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Sabiedrības integrācijas fonda 2019.gada 30.augusta
padomes sēdē Nr. 115 pieņemtie lēmumi
Sēdē piedalās SIF padomes locekļi:
Inese Siliņa (Sabiedrības integrācijas fonda padomes priekšsēdētāja p.i., biedrības “Kurzemes NVO atbalsta
centrs” valdes priekšsēdētāja 1), Nauris Puntulis (Sabiedrības integrācijas fonda padomes priekšsēdētājs,
kultūras ministrs2), Juris Jurašs (tieslietu ministra pilnvarotais pārstāvis, Tieslietu ministrijas parlamentārais
sekretārs), Ingus Alliks (labklājības ministres pilnvarotais pārstāvis, Labklājības ministrijas valsts
sekretārs), Edvīns Balševics (vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra pilnvarotais pārstāvis,
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretārs), Ilga Šuplinska (izglītības un zinātnes
ministre), Daiga Zaķe (biedrības „Izglītības iniciatīvu centrs” direktore), Laima Ruduša (biedrības “KIM?”
izpilddirektore), Rinalds Gulbis (biedrības “Eiropas Latviešu apvienība” pārstāvis Latvijā), 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), 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, Līga Peipiņa, Gunta Landsmane, 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 ar precizējumiem.
 SIF sekretariātam turpmāk padomes sēžu protokolus saskaņošanai nosūtīt ne tikai visiem SIF
padomes locekļiem, bet arī personām, kuras klātienē SIF padomes sēdē ir izteikušās un/vai
ziņoja par kādu no darba kārtības jautājumiem. Savukārt pēc precizējumu veikšanas protokolā,
SIF sekretariātam precizēto protokola redakciju nosūtīt visiem SIF padomes locekļiem.
 Nākamajā SIF padomes sēdē apstiprināt precizēto sēdes Nr. 114 protokolu.
 Turpmāk SIF padomes sēžu darba kārtībā iekļaut arī jautājumu par iepriekšējās SIF padomes
sēdes protokola apstiprināšanu.

2.

Par Sabiedrības integrācijas fonda padomes priekšsēdētāja ievēlēšanu.
Lēmums:
 Par SIF padomes priekšsēdētāju ievēlēts Nauris Puntulis.
Sēdes turpmāko vadību pārņem jaunievēlētais SIF padomes priekšsēdētājs N.Puntulis.

3.

Par Sabiedrības integrācijas fonda sekretariāta direktora amata konkursu.
Lēmums:
 apstiprināt Sabiedrības integrācijas fonda sekretariāta direktora amata pretendentu atlases
nolikumu ar precizējumiem;
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Līdz darba kārtības 2.jautājumam
No darba kārtības 3.jautājuma

 uzdot SIF sekretariātam steidzamības kārtā sagatavot sadarbības līguma projektu ar Valsts
kanceleju par atklāta konkursa uz SIF sekretariāta direktora amata vietu organizēšanu un līdz
2019.gada 2.septembrim noslēgt sadarbības līgumu ar Valsts kanceleju, paredzot pretendentu
atlases procesam 7400,00 EUR (finansējuma avots – SIF budžets);
 uzdot SIF sekretariātam 2019.gada 3.septembrī nosūtīt SIF padomes locekļiem informāciju par
budžeta izpildi par 2019.gada astoņiem mēnešiem un plānotajiem izdevumiem no septembra
mēneša līdz šī gada beigām un iespējamo resursu avotu SIF budžetā.
4.

Par atlīdzību Sabiedrības integrācijas fonda padomes locekļiem – nevalstisko organizāciju
pārstāvjiem.
Lēmums:
 SIF sekretariāta priekšlikumu ar SIF padomes locekļu veiktajiem precizējumiem izmantot
Ministru kabineta noteikumu “Noteikumi par atlīdzības apmēru Sabiedrības integrācijas fonda
padomes locekļiem, kas ir nevalstisko organizāciju pārstāvji (turpmāk – Ministru kabineta
noteikumu projekts)” izstrādes gaitā (stundas likme 11,98 EUR/stundā, vienai sēdei plānotais
darba stundu skaits – 8).
 Kultūras ministrijai virzīt Ministru kabineta noteikumu projektu apstiprināšanai Ministru
kabinetā.

5.

Par Latvijas valsts budžeta finansētās programmas „Latviešu valodas apguve remigrantiem un
viņu ģimenes locekļiem” projektu iesniegumu vērtēšanas komisijas personālsastāvu.
Lēmums:
 apstiprināt programmas „Latviešu valodas apguve remigrantiem un viņu ģimenes locekļiem”
projektu iesniegumu vērtēšanas komisiju ar pilnvaru termiņu līdz 2021.gada 30.oktobrim.
 nākamās SIF padomes sēdes darba kārtībā iekļaut jautājumu par visu SIF vērtēšanas komisiju
personālsastāva publiskošanu.

6.

Par izmaiņām valsts budžeta finansētās programmas “NVO fonds” Stratēģiskās plānošanas
komitejas personālsastāvā.
Lēmums:
 apstiprināt izmaiņas valsts budžeta finansētās programmas “NVO fonds” Stratēģiskās
plānošanas komitejas personālsastāvā ar pilnvaru termiņu līdz 2020.gada 31.decembrim.

7.

Par tiesisko pamatu darba tiesisko attiecību izbeigšanai ar amatpersonu, kura šobrīd pilda
Sabiedrības integrācijas fonda sekretariāta direktora pienākumus.
Lēmums šajā jautājumā netiek pieņemts.

8.

Dažādi.
Lēmums:
 nākamās SIF padomes sēdes norise paredzēta 2019.gada 4.oktobrī plkst. 13.00;
 nākamās SIF padomes sēdes darba kārtībā iekļaut vismaz šādus jautājumus: 1) par vērtēšanas
komisiju personālsastāva publiskošanu; 2) par izmaiņām SIF padomes priekšsēdētāja vēlēšanu
procedūrā (turpmāk vēlēšanas veikt atklātā nevis aizklātā balsošanā); 3) par SIF padomes
priekšsēdētāja vietnieka vēlēšanām; 4) par SIF stratēģiju.
 turpmākās SIF padomes sēdes tiek plānotas katra mēneša pirmajā piektdienā.

Sēdi slēdz: plkst. 14.13.
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