Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes
2019.gada 13.jūnija sēdes

DARBA KĀRTĪBA
Sēdes sākums plkst. 9.15
1. Konkursa “Televīzijas un radio raidījumu veidošana par diasporas tematiku 2019.gadā”
pretendentu uzklausīšana.
Plkst. 9.20 uzaicināti SIA “Picture House” pārstāvji. (P.Grīva, G.Keistere)
2. Lēmuma projekts “Par sabiedriskā pasūtījuma daļas, ko 2018.gadā īstenojusi valsts SIA
“Latvijas Televīzija”, izpildi un finansējuma izlietojumu”. (A.I.Druviete, I.Rorbaha,
G.Keistere)
3. Konkursa “Televīzijas un radio raidījumu veidošana par diasporas tematiku 2019.gadā”
pretendentu uzklausīšana. (P.Grīva, G.Keistere)
Plkst. 12:00 uzaicināti SIA “DAUTKOM TV” pārstāvji.
Plkst. 12:15 uzaicināti AS “Radio SWH” pārstāvji.
Plkst. 12:30 uzaicināti biedrības “Čučumuiža” pārstāvji.
Plkst. 12:45 uzaicināti biedrības “Latvieši.com” pārstāvji.
4. Par valsts SIA “Latvijas Televīzija” 2018.gada darbības rezultātiem saskaņā ar definētajiem
finanšu un nefinanšu mērķiem. (A.I.Druviete, I.Rorbaha, G.Keistere)
5. Par valsts SIA “Latvijas Radio” 2018.gada darbības rezultātiem saskaņā ar definētajiem
finanšu un nefinanšu mērķiem. (I.Āboliņš, I.Rorbaha, G.Keistere)
6. Lēmuma projekts “Par konkursa “Par raidījumu veidošanu 2019.gadā Latgales reģionālajos
un vietējos plašsaziņas līdzekļos, kas raida televīzijas programmas” rezultātu noteikšanu”.
(P.Grīva, G.Keistere)
7. Lēmuma projekts “Par konkursa “Par raidījumu veidošanu 2019.gadā Latgales reģionālajos
un vietējos plašsaziņas līdzekļos, kas raida radio programmas” rezultātu noteikšanu”.
(P.Grīva, G.Keistere)
8. Lēmuma projekts “Par ETNO SERVICE LLP iesnieguma izskatīšanas izbeigšanu”.
(D.Ķezbere, D.Melbārzde)
9. Lēmuma projekts “Par elektroniskajam plašsaziņas līdzeklim SIA “Tet” (iepriekš SIA
“Lattelecom”) izsniegtās apraides atļaujas Nr.AA-067/1 anulēšanu”. (P.Grīva, D.Melbārzde)
10. Lēmuma projekts “Par grozījumu izdarīšanu elektroniskajam plašsaziņas līdzeklim SIA “AD
Serviss” izsniegtajā apraides atļaujā Nr.AA-046/1 un tās pielikumā – darbības
pamatnosacījumos Nr.AA-046/1-1”. (P.Grīva, D.Melbārzde)
11. Konkursa “Apraides tiesību piešķiršana radio apraides aptveršanas zonas palielināšanai
Jēkabpilī 93,4 MHz frekvencē” pieteikumu atvēršana. (P.Grīva, D.Melbārzde)
12. Konkursa “Apraides tiesību piešķiršana radio apraides aptveršanas zonas palielināšanai
Cēsīs 106,0 MHz frekvencē” pieteikumu atvēršana. (P.Grīva, D.Melbārzde)

13. Par valsts SIA “Latvijas Televīzija” un valsts SIA “Latvijas Radio” pieprasījumiem no valsts
budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”. (A.I.Druviete, I.Āboliņš,
I.Rorbaha, G.Keistere)
14. Dažādi.
Padomes priekšsēdētāja
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