
 

 

 

 

 

 

Rīgā 2021. gada 9. aprīlī 

 

LĒMUMS Nr. 168/1-2 

 

Par grozījumiem konkursa "Sabiedriski nozīmīga satura, kas stiprina Latvijas 

kultūrtelpu, veidošana elektroniskajos plašsaziņas līdzekļos, kas raida televīzijas un 

radio programmas" nolikumā  

 

Pamatojoties uz  Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu un to pārvaldības likuma 

pārejas noteikumu 1. punktu un Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma (redakcijā, kas bija 

spēkā līdz 2020. gada 31. decembrim) 71. panta otro daļu, kā arī ņemot vērā ar Nacionālās 

elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes (turpmāk – Padome) 2021. gada 25. februāra 

lēmumu Nr. 104/1-2 "Par konkursa "Sabiedriski nozīmīga satura, kas stiprina Latvijas 

kultūrtelpu, veidošana elektroniskajos plašsaziņas līdzekļos, kas raida televīzijas un radio 

programmas" nolikuma apstiprināšanu un konkursa izsludināšanu" apstiprināto konkursa 

nolikumu, kā arī ar Padomes 2021. gada 23. marta lēmumu Nr. 140/1-2 apstiprinātos 

grozījumus konkursa nolikumā, Padome 

nolemj:  

 

1. Veikt šādus grozījumus konkursa "Sabiedriski nozīmīga satura, kas stiprina 

Latvijas kultūrtelpu, veidošana elektroniskajos plašsaziņas līdzekļos, kas raida televīzijas un 

radio programmas" nolikuma apstiprināšanu un konkursa izsludināšanu" nolikumā:  

1.1.Izteikt 1.4. punktu šādā redakcijā: 

"Konkursa finansējums ir EUR 124 990,- (viens simts divdesmit četri tūkstoši deviņi simti 

deviņdesmit euro un 00 euro centi) no pieejamā finansējuma EUR 500 000,- apmērā, kas 

piešķirti Padomei sabiedriskā pasūtījuma īstenošanai komerciālajos elektroniskajos plašsaziņas 

līdzekļos." 

1.2.Izteikt 3.4. punktu šādā redakcijā: 

Konkursa finansējuma sadalījums un noteiktie rādītāji: 
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Konkursa 

finansējums 

(EUR) 

Viena projekta 

īstenošanai 

maksimāli 

piešķiramais 

finansējuma apjoms 

(EUR) konkursa 

ietvaros 

Vienam 

elektroniskajam 

plašsaziņas 

līdzeklim 

maksimāli 

piešķiramais 

finansējuma apjoms 

(EUR) konkursa 

ietvaros 

Viena 

elektroniskā 

plašsaziņas 

līdzekļa 

maksimāli 

atbalstāmo 

projektu skaits 

konkursa ietvaros 

 

 

 

124 990 

 

 

 

50 000 

 

  

 

 

 

75 000 

 

 

 

  

 

 

 

 

2 projekti 

 

 

1.3.Izteikt 3.11. punktu šādā redakcijā:  

"Pretendentu izvērtēšana un lēmumu pieņemšana notiek ne vēlāk kā 2021. gada 15. aprīlī." 

1.4.Izteikt 4.2. punktu šādā redakcijā: 

"Satura vienības tiek veidotas un izplatītas latviešu valodā, pēc iespējas nodrošinot subtitrus vai 

surdotulkojumu, ar mērķi aptvert iespējami plašu un daudzveidīgu auditoriju, t.sk. redzes 

invalīdus – komerciālos nacionālajos, reģionālajos un vietējo elektroniskajos plašsaziņas 

līdzekļos, kas raida radio un televīzijas programma latviešu valodā, kā arī citās satura 

izplatīšanas platformās, laika posmā no 2021. gada 28. maija līdz 2021. gada 14. novembrim 

(ieskaitot)" 

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

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

 

Pielikumā: Konkursa "Sabiedriski nozīmīga satura, kas stiprina Latvijas kultūrtelpu, veidošana 

elektroniskajos plašsaziņas līdzekļos, kas raida televīzijas un radio programmas" nolikuma 

apstiprināšanu un konkursa izsludināšanu" nolikums (jaunā redakcijā) uz 29 (divdesmit 

deviņām) lapām.  

 

 

Padomes priekšsēdētājs                    Ivars Āboliņš 

 

 

DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU 

http://www.neplpadome.lv/

