Rīgā, 2017.gada 2.novembrī
LĒMUMS Nr.163
Par sabiedriskā pasūtījuma daļas, ko 2017.gadā īsteno sabiedriskais elektroniskais
plašsaziņas līdzeklis valsts SIA „Latvijas Radio”, grozījumu apstiprināšanu
Pamatojoties uz Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma 62.panta pirmo daļu un
71.panta pirmo daļu, kā arī, ņemot vērā valsts SIA “Latvijas Radio”, turpmāk arī – Latvijas
Radio, 2017.gada 11.augusta vēstulē Nr.155/B2-6.3n, 2017.gada 8.septembra vēstulē Nr.176/B26, 2017.gada 6.oktobra vēstulē Nr.191/B2-6.3n un 2017.gada 31.oktobra vēstulē Nr.200/B2-6.3n
izteikto lūgumu par sabiedriskā pasūtījuma daļas, ko 2017.gadā īsteno Latvijas Radio,
grozījumiem, Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome, turpmāk – Padome,
nolemj:
1. Apstiprināt šādus sabiedriskā pasūtījuma daļas, ko 2017.gadā īsteno valsts SIA
“Latvijas Radio”, grozījumus:
1) Saistībā ar to, ka Latvijas Radio multimediju studija vēl nav nodota ekspluatācijā,
labot 2017.gada sabiedriskā pasūtījuma plānā šādas sadaļas un tekstu:
Sadaļā “Latvijas Radio multimediju satura attīstība” (8.lpp.) svītrot šādu
tekstu:
“Sekojot Eiropas un arī pasaules tendencēm radio attīstībā (piemēram, EBU
„Vīzija 2020”), LR aizvien aktīvāk pievērsīsies multimediju satura veidošanai,
piedāvājot ne tikai audio saturu, bet realizējot arī satura vizualizāciju. Realizējot
jaunās multimediju studijas izbūvi LR ēkā, būs iespējams plašāk piedāvāt
kvalitatīvu radio vizualizāciju un intensificēt sadarbību ar LTV. Latvijas Radio
plāno turpināt veidot radio piedāvājumu auditorijai dažādās platformās un formās,
aktīvāk mijiedarboties ar auditoriju sociālajos tīklos un citās interneta
platformās.”.
-

Sadaļā “Multimediju satura prioritātes 2017.gadā” (9.lpp.) svītrot šādus
punktus:
“ - Veidot sadarbības projektus ar LTV;
- Līdzās 2016. gada rudenī aizsāktajiem videoprojektiem („Kā labāk dzīvot”
(LR1), „Pilnīgs vakars” (LR5)) plānot arī citu projektu veidošanu”.
-

-

Sadaļā “Sabiedrisko mediju Latvijas Radio un LTV sadarbība” (27.lpp) svītrot
šādu apakšsadaļu:
“Multiplatformu saturs
Jauniešu multimediju radio Pieci.lv
2017. gada sākumā Latvijas Radio telpās tiks izveidota jauna multimediju
satura studija. Kopējas studijas izveide ļaus paplašināt multiplatformu satura
klāstu un nodrošinās arī raidījumu tiešraižu producēšanu šajā vidē. Studijai

sākot darbu, sadarbībā ar Pieci.lv ir plānots attīstīt iknedēļas mūzikas
izklaides raidījumu Pieci.lv un LTV7 vakara programmā.
Aktuālās informācijas raidījumi
Pēc LR multiplatformu satura studijas izveides LTV un LR plāno sadarbību
arī aktuālās informācijas raidījumu jomā. Prioritāri paredzēts sākt sadarbību
krievu valodas satura jomā. Pielāgojot populārākos LR4 ētera raidījumus
multiplatformu videi, tos varētu iekļaut gan LTV7 programmā, gan lsm.lv
multimediju satura platformā”.
2) Saistībā ar Latvijas Radio Latgales studijas logu nodrošināšanu konkrētā Latvijas
Radio programmā precizēt Latvijas Radio Latgales multimediju studijas
uzdevumus, 2017.gada sabiedriskā pasūtījuma plāna 6.lpp. ietvert šādu teikumu:
“Nodrošināt Latgales studijas logu LR1 programmā, dodot iespēju Latgales
pārstāvjiem paust savu viedokli un veidojot diskusiju platformu par
sociālekonomiskajiem, politiskajiem un kultūras procesiem valstī vai reģionā.”
3) Apstiprināt, ka no LR1 programmas, sākot ar 2017.gada 4.septembri ir izņemts
raidījums “… un ko domā Tu” (tika pārraidīts katru darba dienu no plkst. 18.45–
19.00).
4) Samazināt informatīvi-analītisko raidījumu apjomu Latvijas Radio LR1
programmā par 34 stundām, attiecīgi palielinot mūzikas apjomu atbilstoši
aktualizētajam sabiedriskā pasūtījuma plānam un izpildei 2017.gadam – 1.forma
(pielikumā).
2. Publicēt šo lēmumu Padomes interneta vietnē www.neplpadome.lv un nosūtīt
Latvijas Radio.
3. Par atbildīgo Padomes locekli šī lēmuma izpildē noteikt Padomes priekšsēdētāja
vietnieku Ivaru Āboliņu.
Pielikumā: Aktualizēts Latvijas Radio sabiedriskā pasūtījuma plāns un izpilde 2017.gadam uz 2
lapām.
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