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elektroniskās parakstīšanas laiks

Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome (turpmāk Padome) izveidota,
pamatojoties uz Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumu (EPLL) un ir neatkarīga pilntiesīga
autonoma institūcija, kas atbilstoši savai kompetencei pārstāv sabiedrības intereses
elektronisko plašsaziņas līdzekļu jomā, kā arī uzrauga, lai to darbībā tiktu ievērota Latvijas
Republikas Satversme.
Padomes sastāvā ir pieci locekļi, kurus ievēlē Saeima uz pieciem gadiem. Padomes
darbības nodrošināšanai ir izveidots sekretariāts.
Padomes funkciju veikšanai, ieskaitot sabiedriskā pasūtījuma nodrošināšanu
sabiedriskajos elektroniskajos plašsaziņas līdzekļos VSIA „Latvijas Radio” (LR) un VSIA
„Latvijas Televīzija” (LTV), nepieciešamo finansējumu piešķir no valsts budžeta. Padome ir
kapitāldaļu turētāja sabiedriskajos elektroniskajos plašsaziņas līdzekļos VSIA „Latvijas
Radio” un VSIA „Latvijas Televīzija”.
Sakarā ar EPLL stāšanos spēkā 2010.gada 11.augustā, kas nomainīja iepriekšējo
Radio un televīzijas likumu, Padomei un sabiedriskajiem elektroniskajiem plašsaziņas
līdzekļiem ir nākušas klāt jaunas funkcijas un uzdevumi, kurus, neskatoties uz ierobežoto
finansējumu, iespēju robežās ir izdevies īstenot, ir noteikti mērķi, uzdevumi un termiņi to
realizācijai atbilstoši EPLL noteiktajai NEPLP kompetencei.
Padomē savu darbu veic LTV un LR revīzijas komisijas, Sabiedriskā konsultatīvā
padome (SKP), darba grupa mediju lietotprasmes veicināšanai (kopā ar Izglītības un zinātnes
ministriju) un EPLL veicamo grozījumu projektu izstrādes darba grupa.
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2012.gadā resors „47.Radio un televīzija” saskaņā ar ikgadējo valsts budžeta likumu
īstenoja šādas programmas, kam 2012.gada budžeta prioritārajiem pasākumiem un jaunām
politikas iniciatīvām tika papildus piešķirts finansējums 4 407 276 latu apmērā:


budžeta programmai „Nozares vadība”, kas nodrošina Nacionālās elektronisko
plašsaziņas līdzekļu padomes darbību 12 500 lati: juristu ārpakalpojumu piesaistei
grozījumu sagatavošanai EPLL 10 000 latu un sabiedrības saliedēšanas, nacionālās
identitātes un valsts valodas pozīcijas stiprināšanas pasākumiem 2500 latu – mediju
lietojuma paradumu pētījumam Latgales apgabalā, iedzīvotāju kvantitatīvās aptaujas
un fokusa grupas diskusijām;



budžeta programmai „Radio programmu veidošana un izplatīšana”, kas ir valsts
finansējuma daļa LR sabiedriskā pasūtījuma īstenošanai, papildus tika piešķirts
finansējums 284 292 latu apmērā: kapitālām iegādēm 129 798 lati un sabiedrības
saliedēšanas, nacionālās identitātes un valsts valodas pozīcijas stiprināšanas
pasākumiem 79 106 lati, saimnieciskās darbības nodrošināšanai 41 888 lati un
interneta portāla veidošanai 33 555 lati;



budžeta programmas „Televīzija” apakšprogrammai „Programmu veidošana un
izplatīšana”, kas ir valsts finansējuma daļa LTV sabiedriskā pasūtījuma īstenošanai,
papildus tika piešķirts finansējums 4 093 818 latu apmērā: kapitālām iegādēm
3 778 491 lati, sabiedrības saliedēšanas, nacionālās identitātes un valsts valodas
pozīcijas stiprināšanas pasākumiem 58 500 lati, interneta platformas veidošanai
256 772 lati;



budžeta programmas „Televīzija” apakšprogrammai „Reģionālās televīzijas”, kas ir
valsts finansējuma daļa reģionālām televīzijām,, papildus tika piešķirts finansējums
16 666 latu apmērā sabiedrības saliedēšanas, nacionālās identitātes un valsts valodas
pozīcijas stiprināšanas pasākumu īstenošanai: sabiedriskajam pasūtījumam konkursa
kārtībā reģionālajiem un vietējiem elektroniskajiem plašsaziņas līdzekļiem (tai skaitā
komerciāliem) un producentu grupām Latgales apgabalā, tai skaitā kā atbalsts Latgales
reģionālajai televīzijai, tai skaitā ziņu raidījumu titrēšanai, sadarbībai ar Latvijas
Radio 4 raidījumu veidošanā, raidījumiem par Latgales apgabalu, diskusiju raidījuma
reizi mēnesī par Latvijai aktuāliem tematiem;



no budžeta programmas „Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” tika piešķirti finanšu
līdzekļi 26 352 latu apmērā NEPLP, lai nodrošinātu Elektronisko plašsaziņas līdzekļu
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likumā noteikto sabiedrības informēšanu pirms tautas nobalsošanas par likumprojektu
„Grozījumi Latvijas Republikas Satversmē”, un 80 000 latu apmērā, lai 2012.gadā
saskaņā ar koncepcijas projektu „Par jauna Latvijas sabiedriskā elektroniskā medija
izveidi” (LSM) un Padomes rīcības plānu 2012.gadam veiktu detalizētu situācijas
izpēti–tehniskās specifikācijas (ar visiem detalizācijas modeļiem) izstrādi un
iepirkumu izsludināšanu jauna sabiedriskā medija izveides koncepcijai, konsultācijas
ar Izglītības un zinātnes, Vides un reģionālās attīstības , Kultūras, Satiksmes un
Finanšu ministrijām par iespējamo Eiropas savienības fondu piesaisti LSM attīstībai,
saturiskā, tehnoloģiskā, pārvaldes un finanšu modeļa izstrādi, LSM koncepcijas
pilnveidošanu, detalizācijas noformēšanu, sabiedrības informēšanu par kampaņas
rezultātiem.
2012.gadā tika izstrādāta un apstiprināta „Elektronisko plašsaziņas līdzekļu nozares
attīstības nacionālā stratēģija 2012.–2017. gadam”, kas ir ārējais normatīvais akts un
ietver šādus uzdevumu veikšanu: jauna sabiedriska medija izveide, nepieciešamo
grozījumu izstrāde EPLL un piemērošana, televīzijas programmu zemes apraide
ciparformātā. Pamatojoties uz nozares stratēģijā un NEPLP rīcības plānā 2012.gadam
noteikto, izveidota darba grupa EPLL veicamo grozījumu projektu izstrādei.
2012.gadā Padome valsts dotācijas līdzekļus izmantoja, lai nodrošinātu EPLL noteikto
funkciju izpildi, t.sk.:


tika izstrādāts un apstiprināts sabiedriskais pasūtījums, ko 2012.gadā īstenoja
sabiedriskie elektroniskie plašsaziņas līdzekļi LR un LTV;



tika izstrādāts 2011.gada valsts budžeta projekts sabiedriskajam pasūtījumam, kuru
īsteno sabiedriskie elektroniskie plašsaziņas līdzekļi LR un LTV;



darbojās SKP, kam izstrādāts un pieņemts jauns nolikums, reorganizējot tās darbību;



2012.gadā notika 37 Padomes sēdes un tika pieņemti 179 lēmumi;



tika apstiprināti LR un LTV finanšu 2011.gada pārskati;



Padomes Monitoringa centrs analizēja 920 raidījumu stundas, t.sk. televīzijā 846
stundas, radio 74 stundas un par to sagatavoja ziņojumus;



2012.gadā tika ierosinātas 7 administratīvās lietas, piemēroti 4 administratīvie sodi;



Izpildot EPLL noteiktās funkcijas:
Radio organizācijām izsniedza 2 jaunas apraides atļaujas, apstiprināti grozījumi un
precizējumi 24 apraides atļaujās, atjaunotas 9 apraides atļaujas, anulētas 2 apraides
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atļaujas, TV raidorganizācijām izsniegtas 5 jaunas apraides atļaujas, apstiprināti
grozījumi un precizējumi 3 apraides atļaujās, anulētas 3 apraides atļaujas.
Kabeļtelevīzijas operatoriem izsniegtas 11 retlanslācijas atļaujas, apstiprināti grozījumi
23 retlanslācijas atļaujās, anulētas 2 retlanslācijas atļaujas.
Padome 2012.gadā izsludināja 8 konkursus (t.sk.uz brīvajām radio frekvencēm un par
novadu ziņu gatavošanu);


2012.gadā pret Padomi tika iesniegti 2 pieteikumi tiesā, turpinās 1 tiesvedība no
2008.gada, turpinās viena tiesvedība no 2010.gada, neviena tiesvedība nav beigusies,
Padome nevienu tiesvedību nav uzsākusi;



izpildot EPLL normu par sadarbību ar nozares starptautiskajām institūcijām (Eiropas
raidorganizāciju regulatoru apvienība (EPRA), Eiropas Padomes Mediju un
informācijas sabiedrības uzraudzības komiteja (CDMSI), Eiropas Savienības
Audivizuālo mediju pakalpojumu direktīvas kontaktkomiteja, padomes pārstāvji devās
22 starptautiskos komandējumos, kuru izdevumus lielāko daļu sedza pasākumu
organizatori.



izpildot EPLL normu par elektronisko plašsaziņas līdzekļu darbības kontroli, padomes
pārstāvji devās divos iekšzemes komandējumos– 27, kā arī ņēma dalību 1 izbraukuma
semināra organizēšanā;
2012.gada 4.oktobrī tika pieņemts Nolikums par sabiedriskā pasūtījuma veidošanas
principiem.
Saskaņā ar NEPLP rīcības plāna 2012.gadam 16.pkt. noteikto par iepazīšanos ar
Audivizuālo mediju pakalpojumu direktīvas ieviešanas procesu citās Eiropas
Savienības valstīs un to, kādā veidā tiek kontrolētas trešo valstu raidorganizācijas,
kurās apraides atļauju izsniedzis Lielbritānijas mediju regulators (OFCOM), notika
- Baltijas valstu regulatoru sanāksme ar Zviedrijas regulatora pārstāvju piedalīšanos;
- NEPLP priekšsēdētāja vietnieces un darbinieka komandējums uz OFCOM;
- kā arī

ir iniciatīva sarīkot ES Prezidentūras ietvaros konferenci „ Eiropas

audivizuālo mediju tirgus stiprināšana - eiropeiskās identitātes attīstībai”.
Saskaņā ar NEPLP rīcības plāna 25.pkt. noteikto notika darbs pie elektronisko
plašsaziņas līdzekļu dokumentācijas sakārtošanas un sistemātizācijas, kā arī visu
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EPLL reģistru aktualizēšanas un pilnveidošanas, attiecīgi pieņemot vairākus
lēmumus:
„Par

elektronisko

plašsaziņas

līdzekļu

darbības

pamatnosacījumu

veidlapu

apstiprināšanu” (Nr.74 – 19.06.2012) un „Par elektronisko plašsaziņas līdzekļu
darbības pamatnosacījumu precizēšanas kārtību” ( Nr.91 -)
Kā viens no svarīgākiem 2012.gadā veiktiem uzdevumiem, bija darbs pie
koncepcijas

„Par

jauna

Latvijas

sabiedriskā

elektroniskā

medija

izveidi”

detalizācijas,pamatojoties uz Padomes rīcības plānu 2012.gadam, veicot detalizētu
situācijas izpēti – tehniskās specifikācijas (ar visiem detalizācijas modeļiem) izstrādi
un iepirkumu izsludināšanu jauna sabiedriskā medija izveides koncepcijai,
konsultācijas ar Izglītības un zinātnes, Vides un reģionālās attīstības, Kultūras,
Satiksmes un Finanšu ministrijām par iespējamo Eiropas Savienības fondu piesaisti
LSM attīstībai, saturiskā, tehnoloģiskā, pārvaldes un finanšu modeļa izstrādi, LSM
koncepcijas pilnveidošanu, detalizācijas noformēšanu, sabiedrības informēšanu par
kampaņas rezultātiem.
Sākot ar 2012.gada februāri, viena no centrālajām tēmām Latvijas elektronisko mediju
nozarē ir divu Latvijas lielāko bezmaksas komerciālo televīziju apvienošanās. Mediju
koncerna „Modern Times Group” uzņēmums „MTG Brodcasting AB”, kura paspārnē
jau darbojas kanāli „TV3”, „3+” un „TV6”, pārņem kanālus „Latvijas Neatkarīgā
televīzija” (LNT) un „TV5”. Darījums tika nodots izvērtēšanai Konkurences padomei.
NEPLP Konkurences padomei norādīja uz iespējamiem apvienošanās darījuma
riskiem un ieteica potenciāli veicamās darbības, kas būtu nosakāmas saistošajos
noteikumos, lai novērstu vai mazinātu šī darījuma riskus. NEPLP ieteica noteikt
prasību televīzijas kanāliem LNT un TV3 palikt bezmaksas virszemes apraidē,
saglabāt patstāvīgas ziņu raidījumu redakcijas un garantēt oriģinālsatura pieejamību.
Konkurences padome darījumu atļāva, izvirzot stingrus nosacījumus, kuriem
jāaizsargā reklāmas un citu tirgu dalībnieki (reklāmdevēji, televīzijas satura
piedāvātāji, televīzijas skatītāji), ņemot vērā arī NEPLP ieteikumus.
2012.gadā noritēja darbs pie izmaiņām likumdošanā, tai skaitā pie jauna
Priekšvēlēšanu

aģitācijas

likuma.

Viens

no

būtiskākajiem

atbalstītajiem

priekšlikumiem ir politisko reklāmu aizliegšana televīzijās 30 dienu periodā pirms
vēlēšanām. Partija bezmaksas aģitācijai varēs izmantot 20 minūšu garu raidlaiku, kuru
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varēs sadalīt piecu minūšu nogriežņos. 2014.gadā tiek plānota virszemes apraides
koncepcijas maiņa, kas samazinātu apraides maksu televīzijām, kas raida bezmaksas
virszemes apraidē. Jautājums ir ļoti aktuāls, jo abas Latvijas nacionālās
komerctelevīzijas – LNT un TV3 ir paziņojušas, ka apsver iespēju iziet no bezmaksas
televīzijas apraides, jo finansiāli vairs nespējot maksāt augsto apraides maksu
„Lattelecom”- 650 000 latu gadā. Maksas virszemes apraidē NEPLP rosina nodrošināt
konkurenci, pēc konkursa to īstenojot komersantiem, nevis vienam komersantam, kā
līdz šim.
NEPLP rosināja grozījumu veikšanu EPLL saistībā ar raidījumu subtitrēšanu,
dublēšanu un ieskaņošanu. Līdzšinējā kārtība paredz iespēju filmas dublēt, subtitrēt
vai ieskaņot. NEPLP rosina saglabāt tikai dublēšanu un subtitrēšanu valsts valodā,
atsakoties

no

ieskaņošanas.

Lēmuma

pieņemšanai

NEPLP

plāno

veikt

sociālingvistisku pētījumu par auditorijas mediju lietojuma paradumiem, kā arī par
auditorijas vēlmēm. Kā pozitīvus ieguvumus no šādām likuma izmaiņām var minēt
iespēju Latvijas skatītājiem iepazīt Eiropas valodu daudzveidību, valodu apguves
iespēju, kā arī atbalstu industrijai, jo subtitrēšana televīzijām ir finansiāli izdevīga.
Tāpat NEPLP rosināja grozījumus EPLL, kas paredz izmaiņas kabeļoperatoru
pienākumā bez
kabeļtelevīzijas

maksas

translēt

pamatpakešu

nacionālos

vēsturisko

televīzijas kanālus un regulēt

nolikumu.

Grozījumi

paredz,

ka

kabeļtelevīzijas operatoriem bez maksas jātranslē Latvijas sabiedriskā televīzija,
vienlaikus sabiedriskajai televīzijai neprasot samaksu no kabeļoperatora, tādējādi
saglabājot obligāto bezmaksas retlanslācijas (must carry) principu. Tāpat jānodrošina
to nacionālo komerckanālu retlranslācija, kurus bez maksas pārraida ar virszemes
apraide tehnoloģijām. NEPLP atbalsta, ka Latvijas komerciālajām televīzijām, kas
veido nacionālo saturu, ir jābūt iespējai par to saņemt maksu no kabeļtelevīzijas
operatoriem. Izmaiņas likumdošanā ļaus regulēt TV programmu pamata paketi
kabeļtelevīzijā.NEPLP rosināja uzlikt kabeļopertoriem pienākumu pamatpaketi veidot
pēc noteiktiem principiem, iekļaujot tajā abas sabiedriskās televīzijas programmas,
nacionālo komerctelevīziju programmas nacionālo komerctelevīziju programmas,
reģionālās un vietējās televīzijas, kā ar Eiropa Savienības sabiedriskās televīzijas.
Tāpat kā 2012.gadam, ir pieņemts Padomes rīcības plāns 2013.gadam, kur paredzēti
šādi darbi: LSM koncepcijas saskaņošana, apstiprinšana un virzīšana izskatīšanai

00000000047_ZINO_110413_00; NEPLP Vadības ziņojums

Ministru kabinetā, mākslinieciskās padomes nolikuma maiņa un darbības aktivizācija
sabiedriskā pasūtījuma izpildes novērtēšanai LTV un LR, sabiedriskā pasūtījuma
vadlīniju 2014.gadam izstrāde, jauna SKP nolikuma izstrāde, jauna SKP sastāva
apstiprināšana, LTV valdes konkursa realizācija, jaunu valdes locekļu iecelšana, valsts
budžeta finansējuma pieprasīšana LR valdes locekļu skaita palielinājumam, konkursa
nolikuma izstrāde un izziņošana, konkursa „Radio un televīzijas diena” sarīkošana,
LTV un LR 2012.gada sabiedriskā pasūtījuma izpildes izvērtēšana, LTV un LR
2014.gada sabiedriskā pasūtījuma izstrāde un apstiprināšana, elektronisko plašsaziņas
līdzekļu pirmsvēlēšanu monitorings un monitorings par Eiropas audivizuālo darbu
īpatsvaru.
Padomes priekšsēdētājs

A.Dimants

Šis dokuments ir elektroniski parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu.
Zipa 67221848
Viviana.zipa@neplpadome.lv
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