
 

 

 

 

 

 

 

 

Rīgā 2020. gada 17. aprīlī 

 

LĒMUMS Nr. 139 

 

Par grozījumiem konkursa "Par ziņu, informatīvi analītisko un pētniecisko raidījumu 

veidošanu un izplatīšanu komerciālajos nacionālajos elektroniskajos plašsaziņas 

līdzekļos" nolikumā  

 

Pamatojoties uz Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma 71. panta pirmo un otro daļu un 

saskaņā ar konkursa "Par ziņu, informatīvi analītisko un pētniecisko raidījumu veidošanu un 

izplatīšanu komerciālajos nacionālajos elektroniskajos plašsaziņas līdzekļos" nolikuma 

(apstiprināts par Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes (turpmāk – Padome) 

2020. gada 9. aprīļa lēmumu Nr. 131) 1.4. apakšpunktu, kas nosaka Padomes tiesības lemt par 

konkrētā Konkursa finansējuma palielinājumu vai samazinājumu ar mērķi efektīvi un lietderīgi 

izlietot piešķirtos budžeta līdzekļus kopējā piešķirtā finansējuma ietvaros, Padome 
 

nolemj:  

 

1. Veikt šādus grozījumus konkursa "Par ziņu, informatīvi analītisko un 

pētniecisko raidījumu veidošanu un izplatīšanu komerciālajos nacionālajos elektroniskajos 

plašsaziņas līdzekļos" nolikumā:  

a. izteikt 1.4. apakšpunktu šādā redakcijā:  

Konkursa finansējums EUR 463 045,17 (četri simti sešdesmit trīs tūkstoši četrdesmit pieci euro 

un 17 euro centi), ieskaitot PVN 21%, tā sadalījums ir EUR 350 463,84 komerciālajiem 

nacionālajiem elektroniskajiem plašsaziņas līdzekļiem, kas raida televīzijas programmas, un 

EUR 112 581,33 komerciālajiem nacionālajiem elektroniskajiem plašsaziņas līdzekļiem, kas 

raida radio programmas. Finansējumu veido daļa no EUR 1 000 000,-, kas piešķirti Padomei 

sabiedriskā pasūtījuma īstenošanai komerciālajos elektroniskajos plašsaziņas līdzekļos, lai 

nodrošinātu sabiedrībai iespēju saņemt daudzpusīgu informāciju un viedokļus par Covid-19 

krīzes pārvarēšanu, kā arī nodrošinātu valsts informatīvās telpas drošību un stiprinātu 

kvalitatīvas žurnālistikas pastāvēšanu un pieejamību komerciālajos elektroniskajos plašsaziņas 

līdzekļos. Finansējums piešķirts ar Ministru kabineta 2020.gada 7.aprīļa rīkojumu Nr.160 “Par 

finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem 

gadījumiem”” (prot. Nr. 22 42. §). Padome tiesīga lemt par konkrētā Konkursa finansējuma 

palielinājumu vai samazinājumu ar mērķi efektīvi un lietderīgi izlietot piešķirtos budžeta 

līdzekļus kopējā piešķirtā finansējuma ietvaros. 

 

b. izteikt 3.9. apakšpunktu šādā redakcijā: 

Konkursa finansējuma sadalījums un noteiktie rādītāji: 

 Konkursa 

finansējums 

(EUR) 

Konkursa 

kopējie 

rezultatīvie 

rādītāji 

Viena 

projekta 

īstenošanai 

maksimāli 

piešķiramais 

finansējuma 

Vienam 

elektroniskajam 

plašsaziņas 

līdzeklim 

maksimāli 

piešķiramais 

Viena 

elektroniskā 

plašsaziņas 

līdzekļa 

maksimāli 

atbalstāmo 
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apjoms 

(EUR) 

konkursa 

ietvaros 

finansējuma 

apjoms (EUR) 

konkursa 

ietvaros 

projektu skaits 

konkursa 

ietvaros 

TV 350 463,84 Kopējais TV 

satura vienību 

(raidījumu/ 

sižetu u.tml.) 

skaits, kas 

atbalstīts 

konkursa 

ietvaros, 

vismaz 25 

 

100000 250 000 3 projekti 

(4 projekti 

mediju grupas 

ietvaros) 

 

Radio  

 

112 581,33 Kopējais radio 

satura vienību 

(raidījumu/ 

sižetu u.tml.) 

skaits, kas 

atbalstīts 

konkursa 

ietvaros, 

vismaz 25 

50000 100000 

 

 

3 projekti 

(4 projekti 

mediju grupas 

ietvaros) 

 

 

 

2. Publicēt šo lēmumu Padomes interneta vietnē www.neplpadome.lv.  

3. Atbildīgais padomes loceklis par lēmuma izpildes kontroli ir Patriks Grīva.  
 

Pielikumā: Konkursa "Par ziņu, informatīvi analītisko un pētniecisko raidījumu veidošanu un 

izplatīšanu komerciālajos nacionālajos elektroniskajos plašsaziņas līdzekļos" nolikums (jaunā 

redakcijā) uz 14 (četrpadsmit) lapām.  
 

 

Padomes priekšsēdētājs                    Ivars Āboliņš 

 

 

 
DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA 

ZĪMOGU 

http://www.neplpadome.lv/

