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Sabiedrības integrācijas fonda 2016.gada 13.aprīlī
padomes sēdē Nr. 97 pieņemtie lēmumi
Sēdē piedalās:
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), Egita Kazeka (Valsts prezidenta pārstāve, Valsts
prezidenta kancelejas vadītāja vietniece), 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 – Aija Rozena (Tieslietu ministra padomniece), Solvita Vēvere (Kultūras ministrijas
Sabiedrības integrācijas departamenta direktore)
SIF sekretariāta pārstāvji – Aija Bauere, Inta Sausā, Evija Kleina, Aurika Stratane, Linda Mežviete, Alda
Sebre, Ārija Gaile, Līga Peipiņa, Indra Čodere, Dace Zariņa, Aigars Krūms

Izskatītie jautājumi
z

1.

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

2.

Latvijas valsts budžeta finansētās programmas „NVO fonds” projektu iesniegumu vērtēšanas
komisijas nolikuma apstiprināšana.
Lēmums:
 Apstiprināt Latvijas valsts budžeta finansētās programmas „NVO fonds” vērtēšanas komisijas
nolikumu.

3.

Latvijas valsts budžeta finansētās programmas „NVO fonds” projektu iesniegumu vērtēšanas
komisijas personālsastāva apstiprināšana.
Lēmums:
 Apstiprināt Latvijas valsts budžeta finansētās programmas „NVO fonds” projektu iesniegumu
vērtēšanas komisiju ar pilnvaru termiņu līdz 2016.gada 31.decembrim.

4.

Latvijas valsts budžeta finansētās programmas „Ārpusskolas pasākumu programma. Vasaras
nometnes Latvijas un diasporas bērniem” 2016.gada projektu iesniegumu konkursa rezultātu
apstiprināšana.
4.1. Par vērtēšanas ziņojumu.
Lēmums:
 Pieņemt zināšanai vērtēšanas ziņojumu.

Darba kārtības punkti no Nr. 4.2. līdz Nr. 4.6. un no Nr. 4.8. līdz Nr. 4.12.
Lēmums:
 Pieņemt lēmuma projektu;
 Sekretariātam sagatavot lēmuma projektu parakstīšanai;
 Uzdot sekretariātam kontrolēt lēmumā noteikto nosacījumu izpildi;
 Pēc nosacījumu izpildes sekretariātam slēgt projekta īstenošanas līgumu, nepieciešamības
gadījumā vienojoties ar finansējuma saņēmēju par projekta iesnieguma precizēšanu, lai
novērstu vērtēšanas gaitā konstatētās nepilnības.
Darba kārtības punkts Nr. 4.7.
Lēmums:
 Pieņemt lēmuma projektu;
 Sekretariātam sagatavot lēmuma projektu parakstīšanai;
 Sekretariātam slēgt projekta īstenošanas līgumu.
Darba kārtības punkti no Nr. 4.13. līdz Nr. 4.28.
Lēmums:
 Pieņemt lēmuma projektu;
 Sekretariātam sagatavot lēmuma projektu parakstīšanai.
5.

Informatīvais izpildes ziņojums par Eiropas Sociālā fonda 1.5.1.2.aktivitātes „Administratīvo
šķēršļu samazināšana un publisko pakalpojumu kvalitātes uzlabošana” ietvaros īstenotajiem
projektiem.
Lēmums:
 Pieņemt zināšanai Eiropas Sociālā fonda 1.5.1.2.aktivitātes „Administratīvo šķēršļu
samazināšana un publisko pakalpojumu kvalitātes uzlabošana” informatīvo izpildes ziņojumu.

6.

Informatīvais izpildes ziņojums par Eiropas Sociālā fonda 1.5.2.2.1.apakšaktivitātes „Sociālo
partneru administratīvās kapacitātes stiprināšana” ietvaros īstenotajiem projektiem.
Lēmums:
 Pieņemt zināšanai Eiropas Sociālā fonda 1.5.2.2.1.apakšaktivitātes „Sociālo partneru
administratīvās kapacitātes stiprināšana” informatīvo izpildes ziņojumu.

7.

Audita ziņojums „Informācijas aprite, sadarbība ar Fonda padomi, sabiedriskās attiecības,
publicitātei un prese” un audita ieteikumu apstiprināšana.
Lēmums:
 Apstiprināt audita ieteikumu ieviešanas grafiku auditā “Informācijas aprite, sadarbība ar Fonda
padomi, sabiedriskās attiecības, publicitāte un prese”;
 Papildināt audita ieteikumu ieviešanas grafiku ar papildus ieteikumu SIF sekretariātam
“Uzlabot sadarbību ar SIF padomi, nodrošināt savlaicīgu sēžu norises datumu plānošanu,
savlaicīgu informācijas pieejamību par sēdes darba kārtībā plānotajiem jautājumiem”.

8.

Par Sabiedrības integrācijas fonda padomes priekšsēdētāja vietnieka vēlēšanām.
Lēmums:
 jautājuma par grozījumiem SIF nolikumā izskatīšanu pārcelt uz nākamo SIF padomes sēdi.
 jautājuma par SIF padomes priekšsēdētāja vēlēšanām izskatīšanu pārcelt uz nākamo SIF
padomes sēdi.

9.

Par grozījumu veikšanu Sabiedrības integrācijas fonda nolikumā.
Lēmums:
 jautājuma par grozījumiem SIF nolikumā izskatīšanu pārcelt uz nākamo SIF padomes sēdi.
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10. Par Sabiedrības integrācijas fonda budžeta izlietojumu 2015.gadā, sasniegtajiem rezultātiem un
2016.gadā plānoto.
Lēmums:
 SIF sekretariātam sagatavot papildus informāciju saskaņā ar D.Melbārdes pieprasījumu;
 veikt finansējuma 28254,00 EUR pārdali uz valsts budžeta programmu “NVO fonds”
nepieciešamo administratīvo izdevumu segšanai, pārdalot minēto summu no subsīdijām un
dotācijām, kā arī valsts budžeta programmas “Demogrāfijas pasākumu īstenošana”.
11. Dažādi.
11.1. Par Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009.-2014.gada perioda programmas
„NVO fonds” iepriekš noteiktā projekta vērtēšanas un uzraudzības komisijas personālsastāva
maiņu.
Lēmums:
 Apstiprināt programmas „NVO fonds” iepriekš noteiktā projekta vērtēšanas un uzraudzības
komisiju ar pilnvaru laiku līdz 2016.gada 31.decembrim.
11.2. Par izvērtējuma veikšanu.
Sabiedrības integrācijas fonda padomes locekļi pieņem zināšanai sniegto informāciju.
11.3. Par sociālo darbinieku un sociālo mentoru pakalpojumu nodrošināšanu patvēruma meklētājiem
un personām ar bēgļa vai alternatīvo statusu.
Sabiedrības integrācijas fonda padomes locekļi pieņem zināšanai sniegto informāciju.
11.4. Par nākošās SIF padomes klātienes sēdes norises datumu.
Sabiedrības integrācijas fonda padomes locekļi pieņem zināšanai sniegto informāciju.
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