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Sabiedrības integrācijas fonda padomes
elektroniskās rakstiskās procedūras protokols
Nr. 2019-5
Rīgā 2019.gada 17.decembrī
I. Elektroniskajā rakstiskajā procedūrā virzītie jautājumi:
1. Par Latvijas valsts budžeta finansētās programmas „Latviešu valodas apguve remigrantiem un
viņu ģimenes locekļiem” (2019.LV/LVRM) finansējuma izlietojumu.
2. Stratēģiskās plānošanas komitejas izstrādātais ieteikums par programmas „NVO fonds”
2020.gada prioritātēm pirms attiecīgā ieteikuma prezentācijas NIPSIP un Memoranda padomē.
3. Sabiedrības integrācijas fonda padomes klātienes sēžu grafika 2020.gadam apstiprināšana.
II. Informatīvie materiāli par elektroniskajā rakstiskajā procedūrā izskatāmajiem jautājumiem
12.12.2019. nosūtīti Sabiedrības integrācijas fonda (SIF) padomes locekļiem un ministru
pilnvarotajiem pārstāvjiem:
N.Puntulim – SIF padomes priekšsēdētājam, kultūras ministram;
J.Bordānam – tieslietu ministram;
R.Petravičai – labklājības ministrei;
J.Pūcem – vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministram;
I.Šuplinskai – izglītības un zinātnes ministrei;
J.Eihentālei – biedrības „Veselības un sociālais serviss „Artemīda”” valdes priekšsēdētājai;
I.Siliņai – biedrības „Kurzemes NVO atbalsta centrs” valdes priekšsēdētājai;
D.Zaķei – biedrības „Izglītības iniciatīvu centrs” direktorei;
E.Drākei – biedrības „KIM?” valdes loceklei;
A.Saukam – biedrības „Eiropas Latviešu apvienība” prezidija vicepriekšsēdim;
I.Parādniekam – Ministru prezidenta pārstāvim, Ministru prezidenta padomniekam demogrāfijas
jautājumos;
E.Balševicam – vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra pilnvarotajam pārstāvim, Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretāram;
J.Jurašam – tieslietu ministra pilnvarotajam pārstāvim, Tieslietu ministrijas parlamentārajam
sekretāram.
III. Pieņemtie lēmumi par SIF padomes elektroniskajā rakstiskajā procedūrā izvirzītajiem
jautājumiem.
Balsojumos atturas.
Darba kārtības 2.jautājumā par piedāvātajiem lēmumu projektiem Nr.2.1. un Nr.2.2. “atturas”
I.Siliņa, J.Eihentāle un E.Drāke, skaidrojot savu pozīciju.
I.Siliņas komentārs lēmuma projektam Nr.2.1.: “Nav saprotama priekšlikumā iekļautā
papildnosacījuma būtība un ietekme uz NVO fonda aktivitāšu īstenošanu. Aicinu sagatavot
priekšlikumu tikai par NVO fonda virzienu saskaņošanu bez jebkādu papildu nosacījumu iekļaušanu.”
I.Siliņa par lēmuma projektu Nr.2.2.: “SIF padomes atbildībā nav mainīt NVO fonda stratēģiskās
plānošanas komitejas piedāvājumu. Šāda veida diskusijām un lēmumiem jābūt izdiskutētiem NVO
fonda stratēģiskajā lēmumu pieņemšanas līmenī un SIF Padomei tie jāsaskaņo, kamēr tie nav pretrunā ar
NAP un NIPSIP, nevis jāmaina. SIF Padomei mainot SPK lēmumus tiek grauta iedzīvotāju ticība
jēgpilnam līdzdalības procesam un demokrātiskiem pārvaldības principiem.”

J.Eihentāles komentārs lēmuma projektam Nr.2.1.: “NVO fonds darbojas saskaņā ar Nacionālo
attīstības plānu un NIPSIP. Nav saprotama NVO fonda prioritāšu sasaiste ar SIF stratēģiju.”
E.Drākes komentārs par lēmuma projektu Nr.2.1.: “Balsotu par iespēju saskaņot, bet bez sasaistes ar
SIF Stratēģiju pašreizējā SIF stratēģijas stadijā, kuras darbības virzieni vēl būtu jāprecizē ekspetu darba
grupai”, komentārs par lēmuma projektu Nr.2.2.: “Vēlētos dzirdēt ekspertu grupas viedokli.”
Procedūras 2.jautājumā par piedāvāto lēmuma projektu Nr.2.3. “atturas” J.Eihentāle.
Papildus tam arī citi padomes locekļi snieguši komentārus par darba kārtības 2.jautājuma lēmuma
projektu Nr.2.1. A.Sauka, kaut arī balso “par”, komentē: “Balsoju par 4 NVO fonda virzienu
apstiprināšanu. Neatbalstu sasaisti ar vēl neapstiprinātu SIF stratēģiju.” N.Puntuļa komentārs: “Vēršu
uzmanību, ka 2.1.apakšpunktā, pārkopējot NVO fonda virzienus no konceptuālā ziņojuma “Par valsts
finansēta nevalstisko organizāciju fonda izveidi” sadaļas 1.3. Fonda darbības virzieni, ir ieviesusies
tehniska kļūda, jābūt: NVO savstarpējās sadarbības stiprināšana.”
Iebildumi.
Darba kārtības 2.jautājumā par sagatavotajiem lēmumu projektiem Nr.2.1. un Nr.2.2. saņemti
iebildumi- D.Zaķe nobalsojusi “pret”, komantāri nav sniegti.
Ņemot vērā, ka iebildumi no SIF padomes locekļiem par darba kārtības 1. un 3.jautājumu, kā arī
2.jautājuma lēmuma projektu Nr.2.3 netika saņemti, pieņemti šādi lēmumi.
1. Lēmums darba kārtības 1.jautājumā „Par Latvijas valsts budžeta finansētās programmas
„Latviešu valodas apguve remigrantiem un viņu ģimenes locekļiem” (2019.LV/LVRM)
finansējuma izlietojumu”:
 Sabiedrības integrācijas fondam līdz 2020.gada 1.martam iesniegt Finanšu ministrijā
pieteikumu par 2019.gadā programmā „Latviešu valodas apguve reemigrantiem un viņu
ģimenes locekļiem” neizlietoto finanšu līdzekļu pārcelšanu uz 2020.gadu. Līdzekļu
pārcelšanu veikt saskaņā ar 17.06.2016. Ministru kabineta noteikumu Nr.421 „Kārtība, kādā
veic gadskārtēja valsts budžeta likumā noteiktās apropriācijas izmaiņas” 4.sadaļas „Līdzekļu
pārdale no programmas „Apropriācijas rezerve” 21.punktu, saņemot finansējumu no
2020.gada apropriācijas rezerves.
2. Lēmums darba kārtības 2.jautājumā „Stratēģiskās plānošanas komitejas izstrādātais
ieteikums par programmas „NVO fonds” 2020.gada prioritātēm pirms attiecīgā ieteikuma
prezentācijas NIPSIP un Memoranda padomē”:
 Saskaņot valsts budžeta finansētā NVO fonda prioritātes 1 2020.gadam virzīšanai izskatīšanai
un saskaņošanai NIPSIPP un NVO un MK sadarbības memoranda īstenošanas padomē.
3. Lēmums darba kārtības 3.jautājumā „Sabiedrības integrācijas fonda padomes klātienes sēžu
grafika 2020.gadam apstiprināšana”:


Apstiprināt SIF padomes klātienes sēžu grafiku 2020.gadam šādos datumos 2:
10.01.2020.,
07.02.2020.;
06.03.2020.;
03.04.2020.;
08.05.2020.;
05.06.2020.;
07.08.2020.;
04.09.2020.;
02.10.2020.;
06.11.2020.;
04.12.2020.

NVO darbības stiprināšana, atbalsts NVO pilsoniskās sabiedrības aktivitātēm, NVO savstarpējās sadarbības
stiprināšana un NVO interešu aizstāvības stiprināšana.
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N.Puntuļa komentārs: “Ja ministra kalendārā šobrīd neparedzamu apstākļu dēļ radīsies kādas nobīdes, tad
Padome par to tiks atsevišķi informēta.”
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Saistībā ar iebildumu saņemšanu lēmumi procedūras darba kārtības 2.jautājuma apakšpunktos
Nr.2.1. un Nr.2.2. netiek pieņemti. Jautājums diskutējams SIF padomes klātienes sēdē.
Sabiedrības integrācijas fonda
padomes priekšsēdētājs
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Protokolu sagatavoja:
Sabiedrības integrācijas fonda
personāla speciāliste

Santa Bergmane

