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Sabiedrības integrācijas fonda 2017.gada 8.decembrī
padomes sēdē Nr. 105 pieņemtie lēmumi
Sēdē piedalās SIF padomes locekļi:
Andris Rāviņš (Sabiedrības integrācijas fonda padomes priekšsēdētājs, Zemgales plānošanas reģiona
attīstības padomes pārstāvis, Jelgavas pilsētas Domes priekšsēdētājs), Dace Melbārde (tieslietu ministra p.i.
un kultūras ministre), Hardijs Vents (Vidzemes plānošanas reģiona attīstības padomes priekšsēdētājs,
Pārgaujas novada domes priekšsēdētājs), Brigita Dreiže (Kurzemes plānošanas reģiona attīstības padomes
pārstāve, Liepājas pilsētas Domes eksperte nevalstisko organizāciju lietās), Daiga Zaķe (biedrības
„Izglītības iniciatīvu centrs” direktore), 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), Andris Bērziņš (biedrības „Latvijas
Samariešu apvienība” valdes loceklis), Uldis Līkops (biedrības „Latvijas Sarkanais Krusts”
ģenerālsekretārs)
Citi dalībnieki: Vineta Ernstsone (Izglītības un zinātnes ministrijas Politikas iniciatīvu un attīstības
departamenta direktora vietniece valsts valodas politikas jomā)
SIF sekretariāta pārstāvji – Aija Bauere, Inese Skolmeistere, Līga Peipiņa, Evija Kleina, Linda Mežviete,
Alda Sebre, Ārija Gaile

Izskatītie jautājumi
1.

2.

3.

Sēdes darba kārtības apstiprināšana.
Lēmums:
 Apstiprināt sēdes darba kārtību.
Sabiedrības integrācijas fonda Iekšējā audita vienības stratēģiskā audita plāna 2018.2022.gadam un Iekšējā audita vienības 2018.gada plāna apstiprināšana.
Lēmums:
 Apstiprināt SIF Iekšējā audita vienības stratēģisko audita plānu 2018.-2022.gadam;
 Apstiprināt SIF Iekšējā audita vienības 2018.gada plānu.
Dažādi.
3.1. SIF aktualitātes darbā ar patvēruma meklētājiem, bēgļiem un personām ar alternatīvo statusu.
Lēmums:
 Pieņemt zināšanai sniegto informāciju.
3.2. Informācija par nevalstisko organizāciju atlasi darbam SIF padomē.
Lēmums:
 Pieņemt zināšanai sniegto informāciju.
3.3. SIF padomes darba grafika piedāvājums 2018.gadam.
Lēmums:
 Pieņemt zināšanai sniegto informāciju.

3.4. Par Latvijas valsts budžeta finansētās programmas „NVO fonds” projektu iesniegumu vērtēšanas
komisijas personālsastāvu.

4.

Lēmums:
 Apstiprināt Latvijas valsts budžeta finansētās programmas „NVO fonds” projektu iesniegumu
vērtēšanas komisijas sastāvā ar pilnvaru termiņu līdz 2018.gada 31.decembrim NVO un
Ministru kabineta sadarbības memoranda īstenošanas padomes deleģēto pārstāvi.
Informācija par Sabiedrības integrācijas fonda 2018.gada budžetu un ar to saistītie jautājumi:
4.1. Sabiedrības integrācijas fonda budžets 2018.gadam.
Lēmums:
 Informāciju par SIF 2017.gadā sasniegtajiem rezultātiem izskatīt SIF padomes sēdē 2018.gadā.
4.2. Priekšlikumi mazākumtautību un latviešu jauniešu sadarbības programmai 2018.gadam.
Lēmums:
 Apstiprināt programmas turpinājumu 2018.gadā;
 Uzdot sekretariātam sagatavot detalizētu programmas atklāta projektu iesniegumu konkursa
nolikumu.
4.3. Priekšlikumi NVO līdzfinansējuma programmas finansēšanas kārtībai.
Lēmums:
 Apstiprināt programmas turpinājumu 2018.gadā;
 Uzdot sekretariātam sagatavot detalizētu programmas atklāta projektu iesniegumu konkursa
nolikumu.
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