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Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes (NEPLP) 

2016.gada rīcības plāns 

(apstiprināts NEPLP sēdē 2016.gada 21.janvārī) 

 

Nr. Aktivitāte Izpildes laiks Atbildīgā 

persona – 

NEPLP 

loceklis/e 

Piesaistītais 

sekretariāta 

darbinieks 

 Sabiedriskie mediji – Latvijas Televīzija un Latvijas Radio     

1. LTV un LR kopprojektu – LR5–Pieci.lv, kopīgās interneta platformas Lsm.lv, LR 

Latgales studija, multimedijus studija u. c. – īstenošana un uzraudzība NEPLP darba 

grupas LTV un LR kopdarbībai ietvaros 

janvāris –  

decembris 

A.Dimants, 

D. Mjartāns, 

D.Ķezbere 

G.Keistere 

2. Sabiedriskā pasūtījuma mērķprogrammas „Latvijas simtgadei” izstrāde janvāris –  

decembris 

D.Ķezbere, 

A.Dulevska, 

D.Mjartāns 

G.Keistere 

 

3. Sabiedriskā pasūtījuma vadlīniju 2017. gadam izstrāde februāris –  

marts 

D.Ķezbere, 

D.Mjartāns 

G.Keistere 

 

4. LTV un LR 2015.gada sabiedriskā pasūtījuma izpildes izvērtēšana februāris – 

marts 

D.Ķezbere, 

D.Mjartāns 

G.Keistere 

5. LTV un LR 2017.gada sabiedriskā pasūtījuma izstrāde un apstiprināšana marts – 

novembris 

D.Ķezbere, 

D.Mjartāns 

G.Keistere 

6. Darbs LTV un LR Revīzijas komisijā – reizi ceturksnī ziņojums NEPLP sēdē janvāris – 

decembris 

D.Ķezbere, 

D.Mjartāns 

A.Ķēniņš, 

V.Zipa 

7. Regulārs LTV un LR uzraudzības darbs; darbs pie pārvaldes uzlabošanas; 

kopprojektu veidošana starp LTV un LR  

janvāris –  

decembris 

D.Ķezbere, 

D.Mjartāns, 

A.Dimants 

G.Keistere, 

A.Ķēniņš 

8. LTV valdes izvērtējums marts D.Ķezbere, 

A.Dimants 

A.Ķēniņš, 

G.Keistere 

9. LTV valdes vēlēšanas janvāris-

aprīlis 

D.Ķezbere A.Ķēniņš, 

G.Kesitere 
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 Grozījumi Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā    

10. EPLL grozījumu, kuri paredzēti Elektronisko plašsaziņas līdzekļu nozares attīstības 

nacionālajā stratēģijā 2012.–2017.gadam u.c. izstrādāšana, papildināšana un 

virzīšana, regulāri piedaloties Saeimas komisiju darbā gan saistībā ar tiem 

grozījumiem, kuru iniciatore ir NEPLP un kas jau ir izstrādāti un iesniegti Saeimā: 

1) NEPLP pilnvaras elektronisko plašsaziņas līdzekļu reģistrācijas, īpašnieku 

maiņas un apvienošanās gadījumā, tostarp Lietuvas prakses ieviešana 

atsevišķos jautājumos; 

2) paketēšana; 

3) subtitrēšana; 

gan jaunu grozījumu EPLL sagatavošana un virzīšana Kultūras ministrijas Mediju 

politikas nodaļas darba grupā un Saeimā:  

    1) 2 atsevišķu padomju izveide – audiovizuālo mediju pakalpojumu regulatora 

padome un sabiedrisko mediju padome, sākot ar nākamo NEPLP pilnvaru termiņu; 

      2) sabiedrisko mediju iziešana no reklāmas tirgus; 

3) vienotas juridiskas personas (LTV, LR un Lsm.lv) izveide 

4) audiovizuālo mediju satura piedāvājums publiskās vietās (viesnīcās u.c.)  

janvāris – 

decembris 

A.Dulevska, 

A.Dimants, 

D.Ķezbere, 

D.Mjartāns, 

I.Zviedris 

G.Keistere, 

A.Brīze, 

A.Ķēniņš 

 Starptautiskā sadarbība    

11. Komandējumu saraksts  janvāris – 

decembris 

A.Dulevska A.Berga 

12. Baltijas valstu audiovizuālo mediju pakalpojumu regulatoru ikgadējā sanāksmē Rīgā  septembris A.Dulevska A.Berga 

13. Līdzdalība ES dalībvalstu audiovizuālo mediju pakalpojumu regulatoru grupā ERGA, 

AVMPD kontaktkomitejā, EPRA un  

janvāris – 

decembris 

A.Dulevska A.Berga, 

A.Brīze 

14. Sadarbība ar iesaistītajām valsts institūcijām, izstrādājot Latvijas nacionālo pozīciju 

ES jautājumos, kas attiecas uz audiovizuālo mediju politiku, it īpaši – AVMPD 

grozījumu virzīšanā/veikšanā 

janvāris – 

decembris 

A.Dulevska, 

 

G.Keistere, 

A.Brīze, 

J.Lielpēteris 

 Radio un televīzijas diena, Celmlauža balva, semināri, konferences, izglītība    

15. Radio un televīzijas dienas (elektronisko mediju kritikas konference) un Celmlauža 

balvas par radošu inovāciju Latvijas elektroniskajā plašsaziņā piešķiršanas 

sarīkojuma organizēšana 

janvāris –  

aprīlis 

I.Zviedris, 

A.Dimants, 

D.Ķezbere, 

D.Mjartāns, 

A.Dulevska 

A.Berga, 

G.Keistere 
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16. NEPLP mediju lietotprasmes darba grupa sadarbībā ar IZM un KM, Nacionālo kino 

centru, augstskolām un nevalstiskajām organizācijām mediju lietotprasmes ieviešanai 

un attīstīšanai formālajā izglītībā 

janvāris – 

decembris 

A.Dulevska, 

A.Dimants 

A.Berga 

17. Seminārs vietējiem, reģionālajiem un diasporas elektroniskajiem plašsaziņas 

līdzekļiem un producentu grupām 

maijs –  

decembris 

I.Zviedris, 

D.Mjartāns 

A.Berga 

 Nozares vadība un pārraudzība    

18 LTV un LR darbības stratēģijas izstrāde un apstiprināšana janvāris - 

marts 

D.Ķezbere, 

D.Mjartāns, 

A.Dimants 

G.Keistere 

19. Latgales elektronisko mediju programmas īstenošana janvāris – 

decembris 

D.Mjartāns G.Keistere 

20. Revīzijas komisija komerctelevīzijām piešķirtās sabiedriskā pasūtījuma daļas izpildes 

izvērtēšanai reizi ceturksnī, jauno nacionālo TV programmu padziļināts satura un 

kvalitātes monitorings  

janvāris – 

decembris 

A.Dimants G.Keistere, 

V.Zipa, 

A.Ķēniņš 

21. Ciparu radio apraides iespēju apzināšana un attīstīšana sadarbībā ar VAS 

„Elektroniskie sakari” un SM 

janvāris – 

decembris 

D.Mjartāns 

A.Dulevska 

A.Brīze 

22. Resoru un pašvaldību finansētu raidījumu iekļaušana sabiedriskajā pasūtījumā LR un 

LTV 

janvāris - 

decembris 

D.Ķezbere, 

D.Mjartāns, 

A.Dimants 

G.Keistere 

23. Padziļināts Latvijas elektronisko mediju (televīziju) tirgus un tehnoloģiju attīstības 

tendenču pētījums 

marts – 

decembris 

A.Dulevska, 

A.Dimants, 

I.Zviedris 

G.Keistere, 

A.Ķēniņš 

24. Starpresoru sadarbība nelegālo audiovizuālo pakalpojumu sniedzēju apzināšanā un 

apkarošanā 

janvāris – 

decembris 

I.Zviedris A.Ķēniņš 

A.Brīze 

25. Elektronisko plašsaziņas līdzekļu programmas atbilstības darbības 

pamatnosacījumiem monitorings pirms apraides atļaujas termiņa pagarināšanas un 

atbilstoši Monitoringa centra ceturkšņa plāniem – arī citu ES valstu jurisdikcijā 

esošajām restranslētajām trešo valstu (ne ES) EPL programmām, kas primāri vērstas 

Latvijas auditorijai, un pakalpojumiem pēc pieprasījuma 

janvāris –  

decembris 

D.Mjartāns, 

I.Zviedris, 

A.Dulevska 

A.Ķēniņš, 

J.Lielpēteris, 

Monitoringa 

centra 

darbinieki 

26. Radio programmu veidojošo elektronisko plašsaziņas līdzekļu darbības 

pamatnosacījumu pārreģistrācija/precizēšana atbilstoši EPLL grozījumiem, kas stājās 

spēkā 2014.gada 26.novembrī 

janvāris – 

decembris 

A.Dulevska 

 

A.Brīze 
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27. Radio un televīzijas programmu veidošanas konkurss sabiedrības saliedētības 

nodrošināšanai Latgalē un konkurss par Latvijas diasporas tematiku 

janvāris – 

 decembris 

D.Mjartāns, 

I.Zviedris 

G.Keistere 

28. Līdzdalība starpinstitūciju darba grupā informācijas vides aizsardzībai janvāris – 

decembris 

A.Dulevska A.Ķēniņš 

29. Kabeļoperatoru retranslēto programmu elektroniskās reģistrācijas sistēmas izstrāde janvāris – 

aprīlis 

I. Zviedris A.Berga 

A.Ķēniņš 

30. Monitoringa centra tehniskā modernizācija janvāris – 

decembris 

 A.Ķēniņš, 

V.Zipa 

31. Regulāras (vismaz reizi pusgadā) konsultācijas ar nozares (komerciālo elektronisko 

plašsaziņas līdzekļu) pārstāvjiem 

janvāris – 

decembris 

A.Dulevska, 

I.Zviedris, 

A.Dimants 

A.Brīze 

A.Ķēniņš 

32. Valsts kontroles ieteikumu ieviešana atbilstoši 2014. un 2015. gada revīzijas 

ziņojumam pievienotajam ieteikumu ieviešanas grafikam 

janvāris – 

decembris  

A.Dulevska, 

D.Ķezbere 

V.Zipa, 

A.Ķēniņš 

 


