
 

 

 

 

 

 

Rīgā 2021. gada 15. aprīlī 

 

LĒMUMS Nr. 175/1-2 

 

Par grozījumiem konkursa "Ziņu satura veidošana elektroniskajos plašsaziņas 

līdzekļos, kas raida televīzijas un radio programmas" nolikumā  

 

Ar Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes (turpmāk – Padome) 

2021. gada 18. februāra lēmumu Nr. 88/1-2 apstiprināts konkursa "Ziņu satura veidošana 

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

izsludināts konkurss. Konkursa finansējums EUR 200 000,00. Konkurss izsludināts, ņemot 

vērā Padomei piešķirto finansējumu kvalitatīva vietējā satura radīšanai, stiprinot Latvijas 

informatīvo un kultūrtelpu, EUR 250 000,00 apmērā.  

Atbilstoši Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma (redakcijā, kas bija spēkā līdz 

2020. gada 31. decembrim) 60. panta pirmās daļas 9. punktam Padome nodrošina piešķirto 

valsts budžeta līdzekļu efektīvu un lietderīgu izlietošanu sabiedrības interesēs. Savukārt 

saskaņā ar Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 

2. panta pirmo daļu publiska persona rīkojas ar saviem finanšu līdzekļiem un mantu likumīgi, 

tas ir, jebkura rīcība ar publiskas personas finanšu līdzekļiem un mantu atbilst ārējos 

normatīvajos aktos paredzētajiem mērķiem, kā arī normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai. 

Ņemot vērā minēto, lai segtu Padomes izdevumus, nepieciešams samazināt izdevumus 

subsīdijām un dotācijām, un palielināt izdevumus atlīdzībai  EUR 12 500,00 apmērā. 

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 Padomes 

2021. gada 18. februāra lēmumu Nr. 88/1-2 apstiprināto konkursa nolikumu, Padome 

 

nolemj:  
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1. Veikt šādus grozījumus konkursa "Ziņu satura 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 187 500,- (viens simts astoņdesmit septiņi tūkstoši pieci simti 

euro un 00 euro centi) no pieejamā finansējuma EUR 250 000,- 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: 

 

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 

 

 

 

187 500 

 

 

 

100 000 

 

  

 

 

 

140 000 

 

 

 

  

 

 

 

 

2 projekti 

 

 

1.3.Izteikt 4.2. punktu šādā redakcijā: 

"Ziņu saturs tiek veidots un izplatīts latviešu valodā ar mērķi stiprināt informatīvo telpu un 

aptvert iespējami plašu un daudzveidīgu – komerciālajos nacionālajos, reģionālajos un vietējos 

elektroniskajos plašsaziņas līdzekļos, kas raida radio un televīzijas programma latviešu valodā, 

kā arī citās satura izplatīšanas platformās, laika posmā no 2021. gada 1. jūnija 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 "Ziņu satura veidošana elektroniskajos plašsaziņas līdzekļos, kas raida 

televīzijas un radio programmas" nolikums (jaunā redakcijā) uz 29 (divdesmit deviņām) 

lapām.  

 

http://www.neplpadome.lv/
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Padomes priekšsēdētājs                    Ivars Āboliņš 

 

 

DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU 


