Sabiedrības integrācijas fonda padomes (turpmāk – Padome) tiešsaistes sēdes
Protokols Nr. 9
Rīgā, 2020.gada 6.novembrī
Sēdi vada:
Sabiedrības integrācijas fonda Padomes priekšsēdētājs
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
Tieslietu ministra pilnvarotā persona, Tieslietu ministrijas
parlamentārais sekretārs
biedrības “KIM?” valdes locekle
biedrības „Izglītības iniciatīvu centrs” direktore
biedrības “Veselības un sociālais serviss “Artemīda”” valdes
priekšsēdētāja
biedrības “Kurzemes NVO atbalsta centrs” eksperte
biedrības “Eiropas Latviešu apvienība” prezidija vicepriekšsēdis
Nepiedalās:
Izglītības un zinātnes ministra pilnvarotā persona, Izglītības
un zinātnes ministrijas parlamentārais sekretārs
Labklājības ministra pilnvarotā persona, Labklājības ministrijas
parlamentārais sekretārs
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 Administratīvā un finanšu
departamenta direktora vietnieks
Sabiedrības integrācijas fonda Projektu konkursu nodaļas
vadītājas vietniece
Administratīvā un finanšu departamenta eksperte juridiskā
atbalsta un iepirkumu jautājumos
Protokolē:
Sabiedrības integrācijas fonda Administratīvā un finanšu
departamenta direktore
Sēdes sākuma laiks: plkst. 9:00.
1. Sēdes darba kārtības apstiprināšana.
Nolēma vienbalsīgi apstiprināt sēdes darba kārtību.
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Nauris Puntulis
Imants Parādnieks
Edvīns Balševics
Andris Vītols
Elīna Drāke
Daiga Zaķe
Jolanta Eihentāle
Inese Siliņa
Agnis Sauka
Reinis Znotiņš
Krišs Lipšāns

Selga Laizāne
Jeļena Šaicāne
Zaiga Pūce
Reinis Lasmanis
Māris Spilve
Liene Jēkabsone
Sandra Veide

Antra Ripa

2. Par valsts budžeta programmas “Ģimenei draudzīga pašvaldība” atklāta projektu
pieteikumu konkursa “Atbalsts ģimeņu interešu pārstāvošo NVO pamatdarbības
nodrošināšanai” rezultātiem.
Nolēma vienbalsīgi:
2.1. pieņemt zināšanai valsts budžeta programmas “Ģimenei draudzīga pašvaldība”
atklāta projektu pieteikumu konkursa “Atbalsts ģimeņu interešu pārstāvošo NVO
pamatdarbības nodrošināšanai” vērtēšanas ziņojumu.
2.2. Apstiprināt šādus valsts budžeta programmas “Ģimenei draudzīga pašvaldība”
atklāta projektu pieteikumu konkursa “Atbalsts ģimeņu interešu pārstāvošo NVO
pamatdarbības nodrošināšanai” lēmumus:
Darba
Lēmuma
Projekta
kārtības Projekta Nr.
projekta Lēmums
iesniedzējs
punkts
numurs
2.2.1.Par projektu pieteikumu apstiprināšanu
2.2.4.
· Pieņemt lēmuma projektu;
Nodibinājums
· Sekretariātam sagatavot lēmuma
2020.LV/ĢDP/3
Lēmums
“Teodora Jura
projektu parakstīšanai;
2.2.1.
/03
Nr. 567
fonds”
· Sekretariātam slēgt projekta
īstenošanas līgumu.
· Pieņemt lēmuma projektu;
· Sekretariātam sagatavot lēmuma
2020.LV/ĢDP/3 Biedrība “Centrs Lēmums
projektu parakstīšanai;
2.2.2.
/05
MARTA”
Nr. 568
· Sekretariātam slēgt projekta
īstenošanas līgumu.
· Pieņemt lēmuma projektu;
· Sekretariātam sagatavot lēmuma
Nodibinājums
projektu parakstīšanai;
2020.LV/ĢDP/3
“Fonds
Lēmums · Uzdot sekretariātam kontrolēt
2.2.3.
/06
Mammām un
Nr. 569 lēmumā noteikto nosacījumu
Tētiem”
izpildi;
· Sekretariātam slēgt projekta
īstenošanas līgumu.
· Pieņemt lēmuma projektu;
Biedrība
· Sekretariātam sagatavot lēmuma
“LATVIJAS
projektu parakstīšanai;
2020.LV/ĢDP/3 DAUDZBĒRN Lēmums · Uzdot sekretariātam kontrolēt
2.2.4.
/01
U ĢIMEŅU
Nr. 570 lēmumā noteikto nosacījumu
BIEDRĪBU
izpildi;
APVIENĪBA”
· Sekretariātam slēgt projekta
īstenošanas līgumu.
2.2.5.2.2.6.

Par projekta pieteikuma noraidīšanu atbilstības dēļ

2.2.5.

2020.LV/ĢDP/3
/02

Riebiņu novada
dome

Lēmums
Nr. 571

2.2.6.

2020.LV/ĢDP/3 Biedrība “Eņģeļi
/04
ar mums”

Lēmums
Nr. 572
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· Pieņemt lēmuma projektu;
· Sekretariātam sagatavot lēmuma
projektu parakstīšanai.
· Pieņemt lēmuma projektu;
· Sekretariātam sagatavot lēmuma
projektu parakstīšanai.

3. Par valsts budžeta programmas "Ģimenei draudzīga pašvaldība" konkursa "Ģimenei
draudzīgākā pašvaldība 2020" otrās kārtas vērtēšanas metodoloģijas apstiprināšanu
pašvaldību sniegtajiem pakalpojumiem.
Padome ar 8 balsīm par (Nauris Puntulis, Imants Parādnieks, Jolanta Eihentāle, Agnis
Sauka un Andris Vītols, Inese Siliņa, Elīna Drāke, Edvīns Balševics), 1 – atturas (Daiga Zaķe),
nolēma apstiprināt valsts budžeta programmas “Ģimenei draudzīga pašvaldība” konkursa
“Ģimenei draudzīgākā pašvaldība 2020” otrās kārtas vērtēšanas metodoloģiju pašvaldību
sniegtajiem pakalpojumiem, kas ir konkursa nolikuma 2.pielikums.
4. Par Latvijas valsts budžeta finansētās programmas “NVO fonds” vērtēšanas komisijas
personālsastāvu un vērtēšanas komisijas nolikumu.
Nolēma vienbalsīgi
4.1. apstiprināt Latvijas valsts budžeta finansētās programmas “NVO fonds”
vērtēšanas komisijas nolikumu ar precizējumu un vērtēšanas komisijas personālsastāvu,
papildinot to ar šādiem
1) vērtēšanas komisijas balsstiesīgajiem locekļiem:
• 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;
• Randa Ķeņģe, Izglītības un zinātnes ministrijas Politikas iniciatīvu un attīstības
departamenta vecākā eksperte;
• Inta Remese, Tieslietu ministrijas Projektu departamenta Eiropas Savienības fondu
nodaļas vadītāja;
2) vērtēšanas komisijas locekļu aizvietotājiem:
• Ilona Jekele, Kultūras ministrijas Sabiedrības integrācijas departamenta Sabiedrības
integrācijas un pilsoniskās sabiedrības attīstības nodaļas vecākā referente;
• Kurts Auza, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Reģionālās
politikas departamenta Reģionālās attīstības plānošanas nodaļas vecākā eksperte;
• Valdis Pusvācietis, Tieslietu ministrijas Projektu plānošanas un īstenošanas nodaļas
vadītājs.
4.2. Noteikt Latvijas valsts budžeta finansētās programmas “NVO fonds” programmas
vērtēšanas komisijas pilnvaru termiņu līdz Latvijas valsts budžeta finansētās programmas
“NVO fonds” 2021.gada konkursa ietvaros apstiprināto projektu noslēguma pārskatu
apstiprināšanai.
5. Par Sabiedrības integrācijas fonda 2020.gada auditiem (satur ierobežotas pieejamības
informāciju).
Nolēma vienbalsīgi apstiprināt audita ieteikumu ieviešanas grafiku auditā “Fizisko
personu datu aizsardzība” un kopējo audita ieteikumu ieviešanas grafiku 2020.gadā un
pieņemt zināšanai apkopoto informāciju par iepriekšējā periodā notikušajiem risku
novērtējumiem, auditiem, pārbaudēm un revīzijām.
6. Par Sabiedrības integrācijas fonda 2020.gada budžeta izpildi.
Nolēma vienbalsīgi:
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1) pieņemt zināšanai Reemigrācijas atbalsta programmas konkursu “Latviešu valodas
apmācība reemigrantiem un viņu ģimenes locekļiem” finansējuma atlikumu 14 209 EUR
apmērā, kas radies vienam projekta realizētājām laužot līgumu un vienam pārceļot aktivitātes
uz 2021.gadu, saistībā ar ārkārtējās situācijas izsludināšanu valstī un Covid-19.
2) apstiprināt papildus finansējuma pārdali no 80.00.00 budžeta programmas atbilstoši
Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām vadošās iestādes (Labklājības ministrijas)
saskaņojumam.
3) apstiprināt papildus finansējuma pārdali no 80.00.00 budžeta programmas Fonda
budžeta apakšprogrammā 63.07.00 “Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektu un pasākumu
īstenošana (2014-2020)” projekta “9.1.4.4/16/I/001 - Dažādības veicināšana” īstenošanai.
4) noteikt:
•
•

Fonda sekretariātam ne retāk kā divas reizes gadā informēt Fonda padomi par
veiktajām valsts budžeta programmu apropriācijas pārdalēm.
Priekšlikumus budžeta programmu apropriāciju pārdalēm saskaņot ar Fonda padomi,
ja tās negatīvi ietekmē rezultatīvo rādītāju sasniegšanu.

5) apstiprināt Fonda finanšu līdzekļu izlietojumu 2020.gadā un uzdot Fondam izmaiņas
programmu izdevumu apakšpozīcijās saskaņot ar Fonda padomi, ja tās negatīvi ietekmē
rezultatīvo rādītāju sasniegšanu.
7. Dažādi
7.1. Par Eiropas sieviešu lobija, biedrības “Latvijas Sieviešu nevalstisko organizāciju
sadarbības tīkls” vēstulē “Par NVO fonda 2020 projektu konkursa termiņa pagarinājumu”
norādīto informāciju.
Nolēma vienbalsīgi nepagarināt Latvijas valsts budžeta finansētās programmas “NVO
fonds” konkursa projektu pieteikumu iesniegšanas termiņu un uzdot Fondam sniegt atbildi
Eiropas sieviešu lobijam un biedrībai “Latvijas Sieviešu nevalstisko organizāciju sadarbības
tīkls”.
7.2. Nolēma vienbalsīgi pieņemt zināšanai Fonda sekretariāta sniegto informāciju par
SIA "Radio Tev" pieteikumu par labvēlīga administratīvā akta izdošanu, ar kuru pieteicējas
pieteikums Nr.2020 LV/MAF_COVID/3k/3/02 tiktu atzīts par atbilstošu Latvijas valsts
budžeta finansētās programmas “Atbalsts medijiem Covid – 19 krīzes radīto seku
mazināšanai” konkursa nolikumam un tiktu izmaksāts pieprasītais finansējums 17 690,3 euro
un to, ka Fonda sekretariāts sagatavos paskaidrojumus un pārstāvēs Fondu tiesā.

Sēdes vadītājs:
Sabiedrības integrācijas fonda
Padomes priekšsēdētājs

Nauris Puntulis

Protokolēja:
Sabiedrības integrācijas fonda
Administratīvā un finanšu departamenta direktore

Antra Ripa
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