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Dokumenta datums ir tā
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 pamatfunkcija ir darboties kā neatkarīgai audiovizuālo
mediju pakalpojumu regulatora iestādei, balstoties uz EPLL un Eiropas Savienības (ES)
Audiovizuālo mediju pakalpojumu direktīvu (AVMPD) ES kopējās audiovizuālo mediju
politikas ietvaros, kā arī uz pašas Padomes pieņemto Elektronisko plašsaziņas līdzekļu
nozares attīstības nacionālo stratēģiju 2012.–2017.gadam, kam atbilstoši likumam ir ārējā
normatīvā akta spēks. It īpaši līdz ar Krievijas iebrukumu Ukrainā 2014.gadā priekšplānā
izvirzījās Padomes regulatora funkcija attiecībā uz retranslēto Krievijas televīzijas kanālu
monitoringu, kuri nav mūsu valsts, bet gan citu ES dalībvalstu (Zviedrija, Lielbritānija)
jurisdikcijā. Tāpat 2014.gada sākumā Eiropas Komisija kā savu konsultatīvu institūciju
izveidoja ERGA (European Regulators Group for Audiovisual Media Services), kura apvieno
ES dalībvalstu neatkarīgos audiovizuālo mediju pakalpojumu regulatorus, ieskaitot Padomi.
2014.gada 4.martā aizsākās ERGA sanāksmes, kas reizi pusgadā notiek regulatoru vadītāju
līmenī.
Padomes sastāvā ir pieci locekļi, kurus ievēlē Saeima uz pieciem gadiem. Padomes
darbības nodrošināšanai ir izveidots sekretariāts, kurā nodarbināti vienpadsmit darbinieki
(divi no tiem katrs uz pusslodzi), t.sk. sekretariāta vadītājs.
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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
arī kapitāldaļu turētāja LR un LTV, veicot šo valsts uzņēmumu, kas vienlaikus ir lielākie
mediju uzņēmumi valstī, padomes funkcijas. Šim nolūkam un atbilstoši likumā noteiktajām
pilnvarām Padome ir pieņēmusi Koncepciju par jauna Latvijas sabiedriskā elektroniskā
medija izveidi (pazīstama kā vienotā sabiedriskā medija jeb Latvijas Sabiedriskā medija
koncepcija), kas ir LR un LTV attīstības stratēģija līdz valsts simtgadei 2018.gadā. 2014.gadā
Padome atkārtoti virzīja minēto koncepciju valdībā, nesaņemot tai ne atbalstu, ne formālu
noraidījumu, kā kopš 2012.gada. Toties jaunajā nacionālās drošības situācijā atbalstu guva
aizsākums LTV 3.kanālam krievu valodā, ko Padome kopā ar LTV sāka veidot sadarbībā ar
Igaunijas sabiedrisko televīziju u.c. starptautiskajiem partneriem, – ievērojams satura
pieaugums krievu valodā LTV7 kanālā kopš 2014.gada novembra.
Padomē savu darbu veic LTV un LR revīzijas komisijas, darba grupa LTV un LTV
kopdarbībai (darba grupas mērķis ir organizēt un koordinēt LTV un LR kopprojektus, kā arī
organizēt finansējuma piešķiršanu šiem kopprojektiem), Sabiedriskā konsultatīvā padome
(SKP), darba grupa mediju lietotprasmes veicināšanai (kopā ar Kultūras un Izglītības un
zinātnes ministrijām) un EPLL veicamo grozījumu projektu izstrādes darba grupa. Pēdējā tika
izveidota un darbojās, ņemot vērā, ka valsts izpildvarā līdz 2014.gada otrajai pusei nebija ne
struktūrvienības, ne politiskās atbildības par mediju politiku – valsts politiku mediju nozarē.
2014.gadā resors „47.Radio un televīzija” saskaņā ar ikgadējo valsts budžeta likumu
īstenoja šādas programmas, kam 2014.gada budžetā prioritārajiem pasākumiem un jaunām
politikas iniciatīvām tika papildus piešķirts finansējums 2 471 615 euro apmērā:
•

budžeta programmai „Nozares vadība”, kas nodrošina Padomes darbību, 1402 euro:
minimālās mēneša darba algas paaugstināšana līdz 320 euro no 2014.gada 1.janvāra;
mēneša darba algas izlīdzināšana no 2014.gada 1.janvāra 766 euro;

•

budžeta programmai „Radio programmu veidošana un izplatīšana”, kas ir valsts
finansējuma daļa sabiedriskā pasūtījuma īstenošanai LR, papildus tika piešķirts
finansējums 1 014 283 euro apmērā: LR5 darbības nodrošināšanai 763 883 euro,
interneta platformas uzturēšanai (LR mājas lapa un jauniešu portāls) 108 113 euro
apmērā, LR kapitālieguldījumi un uzturēšana (ēka, pamatlīdzekļi, programmatūra)
142 287 euro apmērā;
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•

budžeta programmas „Televīzija” apakšprogrammai „Programmu veidošana un
izplatīšana”, kas ir valsts finansējuma daļa sabiedriskā pasūtījuma īstenošanai LTV,
papildus tika piešķirts finansējums 1 342 100 euro apmērā: objektīvu, neatkarīgu un
tematiski līdzsvarotu ziņu analīze un komentāru veidošana par notikumiem Latvijā,
ES un pasaulē 411 371 euro; iedzīvotāju izglītošana un pilsoniskās izpratnes
veicināšana par politikas, ekonomikas, kultūras, tiesību, vides, drošības un sociālajiem
jautājumiem, nodrošinot to sistemātisku aptvērumu, 395 786 euro; bērnu un jaunatnes
auditorijai atbilstoši informācijas, izglītības, kultūras un izklaides resursi 106 715
euro, raidījumu pieejamība cilvēkiem ar redzes un dzirdes traucējumiem 72 510 euro,
plašai auditorijai būtisku sporta notikumu atspoguļojums 355 718 euro apmērā;

•

budžeta programmas „Televīzija” apakšprogrammai „Reģionālās televīzijas”, kas ir
valsts finansējuma daļa reģionālām televīzijām, papildus tika piešķirts finansējums
113 830 euro apmērā novadu ziņu veidošanai;

•

no budžeta programmas „Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” Padomei tika piešķirti
finanšu līdzekļi 940 287 euro apmērā: LR4 apraides paplašināšanai 30 696 euro;
informatīvās telpas nodrošināšanai 682 399 euro apmērā; Priekšvēlēšanu aģitācijas
likuma izpildei 27 192 euro apmērā; lietotas pārvietojamās televīzijas stacijas iegādei
LTV.
Papildus LTV programmām LTV1 un LTV7 skatītāji bezmaksas apraidē no 2014.gada

1.janvāra var redzēt AS „TV Latvija” programmu RīgaTV 24, SIA „Ogres TV” programmu
OTV un SIA „Vidzemes televīzija” programmu Re:TV. Minētie kanāli uzvarēja Padomes
rīkotajā konkursā uz sabiedriskā pasūtījuma daļu virszemes bezmaksas apraidē. Padome
piešķīra šīm programmām nacionālās apraides statusu, pārdalot finansējumu no budžeta
programmas 03.01.00 un nododot sabiedriskā pasūtījuma daļu noteikta satura un apjoma
raidījumu veidošanai komercmedijiem atbilstoši ikgadējiem sabiedriskā pasūtījuma plāniem
(3 līgumi x 348 604 euro =1 045 812 euro).
2014.gadā Padome valsts dotācijas līdzekļus izmantoja, lai nodrošinātu EPLL noteikto
funkciju izpildi, t.sk.:
•

tika veikti nepieciešamie grozījumi sabiedriskajā pasūtījumā, ko 2014.gadā īstenoja
sabiedriskie elektroniskie plašsaziņas līdzekļi LR un LTV, kā arī izstrādāts un
apstiprināts attiecīgais sabiedriskais pasūtījums 2015.gadam;
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•

tika izstrādāts 2015.gada valsts budžeta projekts sabiedriskajam pasūtījumam, kuru
īsteno sabiedriskie elektroniskie plašsaziņas līdzekļi LR un LTV;

•

tika nodrošināta SKP darbība, un SKP produktīvi iesaistījās nozares jautājumu
izskatīšanā, it īpaši sabiedriskā pasūtījuma izstrādē, izsakot ieteikumus Padomes
vadlīnijām LR un LTV 2015.gada sabiedriskajam pasūtījumam un to projektiem, un
2013.gada sabiedriskā pasūtījuma izpildes novērtēšanā, ieskaitot 2014.gadā pēc
Padomes iniciatīvas uzsākto ikgadējo sabiedriskā labuma testu – socioloģiskas
aptaujas par uzticību un apmierinātību ar sabiedriskā pasūtījuma īstenojumu gan LR
un LTV, gan komerctelevīzijās bezmaksas virszemes apraidē;

•

2014.gadā notika 59 Padomes sēdes un tika pieņemti 254 lēmumi;

•

tika apstiprināti LR un LTV 2013.gada sabiedriskā pasūtījuma izpildes un finanšu
pārskati;

•

tika precizētas un papildinātas Padomes „Vadlīnijas Elektronisko plašsaziņas līdzekļu
likuma piemērošanai, veidojot ziņu, informatīvi dokumentālos un diskusiju
raidījumus, it īpaši pirmsvēlēšanu laikā”;

•

Padomes Monitoringa centrs analizēja 4618 raidījumu stundas un par to sagatavoja
ziņojumus;

•

2014.gadā tika ierosinātas 18 administratīvās lietas, piemēroti 15 administratīvie sodi;

•

izsniegtas 22 apraides atļaujas (tiek iekļauta arī atļauju pagarināšana, kas tiek uzskatīta
par jaunas atļaujas izsniegšanu), pārskata periodā nav saņemti iesniegumi par atļauju
sniegt pakalpojumus pēc pieprasījuma, Padome 2014.gadā izsludināja 1 konkursu uz
brīvajām frekvencēm;

•

izpildot EPLL normu par sadarbību ar nozares starptautiskajām institūcijām (Eiropas
raidorganizāciju regulatoru apvienība (EPRA), Eiropas Padomes Mediju un
informācijas sabiedrības uzraudzības komiteja (CDMSI), AVMPD kontaktkomiteja,
Baltijas valstu audiovizuālo mediju pakalpojumu regulatoru ikgadējā sanāksme,
ERGA), Padomes pārstāvji devās 22 starptautiskos komandējumos, kuru izdevumus
lielākoties apmaksāja pasākumu organizatori;

•

izpildot EPLL normas, t.sk. par elektronisko plašsaziņas līdzekļu darbības kontroli,
Padomes pārstāvji devās 12 iekšzemes komandējumos, kā arī piedalījās 2 izbraukuma
semināru organizēšanā (gadskārtējais stratēģiskais seminārs, šoreiz kopā ar LR un
LTV, un elektronisko mediju radošais seminārs).
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Pirmreizīgajā elektronisko mediju radošajā seminārā 14. un 15.jūnijā lielākais uzsvars
tika likts uz praktiskām nodarbībām pieredzējušu TV un radio profesionāļu vadībā, tostarp no
nozares augstskolu studiju programmām. Tika runāts par režiju un stāsta veidošanu televīzijā,
autortiesībām, televīzijas raidījuma producēšanu, bija praktiskas nodarbības portreta intervijas
gaismošanai un praktisks seminārs radio sižetu veidošanai. Praktiskajās nodarbībās bija
iespēja arī strādāt daudzkameru filmēšanas režīmā un iepazīties ar virtuālās televīzijas studijas
“TriCaster” darbību.
2014.gadā Padome turpināja 2012.gadā uzsākto ikgadējo Radio un televīzijas dienas
tradīciju, kas ietver gan mediju kritikas un pētniecības konferenci, gan ceļojošo Celmlauža
balvu par radošumu elektronisko mediju darbā un žurnālistikā. Par nozīmīgāko inovāciju
televīzijas un radio jomā 2013.gadā Celmlauža balvu saņēma apvienotais sabiedrisko mediju
portāls Lsm.lv (LR un LTV), kas spējis sintezēt radio un televīzijas saturu vienotā jauna
medija platformā.
Piemērotie administratīvie sodi/ierobežojumi un attiecīgās likumdošanas iniciatīvas:
•

2013.gada 21.novembrī kā audiovizuālo mediju pakalpojumu nacionālais regulators
Padome uzlika SIA “Pirmais Baltijas Kanāls” administratīvo sodu 1500 latu apmērā
(lēmuma pieņemšanas brīdī maksimālā iespējamā piemērojamās normas sankcija) par
vienpusīgu Lietuvas 1991.gada janvāra notikumu atspoguļošanu Latvijas jurisdikcijā
esošās televīzijas programmas PBK 2013.gada 4.oktobra raidījumā “Cilvēks un
likums” (“Čelovek i zakon”). Lēmums tika pārsūdzēts tiesā. Pirmās instances tiesa
atstāja lēmumu negrozītu, bet Rīgas apgabaltiesa ar 2014.gada 3.novembra spriedumu
samazināja soda apmēru uz 1000 eiro.

•

2014.gada 3.aprīlī Padome pieņēma lēmumu ierobežot Zviedrijas jurisdikcijā esošā
televīzijas kanāla Rossija RTR retranslāciju Latvijas teritorijā uz trīs mēnešiem par
aicinājumiem uz karu/militāra konflikta izraisīšanu, kā arī naida kurināšanu etniskās
un valstspiederības dēļ (Krievijas agresijas pret Ukrainu un konkrēti Krimas aneksijas
kontekstā) laika posmā no 2014.gada 2.marta līdz 16.martam. Lēmumu īstenoja visi
valstī darbojošies kabeļoperatori, tas netika pārsūdzēts un nozīmēja tiešas
ekonomiskas sankcijas pret šo kanālu, kas trīs mēnešus nevarēja piedalīties Latvijas
reklāmas tirgū. Šo efektu nenovērsa atsevišķu kabeļoperatoru mēģinājumi testa režīmā
piedāvāt līdzīgu kanālu RTR Planeta, kurš nepiedalās Latvijas reklāmas tirgū,
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respektīvi, tajā nav un nevar būt primāri Latvijai mērķētu reklāmu, un kanāla reitings
kritās ievērojami.
•

Padomes lēmums par Rossija RTR retranslācijas ierobežošanu tika koordinēts ar
Lietuvas audiovizuālo mediju pakalpojumu regulatoru, rezultātā to izvērtēja Eiropas
Komisija, izplatot dokumentu “Discussion Paper on the Application of Articles 3 and
4 AVMSD. Case study: Suspension of some Russian-language channels in Latvia and
Lithuania” kontekstā ar Audiovizuālo mediju pakalpojumu direktīvas pārskatīšanu.
Tāpat atbilstoši 2012.gada 19.jūnijā pieņemtās Elektronisko plašsaziņas līdzekļu
nozares attīstības nacionālās stratēģijas 2012.–2017.gadam 9.punktam Padome ir
sagatavojusi un iesniegusi Kultūras ministrijai (KM) savas rekomendācijas direktīvas
grozīšanai. Padomes pārstāvji virzīja šo nostāju gan AVMPD kontaktkomitejā, gan ES
audiovizuālo mediju pakalpojumu regulatoru grupas ERGA nostājas sagatavošanā par
nepieciešamiem direktīvas grozījumiem attiecībā uz retranslēto televīzijas programmu
jurisdikciju, gan kopā ar KM rīkojot audiovizuālās politikas konferenci Latvijas
prezidentūras ES ietvaros.

•

Atbilstoši Elektronisko plašsaziņas līdzekļu nozares attīstības nacionālajai stratēģijai
2012.–2017.gadam Padome sagatavoja un iesniedza Saeimas Nacionālās drošības
komisijā grozījumus EPLL attiecībā uz radio nozari (raidījuma valoda, retranslācija,
raidījuma izlaiduma dati, neatkarīgo producentu veidoto raidījumu īpatsvars un
grozījumu ieviešanas termiņi), kas ievērojami ierobežo Krievijas radio programmu
slēpto retranslāciju un ko pieņēma 11.Saeima, likums ir izsludināts.

•

2014.gada 29.maijā Padome uzlika SIA “Pirmais Baltijas Kanāls” administratīvo
sodu 3600 eiro (lēmuma pieņemšanas brīdī maksimālā iespējamā piemērojamās
normas sankcija) par vienpusīgu Ukrainas notikumu atspoguļošanu SIA “Pirmais
Baltijas Kanāls” programmas PBK 2014.gada 25.februāra, 26.februāra, 1.marta,
2.marta un 4.marta raidījumos “Laiks” (“Vremja”). Lēmums pārsūdzēts tiesā.

•

2014.gada 23.oktobrī Padome uzlika SIA “Autoradio Rēzekne” administratīvo sodu
700 eiro apmērā (soda apmēru lielā mērā noteica pārkāpēja materiālais stāvoklis) par
vienpusējas, neobjektīvas informācijas sniegšanu radio programmā „Autoradio
Rēzekne” par notikumiem Ukrainā laikā no 2014.gada 7.maija līdz 9.maijam. Lēmums
pārsūdzēts tiesā.
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•

2014.gada 23.oktobrī Padome atkārtoti uzlika SIA “Pirmais Baltijas Kanāls”
administratīvo sods 3600 eiro (lēmuma pieņemšanas brīdī maksimālā iespējamā
piemērojamās normas sankcija) par vienpusīgu Ukrainas notikumu atspoguļošanu SIA
“Pirmais Baltijas Kanāls” programmas PBK 2014.gada 12.jūlija raidījumā “Laiks”
(“Vremja”). Lēmums pārsūdzēts tiesā.

•

2014.gada 29.novembrī stājās spēkā grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu
kodeksā, kurus izstrādāja Padome un kuri nosaka, ka “par elektroniskā plašsaziņas
līdzekļa programmas apraidi vai retranslāciju bez Nacionālās elektronisko plašsaziņas
līdzekļu padomes izdotas apraides vai retranslācijas atļaujas vai pēc apraides vai
retranslācijas atļaujas anulēšanas, darbības termiņa izbeigšanās vai apturēšanas –
uzliek naudas sodu fiziskajām personām no simt līdz septiņsimt euro, bet juridiskajām
personām – no divtūkstoš līdz četrpadsmit tūkstoš euro”.

•

2014.gada 26.novembrī spēkā stājās grozījumi EPLL, kas pēc Padomes iniciatīvas
nosaka, ka Padomei ir “tiesības ierasties (arī bez iepriekšēja brīdinājuma) pie jebkura
elektroniskā plašsaziņas līdzekļa pārbaudes veikšanai, kā arī iekļūt (arī bez iepriekšēja
brīdinājuma) attiecīgā elektroniskā plašsaziņas līdzekļa īpašumā, valdījumā vai
lietošanā esošajos objektos, lai nodrošinātu šajā likumā noteikto Padomes valsts
pārvaldes uzdevumu izpildi”. Padome nosūtīja vēstules kabeļoperatoriem ar lūgumu
līdz 2015.gada 12.janvārim iesniegt rakstisku informāciju, ka galalietotājiem bez
maksas pieejamo televīzijas programmu (Re:TV, OTV, RīgaTV 24, LTV1 un LTV7)
retranslācija tiek veikta gan analogajā, gan digitālajā formātā un ir pieejama visās
galvasstacijās. Ja retranslācija netiek nodrošināta, Padome lūdza norādīt konkrētās
galvasstacijas, kā arī sniegt skaidrojumu par iemesliem. Attiecīgi 2015.gada sākumā
Padome plānoja uzsākt elektronisko plašsaziņas līdzekļu, kuri retranslē televīzijas
programmas, darbības pārbaudes atbilstoši EPLL noteiktajam.

•

Padomes ierosināts likumprojekts paredz, ka kabeļtelevīzijās obligāti izplatāmo
programmu loks būtu paplašināms ar četrām programmām, kas atbilst likumprojektā
minētajiem kritērijiem: “1) vismaz vienu televīzijas programmu, kurā galvenokārt tiek
ietverti Eiropas Savienības dalībvalstī vai dalībvalstīs veidoti ziņu, analītiskie un
informatīvie raidījumi, kuru raidījumu valoda ir kāda no Eiropas Savienības
oficiālajām valodām; 2) vismaz vienu televīzijas programmu, kuras raidījumu valoda
vismaz 50% apmērā no kopējā raidlaika ir valsts valoda ar nosacījumu, ka minētās
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programmas kopējais raidlaika apjoms ir vismaz 18 stundas katru diennakti,
programmas īpašnieks (turētājs) ir saņēmis apraides atļauju attiecīgās programmas
veidošanai un izplatīšanai Latvijā un ievēro apraides atļaujas noteikumus, un
programmas īpašnieks (turētājs) nodrošina kvalitatīva un nepārtraukta signāla piegādi
attiecīgajam elektroniskajam plašsaziņas līdzeklim, kas sniedz televīzijas programmu
izplatīšanas pakalpojumu; 3) vismaz vienu televīzijas programmu, kurā galvenokārt
tiek ietverti Eiropas Savienības dalībvalstī vai dalībvalstīs veidoti populārzinātniskie
raidījumi un kuru raidījumu valoda ir kāda no Eiropas Savienības oficiālajām
valodām; 4) vismaz vienu televīzijas programmu, kurā galvenokārt tiek ietverti
Eiropas Savienības dalībvalstī vai dalībvalstīs veidoti raidījumi bērnu un jauniešu
auditorijai, kuru raidījumu valoda ir kāda no Eiropas Savienības oficiālajām valodām.”
Šāds likumprojektā minētais retranslējamo programmu loks turklāt attiektos ne tikai
uz kabeļtelevīzijas pakalpojumu sniegšanu, bet arī uz citām izplatīšanas platformām,
tai skaitā uz satelīttelevīzijas pakalpojumiem. Iesniegtais likumprojekts Saeimā
apstiprināts pirmajā lasījumā.
•

Padome ir iesniegusi priekšlikumu Saeimas Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu
komisijā, ka Latvijā veidotajām komerctelevīzijām, sabiedriskajām televīzijām,
vietējām un reģionālām televīzijām un citām pamatpaketē esošajām programmām
retranslējamo programmu sarakstā jābūt pieejamām pirms citām retranslējamām
programmām, tātad tās jebkurā gadījumā jāsniedz piedāvājuma sākumā noteiktā
secībā.
Pārbaudes/uzsāktās lietas, pēc kurām administratīvie sodi netika piemēroti:

•

Padome veica SIA „Baltkom radio” programmas „Baltkom radio” ziņu raidījumu
monitoringu laika posmā no 2014.gada 12.maija līdz 18.maijam, pārbaudot
informācijas sniegšanu par notikumiem Ukrainā. Pārkāpumi netika konstatēti, jo ir
ievērota viedokļu dažādība.

•

Padome uzsāka administratīvā pārkāpuma lietvedību par vienpusīgu Ukrainas
notikumu atspoguļojumu SIA “Televīzijas kanāls Pro100TV” programmas Pro100TV
2014.gada 6.jūnija raidījumā “Kriminalinform”. Tika konstatēts, ka raidījumā ir
iekļauti dažādi viedokļi, tāpēc pārkāpums netika konstatēts un lieta izbeigta.

•

Pēc Malaizijas aviokompānijas lidmašīnas katastrofas (2014.gada 17.jūlijs) Padome
veica monitoringu par notikumu atspoguļojumu SIA “Pirmais Baltijas Kanāls”
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programmas PBK raidījumos “Politika” un “Laiks” (“Vremja”). Konstatēts, ka ziņu
raidījumos galvenokārt izplatītas Krievijas ārpolitikas pozīcijai raksturīgas ziņas,
tomēr visos gadījumos nodrošināts, ka viedokļi raidījumos tiek nodalīti no ziņām un
ziņas par notikumiem veidotas atbilstoši EPLL noteiktajiem principiem, t.sk. tiek
ievērota viedokļu dažādība.
Atbilstoši Padomes rīcības plānam līdz 2015.gada februārim noslēgsies tās vispārējo
principu

izstrāde

par

sabiedriskā

pasūtījuma

daļas

piešķiršanu

komerciālajiem

elektroniskajiem medijiem. Atbilstoši Elektronisko plašsaziņas līdzekļu nozares attīstības
nacionālajai stratēģijai 2012.–2017.gadam tā prioritāri tiek piešķirta vietējiem un
reģionālajiem medijiem attiecīgi vietējā un reģionālā satura veidošanai un apraidei.
Vienlaikus Padome iniciēja papildu finansējuma piešķiršanu (87 648 eiro) LR studijas
izveidei Latgalē (sadarbībā ar LTV) – galvenokārt satura ražošanai, kura netika atbalstīta ne
valdībā, ne Saeimā. Padomes ieskatā šāda kopīga Latvijas sabiedrisko mediju studija ne tikai
palielinātu nacionālo mediju redzamību un pieejamību austrumu pierobežā, bet arī ļautu
piedāvāt auditorijai interesējošo un tātad konkurētspējīgo vietējo un reģionālo saturu gan
Latgales apraidē, gan visās sabiedrisko mediju programmās. Jau kopš 2012.gada pēc Padomes
iniciatīvas notiek sabiedriskā pasūtījuma daļas piešķiršana komerciālajiem elektroniskajiem
medijiem Latgalē lokāla satura veidošanai latviešu un latgaliešu valodā lokālai apraidei tieši
šajā apgabalā. 2014.gadā Padome nāca ar iniciatīvu papildināt šo konkursu ar finansējumu
vietējām un reģionālajām Latgales radiostacijām krievu valodā, bet šis piedāvājums neguva
valdības atbalstu. Šos jautājumus Padome plānoja iekļaut īpašā Latgales elektronisko mediju
programmā, ko paredzējusi apstiprināt 2015.gada sākumā.
No 2015.gada valsts budžeta Padome prioritāri prasīja arī 44 608 eiro NEPLP
Monitoringa centra kapacitātes paaugstināšanai (2 jaunas papildu darba vietas) un 70 000 eiro
nozares vadības stiprināšanai kā neatliekamus pasākumus Krievijas agresīvās propagandas
kanālu ietekmes mazināšanai Latvijā, taču neguva atbalstu valdībā un Saeimā – kaut gan šis
pieprasījums neprasīja papildu finanšu līdzekļu piešķiršanu, bet tikai apropriāciju no Padomes
atrastām nozares rezervēm.
Padomes priekšsēdētājs
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Šis dokuments ir elektroniski parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu.
V.Zipa 67221848
viviana.zipa@neplpadome.lv
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