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Sabiedrības integrācijas fonda 2017.gada 17.maijā
padomes sēdē Nr. 104 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),
Dace Melbārde (kultūras ministre), Raimonds Čudars (Rīgas plānošanas reģiona attīstības padomes
pārstāvis, Salaspils novada Domes priekšsēdētājs), Astrīda Harju (Vidzemes plānošanas reģiona attīstības
padomes pārstāve, Apes novada Domes priekšsēdētāja), Brigita Dreiže (Kurzemes plānošanas reģiona
attīstības padomes pārstāve, Liepājas pilsētas Domes eksperte nevalstisko organizāciju lietās), Daiga Zaķe
(biedrības „Izglītības iniciatīvu centrs” direktore), Veronika Ļemeševska (nodibinājuma „Latvijas Bērnu
fonds” projektu vadītāja), Ivars Balodis (Invalīdu un viņu draugu apvienības „Apeirons” valdes
priekšsēdētājs), Jeļena Matjakubova (Latvijas Krievu kultūras biedrības valdes priekšsēdētāja)
Citi pārstāvji: Solvita Vēvere (Kultūras ministrijas Sabiedrības integrācijas departamenta direktore), Aiga
Grišāne (Kultūras ministrijas Mediju politikas nodaļas juriskonsulte), Aija Rozena (Tieslietu ministra
padomniece),
SIF sekretariāta pārstāvji – Aija Bauere, Inta Sausā, Līga Peipiņa, Evija Kleina, Linda Mežviete, Liene
Jēkabsone, Alda Sebre, Ārija Gaile, Dace Zariņa-Zviedre

Izskatītie jautājumi
z

1.

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

2.

Par Latvijas valsts budžeta finansētās programmas „Mazākumtautību un latviešu jauniešu
sadarbības programma” atklāta projektu iesniegumu konkursa rezultātiem.
2.1. Par vērtēšanas ziņojumu
Lēmums:
 Pieņemt zināšanai vērtēšanas ziņojumu.
2.2. Par projektu iesniegumiem
Darba kārtības punkti no Nr. 2.2.1. līdz Nr. 2.2.6.
Lēmums:
 Pieņemt lēmuma projektu;
 Sekretariātam sagatavot lēmuma projektu parakstīšanai;
 Uzdot sekretariātam kontrolēt lēmumā noteikto nosacījumu izpildi;
 Sekretariātam slēgt projekta īstenošanas līgumu.

3.

Par Latvijas valsts budžeta finansētās mērķprogrammas „Atbalsts medijiem sabiedriski
nozīmīga satura veidošanai latviešu valodā diasporai, mazākumtautībām un personām ar
invaliditāti” atklāta projektu iesnieguma konkursa rezultātiem.
3.1. Par vērtēšanas ziņojumu
Lēmums:
 Pieņemt zināšanai vērtēšanas ziņojumu.

3.2. Par projektu iesniegumiem
Darba kārtības punkti no Nr. 3.2.1., 3.2.2., 3.2.3., 3.2.5., 3.2.7., Nr. 3.2.8., Nr. 3.2.10., Nr. 3.2.12.
Lēmums:
 Pieņemt lēmuma projektu ar nosacījumu, ka lēmums stājas spēkā tikai pēc oficiālas vēstules
saņemšanas no FM par finansējuma pārdali;
 Sekretariātam sagatavot lēmuma projektu parakstīšanai;
 Uzdot sekretariātam kontrolēt lēmumā noteikto nosacījumu izpildi;
 Sekretariātam slēgt projekta īstenošanas līgumu.
Darba kārtības punkti no Nr. 3.2.4. un Nr. 3.2.6.
Lēmums:
 Pieprasīt informāciju no Valsts ieņēmumu dienesta par nodokļu parāda esamību vai neesamību
uz 19.04.2017. un uz 17.05.2017.;
 Pēc informācijas no Valsts ieņēmumu dienesta saņemšanas, nosūtīt lēmumu projektus
izskatīšanai elektroniskā rakstiskā procedūrā.
Darba kārtības punkti Nr. 3.2.9.
Lēmums:
 Pieņemt lēmuma projektu ar nosacījumu, ka lēmums stājas spēkā tikai pēc oficiālas vēstules
saņemšanas no FM par finansējuma pārdali;
 Sekretariātam sagatavot lēmuma projektu parakstīšanai;
 Sekretariātam slēgt projekta īstenošanas līgumu.
Darba kārtības punkts Nr. 3.2.11., punkti no Nr. 3.2.13. līdz Nr. 3.2.26.
Lēmums:
 Pieņemt lēmuma projektu ar nosacījumu, ka lēmums stājas spēkā tikai pēc oficiālas vēstules
saņemšanas no FM par finansējuma pārdali;
 Sekretariātam sagatavot lēmuma projektu parakstīšanai.
4.

Par papildus projektu apstiprināšanu Latvijas valsts budžeta finansētās programmas „NVO
fonds” darbības virziena „NVO darbības stiprināšana” makro projektu grupā 2017.gada
projektu konkursa ietvaros.
4.1. Par papildus apstiprināšanai virzītajiem rezerves sarakstā iekļautajiem projektu iesniegumiem.
4.2. Par projektu iesniegumiem
Darba kārtības punkti Nr. 4.2.1. un Nr. 4.2.2., Nr. 4.3.
Lēmums:
 Pieņemt lēmuma projektus, sadalot programmā atlikušo finansējumu visiem projektu
iesniedzējiem vienādās daļās;
 Sekretariātam sagatavot lēmuma projektus parakstīšanai;
 Uzdot sekretariātam kontrolēt lēmumā noteikto nosacījumu izpildi;
 Sekretariātam slēgt projekta īstenošanas līgumu.

5.

Par Latvijas valsts budžeta finansētās programmas „NVO fonds” Stratēģiskās plānošanas
komitejas nolikumu.

6.

Jautājums no dienas kārtības noņemts.
Informatīvs izpildes ziņojums par Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009.–
2014.gada perioda programmas „NVO fonds” ietvaros īstenotajiem projektiem un informācija
par programmas „NVO fonds” izvērtējumu.

7.

Klātesošie pieņem zināšanai A.Baueres sniegto informāciju.
Dažādi.
7.1. Sabiedrības integrācijas fonda prioritārie pasākumi 2018.gadā.
Klātesošie pieņem zināšanai A.Baueres sniegto informāciju.
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