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Sabiedrības integrācijas fonda 2019.gada 16.augusta
padomes sēdē Nr. 114 pieņemtie lēmumi
Sēdē piedalās SIF padomes locekļi:
Andris Rāviņš (Sabiedrības integrācijas fonda padomes priekšsēdētājs), Juris Jurašs (Tieslietu ministrijas
parlamentārais sekretārs), Ramona Petraviča (labklājības ministre), Juris Pūce (vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrs), Ilga Šuplinska (izglītības un zinātnes ministre), Nauris Puntulis (kultūras
ministrs), Jolanta Eihentāle (biedrības “Veselības un sociālais serviss “Artemīda”” valdes priekšsēdētāja),
Inese Siliņa (biedrības “Kurzemes NVO atbalsta centrs” valdes priekšsēdētāja), Daiga Zaķe (biedrības
„Izglītības iniciatīvu centrs” direktore), Laima Ruduša (biedrības “KIM?” izpilddirektore), Imants
Parādnieks (Ministru prezidenta pārstāvis, Ministru prezidenta padomnieks demogrāfijas jautājumos)
Citi pārstāvji: Jānis Citskovskis (Valsts kancelejas direktors), Katri Vintiša (Valsts kancelejas Valsts
pārvaldes cilvēkresursu nodaļas vadītāja), Sanita Rancāne-Delekolē (Kultūras ministrijas Sabiedrības
integrācijas departamenta direktore)
SIF sekretariāta pārstāvji – Aija Bauere, Inese Skolmeistere, Līga Peipiņa, Vaira Dzene, Liene Jēkabsone,
Dace Zariņa-Zviedre, Alda Sebre, Lienīte Šikore
Sēdes sākuma laiks: plkst. 13:00.
Izskatītie jautājumi
1.

Sēdes darba kārtības apstiprināšana.
Lēmums:
 Apstiprināt sēdes darba kārtību.

2.

Par Sabiedrības integrācijas fonda padomes priekšsēdētāja ievēlēšanu.
Lēmums šajā jautājumā netiek pieņemts.

3.

Par Sabiedrības integrācijas fonda sekretariāta direktora amata konkursu.
Lēmums:
 Aicināt Valsts kanceleju sadarbībā ar SIF padomes locekļiem izstrādāt amata konkursa
nolikumu un organizēt atlases procedūru uz SIF sekretariāta direktora amatu un uzdot SIF
sekretariātam nosūtīt uzaicinājuma vēstuli Valsts kancelejai;
 SIF sekretariātam nosūtīt Valsts kancelejai SIF sekretariāta direktora amata aprakstu un
iepriekšējo konkursa nolikumu uz SIF sekretariāta direktora amatu;
 SIF sekretariātam sagatavot informāciju un informēt SIF padomi nākošajā SIF padomes sēdē
par 2019.gada valsts budžeta izpildi un plānotajiem izdevumiem no septembra mēneša līdz šī
gada beigām.
 nākamās SIF padomes sēdes darba kārtībā iekļaut jautājumu par tiesisko pamatu darba tiesisko
attiecību izbeigšanai ar amatpersonu, kura šobrīd pilda SIF sekretariāta direktora pienākumus;

4.

Par Sabiedrības integrācijas fonda budžeta pieprasījumu 2020.gadam.
Lēmums:
 Uzdot SIF sekretariātam sagatavot un iesniegt Finanšu ministrijā pieprasījuma projektu
papildus budžeta līdzekļu piešķiršanai prioritārajiem pasākumiem 2020.gadam un turpmākiem
gadiem, t.sk. par atlīdzību nevalstisko organizāciju pārstāvjiem par pienākumu pildīšanu SIF
padomē, un informēt par paveikto SIF padomi nākošajā SIF padomes sēdē.

5.

Dažādi.
Lēmums:
 nākamās SIF padomes sēdes norise paredzēta 2019.gada 30.augustā plkst. 13.00.

Sēdi slēdz: plkst. 14:46.
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