikumu konkursa vērtēšanas komisijas nolikumu.
4. Par Latvijas valsts budžeta finansētās programmas “Pilsoniskās līdzdalības veicināšanas programma diasporas NVO darbības atbalstam” vērtēšanas komisijas personālsastāva
apstiprināšanu.
Nolēma vienbalsīgi (10 balsis “Par”) apstiprināt Latvijas valsts budžeta finansētās
programmas “Pilsoniskās līdzdalības veicināšanas programma diasporas NVO darbības
atbalstam” vērtēšanas komisijas ar pilnvaru termiņu līdz konkrētā gada programmas ietvaros
apstiprināto projektu noslēguma pārskatu apstiprināšanai šādu personālsastāvu:
Vērtēšanas komisijas balsstiesīgie locekļi:
▪ Elita Gavele, Ārlietu ministrijas speciālo uzdevumu vēstniece diasporas jautājumos;
▪ Gunta Robežniece, Kultūras ministrijas Sabiedrības integrācijas departamenta
Informatīvās vides integrācijas nodaļas eksperte;
▪ Alla Pūķe, Izglītības un zinātnes ministrijas Politikas iniciatīvu un attīstības
departamenta eksperte;
▪ Arta Krūze, Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras Diasporas koordinatore
ekonomikas jautājumos;
▪ Vita Kalniņa, Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memoranda īstenošanas padomes pārstāve, biedrības “Eiropas Latviešu apvienība” prezidija locekle;
▪ Kristīne Saulīte, Pasaules brīvo latviešu apvienības priekšsēde.
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;
▪ Dace Ceriņa, Kultūras ministrijas Sabiedrības integrācijas departamenta Sabiedrības integrācijas un pilsoniskās sabiedrības attīstības nodaļas vecākā referente;
▪ Dāvids Garšva, Izglītības un zinātnes ministrijas Politikas iniciatīvu un attīstības departamenta vecākais referents;
▪ Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras pārstāvis – tiks precizēts;
▪ Raits Eglītis, Pasaules brīvo latviešu apvienības izpilddirektors.
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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 projektu vadītāja.
5. Par Latvijas valsts budžeta finansētās programmas “Ģimenei draudzīga pašvaldība”
atklātam projektu pieteikumu konkursam nevaldības organizācijām “Ģimenei draudzīgas vides veidošana” vērtēšanas komisijas personālsastāva apstiprināšanu.
Nolēma ar 10 balsīm “Par”: N.Puntulis, I.Parādnieks, I.Šuplinska, E.Balševics, A.Vītols,
E.Drāke, D.Zaķe, A.Sauka, J.Eihentāle, I.Siliņa, 1 balss “Atturās”: K.Lipšāns apstiprināt
Latvijas valsts budžeta finansētās programmas “Ģimenei draudzīga pašvaldība” atklātam
projektu pieteikumu konkursam nevaldības organizācijām “Ģimenei draudzīgas vides
veidošana” vērtēšanas komisijas ar pilnvaru termiņu līdz konkrētā gada programmas ietvaros
apstiprināto projektu noslēguma pārskatu apstiprināšanai šādu personālsastāvu:
Vērtēšanas komisijas balsstiesīgie locekļi:
▪ Rita Paršova, Labklājības ministrijas Bērnu un ģimenes politikas departamenta
vecākā eksperte,
▪ Jevgēnija Butņicka, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas
Valsts ilgtspējīgas attīstības plānošanas departamenta direktora vietniece Reģionālās attīstības plānošanas nodaļas vadītāja;
▪ Nita Jirgensone, Pārresoru koordinācijas centra Attīstības plānošanas nodaļas
konsultante un Sadarbības platformas “Demogrāfisko lietu centra koordinatore;
▪ Ineta Kristovska, Izglītības un zinātnes ministrijas ministres biroja vadītāja,
▪ Rasa Lazdiņa, NVO pārstāvis – eksperts.
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:
▪ Daiga Filipsone, Labklājības ministrijas Bērnu un ģimenes politikas departamenta vecākā eksperte;
▪ Veronika Jurča, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Valsts
ilgtspējīgas attīstības plānošanas departamenta Reģionālās attīstības plānošanas nodaļas vecākā eksperte;
▪ Ilze Seipule, Izglītības departamenta direktores vietniece;
▪ Ieva Jātniece, NVO pārstāvis – eksperts.
Fonda pārstāvja aizvietotājs, kurš vada vērtēšanas komisijas darbu, bet kvalitātes kritēriju
vērtēšanā un balsošanā nepiedalās:
▪ Liene Varslavāne, Sabiedrības integrācijas fonda Rīcībpolitikas ieviešanas departamenta Projektu konkursu un uzraudzības nodaļas programmas vadītāja.

6. Par 2020.gada Fonda prioritāšu izpildi un 2021.gada prioritāšu apstiprināšanu.
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Nolēma vienbalsīgi (10 balsis “Par”) Pieņemt zināšanai 2020.gada Fonda prioritāšu un
sasniedzamo rezultātu izpildi un apstiprināt šādas Fonda 2021.gada prioritātes un
sasniedzamos rezultātus:
1. Prioritāte – Efektīva procesu vadība
a) Pārstrādātas vai no jaunas izstrādātas procedūras, kas nodrošina vienotu,
caurspīdīgu un pārskatāmu Fonda darbības pieeju. Izveidota kvalitātes vadības sistēma,
kas nostiprina iepriekšējā gadā izveidotās Fonda funkciju struktūras efektivitāti un procesu
kvalitāti, kā arī orientāciju uz rezultātu.
Sasniedzamais rezultāts: Kvalitātes vadības sistēmas izstrāde un ieviešana.
b) Fonda darbības efektivitāti joprojām ierobežo mūsdienīgu tehnisko resursu
trūkums. Nepieciešams atjaunot datorparku un nodrošināt MS Office licences, kā arī
darbinieku apmācību, lai celtu to digitālās prasmes. Tāpat paredzēts mērķtiecīgs darbs
sadarbībā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju (turpmāk – VARAM)
pie elektronisko projektu pārvaldības sistēmas izstrādes, kuru paredzēts ieviest Fondā
2022. gadā.
Sasniedzamais rezultāts: Nokomplektēts jauns datorparks ar nepieciešamajām
programmām un nodrošinātas apmācības darbiniekiem MS Office produktu lietošanā,
attīstot lietotāju pratību. Sadarbībā ar VARAM izstrādāta programmas specifikācija
elektroniskajai projektu pārvaldības sistēmai.
c) Būtiski ir celt Fonda personāla kompetenču līmeni darba rezultātu efektivitātes
nodrošināšanā. Tas ietver gan digitālās prasmes, gan klientu apkalpošanas prasmes, gan arī
specifiskas profesionālās prasmes.
Sasniedzamais rezultāts: balstoties uz elektroniskās novērtēšanas sistēmas ikgadējā
novērtējuma anketās sniegto informāciju, nodrošināta Fonda personāla kompetenču
paaugstināšana un profesionāla pilnveide, organizējot atbilstošas apmācības.
d) lai procesus Fondā organizētu saskaņoti un lietderīgi ar orientāciju uz rezultātu
svarīga ir iekšējā komunikācija, darbinieku apmierinātība.
Sasniedzamais rezultāts: Ieviesti efektīvi personāla vadības rīki (metodes).
2. Prioritāte - Attīstīta kapacitāte kā programmu un projektu administrētajam un
efektīvi īstenota finansējuma saņēmēja funkcija, kā arī piesaistīts finansējums
Fonda stratēģijā noteikto uzdevumu sasniegšanai.
a) Sabiedrības integrācijas fonda likumā noteiktais Fonda mērķis ir finansiāli atbalstīt un
veicināt sabiedrības integrāciju. Savukārt viens no Fonda uzdevumiem ir piesaistīt, uzkrāt,
pārvaldīt līdzekļus un sadalīt tos sabiedrības integrācijas un publiskā un nevalstiskā
sektora attīstības projektu īstenošanai. Fonda piesaistīto līdzekļu pieaugums un
diversifikācija veicinās Fonda darbības nepārtrauktību, tādēļ tiek ieguldīts darbs pie jaunu
līdzekļu piesaistes.
Sasniedzamais rezultāts: Veikti pasākumi finanšu piesaistei Fonda stratēģijas mērķu
sasniegšanai, t.sk. valsts budžeta, ārvalstu finanšu palīdzības programmu un privāto
fondu piesaiste.
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b) Lai projektu konkursu dokumentācija būtu klientam saprotamāka, 2020.gadā tika
pārstrādāti un uzlaboti projektu konkursu nolikumi un pieteikumu veidlapas.
2021.gada
laikā tiks turpināts pilnveidot projektu konkursu dokumentāciju, vienlaikus
ieviešot
klientu apmierinātības monitoringu, lai iegūtu atgriezenisko saiti par
veiktajiem
uzlabojumiem un projektu konkursu organizēšanu.
Sasniedzamais rezultāts: Profesionāli nodrošināta no valsts budžeta finansētu konkursu
administrēšana nevaldības organizācijām un medijiem, ieviešot klientu
apmierinātības
anketas un samazinot subjektivitāti projektu konkursu dokumentācijas
izvērtēšanā.
c) Fondā darbu ir uzsākusi Ģimeņu atbalsta programmu nodaļa, kas ietver trīs valsts
budžeta programmu realizāciju, lai stiprinātu ģimenes lomu sabiedrībā un vairotu prestižu
ģimenei labvēlīgas vides veidošanā.
Sasniedzamais rezultāts: Būtiski palielināta privātā un publiskā sektora iesaiste, t.sk.,
jauni dalībnieki Goda ģimenes un “Ģimenei draudzīga darbavieta” programmu ietvaros.
3. Prioritāte - Nodrošināts Fonda darbības caurspīdīgums
Fonds administrē dažādu jomu finansējumu gan medijiem, gan NVO, gan diasporai,
sniedz atbalstu maznodrošinātajiem un trūcīgajiem, bēgļiem, ilgstošiem bezdarbniekiem.
Katra no šīm tēmām ir sabiedrībai ļoti nozīmīga un sabiedrības uzticēšanās veicināšanai ir
būtiski, ka Fonda darbībai visas šajās jomās ir iespējams izsekot. Pamatdarbībā izsekojamību
nodrošina vienota pieeja un caurspīdīgums projektu vērtēšanā. Šī brīža Fonda mājaslapa ir
novecojusi, tās funkcionalitāte ne vienmēr ļauj atspoguļot informāciju lietotājam ērtā un viegli
pieejamā veidā, tāpēc ir nepieciešams pāriet uz vienoto mājaslapas platformu, lai par visu
Fonda darbību informācija būtu pieejama ne tikai sociālajos tīklos, bet arī Fonda mājaslapā.
Lai ikvienam tā būtu ērti lietojama un visa nepieciešamā informācija būtu atrodama vienuviet.
Sasniedzamais rezultāts: veicināta vienota pieeja konkursu administrēšanā un
caurspīdīgums projektu pieteikumu vērtēšanas procesā, izveidota jauna Fonda mājaslapa uz
vienotās mājaslapu platformas, savlaicīgi informētas mērķgrupas par rīkotajiem konkursiem
un pieejamo finansējumu,
sagatavojot audiopalīgus konkursu pieteikumu
aizpildīšanai, veikta plaša Fonda darbības skaidrošana sabiedrībai.
7. Par valsts budžeta finansēto 2020.gada programmu un fonda īstenoto projektu izvērtēša-

nas ziņojumiem - Diasporas NVO programma, Mazākumtautību jauniešu sadarbības programma, Ģimeņu atbalsta programmas.
Padome pieņēma zināšanai izvērtēšanas ziņojumus.
8. Par Fonda 2021.gada budžetu.
Padome pieņēma zināšanai skaidrojumu par Fonda 2021.gada budžetu.
9. Dažādi:
9.1.
Padome pieņēma zināšanai Fonda sekretariāta sniegto informāciju par Mediju
atbalsta fonda programmas “Atbalsts medijiem sabiedriski nozīmīga satura veidošanai
latviešu valodā diasporai, personām ar invaliditāti un mediju kritikas jomā” atklātā konkursa
ietvaros saņemtajiem projektu pieteikumiem un pieprasīto finansējuma apmēru.
9.2. Padome pieņēma zināšanai Fonda sekretariāta sniegto informāciju par administratīvās lietas ar pieteicēju SIA “Radio Tev” virzību.
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9.3. Ievērojot Ministru kabineta 2020.gada 9.jūnija noteikumu Nr.379 “Sabiedrības
integrācijas fonda nolikums” 37.punktu,
9.3.1. Nolēma vienbalsīgi (9 balsis “Par” N.Puntulis, I.Parādnieks, E.Balševics,
A.Vītols, E.Drāke, D.Zaķe, A.Sauka, J.Eihentāle, I.Siliņa) izveidot komisiju Aigara Strausa
iesnieguma izskatīšanai šādā sastāvā:
1. Padomes loceklis Andris Vītols;
2. Padomes loceklis Agnis Sauka;
3. Fonda Rīcībpolitikas ieviešanas departamenta direktors Reinis Lasmanis.
9.3.2. Nolēma vienbalsīgi (9 balsis “Par” N.Puntulis, I.Parādnieks, E.Balševics,
A.Vītols, E.Drāke, D.Zaķe, A.Sauka, J.Eihentāle, I.Siliņa) skatīt izveidotās komisijas
viedokli par Aigara Strausa iesniegumu nākamajā Padomes sēdē 2021.gada 9.aprīlī.

Sabiedrības integrācijas fonda Padomes priekšsēdētājs
Kultūras ministrs

N.Puntulis

Protokolēja

A.Ripa
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