Sabiedrības integrācijas fonda padomes
elektroniskā rakstiskā procedūra
Nr. 2021-6
Procedūra izsludināta: 19.07.2021.
Balsojuma beigu termiņš: 22.07.2021. pl.17.00.
Informatīvie materiāli par elektroniskajā rakstiskajā procedūrās izskatāmajiem jautājumiem
2021.gada 19.jūlijā 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. G. Eglītim – labklājības ministram;
5. A.T. Plešam – vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministram;
6. A. Muižniecei – izglītības un zinātnes ministrei;
7. A. Bērziņam – biedrības “Latvijas Samariešu apvienība” direktoram;
8. I. Bergmanei – biedrības “Latvijas Jaunatnes padome” prezidentei;
9. M. Muižarājam – biedrības “Ar pasaules pieredzi Latvijā” valdes priekšsēdētāja
vietniekam;
10. A. Ķēniņam – biedrības “Latvijas Raidorganizāciju asociācija” izpilddirektoram;
11. E. Balševicam – vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra pilnvarotajam
pārstāvim, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretāram;
12. A. Vītolam – tieslietu ministra pilnvarotajam pārstāvim, Tieslietu ministrijas
parlamentārajam sekretāram.
Elektroniskajā rakstiskajā procedūrā piedalījās 8 balsstiesīgie padomes locekļi: Nauris
Puntulis, Anita Muižniece, Gatis Eglītis, Artūrs Toms Plešs, Miks Muižarājs, Andris Ķēniņš,
Andris Bērziņš un Ilze Bergmane.
1. Par vērtēšanas komisijas sastāva apstiprināšanu Latvijas valsts budžeta finansētās programmas
“Atbalsts medijiem kapacitātes stiprināšanai un abonēto drukāto mediju piegādes izmaksu un
elektronisko plašsaziņas līdzekļu televīzijas un radio programmu apraides izmaksu segšanai”
pieteikumu vērtēšanai.
1.1. Nolēma (7 balsis “Par”, 1 “Atturas”) apstiprināt Latvijas valsts budžeta finansētās
programmas “Atbalsts medijiem kapacitātes stiprināšanai un abonēto drukāto mediju
piegādes izmaksu un elektronisko plašsaziņas līdzekļu televīzijas un radio programmu
apraides izmaksu segšanai” vērtēšanas komisijas personālsastāvu:
Vērtēšanas komisijas balsstiesīgie locekļi:
▪ Sandra Murinska, Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas docente;
▪ Agnese Dāvidsone, Vidzemes Augstskolas Sabiedrības zinātņu fakultātes dekāne,
Komunikācijas un mediju, kā arī Pārvaldības studiju virziena direktore, asociētā
profesore;
▪ Viktors Freibergs, Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes Komunikācijas
studiju nodaļas vadītājs, docents;
▪ Anda Rožukalne, Rīgas Stradiņa universitātes Komunikācijas fakultātes dekāne,
profesore;
▪ Aleksandrs Mirlins, Latvijas Mediju ētikas padomes loceklis;
▪ Kristers Pļešakovs, Kultūras ministrijas Mediju politikas nodaļas vadītājs;

▪
▪

Agnese Berga, Kultūras ministrijas Mediju politikas nodaļas eksperte;
Ieva Kalderauska, Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes locekle;

Fonda pārstāvis, kurš vada vērtēšanas komisijas darbu, bet vērtēšanā un balsošanā
nepiedalās:
▪ Reinis Lasmanis, Sabiedrības integrācijas fonda sekretariāta direktora vietnieks Rīcībpolitikas ieviešanas departamenta direktors.
Vērtēšanas komisijas locekļu aizvietotāji:
▪ Jānis Buholcs, Vidzemes Augstskolas Sabiedrības zinātņu fakultātes asociētais
profesors, Sociālo, ekonomisko un humanitāro pētījumu institūta pētnieks;
▪ Līga Ozoliņa, Rīgas Stradiņa universitātes Komunikācijas fakultātes maģistra
programmas “Komunikācija un mediju studijas” vadītāja;
▪ Gunta Sloga, Baltijas Mediju izcilības centra izpilddirektore;
▪ Gatis Groza, Kultūras ministrijas Mediju politikas nodaļas juriskonsults;
▪ Paula Feldmane, Kultūras ministrijas Sabiedrības integrācijas departamenta
Informatīvās vides integrācijas nodaļas referente;
Fonda pārstāvja aizvietotājs, kurš vada vērtēšanas komisijas darbu, bet vērtēšanā un
balsošanā nepiedalās:
▪ Santa Barone-Upeniece, Sabiedrības integrācijas fonda Rīcībpolitikas ieviešanas
departamenta Projektu konkursu un uzraudzības nodaļas vadītāja.
.
1.

Par Latvijas valsts budžeta finansētās programmas “Līdzfinansējuma programma” konkursa
projektu pieteikumu rezultātiem.

Pieņēma zināšanai valsts budžeta finansētās programmas “Līdzfinansējuma programma” konkursā
iesniegto projektu pieteikumu vērtēšanas ziņojumu.
Nolēma (8 balsis “Par”) apstiprināt šādus līdzfinansējuma projektu pieteikumus:
Darba
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· Pieņemt lēmuma
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piešķiršanu.
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