Sabiedrības integrācijas fonda padomes (turpmāk – Padome) sēdes
Protokols Nr. 6
Rīgā 2020.gada 6.augustā

Sēdi vada:
Sabiedrības integrācijas fonda padomes priekšsēdētāja pilnvarotā Imants Parādnieks
persona, padomes loceklis, Ministru prezidenta pārstāvis,
Ministru prezidenta padomnieks demogrāfijas jautājumos
Piedalās SIF padomes locekļi:
Izglītības un zinātnes ministra pilnvarotā persona, Izglītības un
zinātnes ministrijas valsts sekretāra vietnieks, Augstākās
izglītības, zinātnes un inovāciju departamenta direktors
Tieslietu ministra pilnvarotā persona, Tieslietu ministrijas
parlamentārais sekretārs
Labklājības ministra pilnvarotā persona, Labklājības ministrijas
parlamentārais sekretārs
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra pilnvarotais
pārstāvis, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas
valsts sekretārs
biedrības „Izglītības iniciatīvu centrs” direktore
biedrības “Veselības un sociālais serviss “Artemīda”” valdes
priekšsēdētāja
biedrības “KIM?” valdes locekle
biedrības “Kurzemes NVO atbalsta centrs” eksperte
Nepiedalās:
biedrības “Eiropas Latviešu apvienība” prezidija vicepriekšsēdis
Sabiedrības integrācijas fonda padomes priekšsēdētājs, kultūras
ministrs
Citi dalībnieki:
Kultūras ministrijas valsts sekretāra vietniece starptautisko lietu,
integrācijas un mediju jautājumos
Kultūras ministrijas Mediju politikas nodaļas eksperte
Latvijas preses izdevēju asociācijas valdes priekšsēdētāja
vietnieks
Sabiedrības integrācijas fonda sekretariāta direktore
Sabiedrības integrācijas fonda sekretariāta direktora vietnieks,
Rīcībpolitikas ieviešanas departamenta direktors
Sabiedrības integrācijas fonda Projektu konkursu nodaļas
vadītājas vietniece
Sabiedrības integrācijas fonda Administratīvā un finanšu
departamenta eksperte juridiskā atbalsta un iepirkumu
jautājumos
Protokolē:
Sabiedrības integrācijas fonda Administratīvā un finanšu
departamenta direktore
Sēdes sākuma laiks: plkst. 11.00.
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Dmitrijs Stepanovs
Andris Vītols
Krišs Lipšāns
Edvīns Balševics
Daiga Zaķe
Jolanta Eihentāle
Elīna Drāke
Inese Siliņa
Agnis Sauka
Nauris Puntulis

Zane Vāgnere
Līga Lakuča
Guntars Līcis
Zaiga Pūce
Reinis Lasmanis
Liene Jēkabsone
Sandra Veide

Antra Ripa

1. Sēdes darba kārtības apstiprināšana.
Nolēma vienbalsīgi:
Ievērojot to, ka darba kārtības 5.punktā “Par Latvijas valsts budžeta finansētās programmas
“Atbalsts medijiem Covid-19 krīzes radīto negatīvo seku mazināšanai” konkursa ietvaros
pieņemtajiem lēmumiem” izskatāmie dokumenti satur ierobežotas pieejamības informāciju,
izskatīt to kā pēdējo padomes sēdes darba kārtības jautājumu sēdes slēgtajā daļā un apstiprināt
padomes sēdes darba kārtību ar šādu precizējumu.
2. Sabiedrības integrācijas fonda (turpmāk - SIF) Padomes 2020.gada 2.jūnija, 5.jūnija
sēdes protokolu apstiprināšana.
Nolēma ar 8 (astoņām) balsīm “Par” (Imants Parādnieks, Dmitrijs Stepanovs, Andris Vītols,
Krišs Lipšāns, Edvīns Balševics, Daiga Zaķe, Elīna Drāke, Inese Siliņa) 1 (viena) “Atturas”
(Jolanta Eihentāle), apstiprināt SIF Padomes 2020.gada 2. jūnija sēdes protokolu.
Nolēma vienbalsīgi.
Apstiprināt SIF Padomes 5.jūnija sēdes protokolu.
3. Latvijas valsts budžeta finansētās programmas “Atbalsts medijiem Covid-19 krīzes
radīto negatīvo seku mazināšanai” konkursa nolikuma apstiprināšana.
Nolēma vienbalsīgi apstiprināt Latvijas valsts budžeta finansētās programmas „Atbalsts
medijiem Covid-19 krīzes radīto negatīvo seku mazināšanai” konkursa nolikumu ar šādiem
precizējumiem:
1) papildināt nolikuma 2.1.1. apakšpunktus ar atsauci uz likumu “Par presi un citiem masu
informācijas līdzekļiem”;
2) papildināt nolikuma 2.1.3.5. punktu ar norādi, ka pieteicējs var iesniegt atbilstošu
pierādījumu par nodokļu parāda dzēšanu uz pieteikuma iesniegšanas brīdi.
Vienlaikus Padome vērš SIF sekretariāta uzmanību uz to, lai sagatavojot jaunus konkursa
nolikumus netiktu atkārtotas ārējos normatīvos aktos noteiktās prasības.
4. Latvijas valsts budžeta finansētās programmas “Atbalsts medijiem Covid-19 krīzes
radīto negatīvo seku mazināšanai” pieteikumu vērtēšanas komisijas personālsastāva
apstiprināšana.
R. Lasmanis ziņo, ka iesaistītajām institūcijām atkārtoti tika lūgts izvirzīt savus pārstāvjus. 4
augstskolas un mediju jomas nevalstiskās organizācijas.
I. Parādnieks lūdz G. Līča viedokli. G. Līcis apstiprina, ka viņu viedoklis ir ņemts vērā un pret
komisijas sastāvu iebildumu nav.
Nolēma vienbalsīgi apstiprināt Latvijas valsts budžeta finansētās programmas “Atbalsts
medijiem Covid-19 krīzes radīto negatīvo seku mazināšanai” šādu vērtēšanas komisijas
personālsastāvu ar pilnvaru termiņu līdz šī gada programmas ietvaros apstiprināto noslēguma
pārskatu apstiprināšanai:
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•

Sandra Murinska, Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas studiju programmas
“Reģionālie mediji un komunikācija” direktore;
Agnese Dāvidsone, Vidzemes Augstskolas Sabiedrības zinātņu fakultātes
dekāne, Komunikācijas un mediju, kā arī Pārvaldības studiju virziena
direktore, asociētā profesore, Sociālo, ekonomisko un humanitāro pētījumu
institūta pētniece;
Viktors Freibergs, Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes
Komunikācijas studiju nodaļas vadītājs un docents;
Anda Rožukalne, Rīgas Stradiņa universitātes Komunikācijas fakultātes
dekāne;
Gunta Sloga, Baltijas Mediju izcilības centra izpilddirektore;
Imants Liepiņš, Latvijas žurnālistu savienības valdes loceklis;
Kristers Pļešakovs, Kultūras ministrijas Mediju politikas nodaļas vadītājs;
Liene Jēkabsone, Sabiedrības integrācijas fonda Rīcībpolitikas ieviešanas
departamenta Projektu konkursu un uzraudzības nodaļas vadītājas vietniece.

•

•
•
•
•
•
•

Vērtēšanas komisijas locekļu aizvietotāji:
• Jānis Buholcs, Vidzemes Augstskolas Sabiedrības zinātņu fakultātes
asociētais profesors, Sociālo, ekonomisko un humanitāro pētījumu institūta
pētnieks;
• Ilva Skulte, Rīgas Stradiņa universitātes Komunikāciju studijas katedras
asociētā profesore;
• Zane Radzobe, Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes
Komunikācijas studiju nodaļas docente;
• Aleksandrs Mirlins, Latvijas Mediju ētikas padomes loceklis;
• Zane Mače, Latvijas žurnālistu asociācijas valdes locekle, Latvijas Radio
žurnāliste;
• Līga Lakuča, Kultūras ministrijas Mediju politikas nodaļas eksperte;
• Zanda Zilgalve, Sabiedrības integrācijas fonda Rīcībpolitikas ieviešanas
departamenta Projektu konkursu un uzraudzības nodaļas vadītāja.
5. Latvijas valsts budžeta finansētās programmas “NVO fonds” stratēģiskās plānošanas
komitejas personālsastāva izmaiņas.
R. Lasmanis paskaidro, ka komiteja apstiprināta līdz 2020.gada 31.decembrim. Aktualizēti
vairāku institūciju pārstāvji.
Nolēma vienbalsīgi apstiprināt NVO fonda stratēģiskās plānošanas komitejas ar pilnvaru
termiņu līdz 2020.gada 31.decembrim aktualizētu sastāvu:
NVO fonda Stratēģiskās plānošanas komitejas locekļi:
•
•

•
•

Kārlis Panteļējevs, Ārlietu ministrijas Starptautisko organizāciju un
cilvēktiesību departamenta, Cilvēktiesību nodaļas 3.sekretārs;
Laura Anteina, Izglītības un zinātnes ministrijas Izglītības un zinātnes
ministrijas Politikas iniciatīvu un attīstības departamenta direktora vietniece
jaunatnes jomā;
Jeļena Šaicāne, Kultūras ministrijas Sabiedrības integrācijas departamenta
direktore;
Sanita Vasiļjeva, Labklājības ministrijas Sociālās politikas plānošanas un
attīstības departamenta direktora vietniece;
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Artūrs Toms Plešs, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas
parlamentārais sekretārs;
Ingrīda Viša, Tieslietu ministrijas Stratēģiskās plānošanas departamenta
direktores vietniece;
Inita Pauloviča, Valsts kancelejas Valsts pārvaldes politikas departamenta
vadītāja vietniece;
Kristīne Zonberga, biedrības "Latvijas Pilsoniskā alianse" direktore;
Uldis Dūmiņš, biedrības “Zemgales NVO Centrs" valdes priekšsēdētājs,
NVO un MK sadarbības memoranda īstenošanas padomes loceklis;
Inese Siliņa, biedrības " Kurzemes NVO centrs”, eksperte;
Āris Ādlers, biedrības “Alianse Pārnozariskai ilgtspējīgai attīstībai”
prezidents;
Baiba Bela, biedrības “Latvijas Sociologu asociācija” valdes priekšsēdētāja
vietniece;
Kristaps Zariņš, biedrības “Latvijas Jauno zinātnieku apvienība”
konsultatīvās padomes darba grupas vadītājs;
Reinis Lasmanis, Sabiedrības integrācijas fonda sekretariāta direktora
vietnieks, Rīcībpolitikas ieviešanas departamenta direktors;
Zanda Zilgalve, Sabiedrības integrācijas fonda Projektu konkursu un
uzraudzības nodaļas vadītāja.

Komitejas locekļu aizvietotāji:
− Dāvids Garšva, Izglītības un zinātnes ministrijas Politikas iniciatīvu un
attīstības departamenta vecākais referents;
− Anita Kleinberga, Kultūras ministrijas Sabiedrības integrācijas departamenta
nodaļas vadītāja;
− Laura Cunska-Āboma, Labklājības ministrijas Sociālās iekļaušanas politikas
departamenta vecākā eksperte;
− Zane Legzdiņa-Joja, Valsts kancelejas Valsts pārvaldes politikas departamenta
konsultante.

6. Sabiedrības integrācijas fonda līdzdalība Eiropas Savienības delegācijas Melnkalnē
rīkotajā konkursā.
R. Lasmanis ziņo par SIF līdzdalību ES delegācijas Melnkalnē rīkotajā konkursā. Iesaistītie ir
Serbijas KPMG, Melnkalnes auditorfirmu KMPG Itālijas nevalstisko organizāciju COSPE
(Cooperation for the Development of Emerging Countries).
SIF ir iepriekš piedalījies līdzīgā starptautiskā sadarbībā. Kopējais projekta apjoms ir 500 000.
Nepieciešams padomes akcepts, lai iesaistītos šādā projektā.
Nolēma vienbalsīgi atbalstīt SIF līdzdalību projekta gatavošanā un īstenošanā tā
apstiprināšanas gadījumā un uzdot SIF sekretariātam projekta apstiprināšanas gadījumā sniegt
informāciju Ministru kabinetā par projekta īstenošanas uzsākšanu.
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7.
Par Latvijas valsts budžeta programmas “Atbalsts medijiem Covid-19 krīzes radīto
negatīvo seku mazināšanai” konkursa ietvaros pieņemtajiem lēmumiem.
(Izskatāmais jautājums satur ierobežotas pieejamības informāciju)
Nolēma vienbalsīgi:
7.1. Pieņemt lēmuma projektu;
7.2. Sekretariātam sagatavot lēmuma projektu parakstīšanai un nodrošināt tā nosūtīšanu
adresātam;
7.3. Uzdot SIF sekretariāta juristiem divu nedēļu laikā sniegt atzinumu par iespējām un
pastāvošajiem riskiem finansējuma atgūšanai no finansējuma saņēmējiem, ar kuriem noslēgti
līgumi programmas “Atbalsts medijiem Covid 19 krīzes radīto negatīvo seku mazināšanai”
konkursa ietvaros un, kuru darbība, skaņā ar SIF saņemto informāciju, neatbilst konkursa
nolikumā noteiktajam programmas mērķim.
8.
Dažādi
Padome pieņem zināšanai informāciju par plānoto elektronisko rakstisko procedūru.
Sēdi slēdz: plkst.13:04
Sēdes vadītājs:
Sabiedrības integrācijas fonda
padomes priekšsēdētāja pilnvarotā persona

/paraksts/

Protokolēja:
Sabiedrības integrācijas fonda
Administratīvā un finanšu departamenta direktore
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/paraksts/

Imants Parādnieks

Antra Ripa

