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Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes
informācija medijiem par 2012.gada 8.novembra sēdi
Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome (NEPLP) 8.novembra sēdē
izskatīja divas administratīvā pārkāpuma lietas. Administratīvā pārkāpuma lieta
pret AS „Latvijas Neatkarīgā Televīzija” (LNT) tika ierosināta par programmas
„LNT” 2012.gada 27.jūlija pārraidē un programmas „TV5 Latvija” 26.jūlija
pārraidē konstatētajiem pārkāpumiem – raidījumu krievu valodā „Jaunais vilnis”
nenodrošināšanu ar subtitriem. Lēmuma pieņemšana šajā lietā tika atlikta līdz
6.decembrim, kad būs izvērtēta šodien papildus pieprasītā informācija.

Otra administratīvo pārkāpumu lieta bija uzsākta pret SIA „Pikal un Partneri” par
programmas „Radio PIK” 2012.gada 1.oktobra pārraidē konstatētajiem slēptās
reklāmas gadījumiem. Radio PIK tika piemērots administratīvais sods 500 latu
apmērā.

NEPLP uzsāka lietvedību administratīvā pārkāpuma lietā pret SIA „Baltkom TV”
par

iespējamo

administratīvā

pārkāpuma

izdarīšanu,

veicot

korekcijas

retranslētās SIA „Bērnu televīzijas kanāls LoLo” programmas „LoLo TV” saturā.
NEPLP Elektronisko plašsaziņas līdzekļu nozares attīstības nacionālajā stratēģijā
2012.-2017.gadam (Nozares stratēģija) noteikusi, ka elektroniskie plašsaziņas
līdzekļi,

kuri

retranslē

televīzijas

programmas,

izmantojot

kabeļtelevīziju,

nodrošina televīzijas programmu pievadīšanu visiem attiecīgās kabeļtelevīzijas
abonentiem nemainītā veidā – jebkuras izvēles (valodas maiņa, subtitru
noņemšana vai uzlikšana) ir pieļaujamas kā papildus iespējas, ko abonents var
izvēlēties ar gala iekārtas palīdzību.

NEPLP nolēma izstrādāt kritērijus elektronisko plašsaziņas līdzekļu programmu
iekļaušanai galalietotājiem bez maksas un par maksu izplatāmo programmu
sarakstā. Kritēriji tiks ietverti Nozares stratēģijā.

NEPLP

uzklausīja

Latvijas

Televīzijas

(LTV)

pārstāvju

skaidrojumu

par

pārvietojamās televīzijas stacijas (PTS) iepirkuma procedūru un tās rezultātiem.
NEPLP uzdeva LTV atklāti komunicēt par šo iepirkumu, publicēt PTS pirkuma
līgumu, kā arī PTS iepirkuma komisijas sēžu protokolus. Kā zināms, PTS iegādei
līdzekļi tika piešķirti no valsts budžeta, pamatojoties uz likumprojektu „Grozījumi
likumā „Par valsts budžetu 2012.gadam”. Ņemot vērā, ka iepriekš PTS bija
plānots iegādāties no LTV pašu ieņēmumiem, NEPLP jau septembrī uzdeva
ieekonomētos LTV budžeta līdzekļus izmantot LTV satura veidošanā un kvalitātes
uzlabošanai.

NEPLP atjaunoja SIA „Maksimums” izsniegto apraides atļauju programmas
„Radio SWH Pluss” raidīšanai Daugavpilī. NEPLP arī atbalstīja SIA „Latviešu
radio” nacionālā tīkla paplašināšanu, izmantojot frekvenci 96,5 MHz Tukumā, un
A/S „SUPERFM” nacionālā tīkla paplašināšanu, izmantojot frekvences 98,8 MHz
Bauskā un 99,3 MHz Matīšos. Tāpat NEPLP grozīja SIA „Valmieras TV” izsniegtās
apraides atļaujas, kas izsniegtas programmas „Radio Valmiera” raidīšanai,
mainot elektroniskā plašsaziņas līdzekļa nosaukumu SIA „ Valmieras TV” uz SIA
„Radio Valmiera”.

NEPLP arī pieņēma zināšanai, ka televīzijas programmas „Rossija RTR” (līdz šim
pazīstama ar nosaukumu „RTR Planeta”) jurisdikcija ir Zviedrija, un uzdeva
kabeļtelevīzijas operatoriem līdz 7.decembrim veikt izmaiņas retranslācijas
atļaujām pievienotajā pielikumā „Programmu saraksts”.

Vēl NEPLP apstiprināja Monitoringa centra darba plānu šī gada novembrim un
decembrim.
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