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Sabiedrības integrācijas fonda 2018.gada 26.aprīlī
padomes sēdē Nr. 106 pieņemtie lēmumi
Sēdē piedalās SIF padomes locekļi:
Andris Rāviņš (Sabiedrības integrācijas fonda padomes priekšsēdētājs, Zemgales plānošanas reģiona
attīstības padomes pārstāvis, Jelgavas pilsētas Domes priekšsēdētājs), Jānis Reirs (labklājības ministrs),
Guna Kalniņa-Priede (Vidzemes plānošanas reģiona Administrācijas vadītāja), Brigita Dreiže (Kurzemes
plānošanas reģiona attīstības padomes pārstāve, Liepājas pilsētas Domes eksperte nevalstisko organizāciju
lietās), Janīna Jalinska (Latgales plānošanas reģiona attīstības padomes pārstāve, Daugavpils novada Domes
priekšsēdētāja), Raimonds Čudars (Rīgas plānošanas reģiona attīstības padomes pārstāvis, Salaspils novada
Domes priekšsēdētājs), Uldis Līkops (biedrības „Latvijas Sarkanais Krusts” ģenerālsekretārs), Veronika
Butāne (nodibinājuma „Latvijas Bērnu fonds” projektu vadītāja), Ivars Balodis (Invalīdu un viņu draugu
apvienības „Apeirons” valdes priekšsēdētājs), Jeļena Matjakubova (Latvijas Krievu kultūras biedrības
valdes priekšsēdētāja), Kristīne Jaunzeme (Valsts prezidenta pārstāve, Valsts prezidenta likumdošanas un
juridiskā padomniece)
Citi pārstāvji: Inita Pauloviča (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, Līga Peipiņa, Liene Jēkabsone, Inga
Liepa, Alda Sebre, Ārija Gaile, Signe Bole, Dace Zariņa-Zviedre

Izskatītie jautājumi
z

1.

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

2.

Nevalstisko organizāciju atlases darbam Sabiedrības integrācijas fonda padomē rezultātu
apstiprināšana.
2.1. Par vērtēšanas ziņojumu
Lēmums:
 uzdod SIF sekretariātam jautājumu “Nevalstisko organizāciju atlases darbam Sabiedrības
integrācijas fonda padomē rezultātu apstiprināšana” nosūtīt balsstiesīgajiem SIF padomes
locekļiem (atbilstoši MK noteikumu Nr. 727 23.punktā noteiktajam) elektroniskās rakstiskās
procedūras veidā lēmuma pieņemšanai.

3.

Papildu projekta apstiprināšana Latvijas valsts budžeta finansētās programmas “NVO fonds”
darbības virziena “NVO darbības stiprināšana” makroprojektu grupā.
Lēmums:
 Pieņemt lēmuma projektu /.../ par projekta iesniegumu /.../;
 Sekretariātam sagatavot lēmuma projektu parakstīšanai;
 Uzdot sekretariātam kontrolēt lēmumā noteikto nosacījumu izpildi;
 Sekretariātam slēgt projekta īstenošanas līgumu.

4.

Latvijas valsts budžeta finansētās programmas “Mazākumtautību un latviešu jauniešu
sadarbības programma” 2018.gada atklāta projektu iesniegumu konkursa rezultātu
apstiprināšana.
4.1. Par vērtēšanas ziņojumu
Lēmums:
 Pieņemt zināšanai vērtēšanas ziņojumu.
4.2. Par projektu iesniegumiem:
Darba kārtības punkti no Nr. 4.2.1. līdz Nr. 4.2.5.
Lēmums:
 Pieņemt lēmuma projektu;
 Sekretariātam sagatavot lēmuma projektu parakstīšanai;
 Uzdot sekretariātam kontrolēt lēmumā noteikto nosacījumu izpildi;
 Sekretariātam slēgt projekta īstenošanas līgumu.
Darba kārtības punkti no Nr. 4.2.6. līdz Nr. 4.2.8.
Lēmums:
 Pieņemt lēmuma projektu;
 Sekretariātam sagatavot lēmuma projektu parakstīšanai.

5.

Dažādi.
5.1. Audita „Personāla plānošana un attīstība” ziņojums un audita ieteikumu apstiprināšana.
Lēmums:
 Apstiprināt audita ieteikumu ieviešanas grafiku auditā „Personāla plānošana un attīstība”.
5.2. Informatīvs ziņojums par situāciju saistībā ar Iepirkuma līgumu ar biedrību “Patvērums “Drošā
māja””.
Lēmums:
 Pieņemt zināšanai A.Baueres sniegto informāciju.
5.3. Precizējumu veikšana SIF nolikumā.
Lēmums:
 Apstiprināt grozījumus SIF nolikumā.
5.4. Par SIF budžeta izpildi 2017.gadā.
Lēmums:
 Pieņemt zināšanai A.Baueres sniegto informāciju.
5.5. Par projekta iesnieguma iesniegšanu Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta programmas
ietvaros.
Lēmums:
 Pieņemt zināšanai A.Baueres sniegto informāciju un uzdot SIF sekretariātam iesniegt projekta
iesniegumu projektu konkursā par administrētāja funkcijām Eiropas Ekonomikas zonas un
Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta programmā (plānošanas periodam 2014-2021).
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