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Informatīvie materiāli par elektroniskajā rakstiskajā procedūrās izskatāmajiem jautājumiem
2021.gada 16.aprīlī nosūtīti Sabiedrības integrācijas fonda (turpmāk – Fonds) padomes locekļiem
un ministru pilnvarotajiem pārstāvjiem:
1. N. Puntulim – Fonda padomes priekšsēdētājam, kultūras ministram;
2. I. Parādniekam – Ministru prezidenta pārstāvim, Ministru prezidenta padomniekam
demogrāfijas jautājumos;
3. J. Bordānam – tieslietu ministram;
4. R. Petravičai – labklājības ministrei;
5. A.T. Plešam – vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministram;
6. I. Šuplinskai – izglītības un zinātnes ministrei;
7. J. Eihentālei – biedrības „Veselības un sociālais serviss „Artemīda”” valdes
priekšsēdētājai;
8. I. Siliņai – biedrības „Kurzemes NVO atbalsta centrs” valdes priekšsēdētājai;
9. D. Zaķei – biedrības „Izglītības iniciatīvu centrs” direktorei;
10. E. Drākei – biedrības „KIM?” valdes loceklei;
11. A. Saukam – biedrības „Eiropas Latviešu apvienība” prezidija vicepriekšsēdim;
12. E.Balševicam – vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra pilnvarotajam
pārstāvim, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretāram;
13. A.Vītolam – tieslietu ministra pilnvarotajam pārstāvim, Tieslietu ministrijas
parlamentārajam sekretāram;
14. K.Lipšānam – labklājības ministres pilnvarotajam pārstāvim, Labklājības ministrijas
parlamentārajam sekretāram.
Elektroniskajā rakstiskajā procedūrā piedalījās 10 balsstiesīgie padomes locekļi: Nauris
Puntulis, Imants Parādnieks, Ilga Šuplinska, Artūrs Toms Plešs, Andris Vītols, Krišs Lipšāns,
Jolanta Eihentāle, Daiga Zaķe, Agnis Sauka un Inese Siliņa.
1. Par Latvijas valsts budžeta finansētās programmas „NVO fonds” Stratēģiskās plānošanas
komitejas sastāva apstiprināšanu.
Nolēma vienbalsīgi (10 balsis “Par”) apstiprināt Latvijas valsts budžeta finansētās
programmas “NVO fonds” Stratēģiskās plānošanas komitejas personālsastāvu.
2. Par vēstules nosūtīšanu Ministru prezidentam “Par iespējamu papildu finansējuma piešķiršanu
programmai “Ģimenei draudzīgas vides veidošana””.
Nolēma ar 9 balsīm “Par” un 1 “Atturas” (Jolanta Eihentāle) nosūtīt Ministru prezidentam
vēstuli “Par iespējamu papildu finansējuma piešķiršanu programmai “Ģimenei draudzīgas
vides veidošana””.
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