Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes
2019.gada 5.decembra sēdes

DARBA KĀRTĪBA
Sēdes sākums plkst.10.00
1. Latvijas Universitātes veiktā pētījuma “Radio klausītāju paradumu izpēte, izmantojot sociālo
tīklu Facebook un Instagram lietotāju anketēšanu” prezentācija. (P.Grīva, G.Keistere)
Pulksten 10.00 uzaicināti Latvijas Universitātes pārstāvji.
2. Konkursa “Par komerciālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu tiesībām izplatīt televīzijas
programmas zemes apraidē ciparu formātā neaizsargāta jeb nekodēta pakalpojuma veidā
(bez maksas) visā Latvijas teritorijā 2020. un 2021.gadā” piedāvājumu atvēršana. (P.Grīva,
G.Keistere)
3. Konkursa “Par novadu ziņu televīzijas sižetu veidošanu 2020.gadā” piedāvājumu atvēršana.
(P.Grīva, G.Keistere)
4. SIA “Vidzemes Televīzija” (Re:TV) 2016.gada 27.decembra līguma Nr.NEPLP2016/K/12
(28.12.2018. Vienošanās par grozījumiem) saistību izpilde 2019.gada oktobrī. (P.Grīva,
I.Rorbaha, G.Keistere)
5. SIA “Zemgales reģionālā televīzija” 2019.gada 26.jūlija līguma Nr.NEPLP/2019/K/11
saistību izpilde 2019.gada III ceturkšņa oktobra mēnesī. (P.Grīva, I.Rorbaha, G.Keistere)
6. SIA “Ef-Ei” 2019.gada 1.jūlija līguma Nr.NEPLP/2019/K/4 saistību izpilde 2019.gada III
ceturksnī. (P.Grīva, I.Rorbaha, G.Keistere)
7. SIA “Divu krastu radio” 2019.gada 1.jūlija līguma Nr.NEPLP/2019/K/3 saistību izpilde
2019.gada III ceturksnī. (P.Grīva, I.Rorbaha, G.Keistere)
8. Lēmuma projekts “Par Latvijas sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu sabiedriskā
pasūtījuma uzdevumiem 2020.gadam un plāna sagatavošanas vadlīnijām 2019.–
2021.gadam” un apstiprināšanu konsolidētā redakcijā”. (I.Āboliņš, A.I.Druviete,
G.Keistere)
9. Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes VSIA “Latvijas Radio” revīzijas
komisijas ziņojums “Par VSIA „Latvijas Radio” sabiedriskā pasūtījuma izpildi,
finansiālajiem rādītājiem, saimniecisko darbību un citiem kapitālsabiedrību raksturojošiem
lielumiem (fakts uz 30.09.2019.). (I.Āboliņš, I.Rorbaha)
10. Par grozījumiem Ministru kabineta 2018.gada 9.janvāra noteikumos Nr.24 “Noteikumi par
valsts nodevu apraides atļaujas izsniegšanai un pamatnosacījumu pārskatīšanai,
retranslācijas atļaujas izsniegšanai un pārreģistrācijai, kā arī apraides tiesību īstenošanas
uzraudzībai”. (I.Āboliņš, M.Dzelme)
11. Lēmuma projekts “Par VSIA “Latvijas Radio” piederošo AS “Kurzemes Radio” kapitāla
daļu atsavināšanas virzību izskatīšanai Ministru kabinetā”. (I.Āboliņš, M.Dzelme).

12. Lēmuma projekts “Par IK Detskij Telekanal Multimania Ltd 01.08.2019. iesnieguma
izskatīšanas izbeigšanu”. (P.Grīva, D.Melbārzde)
13. Lēmuma projekts “Konkursa “Apraides tiesību piešķiršana radio programmas veidošanai
vai apraides aptveršanas zonas palielināšanai Saldū 107,9 MHz frekvencē” rezultātu
noteikšana”. (P.Grīva, D.Melbārzde)
14. Dažādi.

Padomes priekšsēdētāja vietnieks
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