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Sabiedrības integrācijas fonda 2019.gada 4.oktobra
padomes sēdē Nr. 116 pieņemtie lēmumi
Sēdē piedalās SIF padomes locekļi:
Nauris Puntulis (Sabiedrības integrācijas fonda padomes priekšsēdētājs, kultūras ministrs), Juris Jurašs
(tieslietu ministra pilnvarotais pārstāvis, Tieslietu ministrijas parlamentārais sekretārs), Krišs Lipšāns
(labklājības ministres pilnvarotais pārstāvis, Labklājības ministrijas parlamentārais sekretārs), Artūrs Toms
Plešs (vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra pilnvarotais pārstāvis, Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrijas parlamentārais sekretārs), Jolanta Eihentāle (biedrības “Veselības un
sociālais serviss “Artemīda”” valdes priekšsēdētāja), Inese Siliņa (biedrības “Kurzemes NVO atbalsta
centrs” valdes priekšsēdētāja), Imants Parādnieks (Ministru prezidenta pārstāvis, Ministru prezidenta
padomnieks demogrāfijas jautājumos)
Citi pārstāvji: Zane Vāgnere (Kultūras ministrijas Valsts sekretāra vietniece starptautisko lietu, integrācijas
un mediju jautājumos), Sanita Rancāne-Delekolē (Kultūras ministrijas Sabiedrības integrācijas
departamenta direktore)
SIF sekretariāta pārstāvji – Aija Bauere, Inta Sausā, Evija Kleina, Linda Mežviete, Dace Zariņa-Zviedre,
Alda Sebre, Ārija Gaile, Lienīte Šikore
Sēdes sākuma laiks: plkst. 13:00.
Izskatītie jautājumi
1.

Sēdes darba kārtības apstiprināšana.
Lēmums:
 apstiprināt sēdes darba kārtību esošajā redakcijā.


2. 2019.gada 16.augusta un 2019.gada 30.augusta Sabiedrības integrācijas fonda padomes sēžu
protokolu apstiprināšana.
Lēmums:
 apstiprināt 2019.gada 16.augusta un 2019.gada 30.augusta Sabiedrības integrācijas fonda
(turpmāk – SIF) padomes sēžu protokolus.
3. Valsts budžeta finansētās programmas „Latviešu valodas apguve reemigrantiem un viņu ģimenes
locekļiem” atklāta projektu iesniegumu konkursa rezultātu apstiprināšana.
3.1. Pieņemt vērtēšanas ziņojumu
Lēmums:
 Pieņemt zināšanai vērtēšanas ziņojumu.
3.2. Par projektu iesniegumiem
Darba kārtības punkts no Nr. 3.2.1. līdz Nr. 3.2.4.
 Pieņemt lēmuma projektu;
 Sekretariātam sagatavot lēmuma projektu parakstīšanai;
 Uzdot sekretariātam kontrolēt lēmumā noteikto nosacījumu izpildi;
 Sekretariātam slēgt projekta īstenošanas līgumu.

Darba kārtības punkts Nr. 3.2.5.
 Pieņemt lēmuma projektu;
 Sekretariātam sagatavot lēmuma projektu parakstīšanai.
3.3. Par atlikušo finansējumu
 veikt grozījumus projektu iesniegumu konkursa nolikumā un izsludināt konkursu atkārtoti par
atlikušo finansējumu;
 konkursa nolikuma grozījumus saskaņot elektroniski rakstiskajā procedūrā.
4. Par izmaiņām Sabiedrības integrācijas fonda padomes priekšsēdētāja vēlēšanu procedūrā
(turpmāk vēlēšanas veikt atklātā, nevis aizklātā balsošanā).
Lēmums:
 atbalstīt SIF padomes priekšsēdētāja un padomes priekšsēdētāja vietnieka atklātas vēlēšanas;
 jaunajā SIF nolikumā iestrādāt to, ka Padomes priekšsēdētāju un viņa vietnieku, atklāti balsojot, no
Padomes locekļu vidus ievēl un atceļ Padomes locekļi Padomes sēdē.
5.

Par Sabiedrības integrācijas fonda izsludināto konkursu vērtēšanas komisiju personālsastāva
publiskošanu.
Lēmums:
 atbalstīt izsludināto konkursu vērtēšanas komisijas personālsastāvu publiskošanu šādā secībā:
- pirms konkursa rezultātu paziņošanas, tiek publicēta informācija par vērtēšanas komisiju locekļu
institucionālo piederību;
- pēc konkursa rezultātu paziņošanas, tiek publicēts konkursu vērtēšanas komisijas personālsastāvs.

6. Sabiedrības integrācijas fonda stratēģija.
Lēmums:
 atbalstīt dokumentā piedāvāto SIF stratēģijas hierarhisko uzbūvi un no tās izrietošo struktūru;
 uzdod padomes locekļiem līdz š.g. 28.oktobrim iesniegt priekšlikumus un savu redzējumu saistībā
ar SIF stratēģijas vīziju – mērķiem – darbības virzieniem – izmērāmiem rezultātiem;
 uzdod SIF sekretariātam līdz š.g. 28.oktobrim apkopot padomes locekļu iesūtītos darbības virzienus
un konspektīvi identificēt no spēkā esošiem politikas plānošanas dokumentiem (NAP, NIPSIPP,
NIPSIPP īstenošanas plāns 2019-2020), kā arī no topošā Nacionālā attīstības plāna 2021- 2027 tos
virzienus, kuri ir saistīti ar SIF pamatuzdevumiem un funkcijām. Sekretariāta un padomes locekļu
iesniegtos priekšlikumus un konspektīvo augstāk minēto politikas plānošanas dokumentu virzienu
apkopojumu nosūtīt visiem padomes locekļiem kopā ar nākamās sēdes materiāliem.
 SIF padome konceptuāli atbalsta Ģimenes politikas programmu pārņemšanu no VARAM un LM,
programmu īstenošanu uzticot SIF.
7. Dažādi.
7.1. Pieņemt vērtēšanas ziņojumu
Lēmums šajā jautājumā netiek pieņemts.
7.2. Informācija par Ministru kabineta noteikumu par atlīdzību Sabiedrības integrācijas fonda padomes
locekļiem – nevalstisko organizāciju pārstāvjiem NVO atlīdzībai izstrādes gaitu.
Lēmums:
 uzdod sekretariātam laicīgi ieplānot finanšu līdzekļus, lai nodrošinātu NVO atlīdzību, sākot no
2020.gada 1.janvāra, anotācijā norādītajā apjomā, nākošajiem 3 gadiem.
Padome ierosina nākamo SIF padomes sēdi organizēt 2019.gada 1.novembrī plkst. 13.00.
Sēdi slēdz: plkst. 15:02.
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