
 

Pielikums 

 

Sabiedrības integrācijas fonda sekretariāta priekšlikumi  

 

Prioritāte “Stipras ģimenes, veseli un aktīvi cilvēki” 

 

Rīcības virziens “Stipras ģimenes paaudzēs” 

Nr. Uzdevums Atbildīgā 
institūcija 

Līdz-
atbildīgās 

institūcijas 

Finanšu 
resursu 
avots 

100 Ģimenes kā vērtības 

stiprināšana sabiedrībā, 

t.sk. palielinot sociālo 

aizsardzību vecākiem, 

attīstot ģimenei draudzīgu 

vidi, godinot kuplās 

ģimenes, stiprinot tēva 

lomu ģimenē, pilnveidojot 

jauniešu izglītošanu un 

veicinot sabiedrības 

informētību par vecāku 

prasmju, attiecību 

pratības, ģimenes un 

laulības tematiku un 

paaudžu solidaritātes lomu 

tautas ilgtspējīgā 

izaugsmē, kā arī 

nodrošinot pierādījumos 

balstītas ģimenes politikas 

izstrādi un īstenošanu 

LM, KM, IZM, 
PKC, DLC 

NEPLP 
Lūdzam 

iekļaut SIF 

VB 

101 Labvēlīgu apstākļu 

radīšana ģimenes un darba 

dzīves saskaņošanai, 

atbalstot elastīgā un 

attālinātā darba iespējas, 

veidojot ģimenei un darba 

ņēmējam draudzīgu darba 

vidi un pilnveidojot 

atbalstu ģimenes aprūpes 

pienākumu veikšanā 

LM, EM, VK Pašvaldības, 

NVO, sociālie 

partneri 
Lūdzam 

iekļaut SIF 

VB 

 

Rīcības virziens “Sociālā iekļaušana” 

Nr. Uzdevums Atbildīgā 
institūcija 

Līdz-
atbildīgās 

institūcijas 

Finanšu 
resursu 
avots 

122 Nabadzības un ienākumu 

nevienlīdzības 

mazināšana, īpaši 

nabadzības riskam 

visvairāk pakļautajām 

iedzīvotāju grupām 

(pensionāri, personas ar 

invaliditāti), un 

LM, FM Pašvaldības 
Lūdzam 

iekļaut SIF 

VB, ES fondi, 

pašvaldības 



 

labvēlīgāku 

priekšnoteikumu radīšana 

materiālai pietiekamībai 

nākotnes pensionāriem 

 

Prioritāte “Vienota, droša un atvērta sabiedrība” 

 

Rīcības virziens “Saliedētība” 

Nr. Uzdevums Atbildīgā 
institūcija 

Līdz-
atbildīgās 

institūcijas 

Finanšu 
resursu 
avots 

403 Latviešu valodas 

lietojuma palielināšana 

ikdienas saziņā, tostarp 

digitālajā un sabiedrisko 

mediju vidē, paplašinot 

valodas apguves 

pieejamību un uzlabojot 

kvalitāti   

ZM, KM, 

NEPLP 

LM, VK 
Lūdzam 

iekļaut SIF 

VB 

404 Cilvēku medijpratības 

stiprināšana formālajā un 

neformālajā izglītībā, 

sekmējot viltus ziņu 

atpazīšanu sabiedrībā, 

kritisko domāšanu; 

kvalitatīva, iekļaujoša 

mediju satura piedāvāšana 

un pieejamība, jo īpaši 

pierobežā un cilvēkiem ar 

funkcionāliem 

traucējumiem  

KM ĀM, AizM 

IZM, TM, 

NEPLP 
Lūdzam 

iekļaut SIF 

VB 

 

Rīcības virziens “Tiesiskums un pārvaldība” 

Nr. Uzdevums Atbildīgā 
institūcija 

Līdz-
atbildīgās 

institūcijas 

Finanšu 
resursu 
avots 

420 Atvērtas pārvaldības 

principu – atklātība, 

līdzdarbība, atbildība un 

godprātīgums –

nostiprināšana visos 

pārvaldības procesos, 

pārvaldei sniedzot 

saprotamu un pieejamu 

informāciju, izmantojot 

atvērtos datus, nodrošinot 

iespējas cilvēkiem 

līdzdarboties politikas 

veidošanā un panākot 

līdzsvarotu sabiedrisko 

grupu pārstāvību  

VK Visas 

ministrijas, 

pašvaldības, 

NVO, sociālie 

partneri 
Lūdzam 

iekļaut SIF 

VB, ES fondi 

421 Gudras un efektīvas 

pārvaldības īstenošana 

VK Visas 

ministrijas, 

VB, ES fondi 



 

visos publiskās pārvaldes 

procesos, par galveno 

izvirzot cilvēka vajadzības 

un valsts proaktīvu rīcību, 

īstenojot pierādījumos 

balstītus risinājumus un 

starpnozaru koordinētu 

sadarbību, izmantojot 

jaunas metodes  

pašvaldības 

NVO, sociālie 

partneri 
Lūdzam 

iekļaut SIF 

 

 


