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Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes
informācija medijiem par 2012. gada 4.oktobra sēdi
Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome (NEPLP) 4.oktobra sēdē
apstiprināja

Nolikumu

par

sabiedriskā

pasūtījuma

veidošanas

principiem

(Nolikums). Nolikums paredz kārtību, kādā sabiedriskie elektroniskie plašsaziņas
līdzekļi izstrādā sabiedrisko pasūtījumu atbilstoši tēmām un žanriem un ietver
konkrētus kvalitātes kritērijus attiecībā uz raidījumiem. Tāpat Nolikums nosaka
principus, pēc kuriem izvērtēt, ka sabiedriskajam pasūtījumam piešķirtie līdzekļi
tiks izlietoti tādu programmu veidošanai, kas atbilst Elektronisko plašsaziņas
līdzekļu

likumā

(EPLL)

noteiktajiem

sabiedriskā

pasūtījuma

uzdevumiem.

Īstenojot Nolikumā ietvertos principus, NEPLP gūs informāciju par reāli
nepieciešamo finansējuma apjomu sabiedriskajam pasūtījumam, lai izpildītu
visus sabiedriskā pasūtījuma uzdevumus, kas noteikti EPLL. Nolikums cita vidū
nosaka, ka kvalitatīva sabiedriskā pasūtījuma izpildes nodrošināšanai un
radošas konkurences veicināšanai paši elektroniskie plašsaziņas līdzekļi izstrādā
procentuālu

sadalījumu,

kas

regulē,

cik

raidījumu

izveidei

sabiedriskais

elektroniskais plašsaziņas līdzeklis veic pretendentu atlasi, cik raidījumu izveidei
izsludināms konkurss starp iekšējiem sabiedrisko elektronisko plašsaziņas
līdzekļu producentiem, cik raidījumu izveidei izsludināms publisks konkurss
starp iekšējiem sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu producentiem un
neatkarīgajiem producentiem un cik raidījumu izveidei izsludināms publisks
konkurss starp neatkarīgajiem producentiem.

NEPLP pieņēma lēmumu par administratīvās lietas ierosināšanu pret A/S
„Latvijas Neatkarīgā Televīzija” par programmā „TV5 Latvija” konstatētajiem
pārkāpumiem.

NEPLP

Monitoringa

centrs

veicis

programmas

nedēļas

monitoringu, kurā konstatējis neatbilstības Elektronisko plašsaziņas līdzekļu
likuma un apraides atļaujai pievienoto darbības pamatnosacījumu prasībām.

Ierosinot

lietu,

NEPLP

atsaucas

arī

uz

vairāku

programmas

pārbaužu

rezultātiem, kas veiktas uz skatītāju iesniegto sūdzību pamata.

Administratīvā lieta ierosināta arī pret SIA „Pikal un Partneri” par programmā
„Radio PIK” konstatētajiem slēptās reklāmas gadījumiem.

NEPLP nolēma izsniegt vietējās apraides atļauju A/S „TV Latvija”, atjaunot SIA
„Pikal un Partneri” apraides atļauju, kā arī anulēt SIA „Baltcom TV” un SIA
„Uzmanības laikmets” izsniegtās apraides atļaujas.

NEPLP apstiprināja grozījumus SIA „Krievu radio Latgale” apraides atļaujā,
mainot elektroniskā plašsaziņas līdzekļa nosaukumu no SIA „Krievu radio
Latgale” uz SIA „Krievu Hītu Radio”.

Savukārt SIA „Starnet” tika papildināts retranslējamo programmu klāsts.
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