
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rīgā 2020.gada 15.aprīlī 

 

LĒMUMS Nr.133 

 

Par grozījumiem konkursa “Par satura veidošanu reģionālajos un 

vietējos elektroniskajos plašsaziņas līdzekļos, kā arī elektroniskajos 

plašsaziņas līdzekļos, kas raida mazākumtautību valodās” nolikumā 

 

Pamatojoties uz Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma 71.panta pirmo un 

otro daļu un saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 72.panta pirmo daļu, kā arī 

ņemot vērā ar Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes (turpmāk – 

Padome) 2020.gada 14.aprīļa lēmumu Nr.132 “Par konkursa “Par satura 

veidošanu reģionālajos un vietējos elektroniskajos plašsaziņas līdzekļos, kā arī 

elektroniskajos plašsaziņas līdzekļos, kas raida mazākumtautību valodās” 

nolikuma apstiprināšanu un konkursa izsludināšanu” apstiprināto konkursa 

nolikumu, Padome 

nolemj: 

1. Veikt šādus grozījumus konkursa “Par satura veidošanu reģionālajos un 

vietējos elektroniskajos plašsaziņas līdzekļos, kā arī elektroniskajos plašsaziņas 

līdzekļos, kas raida mazākumtautību valodās” nolikumā: 

a. izteikt 3.8.punktu šādā redakcijā: 

“3.8.Konkursā atbilstoši konkursa nolikuma noteikumiem var piedalīties 

komerciālie elektroniskie plašsaziņas līdzekļi,  kuru minimālais gada apgrozījums 

(par iepriekšējo gadu) ir 

3.8.1.vismaz 50 000 euro (elektroniskajiem plašsaziņas līdzekļiem, kas raida 

televīzijas programmas); 

3.8.2.vismaz 20  000 euro (elektroniskajiem  plašsaziņas  līdzekļiem,  kas  raida  

radio programmas).”; 

b. izteikt nolikuma 7.6.punktu šādā redakcijā: 

“7.6.Ar katru konkursa uzvarētāju Padome nekavējoties noslēdz līgumu par 

raidījumu  veidošanu  un  izplatīšanu  komerciālajos elektroniskajos plašsaziņas 

līdzekļos, saskaņā ar konkursa nolikuma noteikumiem un iesniegtajam 

piedāvājumam.”; 

c. papildināt konkursa nolikuma 2.pielikumu ar precizējumu šādā 

redakcijā: 



 2 

“**Visam projekta izpildē iesaistītajam personālam (projekta īstenošanas laikā) 

ir jābūt darba tiesiskajās attiecībās ar pretendentu vai pretendenta sadarbības 

partneri, un par šiem darbiniekiem veicamas darba devēja valsts sociālās 

apdrošināšanas obligātās iemaksas, vai, pamatojot apstākļus, kāpēc piesaistītais 

personāls atbilstoši projekta ietvaros veicamajiem darbiem nav jāpieņem darbā 

darba tiesisko attiecību ietvaros, ar projekta izpildē iesaistīto personālu (projekta 

īstenošanās laikā) var slēgt uzņēmuma līgumu, vienlaicīgi nodrošinot sociālo 

apdrošināšanas iemaksu veikšanu tādā apmērā, kas atbilst (ir ne mazāks kā) darba 

tiesiskajās attiecībās veicamajam sociālo iemaksu apmēram. (Padome patur 

tiesības, izvērtējot projektu atskaites, pieprasīt sociālo apdrošināšanas iemaksu 

veikšanu apliecinošus dokumentus. Ja projekta īstenotājs nevarēs pierādīt minēto 

iemaksu veikšanu, finansējuma piešķīrējs var lemt par projekta finansējuma 

atmaksāšanu pilnībā vai daļā.)” 

 

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

3. Atbildīgais padomes loceklis par lēmuma izpildes kontroli ir Patriks 

Grīva. 

Pielikumā: 

Konkursa “Par satura veidošanu reģionālajos un vietējos elektroniskajos 

plašsaziņas līdzekļos, kā arī elektroniskajos plašsaziņas līdzekļos, kas raida 

mazākumtautību valodās” nolikums (jaunā redakcijā) uz 15 (piecpadsmit) lapām. 

 

Padomes priekšsēdētājs Ivars Āboliņš 

http://www.neplpadome.lv/

