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Sabiedrības integrācijas fonda 2020.gada 5.jūnija 5.padomes sēdē
pieņemtie lēmumi
Sēdē piedalās Sabiedrības integrācijas fonda (SIF) padomes locekļi:
Nauris Puntulis (Sabiedrības integrācijas fonda padomes priekšsēdētājs, kultūras ministrs), Imants
Parādnieks (Ministru prezidenta pārstāvis, Ministru prezidenta padomnieks demogrāfijas jautājumos, Ilga
Šuplinska (Izglītības un zinātnes ministre), Andris Vītols (Tieslietu ministra pilnvarotais pārstāvis, Tieslietu
ministrijas parlamentārais sekretārs), Daiga Zaķe (biedrības „Izglītības iniciatīvu centrs” direktore), Agnis
Sauka (biedrības “Eiropas Latviešu apvienība” prezidija vicepriekšsēdis), Jolanta Eihentāle (biedrības
“Veselības un sociālais serviss “Artemīda”” valdes priekšsēdētāja), Elīna Drāke (biedrības “KIM?” valdes
locekle), Inese Siliņa (biedrības “Kurzemes NVO atbalsta centrs” eksperte).
Citi dalībnieki:
Zane Vāgnere (Kultūras ministrijas valsts sekretāra vietniece starptautisko lietu, integrācijas un mediju
jautājumos), Marika Zeimule (Kultūras ministra biroja vadītāja) Kriters Pļešakovs (Kultūras ministrijas
Mediju politikas nodaļas vadītājs), Andris Ķēniņš (Latvijas Raidorganizāciju asociācijas izpilddirektors);
Zaiga Pūce (Sabiedrības integrācijas fonda sekretariāta direktore); Dace Spaliņa (Sabiedrības integrācijas
fonda sekretariāta direktora padomniece juridiskajos un administratīvajos jautājumos); Linda Mežviete
(Sabiedrības integrācijas fonda Projektu konkursu nodaļas vadītāja).
Izskatītie jautājumi:
1. Sēdes darba kārtības apstiprināšana.
Lēmums:
Apstiprināt darba kārtību ar precizējumiem;
2. Sabiedrības integrācijas fonda padomes 2020.gada 8.maija sēdes protokola apstiprināšana.
Lēmums:
Apstiprināt SIF padomes 2020.gada 8.maija sēdes protokolu.
3. Latvijas valsts budžeta finansētās programmas “Ģimenei draudzīga pašvaldība” atklāta projektu
pieteikumu konkursa NVO un pašvaldībām “Ģimenei draudzīgas vides veidošana” atklāta
projektu pieteikumu konkursa rezultātu apstiprināšana.
3.1. Par vērtēšanas ziņojumu
Lēmums:
Pieņemt zināšanai vērtēšanas ziņojumu.
3.2. Par projektu pieteikumiem

Par projektu pieteikumu apstiprināšanu (konkurss 1.3.1., 1.3.2.): darba kārtības
punkti 3.2.1. – 3.2.25.
Lēmums:


Pieņemt lēmuma projektu;



Sekretariātam sagatavot lēmuma projektu parakstīšanai;



Uzdot sekretariātam kontrolēt lēmumā noteikto nosacījumu izpildi



Sekretariātam slēgt projekta īstenošanas līgumu.

Par projektu pieteikumu noraidīšanu nepietiekamā finansējuma dēļ: darba kārtības
punkti 3.2.26. un 3.2.27.
Lēmums:


Pieņemt lēmuma projektu;



Sekretariātam sagatavot lēmuma projektu parakstīšanai.

Par pieteikumu pārcelšanu uz citu konkursu: darba kārtības punkti 3.2.28. – 3.2.31.
Lēmums:


Pieņemt lēmuma projektu;



Sekretariātam sagatavot lēmuma projektu parakstīšanai.

Par pieteikumu noraidīšanu atbilstības dēļ: darba kārtības 3.2.33..un 3.2.34.punkti
Lēmums:


Pieņemt lēmuma projektu;



Sekretariātam sagatavot lēmuma projektu parakstīšanai.

Par pieteikumu noraidīšanu kvalitātes dēļ; darba kārtības 3.2.35.-3.2.28.punkti
Lēmums:

4.



Pieņemt lēmuma projektu;



Sekretariātam sagatavot lēmuma projektu parakstīšanai.

Latvijas valsts budžeta finansētās programmas “Atbalsts medijiem Covid-19 krīzes
radīto negatīvo seku mazināšanai” papildu pieteikumu konkursa rezultātu
apstiprināšana.
4.1. Par vērtēšanas rezultātiem
Lēmums:

Pieņemt zināšanai vērtēšanas rezultātus
4.2. Par projektu pieteikumiem

Par pieteikumu apstiprināšanu: darba kārtības 4.2.1. – 4.2.9.punkti
Lēmums:


Pieņemt lēmuma projektu;



Sekretariātam sagatavot lēmuma projektu parakstīšanai;



Uzdot sekretariātam kontrolēt lēmumā noteikto nosacījumu izpildi



Sekretariātam slēgt finansēšanas līgumu.

Par pieteikumu noraidīšanu atbilstības dēļ, darba kārtības 2.2.10.-4.2.14.punkti
Lēmums:


Pieņemt lēmuma projektu;



Sekretariātam sagatavot lēmuma projektu parakstīšanai.

5.
Latvijas valsts budžeta finansētās programmas “Mazākumtautību un latviešu
jauniešu sadarbības programma” atklāta projektu pieteikumu konkursa rezultātu apstiprināšana
atliktajiem projektu pieteikumiem.
5.1. Par vērtēšanas rezultātiem
Lēmums:
Pieņemt zināšanai vērtēšanas rezultātus.
Par pieteikumu apstiprināšanu, darba kārtības 5.2.1. un 5.2.2.punkti
Lēmums:


Pieņemt lēmuma projektu;



Sekretariātam sagatavot lēmuma projektu parakstīšanai;



Uzdot sekretariātam kontrolēt lēmumā noteikto nosacījumu izpildi



Sekretariātam slēgt finansēšanas līgumu.

6. Par prioritāro pasākumu pieprasījumu
Lēmums:
 apstiprināt SIF sekretariāta priekšlikumus prioritārajiem pasākumiem 2021.gadam:
1) programma “Latviešu valodas apguve pieaugušajiem” (Latvijas iedzīvotāji) – nepieciešamie
finanšu līdzekļi 504 000 EUR;
2) SIF sekretariāta kapacitātes stiprināšana – 29 707 EUR.
7.Dažādi
Lēmums:
 noraidīt biedrības “Saldus sadraudzīgā biedrība” projekta pieteikumu Nr. 2020.LV/ĢDP/11;

 pārcelt projekta pieteikumu uz 1.3.3. programmu (Pasākumu rīkošanai par godu Tēva dienai),
kad šīs programmas projektu konkurss tiks izsludināts;
 Pieņemt lēmuma projektu;
 SIF sekretariātam sagatavot lēmuma projektu parakstīšanai.

7.1. Par iekšējā audita funkciju un amata vietu Sabiedrības integrācijas fondā.
Lēmums:
 likvidēt SIF sekretariātā amata vietu “Iekšējā audita vienības vadītājs”;
 SIF iekšējā audita funkciju nodot Valsts kancelejai sadarbības līguma ietvaros;
 atļaut SIF sekretariāta direktoram slēgt sadarbības līgumu ar Valsts kanceleju par iekšējā audita
funkcijas veikšanu.

7.2. Informācija par administratīvās tiesvedības izbeigšanu ar biedrību “Patvērums ”Drošā
māja””.
Lēmums:
 Pieņemt zināšanai sniegto informāciju.

