Sabiedrības integrācijas fonda padomes (turpmāk – Padome) sēdes
Protokols Nr. 7
Rīgā, 2020.gada 4.septembrī
Sēdi vada:
Sabiedrības integrācijas fonda padomes priekšsēdētājs
Piedalās SIF padomes locekļi:
Ministru prezidenta pārstāvis, Ministru prezidenta padomnieks
demogrāfijas jautājumos
Izglītības un zinātnes ministra pilnvarotā persona, Izglītības un
zinātnes ministrijas valsts sekretāra vietnieks, Sporta
departamenta direktors
Labklājības ministra pilnvarotā persona, Labklājības ministrijas
parlamentārais sekretārs
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra pilnvarotais
pārstāvis, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas
Juridiskā departamenta direktors
biedrības „Izglītības iniciatīvu centrs” direktore
biedrības “Veselības un sociālais serviss “Artemīda”” valdes
priekšsēdētāja
biedrības “KIM?” valdes locekle
biedrības “Eiropas Latviešu apvienība” prezidija vicepriekšsēdis
Tieslietu ministra pilnvarotā persona, Tieslietu ministrijas
parlamentārais sekretārs
Nepiedalās:
biedrības “Kurzemes NVO atbalsta centrs” eksperte
Citi dalībnieki:
Kultūras ministrijas valsts sekretāra vietniece starptautisko lietu,
integrācijas un mediju jautājumos
Kultūras ministrijas Mediju politikas nodaļas eksperte
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
Ģimeņu atbalsta programmu nodaļas vadītāja
Ģimeņu atbalsta nodaļa programmas “Ģimenei draudzīga
pašvaldība” koordinatore
Sabiedrības integrācijas fonda Projektu konkursu nodaļas
vadītājas vietniece
Administratīvā un finanšu departamenta direktora vietnieks
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.
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Nauris Puntulis
Imants Parādnieks

Edgars Severs
Krišs Lipšāns
Madars Laurs
Daiga Zaķe
Jolanta Eihentāle
Elīna Drāke
Agnis Sauka (tiešsaistē)
Andris Vītols

Inese Siliņa
Selga Laizāne
Līga Lakuča
Jeļena Šaicāne
Indra Ozola
Zaiga Pūce
Reinis Lasmanis
Ilze Vārpiņa
Indra Vilka - Meļņičenko
Liene Jēkabsone
Māris Spilve
Sandra Veide

Antra Ripa

1. Sēdes darba kārtības apstiprināšana.
Nolēma vienbalsīgi ievērojot to, ka Sabiedrības integrācijas fonda (turpmāk – Fonds)
Padomes sēdes darba kārtības 7.punktā “Par atzinumu par Latvijas valsts budžeta programmas
“Atbalsts medijiem Covid-19 krīzes radīto negatīvo seku mazināšanai” konkursa ietvaros
pieņemtajiem lēmumiem” izskatāmie dokumenti satur ierobežotas pieejamības informāciju,
izskatīt to kā pēdējo šīs sēdes darba kārtības jautājumu, savukārt 8.punktā norādīto jautājumu
“Par apropriācijas pārdali un budžeta pieteikuma apstiprināšanu” kā otro Padomes sēdes darba
kārtībā.
2. Par apropriācijas pārdali un budžeta pieteikuma apstiprināšanu.
Nolēma vienbalsīgi:
2.1.pārcelt konkursu “Latviešu valodas apmācības reemigrantiem un viņu ģimenes
locekļiem” finansējuma atlikumu uz budžeta programmā 01.00.00 “Sabiedrības
integrācijas fonda vadība” īstenoto projektu pieteikumu konkursu “Atbalsts ģimeņu
interešu pārstāvošo NVO pamatdarbības nodrošināšanai”, veicot apropriācijas pārdali;
2.2.apstiprināt papildus finansējuma pieprasīšanu budžeta programmā 70.22.00 “Eiropas
Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām (2014-2020) pasākumu īstenošana”
atbilstoši Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām vadošās iestādes
(Labklājības ministrijas) saskaņojumam;
2.3.uzdot Fondam sagatavot un iesniegt Finanšu ministrijai aizpildītas budžeta
pieprasījuma veidlapas pēc informācijas saņemšanas no Finanšu ministrijas par
maksimāli pieļaujamā valsts budžeta izdevumu apjomu un iesniegt priekšlikumus par
valsts budžeta dotāciju izlietojumu atbilstoši attiecīgās valsts budžeta programmas vai
apakšprogrammas pamatnostādnēm, Fonda mērķiem un uzdevumiem.
3. Par Latvijas valsts budžeta finansētās programmas “Ģimenei draudzīga
pašvaldība” atklāta projektu pieteikumu konkursa “Atbalsts ģimeņu interešu
pārstāvošo NVO pamatdarbības nodrošināšanai” nolikumu, vērtēšanas
komisijas nolikumu un vērtēšanas komisiju.
Nolēma vienbalsīgi apstiprināt Latvijas valsts budžeta finansētās programmas “Ģimenei
draudzīga pašvaldība” atklāta projektu pieteikumu konkursa “Atbalsts ģimeņu interešu
pārstāvošo NVO pamatdarbības nodrošināšanai” vērtēšanas komisijas nolikumu un
sastāvu, konkursa nolikumu ar šādiem precizējumiem:
3.1.Noteikt, ka vienam projektam pieejamais finansējums – līdz 12 000,00 EUR.
3.2. Noteikt, ja vairāki projektu pieteikumi tiks novērtēti ar vienādu punktu skaitu,

prioritāri tiks atbalstīti tie projektu iesniedzēji, kuri 2020.gadā nav ieguvuši
finansējumu citos NVO fondos pamatdarbības nodrošināšanai. Ja projektu iesniedzēji,
kuru projektu pieteikumi novērtēti ar vienādu punktu skaitu, ir ieguvuši finansējumu
citos NVO fondos pamatdarbības nodrošināšanai, vai arī neviens no tiem nav ieguvis
finansējumu citos NVO fondos pamatdarbības nodrošināšanai, tad finansējums tiks
piešķirts projekta pieteikumam, kuram ir augstāks kopvērtējums kvalitātes vērtēšanas
kritērijos Nr.2.1. un Nr.2.2.
4. Par Latvijas valsts budžeta finansētās programmas “Ģimenei draudzīga pašvaldība” konkursa “Ģimenei draudzīgākā pašvaldība 2020” nolikuma apstiprināšanu.
Nolēma vienbalsīgi apstiprināt Latvijas valsts budžeta finansētās programmas “Ģimenei
draudzīga pašvaldība” konkursa “Ģimenei draudzīgākā pašvaldība 2020” nolikumu.
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5. Fonda sekretariāta direktores 2020.gada paveiktā/darbības pārskats.
Fonda padome pieņēma zināšanai Fonda sekretariāta darbības pārskatu.
6. Par turpmāko sadarbību par Fonda audita ziņojumiem.
Nolēma vienbalsīgi reizi pusgadā Fonda sekretariātam iepazīstināt Padomi ar apkopotu
informāciju par visiem Fonda uz iepriekšējo periodu attiecināmajiem audita ziņojum iem,
ieteikumu ieviešanas grafikiem, to izmaiņām, vienlaikus uzaicinot uz Padomes klātienes sēdi,
kurā tiek izskatīts auditu rezultātu apkopojums, Fonda iekšējā audita (Valsts kancelejas)
pārstāvi, un Padomei pieņemt zināšanai apkopoto informāciju.
7. Par Fonda sekretariāta direktora ikgadējo novērtēšanu, motivācijas sistēmu un
interešu konfliktu risinājumu.
Jolanta Eihentāle izsaka priekšlikumu informēt Padomi par Fonda sekretariāta direktora novērtēšanas rezultātu un sniegtajām atļaujām Fonda sekretariāta direktora amata
savienošanai.
Nolēma vienbalsīgi:
Pilnvarot Padomes priekšsēdētāju:
7.1.Veikt Fonda sekretariāta direktora darbības un tās rezultātu ikgadējo novērtēšanu
saskaņā ar Fonda darbinieku novērtēšanas kārtību;
7.2.Noteikt Fonda sekretariāta direktoram novērtēšanas prēmiju, kompensācijas,
piemaksas, naudas balvas un atvaļinājuma pabalstu, papildu atlīdzību, u.c., saskaņā
ar Fonda darbinieku atlīdzības noteikumiem.
7.3.Izskatīt Fonda sekretariāta direktora iesniegumus Fonda sekretariāta direktora amata
savienošanai likumā “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā”
noteiktajos gadījumos un pieņemt faktiskajiem apstākļiem un ārējiem tiesību aktiem
atbilstošus lēmumus;
7.4.Piešķirt Fonda sekretariāta direktora ikgadējos un papildu, u.c., atvaļinājumus, atpūtas
dienas, atvaļinājumus bez darba samaksas saglabāšanas.
Slēgtā daļa
8. Par atzinumu par Latvijas valsts budžeta programmas “Atbalsts medijiem Covid19 krīzes radīto negatīvo seku mazināšanai” konkursa ietvaros pieņemtajiem
lēmumiem.
Nolēma vienbalsīgi pēdējo Padomes sēdes darba kārtības jautājumu izskatīt nākamajā
Padomes sēdē.
Sēdes vadītājs:
Sabiedrības integrācijas fonda
Padomes priekšsēdētājs

Nauris Puntulis

Protokolēja:
Sabiedrības integrācijas fonda
Administratīvā un finanšu departamenta direktore

Antra Ripa
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