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1.

PROGRAMMAS APRAKSTS

1.1.

Pamatojums

Programma „Atbalsts medijiem Covid-19 radīto negatīvo seku mazināšanai”
(turpmāk – programma) tiek īstenota pamatojoties uz Ministru kabineta 2020. gada 7. aprīļa
rīkojumu Nr. 159, Ministru kabineta 2020. gada 7. aprīļa rīkojumu Nr. 160 un Informatīvo
ziņojumu „Par atbalsta risinājumiem Covid-19 krīzes radīto negatīvo seku mazināšanai
mediju nozarei”.

1.2.

Programmas mērķis

Sniegt atbalstu komerciālo drukāto un digitālo mediju darbības nepārtrauktībai un
kapacitātes stiprināšanai, kā arī sabiedriski nozīmīga satura veidošanai ārkārtējās situācijas
laikā, lai nodrošinātu sabiedrībai iespēju saņemt daudzpusīgu informāciju un viedokļus par
COVID-19 krīzes pārvarēšanu.
Prioritāri atbalstāmi mediji, kas veido neatkarīgu žurnālistikas oriģinālsaturu, it īpaši
pētnieciskās un analītiskās žurnālistikas žanrā un informatīvi analītiskā satura žanrā.
Finansējums prioritāri būs pieejams tiem medijiem, kas varēs pierādīt ieņēmumu
kritumu par 30% salīdzinājumā 2019.gada attiecīgo mēnesi.

1.3.

Pieejamais finansējums

Programmā pieteikumiem pieejamais finansējums ir 283 088 euro (divi simti astoņsdesmit
trīs tūkstoši astoņdesmit astoņi) euro, tai skaitā:
1.3.1. 106 057 euro nacionāla mēroga drukāto mediju un interneta ziņu portālu
atbalstam.
Maksimālais pieejamais finansējums pamatdarbības nodrošināšanai ārkārtējās
situācijas periodā vienam pieteicējam – 15 000 euro. Gadījumā, ja medijam saturs
papildu drukātajam izdevumam tiek veidots arī interneta ziņu portālam, tad
maksimālais pieejamais finansējums ir 20 000 euro.
1.3.2. 55 200 euro abonēto preses izdevumu mēneša piegādes izmaksām ārkārtējās
situācijas laikā.
Pieejamais finansējums katram pieteicējam atbilstoši mēneša izmaksām par
abonētās preses piegādi (atbilstoši Latvijas Pasta izziņai vai rēķinam).
1.3.3. 71 831 euro elektronisko plašsaziņas līdzekļu programmu mēneša apraides
izmaksām ārkārtējās situācijas laikā;
Pieejamais finansējums katram pieteicējam atbilstoši mēneša izmaksām par
apraides izmaksām (atbilstoši noslēgtajiem līgumiem un rēķiniem).
1.3.4. 50 000 euro reģionālo drukāto mediju un interneta ziņu portālu, kā arī Latvijas
diasporas mediju atbalstam.
Maksimālais pieejamais finansējums pamatdarbības nodrošināšanai ārkārtējās
situācijas periodā vienam pieteicējam – 6 000 euro.
Gadījumā, ja medijam saturs papildu drukātajam izdevumam tiek veidots arī
interneta ziņu portālam, tad maksimālais pieejamais finansējums ir 7 000 euro.
Viens pretendents var iesniegt pieteikumu uz ne vairāk kā divām kategorijām, kur viena
no kategorijām ir medija darbības atbalsts – 1.3.1. vai 1.3.4.punktā minētā, otra - apraides vai
pasta piegāžu izmaksas – 1.3.2. vai 1.3.3.punktā minētā kategorija.
Ja pretendents plāno iesniegt pieteikumus divās kategorijās, tas par katru no kategorijām
sagatavo atsevišķu pieteikumu.
2

Pretendenti, kas iesnieguši pieteikumu 20.04.2020. izsludinātajā konkursā „Atbalsts
medijiem Covid-19 krīzes radīto negatīvo seku mazināšanai” šajā papildus izsludinātajā
konkursā pieteikumus iesniegt nevar. 20.04.2020. izsludinātajā konkursā iesniegtie, bet
neapstiprinātie un nenoraidītie pieteikumi tiks atkārtoti vērtēti šī papildus izsludinātā
konkursa ietvaros.
Pretendenti, kas saņēmuši atbalstu 20.04.2020. izsludinātā konkursa ietvaros nevar
pretendēt uz šī konkursa finansējumu.
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2.

2.1.

PIETEIKUMU KONKURSA NOTEIKUMI

Atbalsta pieprasījuma iesniedzēji

2.1.1. visiem pretendentiem jāatbilst šādiem nosacījumiem:
2.1.1.1. tas ir reģistrēts vismaz divus gadus (prasība par divu gadu reģistrācijas termiņu
1
neattiecas uz interneta vietnēm) un kuru satura veidošanā iesaistītajam personālam ir saistošs
ētikas kodekss (vai rīcības kodekss Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma 24.panta piektās
daļas izpratnē) vai kuru pieteikumā norādītais personāls ir ar biedra statusu tādās žurnālistu
profesionālajās organizācijās, kuras piemēro pašregulatīvu ētikas kodeksu;
2
2.1.1.2. medijs ir redakcionāli neatkarīgs no īpašnieka un patiesā labuma guvēja ;
2.1.1.3. medija mērķauditorija ir plaša sabiedrība un tas nav vērsts uz atsevišķu profesionālo
grupu vai specializētu interešu jomu vai segmentu apkalpošanu (piemēram, tirdzniecība,
rūpniecība, reklāma un komercija);
2.1.1.4. medijā vismaz kopš 2019.gada 1.janvāra pastāvīgi ar darba līgumu pilnā slodzē
3
nodarbina vismaz vienu cilvēku satura veidošanā .
2.1.1.5. vismaz 60% (daļa no kopējās izdevuma apdrukas platības) no medija satura ir
redakcionāls produkts (redakcionāls saturs nav, piemēram, sludinājumi, kā arī reklāma un cits
4
apmaksāts saturs);
Pretendents kopā ar pieteikumu iesniedz organizācijas atbildīgās amatpersonas parakstītu
apliecinājumu par atbilstību augstāk minētajām prasībām un dokumentus un materiālus, kas to
pierāda. Komisijai ir tiesības pieprasīt papildu dokumentus un materiālus, kas apliecina
atbilstību minētajām prasībām.
2.1.2. Ievērojot 2.1.1.punktā minēto, uz programmas atbalstu var pretendēt:
2.1.2.1.Latvijā reģistrētas juridiskas personas, kas ir īpašnieki tādiem nacionāliem (kuru
pamatmērķauditorija ir visa Latvija) masu informācijas līdzekļiem, kas veido redakcionāli
neatkarīgu žurnālistikas saturu. Jābūt pieejamai informācijai par medija patiesā labuma
guvēju.
2.1.2.2.reģionālie un vietējie drukātie mediji5, kas veido redakcionāli neatkarīgu žurnālistikas
saturu. Jābūt pieejamai informācijai par medija patiesā labuma guvēju.
2.1.2.3. Latvijas diasporas mediji – Latvijā vai ārvalstīs reģistrētas juridiskas personas, kas ir
īpašnieki tādiem masu informācijas līdzekļiem (drukātajiem vai interneta ziņu portāliem), kas
veido redakcionāli neatkarīgu žurnālistikas saturu. Jābūt pieejamai informācijai par medija
patiesā labuma guvēju.
2.1.3. Pieteikumu nedrīkst iesniegt:
2.1.3.1. valsts vai pašvaldības iestāde;
2.1.3.2. pretendenti, kas atrodas publisko personu (arī publisko personu kapitālsabiedrību)
kontrolē (piemēram, pieder >50% kapitāla daļu);

1 Interneta vietne (medijs) attiecīgi vismaz četrus gadus funkcionāli ir darbojies kā masu informācijas līdzeklis.
2 Skatīt, piemēram, likuma „Par presi un citiem masu informācijas līdzekļiem” 8., 9., 15. un 16.pantu.
3 Tostarp, bet ne tikai žurnālistus, reportierus, redaktorus, komentētājus, fotogrāfus, programmu vadītājus,
raidījumu vadītājus, ētera personības.
4 Televīzijas programma netiek ieskaitīta kopējā izdevuma apdrukas platībā, no kuras tiek rēķināti 60%.
5 Drukātie mediji, kuru saturs ir adresēts noteikta reģiona vai novada iedzīvotājiem, ietver tā problēmu un
aktualitāšu izklāstu, kā arī pārsvarā tiek izplatīts noteiktas administratīvas teritorijas robežās.
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2.1.3.3. pretendenti, kuriem pasludināta maksātnespēja, kuri atrodas likvidācijas procesā, tiem
ir tikusi apturēta saimnieciskā darbība, pret tiem ir uzsākta tiesvedība par darbības izbeigšanu,
maksātnespēju vai bankrotu, vai ir uzsākts tiesiskās aizsardzības process;
2.1.3.4. pretendenti, kuri ir atbildīgi par būtiskiem (kompetentā institūcija noteikusi
maksimālo sodu) žurnālistu profesionālās ētikas pārkāpumiem savā darbībā 12 mēnešu
periodā pirms konkursa izsludināšanas dienas;
2.1.3.5. pretendenti, kuriem uz 07.03.2020. ir nodokļu parādi un valsts sociālās
6
apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas pārsniedz 150 euro un nav iesniegts atbilstošs
pierādījums par parāda dzēšanu uz pieteikuma iesniegšanas brīdi;
2.1.3.6. pretendenti, kuri ir veikuši krāpšanas, korupcijas vai jebkādas citas pretlikumīgas
darbības, kas ir konstatētas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un ir saistīti ar plašsaziņas
līdzekļa darbības īstenošanu;
2.1.3.7. pretendenti, kuri ir snieguši nepatiesu informāciju nolūkā saņemt finansējumu;
2.1.3.8. pretendenti, kuriem de minimis atbalsts (kā vienotam uzņēmumam) kopā ar kārtējā un
divos iepriekšējos fiskālajos gados piešķirto de minimis atbalstu ir sasniedzis 200 000 euro
robežu saskaņā ar Eiropas Komisijas attiecīgajām regulām par de minimis atbalsta sniegšanu.
Pretendents kopā ar pieteikumu iesniedz organizācijas atbildīgās amatpersonas
parakstītu apliecinājumu, apliecinot, ka uz to nav attiecināmi augstāk minētie ierobežojumi.

2.2.

Pieteikuma izmaksu atbilstība

2.2.1. Attiecināmās izmaksas
Pieteikumu iesniedzēji 1.3.1. un 1.3.4. punktā minētajā kategorijā var ietvert šādas
uzņēmuma pamatdarbības izmaksas:
•

Personāla atlīdzība un ar to saistītās nodokļu maksājumu izmaksas (t.sk.
uzņēmējdarbības riska valsts nodeva), ievērojot nosacījumu, ka tās nepārsniedz
atbilstošas kvalifikācijas un profila personāla vidējās atlīdzības izmaksas.
• darba devēja sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas;
• telpu nomas un komunālo maksājumu izmaksas;
• sakaru pakalpojumu izmaksas;
• kancelejas preces;
• poligrāfijas izmaksas;
• grāmatvedības pakalpojumu izmaksas.
Izmaksas attiecināmas par periodu no 14.03.2020. līdz 30.06.2020.
Pieteikumu iesniedzēji 1.3.2.kategorijā var ietvert šādas uzņēmuma pamatdarbības izmaksas:
•

abonēto preses izdevumu mēneša piegādes izmaksas par laiku no 14.03.2020. līdz
14.04.2020.

Pieteikumu iesniedzēji 1.3.3.kategorijā var ietvert šādas uzņēmuma pamatdarbības izmaksas:
•

elektronisko plašsaziņas līdzekļu programmu mēneša apraides izmaksas par laiku no
14.03.2020. līdz 14.04.2020.

2.2.2. Neattiecināmās izmaksas
Neattiecināmas ir šādas izmaksas:
• debeta procentu maksājumi par finanšu darījumiem;
• naudas sodi, līgumsodi, nokavējuma procenti un tiesvedības izdevumi;
6

Parāda (ne)esamību pārbauda VID publiskojamajā datu bāzē https://www6.vid.gov.lv/NPAR. Ja parāds
konstatēts uz pieteikuma iesniegšanas brīdi, pieteikums tiks automātiski noraidīts.
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•

2.3.

pamatlīdzekļu iegādes izmaksas;
zemes un nekustamā īpašuma iegādes izmaksas;
būvniecības un telpu remonta izmaksas;
izmaksas, kas jau tiek finansētas no citiem finanšu avotiem, t.sk. Mediju atbalsta
fonda pieteikumu ietvaros;
skaidras naudas izmaksas, kā arī izmaksas, kas nav izsekojamas (bez rakstiska
pamatojuma dokumenta);
pievienotās vērtības nodoklis, ja to plānots atgūt no valsts budžeta atbilstoši
attiecīgajiem normatīvajiem aktiem par pievienotās vērtības nodokli (PVN);
citas izmaksas, kas neatbilst Konkursa nolikuma 2.2.1.punktā minētajiem
nosacījumiem.

De minimis atbalsta sniegšana

Programmas ietvaros sniegtais atbalsts tiks sniegts atbilstoši Komisijas Regulai (EK)
Nr.1407/2013 (2013.gada 18.decembris) par Līguma par Eiropas Savienības darbību (turpmāk
– LESD) 107. un 108. panta piemērošanu de minimis atbalstam (publicēta ES Oficiālajā
Vēstnesī L352, 24.12.2013), kas aizstāj Komisijas 2006.gada 15.decembra Regulu (EK)
Nr.1998/2006 par Līguma 87. un 88.panta piemērošanu de minimis atbalstam.
Saskaņā ar attiecīgo regulējumu de minimis atbalsts ir vienam vienotam uzņēmumam
noteiktā laikposmā piešķirts atbalsts, kurš nepārsniedz 200 000 euro augšējo robežu trīs
fiskālo gadu periodā, neietekmē tirdzniecību starp dalībvalstīm un/vai neizkropļo konkurenci,
vai nedraud izkropļot to, un tādēļ uz to neattiecas Līguma 107.panta 1.punkts, līdz ar to uz de
minimis atbalstu neattiecas paziņošanas procedūra (kas paredzēta LESD 108.panta 3.punktā).
De minimis atbalsta sniegšana notiks ievērojot Komercdarbības atbalsta kontroles
likumā noteikto un Ministru kabineta 2018.gada 21.novembra noteikumos Nr.715 “Noteikumi
par de minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību un de minimis atbalsta uzskaites
veidlapu paraugiem” noteikto kārtību un saskaņā ar šo noteikumu 20., 21. un 22.punktu
atbalsta pretendents pirms pieteikuma iesniegšanas atbalsta sniedzējam de minimis atbalsta
saņemšanai de minimis atbalsta uzskaites sistēmā sagatavo un apstiprina šo noteikumu 1.
pielikumā minēto informāciju. Atbalsta pretendents, iesniedzot atbalsta sniedzējam
pieteikumu de minimis atbalsta saņemšanai, pieteikumam pievieno sistēmā sagatavotās
veidlapas izdruku vai norāda sistēmā izveidotās un apstiprinātās pretendenta veidlapas
identifikācijas numuru. Atbalsta pretendents ir atbildīgs par veidlapā sniegtās informācijas
pilnīgumu un patiesumu.
Ņemot vērā minēto, pretendentam kopā ar pieteikumu ir jāiesniedz aizpildīta
Veidlapa par sniedzamo informāciju de minimis atbalsta uzskaitei un piešķiršanai
(veidlapa pievienota nolikuma pielikumā kā pielikums Nr.3)
Tāpat pretendentiem, kas pieteiksies konkursā būs jāievēro Sabiedrības
integrācijas fonda padomes apstiprināto Latvijas valsts budžeta finansētās programmas
„Atbalsts medijiem Covid-19 krīzes radīto negatīvo seku mazināšanai” DE MINIMIS
atbalsta piešķiršanas metodiku, kas pievienota šā nolikuma pielikumā (pielikums Nr.4)
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3.

PIETEIKUMA SAGATAVOŠANA UN IESNIEGŠANA

Pretendents aizpilda Pieteikuma veidlapu (konkursa nolikuma 1. un 2.pielikums (ja
attiecināms)) un iesniedz Sabiedrības integrācijas fondam elektroniska dokumenta formā (tas
ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un apliecināts ar laika zīmogu) līdz 15.05.2020. uz
e-pasta adresi: mediji@sif.gov.lv, e-pasta temata ailē norādot pieteikuma iesniedzēja
nosaukumu. Pieteikuma iesniedzējs saņems automātisku sistēmas paziņojumu par e-pasta
saņemšanu, taču tā atvēršana un elektroniskā paraksta identitātes un derīguma pārbaude tiks
veikta tikai pēc pieteikumu iesniegšanas termiņa beigām.
Pieteikumam pievieno:
• dokumentus, kas apliecina iesniedzēja atbilstību nolikuma 2.1.1. (saite uz ētikas
kodeksu interneta vietnē vai ētikas kodeksa kopija);
• 1.3.2. un 1.3.3. punktā minētajās kategorijās – izmaksas pamatojošo dokumentu
kopijas (Latvijas pasta izziņa vai līgums un rēķins par apraides izmaksām);
• grāmatvedības konta apgrozījuma pārskatu par ieņēmumiem periodā no 14.03.2019.
līdz 14.04.2019. un periodā no 14.03.2020. līdz 14.04.2020.
• Veidlapu par sniedzamo informāciju de minimis atbalsta uzskaitei un piešķiršanai.
Pieteikumam var pievienot arī citus pielikumus pēc iesniedzēja ieskata.
Pieteikuma veidlapu aizpilda datorrakstā latviešu valodā.
Visus dokumentus iesniedz latviešu valodā. Ja kāds no pieteikumam pievienotajiem
dokumentiem nav latviešu valodā, tam pievieno tulkojumu latviešu valodā (var būt bez
notariāla apliecinājuma).
Informāciju par iespēju saņemt elektronisko parakstu bez maksas
meklējiet
https://www.eparaksts.lv/lv/Produkti/Privatpersonam/mid/apraksts.
Līgumu par paraksta lietošanu piegādā bez maksas visā Latvijas teritorijā. Arī paraksta
lietošana ir bez maksas.
Ja tomēr nav iespējams pieteikumu iesniegt elektroniski (parakstītu ar drošu elektronisko
parakstu un laika zīmogu) to var iesniegt klātienē papīra formā:
Sabiedrības integrācijas fondā
Aspazijas bulvāris 24 (3.stāvā),
Rīgā, LV-1050,
iepriekš vienojoties ar Sabiedrības integrācijas fondu par iesniegšanas laiku.
Iesniedzot pieteikumu papīra formātā, tam jābūt cauršūtam (pieteikuma veidlapa un
pielikumi), apzīmogotam (ja attiecināms) un parakstītam, parakstam atšifrētam un lapām
sanumurētām, kā arī jānorāda lappušu skaits un caurauklošanas datums. Pieteikuma
oriģinālam pievieno tā elektronisko kopiju elektroniskā datu nesējā (pieteikuma veidlapa un
tāme). Pieteikuma iesniedzējam jānodrošina pieteikuma elektroniskās kopijas atbilstība papīra
formā iesniegtajam oriģinālam.
Pieteikumu iesniegšanas termiņš ir 15.05.2020.
Pieteikumu iesniegšanas datums ir pieteikuma saņemšanas datums Sabiedrības
integrācijas fondā.
Sabiedrības integrācijas fonds izskatīs tikai tos pieteikumus, kuri būs iesniegti norādītajā
termiņā. Ja pieteikums tiks iesniegts pēc norādītā termiņa, tas netiks vērtēts.
Jautājumus par pieteikuma sagatavošanu var sūtīt e-pastā uz konkursi@sif.gov.lv, vai zvanot
uz tālruni 22811002.
7

PIETEIKUMU VĒRTĒŠANA UN ATLASE

4.

Atbalsta pieprasījumus pēc atbilstības vērtēšanas kritērijiem vērtē Sabiedrības
integrācijas fonda sekretariāts.
Pieteikumus, kas iesniegti nolikuma 1.3.1. un 1.3.4.punktā minētajās kategorijās vērtē
Sabiedrības integrācijas fonda padomes 30.04.2020. apstiprināta vērtēšanas komisija
(prot.Nr.2020-3 III daļas 1. §) (turpmāk – komisija), kura sastāv no 4 (četriem) augstskolu
pārstāvjiem, iekļaujot reģionālo augstskolu pārstāvjus, kurās ir komunikāciju (mediju)
programmas (iegūstot sociālo zinātņu grādu (bakalaura vai maģistra) komunikācijas vai
mediju studijās), un 3 (trīs) valsts pārvaldes institūciju pārstāvjiem, no kuriem divi Kultūras
ministrijas delēģēti pārstāvji un viens Sabiedrības integrācijas fonda pārstāvis, kas vada
komisijas darbu, taču vērtēšanā nepiedalās.
Komisija darbojas un pieteikumus vērtē saskaņā ar Sabiedrības integrācijas fonda
padomes 2020.gada 7.februāra lēmumu (protokols Nr.2, 7.3.§) apstiprinātu vērtēšanas
komisijas nolikumu.
Pieteikumus, kas iesniegti nolikuma 1.3.2. un 1.3.3.punktā minētajās kategorijās izskatīs
Sabiedrības integrācijas fonda sekretariāts un, ja pieteikums atbildīs nolikumā minētajiem
atbilstības kritērijiem, ieteiks Sabiedrības integrācijas fonda padomei apstiprināšanai. Ja
nolikuma 1.3.2. un 1.3.3.punktā minētajās kategorijās pieprasītā finansējuma apjoms
pārsniedz šajās kategorijās pieejamo finansējumu, tad finansējums tiek piešķirts pieteikuma
iesniedzējiem, sarindojot tos pēc ieņēmumu samazinājuma, prioritāti dodot iesniedzējiem, ar
lielāko ieņēmumu kritumu.
4.1. Pieteikumu atbilstības vērtēšanas kritēriji
1. Atbilstības kritēriji
Nr.
1.1.

1.2.

Kritērijs
Pieteikuma iesniedzējs atbilst nolikuma 2.1.1. un 2.1.2. punktā
izvirzītajām prasībām un nav konstatēti 2.1.3.punktā noteiktie
izslēdzošie kritēriji
Pieteikums atbilst nolikuma 1.2.punktā minētajam programmas
mērķim un vismaz vienai 1.3.punktā minētajai kategorijai

Vērtējums
jā/nē
jā/nē

Ja pieteikums neatbildīs kādam no atbilstības vērtēšanas kritērijiem, tas tiks noraidīts.
4.2. Pieteikumu kvalitātes vērtēšanas kritēriji (tikai nolikuma 1.3.1. un 1.3.4. minētajām
kategorijām)

Nr.

Kritērijs

2.1.

Pieteikuma iesniedzēja
ieņēmumu samazinājuma
apmērs 2020. gada martā
attiecībā pret 2019. gada
martu (%)

Maksmim
ālais
punktu
skaits

Punktu skala

5

(5 punkti) Pieteikuma iesniedzēja
ieņēmumu samazinājums ir >30%.
(3 punkti) Pieteikuma iesniedzēja
ieņēmumu samazinājums ir 20 - 30%.
(1 punkti) Pietekuma iesniedzēja
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2.2.

Tāmes pamatotība
atbilstība

un

ieņēmumu samazinājums līdz 20%.
(4 punkti) Tāme ir pamatota un
saprotama.
(3 punkti) Tāme ir pamatota un
saprotama,
tomēr
konstatējamas
atsevišķas nepilnības.
(2 punkti) Tāme ir daļēji pamatota un/vai
saprotama.
(0 punkti) Tāme nav saprotama, tajā ir
pilnībā nepamatotas pozīcijas, neatbilstoši
aprēķini.
(2 punkti) Pieteikuma iesniedzēja
līdzšinējā darbība ir vērsta uz plašas
auditorijas informēšanu nacionālā mērogā
vai visa reģiona mērogā (reģionālajiem
medijiem).
(0 punkti) Pieteikuma iesniedzēja
līdzšinējā darbība ir vērsta uz šauru
interešu grupu sasniegšanu.
(5 punkti) Pieteikuma iesniedzēja
līdzšinējā darbība ir balstīta oriģinālsatura
veidošanā.
(2 punkts) Pieteikuma iesniedzēja
darbība ir daļēji vērsta uz oriģinālsatura
veidošanu.
(0 punkti) Pieteikuma iesniedzēja
darbība nav balstīta oriģinālsatura
veidošanā.
(5 punkti) Pieteikuma iesniedzēja
līdzšinējā darbība galvenokārt ir balstīti
pētnieciskajā un analiītiskajā žurnālistikā.
(3 punkts) Pieteikuma iesniedzēja
darbība pamatā nav balstīta pētnieciskajā
un analītiskajā žurnālistikā, bet tiek
izstrādāti projekti arī šajā žurnālistikas
žanrā.
(0 punkti) Pieikuma iesniedzēja darbība
nav vērsta uz pētnieciskās un analītiskās
žurnālistikas veikšanu.

4

2.3.

Pieteikuma
iesniedzēja
darbība ir vērsta uz plašas
auditorijas informēšanu.

2

2.4.

Pieteikuma iesniedzēja
darbība ir vērsta uz
oriģinālsatura veidošanu.

5

2.5.

Pieteikuma
iesniedzēja
darbība ir vērsta uz
pētnieciskās un analītiskās
žurnālistikas veikšanu.

5

KOPĀ

21

Izvērtētie pieteikumi tiks sarindoti secībā pēc iegūtā kopējā punktu skaita kvalitātes
vērtēšanas kritērijos katrā no kategorijām. Ja vairāki pieteikumi būs ieguvuši vienādu punktu
skaitu, priekšroka tiks dota pieteikumam, kurš būs ieguvis augstāku vidējo punktu skaitu 2.1.
un 2.5. vērtēšanas kritērijā. Pārējie pieteikumi, kuriem nepietiks finansējuma, tiks noraidīti.
Gadījumā, ja kādā no konkursa kategorijām paredzētais finansējums netiek pilnībā
izlietots, konkursa komisija var ierosināt pārdalīt finansējumu uz citu vai citām konkursa
finansējuma daļām.
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4.3. Pieteikuma administratīvās vērtēšanas kritēriji
3. Administratīvās vērtēšanas kritēriji
Nr.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.

Kritērijs
Pieteikuma īstenošanas periods atbilst Konkursa nolikuma 2.2.1.punktā
noteiktajam termiņam (atbilstoši kategorijai)
Plānotās izmaksas atbilst Konkursa nolikuma 2.2.1.punktā noteiktajām
attiecināmajām izmaksām
Pieteikuma tāme ir aritmētiski precīza
Pieprasītais finansējums nepārsniedz 1.3.punktā norādīto vienam
pieteikumam pieejamo maksimālo programmas finansējumu

Vērtējums
jā/nē
jā/nē
jā/nē
jā/nē

Ja pieteikums vai tāme neatbildīs kādam no administratīvās vērtēšanas kritērijiem,
Sabiedrības integrācijas fonds pirms līguma slēgšanas lūgs veikt nepieciešamos precizējumus.
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5.

5.1.

ATBALSTA PIEŠĶIRŠANA UN ATSKAITĪŠANĀS KĀRTĪBA

Pieteikumu apstiprināšana un līgumu slēgšana

Lēmumus par pieteikumiem, kas iesniegti nolikuma 1.3.2. un 1.3.3.punktā minētajās
kategorijās pieņems Sabiedrības integrācijas fonda padome, pamatojoties pieteikumu
atbilstības izvērtējumu.
Lēmumus par pieteikumiem, kas iesniegi nolikuma 1.3.1. un 1.3.4.punktā minētajās
kategorijās pieņems Sabiedrības integrācijas fonda padome, balstoties uz Vērtēšanas
komisijas sniegto vērtējumu. Sabiedrības integrācijas fonds rakstiski informēs pieteikumu
iesniedzējus par vērtēšanas rezultātiem 5 darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas.
Ar apstiprināto pieteikumu iesniedzējiem Sabiedrības integrācijas fonds slēgs līgumus
par programmas atbalsta piešķiršanu.

5.2.

Maksājumu veikšana

Sabiedrības integrācijas fonds veiks maksājumu 100% apmērā no apstiprinātā
programmas atbalsta finansējuma uz pieteikuma iesniedzēja norādīto bankas kontu 5 darba
dienu laikā pēc līguma parakstīšanas.

5.3.

Pārskati

Pēc visu pieteikumā (pieteikuma tāmē) plānoto izmaksu apmaksas veikšanas
pieteikuma iesniedzējam jāiesniedz Sabiedrības integrācijas fondā veikto izmaksu
apliecinošie dokumenti, t.sk. konta izdruka par veiktajiem maksājumiem.
Ja finansējums ir izlietots neievērojot nolikuma noteikumus, atbalsta saņēmējam
neatbilstoši izlietotā finansējuma daļa ir jāatmaksā Sabiedrības integrācijas fondam.

6. PIELIKUMI
1.pielikums: Pieteikuma veidlapa (Word formātā)
2.pielikums: Pieteikuma tāme (Excel formātā)
3.pielikums: Veidlapa par sniedzamo informāciju de minimis atbalsta uzskaitei un
piešķiršanai
4.pielikums: Latvijas valsts budžeta finansētās programmas „Atbalsts medijiem Covid-19
krīzes radīto negatīvo seku mazināšanai” DE MINIMIS atbalsta piešķiršanas metodika

Sabiedrības integrācijas fonda
padomes priekšsēdētājs

Nauris Puntulis
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