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Sabiedrības integrācijas fonda 2019.gada 10.decembrī
padomes sēdē Nr. 119 pieņemtie lēmumi
Sēdē piedalās Sabiedrības integrācijas fonda (SIF) padomes locekļi:
Nauris Puntulis (SIF padomes priekšsēdētājs, kultūras ministrs), Imants Parādnieks (Ministru prezidenta
pārstāvis, Ministru prezidenta padomnieks demogrāfijas jautājumos), Edvīns Balševics (vides aizsardzības
un reģionālās attīstības ministra pilnvarotais pārstāvis, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas
valsts sekretārs), Juris Jurašs (tieslietu ministra pilnvarotais pārstāvis, Tieslietu ministrijas parlamentārais
sekretārs), Gunta Arāja (izglītības un zinātnes ministres pilnvarotā pārstāve, Izglītības un zinātnes ministrijas
Politikas iniciatīvu un attīstības departamenta direktore), Elīna Drāke (biedrības “KIM?” valdes locekle),
Inese Siliņa (biedrības “Kurzemes NVO atbalsta centrs” valdes priekšsēdētāja), Daiga Zaķe (biedrības
„Izglītības iniciatīvu centrs” direktore)
Citi pārstāvji: Sanita Rancāne-Delekolē (Kultūras ministrijas Sabiedrības integrācijas departamenta
direktore), Zaiga Pūce (Konkursā uz Sabiedrības integrācijas fonda sekretariāta direktora amatu izvēlētā
pretendente), Kristīne Zonberga (Biedrības “Latvijas Pilsoniskā alianse” direktore)
SIF sekretariāta pārstāvji – Evija Kleina, Inta Sausā, Linda Mežviete, Alda Sebre, Lienīte Šikore, Ārija Gaile,
Dace Zariņa-Zviedre, Līga Peipiņa
Sēdes sākums: 10.00.
Izskatītie jautājumi
1.

Sēdes darba kārtības apstiprināšana.
Lēmums:
 Apstiprināt sēdes darba kārtību ar precizējumiem (sēdi slēgt ne vēlāk kā plkst. 11.30, darba
kārtības punktu Nr. 7 izskatīt kā pirmo jautājumu, secīgi izskatīt darba kārtības punktu Nr. 3 un
Nr. 4).

2.

Sabiedrības integrācijas fonda sekretariāta direktora rotācija.
Lēmums:
 vispirms A.Bauerei piedāvāt parakstīt abpusēju vienošanos, piemērojot Valsts un pašvaldību
institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 17.panta četrpadsmito daļu. Ja gadījumā
A.Bauere nepiekrīt parakstīt abpusēju vienošanos, tad izsniegt rīkojumu par darba tiesisko
attiecību izbeigšanu;

3.

Sabiedrības integrācijas fonda stratēģija. Diskusija par Fonda stratēģijas tematiskajiem
virzieniem un mērķiem. Fonda darbības virzienu apstiprināšana.
Lēmums:
 Konceptuāli atbalstīt SIF darbības tematiskos virzienus, kuru gala formulējums un skaits vēl tiks
precizēts SIF stratēģijas izstrādes darba grupā:
1. Pilsoniska kultūra un iekļaujošs pilsoniskums.
2. Stipras ģimenes, droša un atvērta sabiedrība.
3. Nacionālā identitāte un piederība.
4. Integrācija.
 Uzdot SIF sekretariātam izveidot darba grupu SIF darbības un attīstības stratēģijas izstrādei.
 Uzdodot SIF sekretariāta izveidotajai darba grupai sniegt priekšlikumu par tematisko virzienu
formulējumu.

4.

Stratēģiskās plānošanas komitejas prezentācija izstrādātajam konsultatīva rakstura ieteikumam
par programmas „NVO fonds” 2020.gada prioritātēm pirms attiecīgā ieteikuma prezentācijas
NIPSIP un Memoranda padomē.

Priekšlikums lēmumam Nr. 4.1.: “NVO fondā 2019.gadam apstiprināt četrus prioritāros darbības
virzienus, ņemot vērā, ka šai prioritātei jāīsteno NIPSIP rīcības plāna 2019.-2020.gadam noteiktais”. Lēmums
netiek pieņemts, jo "par" nobalsojuši 6 SIF padomes locekļi.
Priekšlikums lēmumam Nr. 4.2.: “NVO fondā 2019.gadam apstiprināt četrus prioritāros darbības
virzienus, ņemot vērā, ka šai prioritātei jāīsteno NIPSIP rīcības plāna 2019.-2020.gadam noteiktais un SIF
stratēģijas virzienos noteiktais”. Lēmums netiek pieņemts, jo "par" nobalsojuši 2 SIF padomes locekļi.
Sēdi slēdz: plkst. 12.02.
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