Sabiedrības integrācijas fonda padomes (turpmāk – Padome) sēdes
Protokols Nr. 8
Rīgā, 2020.gada 2.oktobrī
Sēdi vada:
Sabiedrības integrācijas fonda Padomes priekšsēdētājs
Piedalās Padomes locekļi:
Ministru prezidenta pārstāvis, Ministru prezidenta padomnieks
demogrāfijas jautājumos
Izglītības un zinātnes ministre
Labklājības ministra pilnvarotā persona, Labklājības ministrijas
parlamentārais sekretārs
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra pilnvarotais
pārstāvis, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas
valsts sekretārs
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
Tieslietu ministra pilnvarotā persona, Tieslietu ministrijas
parlamentārais sekretārs
Nepiedalās:
biedrības “KIM?” valdes locekle

Nauris Puntulis
Imants Parādnieks
Ilga Šuplinska
Krišs Lipšāns
Edvīns Balševics
Daiga Zaķe
Jolanta Eihentāle
Inese Siliņa
Agnis Sauka (tiešsaistē no
2.jautājuma)
Andris Vītols

Elīna Drāke

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
Ģimeņu atbalsta programmu nodaļas vadītāja
Ģimeņu atbalsta nodaļa programmas “Ģimenei draudzīga
pašvaldība” koordinatore
Sabiedrības integrācijas fonda Projektu konkursu nodaļas
projektu vadītāja
Administratīvā un finanšu departamenta eksperte juridiskā
atbalsta un iepirkumu jautājumos
Protokolē:
Sabiedrības integrācijas fonda Administratīvā un finanšu
departamenta direktore
Sēdes sākuma laiks: plkst. 11.00.
1. Sēdes darba kārtības apstiprināšana.
Nolēma vienbalsīgi apstiprināt sēdes darba kārtību.
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Selga Laizāne
Jeļena Šaicāne
Zaiga Pūce
Reinis Lasmanis
Ilze Vārpiņa
Indra Vilka - Meļņičenko
Inga Liepa
Sandra Veide

Antra Ripa

2. Par Latvijas valsts budžeta finansētās programmas “NVO fonds” 2021.gada prioritāro
darbības virzienu un konkursa nolikuma apstiprināšanu.
A.Vītols izsaka priekšlikumu papildināt 1.7.1.punktu ar “Satversmē noteiktās” demokrātiskās
vērtības.
I.Siliņa norāda, ka ar sēdē piedāvātajiem Latvijas valsts budžeta finansētās programmas
“NVO fonds” nolikuma precizējumiem salāgojams 5.6.2.apakšpunkts.
I.Parādnieks ierosina Nolikuma 1.11.punktā aktivitātēm noteikt gala termiņu 2021.gada
20.novembri.
I.Parādnieks ierosina mainīt finansējuma sadalījumu mikro makro projektiem uz 25% un
75%.
2.1. Padome ar 7 balsīm par (Nauris Puntulis, Imants Parādnieks, Ilga Šuplinska, Krišs
Lipšāns, Jolanta Eihentāle, Agnis Sauka un Andris Vītols) un 3 balsīm pret (Inese Siliņa,
Daiga Zaķe, Edvīns Balševics) nolēma noteikt finansējuma apmēru mikro projektiem- 25%
un makro projektiem - 75%.
2.2. Nolēma vienbalsīgi apstiprināt Latvijas valsts budžeta finansētās programmas
“NVO fonds” 2021.gada prioritāros darbības virzienus un konkursa nolikumu ar
atbalstītajiem precizējumiem.
3. Par programmas “Ģimenei draudzīga pašvaldība” konkursa “Ģimenei draudzīgākā
pašvaldība 2020” Sabiedrības integrācijas fonda (turpmāk – Fonds) Padomes
pārstāvju deleģēšanu vērtēšanas komisijai.
Nolēma vienbalsīgi apstiprināt Fonda Padomes locekli Imantu Parādnieku
programmas “Ģimenei draudzīga pašvaldība” konkursa “Ģimenei draudzīgākā pašvaldība
2020” vērtēšanas komisijā un par Imanta Parādnieka aizvietotāju komisijā - Krišu Lipšānu.
4. Par programmas “Ģimenei draudzīga pašvaldība” konkursa “Ģimenei draudzīgākā
pašvaldība 2020” vērtēšanas komisijas apstiprināšanu.
Padome ar 9 balsīm par (Nauris Puntulis, Imants Parādnieks, Ilga Šuplinska, Krišs
Lipšāns, Jolanta Eihentāle, Agnis Sauka un Andris Vītols, Inese Siliņa, Edvīns Balševics), 1
– atturas (Daiga Zaķe), nolēma apstiprināt šādu programmas “Ģimenei draudzīga
pašvaldība” konkursa “Ģimenei draudzīgākā pašvaldība 2020” vērtēšanas komisijas sastāvu:
1) Reinis Lasmanis, vērtēšanas komisijas priekšsēdētājs, Fonda Rīcībpolitikas
ieviešanas departamenta direktors. Aizvietotājs Ilze Vārpiņa, Fonda Ģimeņu atbalsta
programmu nodaļas vadītāja;
2) Imants Parādnieks, Fonda Padomes loceklis. Aizvietotājs Krišs Lipšāns Fonda Padomes loceklis;
3) Madars Lasmanis, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra padomnieks
pašvaldību un reģionālās attīstības jautājumos. Aizvietotājs Laila Spaliņa, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra biroja vadītāja;
4) Rita Paršova, Labklājības ministrijas Bērnu un ģimenes politikas departamenta vecākā eksperte. Aizvietotājs Ivita Krastiņa, Labklājības ministrijas Bērnu un ģimenes politikas departamenta vecākā eksperte;
5) Dzintra Mergupe-Kutraite, Izglītības un zinātnes ministrijas Izglītības departamenta
eksperte. Aizvietotājs Olita Arkle, Izglītības un zinātnes ministrijas Izglītības departamenta vecākā eksperte;
6) Mudīte Priede, Latvijas pašvaldību savienības ģenerālsekretāre. Aizvietotājs Elita
Kresse, Latvijas pašvaldību savienības padomniece ārējo sakaru jautājumos;
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7) Anda Sauļūna, Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas Ģimeņu ar bērniem atbalsta departamenta direktora vietniece. Aizvietotājs Evija Rācene, Valsts bērnu tiesību
aizsardzības inspekcijas Bērnu tiesību aizsardzības departamenta direktore;
8) Nita Jirgensone, ekspertu sadarbības platformas “Demogrāfisko lietu centrs koordinatore. Aizvietotājs Dace Valte, Pārresoru koordinācijas centra Attīstības uzraudzības
un novērtēšanas nodaļas konsultante;
9) Inga Akmentiņa–Smildziņa, Vecāku organizācijas Mammamuntetiem.lv vadītāja.
Aizvietotājs Gunita Krilova, Vecāku organizācijas Mammamuntetiem.lv redaktore.
5. Par Fonda pieteikumu Eiropas Komisijas Nodarbinātības un sociālās inovācijas

programmā.
I.Siliņa izsaka priekšlikumu Fondam projekta konkursa uzvaras gadījumā sadarboties,
ievērojot NVO intereses.
Nolēma vienbalsīgi:
5.1. atbalstīt Fonda līdzdalību projekta gatavošanā un iesniegšanai Eiropas Komisijā;
5.2. uzdot Fonda sekretariātam sagatavot un iesniegt informatīvo ziņojumu Ministru kabinetā par atļauju projekta apstiprināšanas gadījumā uzņemties saistības un piešķirt valsts
līdzfinansējumu.
6.Dažādi (nav nepieciešama papildu jautājumu izskatīšana).
7. Par atzinumu par Latvijas valsts budžeta programmas “Atbalsts medijiem Covid-19
krīzes radīto negatīvo seku mazināšanai” konkursa ietvaros pieņemtajiem lēmumiem.
Nolēma vienbalsīgi pieņemt zināšanai sagatavoto atzinumu par Latvijas valsts budžeta
programmas “Atbalsts medijiem Covid-19 krīzes radīto negatīvo seku mazināšanai”
konkursa ietvaros pieņemtajiem lēmumiem.

Sēdes vadītājs:
Sabiedrības integrācijas fonda
Padomes priekšsēdētājs

Nauris Puntulis

Protokolēja:
Sabiedrības integrācijas fonda
Administratīvā un finanšu departamenta direktore

Antra Ripa
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