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Sabiedrības integrācijas fonda 2016.gada 21.septembrī
padomes sēdē Nr. 99 pieņemtie lēmumi
Sēdē piedalās:
Andris Rāviņš (Sabiedrības integrācijas fonda padomes priekšsēdētājs, Zemgales plānošanas reģiona
attīstības padomes pārstāvis, Jelgavas pilsētas Domes priekšsēdētājs), Kaspars Gerhards (vides aizsardzības
un reģionālās attīstības ministrs), Dace Melbārde (kultūras ministre), Dzintars Rasnačs (tieslietu ministrs),
Raimonds Čudars (Rīgas plānošanas reģiona attīstības padomes pārstāvis, Salaspils novada Domes
priekšsēdētājs), Brigita Dreiže (Kurzemes plānošanas reģiona attīstības padomes pārstāve, Liepājas pilsētas
Domes eksperte nevalstisko organizāciju lietās), Andris Bērziņš (biedrības „Latvijas Samariešu apvienība”
valdes loceklis), Ivars Balodis (Invalīdu un viņu draugu apvienības „Apeirons” valdes priekšsēdētājs),
Daiga Zaķe (biedrības „Izglītības iniciatīvu centrs” direktore), Veronika Ļemeševska (nodibinājuma
„Latvijas Bērnu fonds” projektu vadītāja), Uldis Līkops (biedrības „Latvijas Sarkanais Krusts”
ģenerālsekretārs)
Citi dalībnieki: Solvita Vēvere (Kultūras ministrijas Sabiedrības integrācijas departamenta direktore), Guna
Kalniņa – Priede (Vidzemes plānošanas reģiona attīstības padomes Administrācijas vadītāja), Aija Rozena
(Tieslietu ministra padomniece)
SIF sekretariāta pārstāvji – Aija Bauere, Ārija Gaile, Līga Peipiņa, Inese Skolmeistere, Evija Kleina, Linda
Mežviete, Ilze Dūmiņa.

Izskatītie jautājumi
z

1.

Sēdes darba kārtības apstiprināšana.

2.

Lēmums:
 Apstiprināt sēdes darba kārtību, nosakot, ka vispirms tiek izskatīti jautājumi Nr. 4 un Nr. 3, bet
kā pēdējais tiek izskatīts jautājums Nr. 2 un papildus tiek izskatīti SIF padomes locekļu
piedāvātie jautājumi.
Dažādi.
2.1. Par Latvijas valsts budžeta finansētā NVO fonda stratēģiskās plānošanas komitejas
personālsastāva izmaiņām.
Lēmums:
 Apstiprināt Latvijas valsts budžeta finansētās programmas „NVO fonds” stratēģiskās
plānošanas komiteju ar pilnvaru termiņu līdz 2018.gada 31.decembrim.
2.2. Par portāla godagimene.lv apbalvošanu VIII Eiropas daudzbērnu ģimeņu konferencē balvu
kategorijā Medijs
Lēmums:
 Pieņemt zināšanai sniegto informāciju.
2.3. Par Latvijas valsts budžeta finansētās programmas „NVO līdzfinansējuma programma”
konkursa nolikuma grozījumiem.
Lēmums:
 Apstiprināt Latvijas valsts budžeta finansētās programmas
programma” konkursa nolikuma grozījumus ar precizējumiem.

„NVO līdzfinansējuma

2.4. Par Latvijas valsts budžeta finansētā NVO fonda stratēģiju.
Lēmums:
 Apstiprināt Latvijas valsts budžeta finansētā NVO fonda stratēģiju 2017.-2018.gadam ar
precizējumiem.
3.

Audita ziņojums „Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām vadības un kontroles
sistēmas atbilstības novērtējums, partnerorganizāciju atlase, līgumu slēgšana, uzraudzība un
ziņošana” un audita ieteikumu apstiprināšana.
Lēmums:
 Apstiprināt audita ieteikumu ieviešanas grafiku auditā „Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām
personām vadības un kontroles sistēmas atbilstības novērtējums, partnerorganizāciju atlase,
līgumu slēgšana, uzraudzība un ziņošana”.

4.

Aktualitātēs saistībā ar atbalstu bēgļiem un patvēruma meklētājiem.
Lēmuma pieņemšana šajā jautājumā nav nepieciešama.

5.

Par Kultūras ministrijas izstrādāto konceptuālo ziņojumu „Par priekšlikumiem par valsts
politikas sabiedrības integrācijas jomā finansējuma pārvaldības modeļa maiņu, virzoties uz
vienotu un koordinētu valsts politikas īstenošanu sabiedrības integrācijas jomā” un Kultūras
ministrijas izstrādātajiem priekšlikumiem grozījumiem Sabiedrības integrācijas fonda likumā.
Lēmuma pieņemšana šajā jautājumā nav nepieciešama.
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