Rīgā 2019.gada 19.decembrī
LĒMUMS Nr. 244
Par grozījumiem Elektronisko plašsaziņas līdzekļu nozares attīstības
nacionālajā stratēģijā 2018.–2022.gadam
Pamatojoties uz Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma 60.panta trešo daļu, Nacionālā
elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome (turpmāk – Padome)
nolemj:
1. Izdarīt Elektronisko plašsaziņas līdzekļu nozares attīstības nacionālajā stratēģijā 2018.–
2022.gadam (turpmāk – Stratēģija) šādus grozījumus:
1.1. Papildināt Stratēģiju ar jaunu 12.1 punktu šādā redakcijā: “Stratēģijas ieviešanas plāns
5 gadu periodam, NEPLP darbības prioritātes nozares politikas ieviešanā un gada darba
plāni nodrošina institūcijas vadības dokumentu kopumu.”
1.2. Veikt izmaiņas Stratēģijas rezultatīvajos rādītājos, pievienojot jaunu rezultatīvo rādītāju
A-51 šādā redakcijā:
Indekss
A-51

Rezultatīvais rādītājs
Novadu ziņu skatījumu skaits interneta vidē
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-

86 000

1.3. Veikt grozījumus Stratēģijas 37.punktā un izteikt to šādā redakcijā: “Katru gadu valsts
budžeta izstrādes procesā Ministru kabineta noteiktajos termiņos NEPLP aktualizē
Stratēģijai nepieciešamo budžeta bāzes finansējumu un finansējumu darbības
prioritātēm. Atbilstoši piešķirtajam budžeta finansējumam, NEPLP periodiski aktualizē
rezultātus un sasniedzamos rezultatīvos rādītājus, līdz attiecīgā gada 1.martam iekļaujot
tos Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes darbības stratēģijā 2020. –
2022.gadam.”
1.4. Papildināt Stratēģiju ar jaunu 37.1punktu šādā redakcijā: “Stratēģijas pasākumi, kuru
ieviešanai nepieciešams papildu finansējums no valsts budžeta, iekļauti Ieviešanas plānā
ar attiecīgu norādi. Tos gadskārtējā budžeta sagatavošanas procesā NEPLP aktualizē
un noteiktā kārtībā virza kā politikas prioritātes.”
1.5. Papildināt Stratēģiju ar jaunu 37.2punktu šādā redakcijā: “No budžeta nefinansētie
Stratēģijas pasākumi, to rezultāti un rezultatīvie rādītāji norādīti indikatīvi un tie tiek
ieviesti netiešā veidā ar nozares regulējuma palīdzību.”
1.6. Veikt grozījumus Stratēģijas 44.punktā un izteikt to šādā redakcijā: “Līdz 2023.gada
1.septembrim NEPLP izstrādās noslēguma ziņojumu par Stratēģijas izpildi, mērķu,

uzdevumu īstenošanu un indikatoru sasniegšanu un iesniegs to Saeimas Cilvēktiesību
un sabiedrisko lietu komisijai.”
2. Izdarīt Stratēģijas Pielikumā Nr.1 “Apraides tiesību piešķiršanas kārtība” (turpmāk –
Pielikums Nr.1) šādus grozījumus:
2.1. Pievienot jaunu 29.punktu šādā redakcijā
“29. Padome nosaka šādus televīzijas programmu formātus:
29.1. Vispārējs – programma ietver iespējami plašu tēmu loku;
29.2. Informatīvs/analītisks – programmas lielāko daļu veido informatīvi analītisks
saturs;
29.3. Izklaidējošs – programmu pamatā veido izklaides saturs plašam skatītāju lokam;
29.4. Tematiska programma – programmu pamatā veido saturs par noteiktu tēmu loku.”
2.2. Mainīt numerāciju Stratēģijas Pielikuma Nr.1 29. un turpmākajiem punktiem.
2.3. Veikt grozījumus Stratēģijas Pielikuma Nr.1 32.punktā (ņemot vērā numerācijas
izmaiņas) un izteikt to šādā redakcijā: “Pamatojoties uz iesniegtajiem dokumentiem,
Padome pieņem lēmumu par apraides atļaujas izsniegšanu vai par atteikumu izsniegt
apraides atļauju.”
2.4. Papildināt Stratēģijas Pielikumu Nr.1 ar jaunu 34.punktu un izteikt to šādā redakcijā:
“Ja programmu paredzēts izplatīt Latvijas Republikā, Padome vienlaicīgi ar apraides
atļaujas izsniegšanu iekļauj programmu Latvijā retranslējamo audio un audiovizuālo
programmu sarakstā.”
3. Izdarīt Stratēģijas Pielikumā Nr.3 “Darbības pamatnosacījumu un paziņojuma par
pakalpojumu pēc pieprasījuma sniegšanas veidlapas” (turpmāk – Pielikums Nr.3)
grozījumus un apstiprināt to šim lēmumam pievienotajā (jaunā) redakcijā.
4. Iesniegt Stratēģijas grozījumus publicēšanai oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.
5. Publicēt Stratēģiju (jaunā redakcijā) un Stratēģijas pielikumus Nr.1 un Nr.3 (jaunā
redakcijā) Padomes mājaslapā internetā.
Lēmums (bez pielikumiem) sagatavots uz divām lapām vienā eksemplārā.
Pielikumā:
1. Stratēģija jaunā redakcijā uz 20 (divdesmit) lapām;
2. Stratēģijas Pielikums Nr.1 “Apraides tiesību piešķiršanas kārtība” jaunā redakcijā uz 9
(deviņām) lapām;
3. Stratēģijas Pielikums Nr.3 “Darbības pamatnosacījumu un paziņojuma par pakalpojumu
pēc pieprasījuma sniegšanas veidlapas” jaunā redakcijā uz 6 (sešām) lapām.
Padomes priekšsēdētājs
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