
TV Partijas simbolikas/ 
deputātu kandidātu 
attēla vizuāli labi 
uztverama/ilgsto�a  
parādī�anās, kas nav 
saistīta ar 
atspoguļojamo 
notikumu vai 
aprakstāmo tēmu 

Si�eta ar 
deputāta 
kandidāta 
piedalīsānos 
atkārtota 
parādī�anās 
laikā, kas  
programmā nav 
paredzēts, vai 
programmās, 
kuru saturs nav 
precīzi definēts

Trūkst/nav 
mēģināts 
noskaidrot 
iesaistītās(-o) 
puses(-�u) 
viedokli/(-ļus) 
vai/un trūkst 
iesaistītās 
partijas/deputāt
a kandidāta 
viedokļi.  

Viedokļi par 
deputāta 
kandidātu vai 
partiju, vai arī 
pa�u deputātu 
kandidātu viedokļi 
atlasīti, lai 
apstiprinātu 
vēstījuma 
sākotnējo mērķi 
veicināt vai 
mazināt partijas 

Raidījuma 
�anram un 
saturam 
neatbilsto�ā veidā 
tiek atspoguļota 
politiska partija, 
deputāta 
kandidāts, 
partijas uzskati 
vai nostādnes. 
Neuzdodot 
precīzus 

Atklāts 
�urnālista 
aicinājums 
balsot "par"
vai "pret" 
sarakstu 
vai kandidātu

Apzīmējums 
"apmaksāta 
politiskā 
reklāma" 
parādās tikai 
raidījuma beigās 
un ir grūti vizuāli 
identificējams/pr
oporcionāli 
krietni mazāks 
par ierastajiem 
titriem

 Pseidonotikums, lai 
kandidātam būtu 
iespēja parādīties

Parādī�anās, kam 
nav sakara ar 
atspoguļojamo 
notikumu

 Deputāta kandidātrs tiek 
izmantpots kā vienīgais/galvenais 
kāda notikuma komentētājs, 
raksturotājs  

TV

LTV 1

Andris Ārgalis; Tautas Partija; 
Dzīvīte Dārzā;IR; 16.09.02; 
18:15;
Anatolijs Gorbunovs; Latvijas 
Ceļ�; Zebra; IR; 25.09.02; 
18:30;

LTV 2

Atis Slakteris; Tautas Partija; 
LTV2, Aktualitātes; IR; 
11.09.2002; 18:30
Atis Slakteris; Tautas Partija; 
LTV2, Agro 2002; IR; 
13.09.2002; 17:20
Baiba Brigmane; Jaunais 
Laiks; Aktualitātes; IR; 
18.09.02; 18:30;

LNT

Ainārs �lesers; 
Latvijas Pirmā 
Partija; Balzams 
Dvēselei; AR; 
15.09.02; 11:30

V.Lāzo; LSDSP; I; 
03.09.2002; 7:00

J.Ādamsons; 
LSDSP; Z; 
28.08.2002; 
19:15

Deputāta kandidāta 
pieminē�ana/parādī�anās bez acīmredzama iemesla



Andris �ķēle; 
Tautas Partija; 
Balzams Dvēselei; 
AR; 22.09.02; 
11:30

Arnis Kalniņ�; LSDSP; LNT 
Brokastis; AR; 10.09.2002; 
6:57

Raimonds Pauls; 
Tautas Partija; 
Balzams Dvēselei; 
AR; 29.09.02; 
11:30

Valdis Laukis; LSDSP; LNT 
Brokastis; AR; 17.09.02; 
06:57;

Oskars Grīgs; 
LSDSP; LNT 
Brokastis; AR; 
01.10.02; 06:57

Aija Barča; LSDSP; LNT 
Brokastis; AR; 24.09.02; 
06:57;

Odisejs Kostanda; 
Centrs; LNT 
Brokastis; AR; 
03.10.2002; 06:57

Valdis Ģīlis; Tautas Partija; 
LNT Brokastis; AR; 01.10.02; 
06:57 (atkārtojas 2 reizes)

Odisejs Kostanda; 
Centrs; LNT 
Brokastis; AR; 
03.10.2002; 06:57

Helēna Demakova; Tautas 
Partija; LNT Brokastis; AR; 
02.10.02; 06:57 (atkārtojas 2 
reizes)

"Lielais koncerts. 
Kopā mums 
izdosies", LSDSP, 
04.10.2002

Vineta Mui�niece; Tautas 
Partija; LNT Brokastis; AR; 
03.10.02; 06:57 (atkārtojas 2 
reizes)

Silva Golde; Tautas Partija; 
LNT Brokastis; AR; 04.10.02; 
06:57 (atkārtojas 2 reizes)

TV 3
Viola Lāzo; LSDSP; Bez Tabu 
Laiks; AR; 02.10.02; 19:14

TV 5



Pieraksta secība: kandidāts; partija;"Raksta nosaukums"; ziņa - Z, Intervija - I, Diskusija - D, Info radījums - IR, Atpūtas raidījums - AR; datums; laiks



Radio Partijas simbolikas/ 
deputātu kandidātu 
attēla vizuāli labi 
uztverama/ilgsto�a  
parādī�anās, kas nav 
saistīta ar 
atspoguļojamo 
notikumu vai 
aprakstāmo tēmu 

Si�eta ar deputāta 
kandidāta 
piedalīsānos atkārtota 
parādī�anās laikā, kas 
programmā nav 
paredzēts, vai 
programmās, kuru 
saturs nav precīzi 
definēts

Trūkst/nav 
mēģināts 
noskaidrot 
iesaistītās(-o) 
puses(-�u) 
viedokli/(-ļus) 
vai/un trūkst 
iesaistītās 
partijas/deputāta 
kandidāta viedokļi. 

Viedokļi par deputāta 
kandidātu vai partiju, 
vai arī pa�u deputātu 
kandidātu viedokļi 
atlasīti, lai apstiprinātu 
vēstījuma sākotnējo 
mērķi veicināt vai 
mazināt partijas vai 
deputāta kandidāta 
popularitāti.

Raidījuma �anram un 
saturam neatbilsto�ā veidā 
tiek atspoguļota politiska 
partija, deputāta kandidāts, 
partijas uzskati vai 
nostādnes. Neuzdodot 
precīzus jautājumus un 
neiejaucoties stāstījumā, 
�urnālists ļauj deputāta 
kandidātam pa�am 
izvēlēties sarunas tēmu/ 
virzību.

Atklāts 
�urnālista 
aicinājums 
balsot "par"
vai "pret" 
sarakstu 
vai kandidātu

Apzīmējums 
"apmaksāta 
politiskā reklāma" 
parādās tikai 
raidījuma beigās 
un ir grūti vizuāli 
identificējams/pro
porcionāli krietni 
mazāks par 
ierastajiem titriem

Pseidonotikums, 
lai kandidātam 
būtu iespēja 
parādīties

Parādī�anās, 
kam 
nav sakara ar 
atspoguļojamo 
notikumu

Deputāta kandidātrs 
tiek izmantpots kā 
vienīgais/galvenais 
kāda notikuma 
komentētājs, 
raksturotājs  

Radio

Latvijas Radio 1

Kandidāts nav 
minēts; Tautas 
partija; 
Pēcpusdiena; Z; 
25.09.2002; 16:07

Latvijas Radio 2
Egils 
Baldzēns; 
SDS; Ziņas; 
Z; 
18.09.2002; 
15:55

Raimonds Pauls; 
TP; Ziņas; Z; 
05.10.2002; 09:59

Latvijas Radio 4

Deputāta kandidāta 
pieminē�ana/parādī�anās bez acīmredzama iemesla



Mix FM

Pik FM** gadījumu 
uzskaite izvēlēta 
selektīvi, pilns 
saraksts pieejams pēc 
pieprasījuma 

Kandidāts nav 
minēts; SDLP; 
Konkurss "SDLP 
pret 
radioklausītājie
m"; AR; 
09.09.2002; 
18:52

Normunds 
Grostiņ�; SDLP; 
Nedēļas apskats 
ar J.�uravļovu; 
03.09.2002; 
18:46

Normunds 
Grostiņ�; SDLP; 
Nedēļas apskats 
ar J.�uravļovu; 
03.09.2002; 
18:46

Jurijs 
�uravļovs; 
SDLP; 
Nedēļas 
apskats ar 
Juriju 
�uravļovu; 
IR; 
24.09.2002; 
19:24

Kandidāts nav 
minēts; SDLP; 
(Reklāmas 
d�ingls starp 
dziesmām); 
28.08.2002; 
7:11

Jurijs �uravļovs; 
SDLP; Konkurss 
"SDLP pret 
radioklausītājie
m"; AR; 
09.09.2002; 
19:24

Gundars 
Valdmanis; SDLP; 
Konkurss "SDLP 
pret 
radioklausītājiem"
; AR; 16.09.2002; 
08:38

Jurijs �uravļovs; 
SDLP; Nedēļas 
apskats ar Juriju 
�uravļovu; IR; 
24.09.2002; 19:24

Kandidāts nav 
minēts; SDLP; 
Konkurss "SDLP 
pret 
radioklausītājie
m"; AR; 
09.09.2002; 
20:50

Kandidāts nav 
minēts; SDLP; 
Konkurss "SDLP 
pret 
radioklausītājiem"
; AR; 16.09.2002; 
18:54

Kandidāts nav 
minēts; SDLP; 
Konkurss "SDLP 
pret 
radioklausītājie
m"; AR; 
09.09.2002; 
21:36

Kandidāts nav 
minēts; SDLP; 
Konkurss "SDLP 
pret 
radioklausītājiem"
; AR; 16.09.2002; 
19:51



Kandidāts nav 
minēts; SDLP; 
Konkurss "SDLP 
pret 
radioklausītājie
m"; AR; 
10.09.2002; 
19:23

Kandidāts nav 
minēts; SDLP; 
Konkurss "SDLP 
pret 
radioklausītājiem"
; AR; 16.09.2002; 
20:54

Kandidāts nav 
minēts; SDLP; 
Konkurss "SDLP 
pret 
radioklausītājie
m"; AR; 
10.09.2002; 
19:52

Kandidāts nav 
minēts; SDLP; 
Konkurss "SDLP 
pret 
radioklausītājiem"
; AR; 16.09.2002; 
21:26

Kandidāts nav 
minēts; SDLP; 
Konkurss "SDLP 
pret 
radioklausītājie
m"; AR; 
10.09.2002; 
20:44

Jurijs �uravļovs; 
SDLP; Rīts; I; 
26.09.2002; 10:14

Jurijs 
�uravļovs; 
SDLP; Rīts; 
I; 
26.09.2002; 
10:14

Kandidāts nav 
minēts; SDLP; 
Konkurss "SDLP 
pret 
radioklausītājie
m"; AR; 
10.09.2002; 
21:51

Viktors Kalnbērzs; 
SDLP; Ceļojums varā; 
D; 26.09.2002; 18:17

Kandidāts nav 
minēts; SDLP; 
Konkurss "SDLP 
pret 
radioklausītājie
m"; AR; 
11.09.2002; 
18:53

Boriss Ciļevičs; PCTVL; 
Ceļojums varā; D; 
26.09.2002; 18:17



Kandidāts nav 
minēts; SDLP; 
Konkurss "SDLP 
pret 
radioklausītājie
m"; AR; 
11.09.2002; 
19:49
Kandidāts nav 
minēts; SDLP; 
Konkurss "SDLP 
pret 
radioklausītājie
m"; AR; 
11.09.2002; 
20:44
Kandidāts nav 
minēts; SDLP; 
Konkurss "SDLP 
pret 
radioklausītājie
m"; AR; 
11.09.2002; 
21:35

Kandidāts nav 
minēts; SDLP; 
Ziņas; Z; 
13.09.2002; 07:03

Gundars 
Valdmanis; 
SDLP; Konkurss 
"SDLP pret 
radioklausītājie
m"; AR; 
12.09.2002; 
08:41

Kandidāts nav 
minēts; SDLP; 
Ziņas; Z; 
13.09.2002; 09:02

Gundars 
Valdmanis; 
SDLP; Konkurss 
"SDLP pret 
radioklausītājie
m"; AR; 
13.09.2002; 
08:38

Jurijs �uravļovs, 
Viktors Kalnbērzs; 
SDLP; Nedēļas 
apskats ar Juriju 
�uravļovu; IR; 
17.09.2002; 
18:38

Tatjana Niparte; 
SDLP; Ceļojums 
varā; D; 
19.09.2002; 18:28

Jurijs �uravļovs, Viktors 
Kalnbērzs; SDLP; 
Nedēļas apskats ar 
Juriju �uravļovu; IR; 
17.09.2002; 18:38

Kandidāts nav 
minēts; SDLP; 
(Reklāmas 
d�ingls starp 
dziesmām); 
07.09.2002; 
10:55



laikraksts

Partijas simbolikas/ 
deputātu kandidātu attēla 
vizuāli labi uztverama  
parādī�anās, kas nav saistīta 
ar atspoguļojamo notikumu 
vai aprakstāmo tēmu 

Trūkst/nav mēģināts 
noskaidrot 
iesaistītās(-o) puses(-
�u) viedokli/(-ļus) 
vai/un trūkst 
iesaistītās 
partijas/deputāta 
kandidāta viedokļi.  

Viedokļi par deputāta kandidātu 
vai partiju, vai arī pa�u deputātu 
kandidātu viedokļi atlasīti, lai 
apstiprinātu vēstījuma sākotnējo 
mērķi veicināt vai mazināt partijas 
vai deputāta kandidāta 
popularitāti.

Materiāla �anram un 
saturam neatbilsto�ā 
veidā tiek atspoguļota 
politiska partija, 
deputāta kandidāts, 
partijas uzskati vai 
nostādnes. Neuzdodot 
precīzus jautājumus un 
neiejaucoties 
stāstījumā, �urnālists 
ļauj deputāta 

 Pseidonotikums, lai 
kandidātam būtu iespēja 
parādīties

 Deputāta kandidāts tiek izmantots kā 
vienīgais/galvenais kāda notikuma 
komentētājs, ralsturotājs  

Parādī�anās, kam 
nav sakara ar 
atspoguļojamo notikumu.

Vakara ziņas

Pētījums par Rep�es 
sievām 07.09. I.Bērziņa, 
S.Veisa, I.Mār�ava (Nav 
Rep�es viedokļa, nav 
saprotams, kāpēc tas ir 
svarīgi)

Sektas vervē 
nenobriedu�us 
pusaud�us 14.08. 
A.Sadovskis (Kapēc 
vienīgais politiķis, kas 
komentē ir A.�lesers)

Sojuzplodimport 
vadītājs 
sponsorējis TP 
24.09. (Nav TP un 
Ā.�ķēles viedokļa)

Deputāta aizstāvībai rīko 
rokkoncertu 27.08.G.�āpa 
(Visi viedokļi sakrīt ar 
J.Ādamsona )

Diena

Partijas turpinās 
kampaņu ar izlozētajiem 
numuriem I.Egle 10.08 . 
(Nav skaidrs kāpēc 
ilustrācijai izvēlēta tikai 
A.Kantāne, turklāt ar 
visu partijas saraksta 
numuru, kas labi 
atpazīstams)

Bārbijrozā drauds basteja 
bulvārī. 22.08. L.Dzērve (R.Pauls 
noteikti nav vienīgais 1.stāva 
iedzīvotājs, tapēc nav skaidrs, 
kāpēc kā komentētājs izvelēts 
tie�i deputāta kandidāts)

Bojāram neliedz pirkt Kukula 

zemi 15.08. J.Krastiņ� (TP 

deputāts komentē konkurējo�as 

partijas pārstāvja rīcību. Turklāt 

�eit darbojas Intere�u konflikta 

likums, kuru J.Lagzidiņ� nav 

rakstījis.)

Deputāta kandidāta 
pieminē�ana bez acīmredzama iemesla



NEATKARĪGĀ RĪTA AVĪZE
Trūkst/nav mēģināts noskaidrot 
iesaistītās(-o) puses(-�u) viedokli/(-
ļus) vai/un trūkst iesaistītās 
partijas/deputāta kandidāta 
viedokļi.  

Viedokļi par deputāta kandidātu vai partiju, vai arī 
pa�u deputātu kandidātu viedokļi atlasīti, lai 
apstiprinātu vēstījuma sākotnējo mērķi veicināt 
vai mazināt partijas vai deputāta kandidāta 
popularitāti.

Materiāla �anram un 
saturam neatbilsto�ā 
veidā tiek 
atspoguļota politiska 
partija, deputāta 
kandidāts, partijas 
uzskati vai 
nostādnes. 
Neuzdodot precīzus 
jautājumus un 
neiejaucoties 

Atklāts 
�urnālista 
aicinājums 
balsot "par"
vai "pret" 
sarakstu 
vai kandidātu

Grūti samanāma 
atzīme "Apmaksāta 
politiskā reklāma"

 Pseidonotikums, lai 
kandidātam būtu iespēja 
parādīties

 Deputāta 
kandidāts tiek 
izmantots kā 
vienīgais/galvena
is kāda notikuma 
komentētājs, 
ralsturotājs

Parādī�anās, kam 
nav sakara ar atspoguļojamo 
notikumu.

Astra Mille. Labvakar 
Edvīn Inkēn/ Varas 
fizioloģija 16.08. 
Pielikums Literatūra un 
māksla ( Grāmata vēl 
nav iznakusi un 
fragments nerada 
pārliecību, ka tā pārāka 
par citām, kas tajā 
nedēļā iznāk)

Uz KNAb �efa vietu vēlreiz 
pretendē Avdejevs un 
Stendzenieks 13.08. V.Radovičs, 
E.Cīrulis (Kāpēc tik dadz vietas 
vienas opozīcijas partijas 
viedoklim, citu nav?)

Premjers iespējams atpelnījis 
jahtas braucienu, 19.08, 
R.Pētersons ( Nav premjera 
viedokļa)

Rīko koncertu par tiesisku Latviju 27.08. 
I.Paparde ( Visi viedokļi sakrīt ar 
J.Ādamsona )

Mazākumtautību 
izglītība kopīgi 
jāpilnveido, nevis 
jāpolitizē 
27.09. (Informācija 
ir vienpusēja un 
nav skaidri 
norādīts, ka tas ir 
IZM apmaksāts 
laukums)

Premjers esot itekmējis CVK 
lēmumu Ādamsona lietā 
22.08. G.Skrebele ( Nav 
premjera viedokļa, nav arī 
visu CVK locekļu viedokļa, 
kuri it kā ietekmēti)

Kase savējo atbalstam. 19.09.G.Skrebele, 
A.Bērziņ� (Nav intere�u konfliktā vainotā 
Bērziņa un Krastiņa viedokļa, Nav neviena, 
kas apliecinātu, ka nometnes ir tikai TP 
bērniem, nav �ķēles viedokļa par pelēko 
kasi)

Tre�ā operatora gaidās, 
23.08, E.Lidere (Nav A.�ķēles 
viedokļa)

TP pa�valdības priviliģētas dotāciju 
saņem�anā 20.09. G.Skrebele ( Nav 
G.Bērziņa viedoklis, tikai vienam no 
aptaujātajiem pa�valdību vadītājiem kaut 
kas ir atteikts, arī TP pa�valdību vadītāji te 
neapliecina �urnālista uzbūvēto shēmu)

Pa�valdības var palikt bez 
atlīzības par sausuma 
postījumiem 10.09.B.Lulle, 
V.Radovics (Nav skaidrs, kas 
ir izredzētie, nav saprātīga 
valdības viedokļa)

Orand�ais runcis pie iek�lietu krējuma 
poda 16.09, B.Lulle (Nav Segliņa viedokļa. 
Rakstā ir izteiktas baumas, kas 
navpamatotas ar faktiem, nav iesaistīto 
personu vieokļa)

Deputāta kandidāta 
pieminē�ana bez acīmredzama iemesla



Latvijas laikmetīgās mākslas 
centrs reklamē TP, A.Lulle, 
A.Berziņs 24.09. ( Nav TP 
viedokļa, arī Kreatīvās 
labratorijas viedokļa 
iztrūkums ir visai ap�aubāms)

Aizejo�ie R.Rozenbergs, U.Dreiblats 28.09. 
(tas ir komentārs, kas balstīts uz 
pieņēmumiem, ne ziņu lapas analītisks 
materiālis)

Latvijas Krājbankas biju�o 
valdību vaino krāp�anā  
03.10. R.Pētersons, E.Lidere 
( Nav Laksas viedokļa)

7.Saeima korupcijas purvājā 
R.Rozenbergs, U.Dreiblats (Komplimentāri 
Kri�topanam, izrādās, ka visu slikto 
izdarījis �ķēle, nav analīzes, tikai 
apgalvojumi, neskaidri minējumi)

Fotogrāfi sa�utu�i par 
mācītāju partijas izrīcību 
A.Lulle 04.10. (Nav nedz a/s 
Izglītība, nedz LPP viedokļa)



LAUKU AVĪZE
Trūkst/nav mēģināts 
noskaidrot iesaistītās(-o) 
puses(-�u) viedokli/(-ļus) 
vai/un trūkst iesaistītās 
partijas/deputāta 
kandidāta viedokļi.  

Viedokļi par deputāta kandidātu vai partiju, 
vai arī pa�u deputātu kandidātu viedokļi 
atlasīti, lai apstiprinātu vēstījuma sākotnējo 
mērķi veicināt vai mazināt partijas vai 
deputāta kandidāta popularitāti.

Materiāla �anram un saturam 
neatbilsto�ā veidā tiek atspoguļota 
politiska partija, deputāta kandidāts, 
partijas uzskati vai nostādnes. 
Neuzdodot precīzus jautājumus un 
neiejaucoties stāstījumā, �urnālists ļauj 
deputāta kandidātam pa�am izvēlēties 
sarunas tēmu/ virzību.

Atklāts 
�urnālista 
aicinājums 
balsot "par"
vai "pret" 
sarakstu 
vai kandidātu

Grūti samanāma 
atzīme "Apmaksāta 
politiskā reklāma"

 Pseidonotikums, lai 
kandidātam būtu iespēja 
parādīties

 Deputāta kandidāts tiek 
izmantots kā 
vienīgais/galvenais kāda 
notikuma komentētājs, 
ralsturotājs  

Parādī�anās, kam 
nav sakara ar 
atspoguļojamo 
notikumu.

Kostanda Kliedē mītus 
29.08. I.Kuzmina (Nav 
kritiski analītiskas vai 
rioniskas pieejas �im 
reklāmas pasākumam)

Segliņa rādītie 
dokumenti nav biju�i 
slepeni 31.08. 
I.Kuzmina (Nav TP 
viedokļa)

A.Bērziņ� pārspējis pat Hugo Celmiņu 
05.09. M.Libeka  (Tikai A.Bērziņa 
pozitīvs viedoklis, popoganda, bez 
kritiskas pieejas)

Ceļinieki nāk ar pa�apziņu 17.08. 
D.Podkalne (LC slavino�s raksts)

Profesionālis Godmanis 
un viņa Mar�ala plāns, 
08.08. I.Kuzmina 
(uzraksts tikai pa�ās 
beigās pa lapām dalītai 
intervijai)

Teorētiķis Bojārs un 
romantiķis Panteļējevs 
06.08. (Grāmatas ir 
piek�vēlē�anu kampaņas 
sastāvdaļa)

Tēvzemie�i kritize konkurentus 10.09. 
I.Kuzmina (Tikai TB viedoklis, nav 
nokritizēto viedokļa)

Sociāldemokrāti sprie� par 
zemniecību, 17.08. U.Rācenis, 
( SDS slavino�s raksts)

G.Bērziņ� ba�īgs par Latvijas 
neatkarību 17.09. A.Grīnbergs (3/4 
raksta ir tikai G.Bērziņa viedoklis, 
raksts nav papaildināts ar faktiem)

Dobelē un Saldū lenc Tautas 
partiju 03.09.A.Viņķele (raksts ir 
TP komplimentārs, pluss kads 
sakars kurmjiem ar politiku?)

Rep�e domā, ka vainīgi milijoni 
E.Rep�e 01.10. (Aģitācijas materiāls 
publicēts kā ziņa)
Rep�e: Kapēc jābalso par 7.Sarakstu 
I.Kuzmina 03.10 (Nav netīkamu 
jautājumu, izskās drīzāk pēc 
propogandas)

Rep�em Jēkabpilī - vētraini aplausi 
A.Grīnbergs 01.10. (Tīra JL 
propoganda)
Ceļinieki: mēs uz Jurkānu acis 
nemetam 05.10.I.Kuzmina (Navs 
skaidrs, kāpēc tik daudz vietas veltīts 
vienas partijas viedoklim)
Pirmās partijas devītais vilni A.Viļķina 
(LPP propoganda)

Roks par J.Ādamsonu M.Antonevičs 
27.08. (Tikai J.Ādamsonam labvēlīgi 
viedokļi)

Deputāta kandidāta 
pieminē�ana bez acīmredzama iemesla



RĪGAS BALSS
Partijas simbolikas/ deputātu 
kandidātu attēla vizuāli labi 
uztverama  parādī�anās, kas 
nav saistīta ar atspoguļojamo 
notikumu vai aprakstāmo 
tēmu 

Trūkst/nav mēģināts noskaidrot 
iesaistītās(-o) puses(-�u) viedokli/(-ļus) 
vai/un trūkst iesaistītās partijas/deputāta 
kandidāta viedokļi.  

Viedokļi par deputāta 
kandidātu vai partiju, 
vai arī pa�u deputātu 
kandidātu viedokļi 
atlasīti, lai 
apstiprinātu 
vēstījuma sākotnējo 
mērķi veicināt vai 
mazināt partijas vai 
deputāta kandidāta 
popularitāti.

Materiāla �anram un saturam 
neatbilsto�ā veidā tiek 
atspoguļota politiska partija, 
deputāta kandidāts, partijas 
uzskati vai nostādnes. 
Neuzdodot precīzus 
jautājumus un neiejaucoties 
stāstījumā, �urnālists ļauj 
deputāta kandidātam pa�am 
izvēlēties sarunas tēmu/ 
virzību.

 Pseidonotikums, 
lai kandidātam 
būtu iespēja 
parādīties

 Deputāta kandidāts tiek izmantots kā 
vienīgais/galvenais kāda notikuma 
komentētājs, ralsturotājs  

Parādī�anās, kam 
nav sakara ar 
atspoguļojamo 
notikumu.

Laksa pārmērīgi apmaksājis 
publicitāti A.Kluinis 04.10. (Nav 
A.Laksas viedokļa)

Spirta Uzņēmumus slepkavo 
�ķēle R.Skroderis 26.08. (Nav 
A.�ķēles viedokļa)

�uravļova pārbaudītās 
vērtības R.Skroderis 05.08. 
(Arī feļetonā var pievienot 
otras puses viedokli, jo tas 
taču butu komiski uzzinat, kas 
pamudinajis �uravļovu visus 
tos cilvekus ielikt sarakstā)

Ādamsons vēlē�anās nestartēs 
E.Orlovs 10.09. ( Puse raksta 
veltīts J.Ādamsona 
pieņēmumiem, turklāt nav arī 
spiediena izdarītāju viedoklis)

Deputāta kandidāta 
pieminē�ana bez acīmredzama iemesla



JAUNĀ AVĪZE
Partijas simbolikas/ deputātu 
kandidātu attēla vizuāli labi 
uztverama  parādī�anās, kas nav 
saistīta ar atspoguļojamo notikumu 
vai aprakstāmo tēmu 

Trūkst/nav mēģināts 
noskaidrot iesaistītās(-
o) puses(-�u) 
viedokli/(-ļus) vai/un 
trūkst iesaistītās 
partijas/deputāta 
kandidāta viedokļi.  

Viedokļi par deputāta 
kandidātu vai partiju, 
vai arī pa�u deputātu 
kandidātu viedokļi 
atlasīti, lai 
apstiprinātu 
vēstījuma sākotnējo 
mērķi veicināt vai 
mazināt partijas vai 
deputāta kandidāta 
popularitāti.

Materiāla �anram un saturam neatbilsto�ā veidā tiek atspoguļota politiska 
partija, deputāta kandidāts, partijas uzskati vai nostādnes. Neuzdodot 
precīzus jautājumus un neiejaucoties stāstījumā, �urnālists ļauj deputāta 
kandidātam pa�am izvēlēties sarunas tēmu/ virzību.

 Pseidonotikums, 
lai kandidātam 
būtu iespēja 
parādīties

 Deputāta kandidāts 
tiek izmantots kā 
vienīgais/galvenais 
kāda notikuma 
komentētājs, 
ralsturotājs  

Parādī�anās, kam 
nav sakara ar 
atspoguļojamo 
notikumu.

7.grib vēlētu prezidentu, 
20.09. (vizuālais noformējums 
nav samērojams ar ziņu, 
atrodas centrālā vietā)

Politiķi izmanto 
sausumu 13.09. 
( Pārpublicēta ZM 
preses relīze)

Ārlietu ministra laulības līgums 30.08.J.Cīrule ( Kāds ārpolitikai 
sakars ar to, kur I.Bērziņ� atpū�as un kādi ir viņa principi?)

Vēlos būt starp kasi un kultūras ministriju, 06.09. A.Rubīns 
(Jautājumi ir izteikti ērti intervējamajai)

Esmu gatavs pārņemt Iek�lietu ministriju 20.09. J.Kļaviņa 
( Godmanis mierīgi izved propogandu un �urnālists viņam pat 
palīdz)

Kur izdevējs Garda slēpjas no rūpēm 20.09. A.Petrovs (Gardas 
mājas reklāma + pieminēts darbs politika, + viņa kopumā pozitīvi 
cilveciskais tēls)

Mans lielākais sasniegums - grāmatas par Latviju  04.10 P.Apinis - 
(Priek�vēlē�anu aģitācija publicēta kā raksts)

Dzimtas īpa�ums ar 300 gadu vēsturi 04.10. J.Cīrule (Nav 
saprotams motīvs, kāpēc pirms vēlē�anām �urnālistu interesē tie�i 
D.Īvāna māja)

Gorbunovs Kri�topanam novēl to pa�u ko sev. 04.10. A.Rubīns 
(Nav precizējo�u, asu jautājumu. Gorbunovs runā to, ko pats 
vēlas)

Drosme sevī ir jātrenē J.Kļaviņa 27.09. (Vienpusīgi 
jautājumi, kas saskan ar partijas priek�vēlē�anu kampaņu

Deputāta kandidāta 
pieminē�ana bez acīmredzama iemesla



Kopējais

Trūkst/nav mēģināts 
noskaidrot iesaistītās(-o) 
puses(-�u) viedokli/(-ļus) 
vai/un trūkst iesaistītās 
partijas/deputāta kandidāta 
viedokļi.  

Viedokļi par deputāta kandidātu 
vai partiju, vai arī pa�u deputātu 
kandidātu viedokļi atlasīti, lai 
apstiprinātu vēstījuma sākotnējo 
mērķi veicināt vai mazināt partijas 
vai deputāta kandidāta 
popularitāti.

Materiāla �anram un saturam 
neatbilsto�ā veidā tiek atspoguļota 
politiska partija, deputāta kandidāts, 
partijas uzskati vai nostādnes. 
Neuzdodot precīzus jautājumus un 
neiejaucoties stāstījumā, �urnālists ļauj 
deputāta kandidātam pa�am izvēlēties 
sarunas tēmu/ virzību.

Atklāts 
�urnālista 
aicinājums 
balsot "par"
vai "pret" 
sarakstu 
vai 
kandidātu

Politiska rakstura 
sludinājums, kas 
noformēts kā ziņa

 Pseidonotikums, lai 
kandidātam būtu 
iespēja parādīties

 Deputāta kandidāts 
tiek izmantots kā 
vienīgais/galvenais 
kāda notikuma 
komentētājs, 
ralsturotājs

Parādī�anās, kam 
nav sakara ar 
atspoguļojamo 
notikumu.

Alūksnes ziņas  
(1)

Skola iegādājas jaunu 
aprīkojumu, 06.08. L.Zara 
(nekritiska attieksme pret LC)

Auseklis (4)

Sprīdī�u pansiju 
apmeklēja .. 29.08 
(Kādas tad ir 
pansijas problēmas 
un vai tās atrisina 
1 radio uz istabiņu? 
LC)

O.Kostanda 
limba�niekiem dod 
goda vārdu 17.09. 
L.Paegle (Tikai 
Kostandas un 
atbalstītāju 
viedoklis, raksts 
pasākumam 
komplimentārs)

Avārijas situācija Limba�u 
bērnu un jaunie�u centrā 
likvidēta 15.08. I.Kalniņa  (TP 
komplimnetārs raksts)

Pirma partija aicina 
nestāvēt malā 
19.09. V.Briede (PP 
komplimentārs 
raksts par reklamas 
pasākumu)

Bauskas dzīve  
(3)

Premjerministru 
sveic dzim�anas 
dienā 05.08. 
I.Mui�niece, 
A.Usča, D.Eglīte 
( Stāsts par LC 
sporta svētkiem)

JL iztiek bez priek�vēlē�anu 
reklāmām 05.08.D.Eglīte (LJ 
reklāma)

Pilī sprie� par 
lauksaimniecību 
19.08. D.Eglīte (Ko 
tad viņi nosprieda 
un cik tas ir 
pamatoti?(LSDSP))

Deputāta kandidāta 
pieminē�ana bez acīmredzama iemesla



Brīvā Daugava 
(5)

Smaidīgiem 
cilvēkiem - Smaida 
odenis 27.08. 
K.Geiduks 
(S.Aizpurietis ir 
deputāta 
kandidāts)

Jaunais Laiks 
skaidro savu 
nostāju izgltība 
19.09. A.Valdmane 
(Tikai JL viedoklis 
bez kritiskas 
pieejas)

Pirmās divas 
veitas - 
Jēkabpilie�iem, 
03.09. S.Rutka 
(Nav skaidrs, 
kāpēc paldies 
Bērziņam)

Ministru prezidents sniedz 
pārskatu. 10.09. I.Kalniņa 
(Tikai A.Bērziņa viedoklis)

Cerība nepamet 
kaunā, 14.09. 
A.�telmahera ( Tikai 
JL viedoklis bez 
kritiskas pieejas)

Dzirkstele(7)

Par smaidīgiem 
atzīst četrus rajona 
iedzīvotajus. 15.08, 
A.Pupila ( 
S.Aizpurietis ir 
deputāta kand.)

Notiek pensionāru 
padomes sēde, 
15.08, V.Jurjāne 
(vai TP pārstāves 
ir pensionāres?) 

Labklājības ministrijas 
rīcību neatbalsta 13.08 
D.Odumiņa (Nav LM 
viedokļa)

Rajonā viesosies 
premjers 06.08.

TP Bānī�a svētkos 
cienā ar saldējumu 
14.09. (TP 
reklāmas 
pasākums, via tad 
Bānī�a svētkos 
galvenā bija TP vai 
tomēr bānītis un 
cilvēki?)

Premjers nevēlas 
lielāku algu 15.08. 
D.Odumiņa 
(premjeram pozitīvs 
raksts)

Finansu ministrs 
izbrauc uz laukiem, 
22.08. D.Odumiņa 
(ministra dienas 
kārtības 
sludinājums)

Druva (3)

Smaida ordenis, 
20.08 (Smaidis 
Aizpurietis ir 
deputāta 
kandidāts)

Gavilē par ieceri 03.09. 
M.Kaņepe (Grei�kalns figurē 
kā sen gaidītas sporta zāles 
dāvinātājs)

Finansu ministrs 
Taurenē un Cēsīs 
L.Pablaka, 21.09. 
(Nav saprotams, 
cik tas ir svarīgi, 
kāpēc vēl skola 
jāpiemin?)

Ezerzeme (1)

Izvērtē līdzekļu izlietojumu 
Latgalē 16.08. (SM preses 
relīze publicēta kā ziņa)



Jaunais  vēstnesis (1)

Bērnunamus slēgt nevar 
A.Bērziņ� 24.09. (A.Bērziņ� ir 
deputāta kandidāts un �ī ir 
viņa priek�vēlē�anu pozīcija)

Kursas laiks (1)

Piketēs nodevīga 
pakta gadadienā, 
22.08.I.Vilcāne (sīka 
informācija par 
piketu (TB/LNNk)

Kurzemes vārds 
(6)

Atsakās no Nikolaja 
Terentjeva, 09.08. 
L.Leine ( Nav 
Terentjeva viedokļa)

N.Terentjevs ir �okēts 15.08. 
( Nav TSP viedokļa)

Premjers sniedz pēdējo pārskatu, 
05.09 ( Tikai A.Bērziņa viedoklis 
un propoganda)

Atsakās no Nikolaja 
Terentjeva, 09.08. 
L.Leine 
( Sludinājums par 
preses konferenci)

Kultūras ministre tiekas 
ar pilsētas kultūras 
darbiniekiem 30.09. 
( Nav saprotams, vai 
ministres teiktais atbilst 
patiesībai)

Apkopo Saeimas deputātu 
devumu 01.10 (Starp 
savējiem ir 3 TP deputāti un 
1 no LC, bet no Liepājas ir arī 
citi ievēlēti, tāpēc vērtējams 
kā aizinājusm balsot par TP)

Kurzemnieks (8)

Latvijas ceļam 
birojs Kuldīgas 
vecpilsētā, 
24.08. (izteikts 
pseidonotikums, 
bez analīzes)

Valsts intereses pāri 
visam, 17.08. 
D.Biteniece (LPP 
slavino�s raksts)

Sociāldemokrātu līderis 
tiekas ar kuldīdzniekiem. 
06.08. E.Hauka (J.Bojāram 
un LSDSP komplimentārs 
raksts)

Sola attīstīt 
regionus, 24.08. 
E.Hauka (Tikai TP 
pozitīva informācija)

Aktieri iztaujā kandidātus, 
06.08 I.Spuleniece (LSDSP 
komplimentārs raksts)

Kandidāti rādās tautai 08.08. 
D.Biteniece (LJ 
komplimnetārs raksts)
Partija, kur uzklausot visus 
D.Biteniece 26.09. (Beigās 
pat paliek �ēl nabadzīgos 
deputāta kandidātus, Brīvības 
partijai komplimentārs 
raksts)



Kuldīgai iz�ķirīgas vēlē�anas 
K.bergamnis 03.10. 
(Itekmīga uzņēmēja 
aicinājums balsot par TP, tā 
patiesībā ir reklāma)

Latgales laiks 
(3)

LSDSP par sabiedrotajiem 
vēl nerunā 15.08 I.Soikāns 
(Tikai LSDSP vēlama 
informācija)
Partija ar citiem morāles 
principiem, 03.09. J.Kar�ins 
(LPP komplimentārs raksts 
par programmu)

Rēzeknē sprieda par 
Latgales attīstību, 03.09. 
I.Soikāns ( Tikai LC 
propoganda)

Liepājas acis (2)

Divdesmitgadīgais A.�ķēles 
palīgs 16.08. A.Kleina ( 
Pozitīvs stāsts par TP)

Tēvzemie�i rīkos 
piketu, 23.08. (sīka 
informācija par pikta 
norises vietu un 
laiku)

Liesma (2)

Īsi 18.09 
(Uzsvērts, ka LC 
dāvana bija jauka )

Eiropas tehnika - 
laukiem pieejamāka 
13.08  (Nav zemnieku 
viedokļa)

Ludzas zeme (3)

Kultūras ministre 
K.Pētersone daba 
vizīte viesojas Ludzā 
un Ciblā. 23.08. 
V.�ulina (Nav 
kritiski novērtētas 
K.Pētersones 
atbildes. Raksts ir 
viņu slavino�s)

Deputāta kandidātu viedokļi 
no LC, Centrs, TP, LPP, 
LSDSP un PCTVL 
(Nepieņemama ir piebilde, 
ka var izteikties tikai to 
partiju pārstāvji, kas ir 
pirku�i reklāmas avīzē)

Brigu purva kūdra ir pieprasīta 
Vācijā, Holandē, Tuvajos 
austrumos . G.Britiks. 27.08. 
(Paralēli stāstam par kūdru ir par 
Jauno laiku)

Madonas ziņas 
(3)

Dāvinās valsts 
karogu, 24.08. 
D.Odumiņa (Cik tas 
ir svarīgi skolām? 
(TP)

Ieradīsies iek�lietu 
ministrs 19.09. 
D.Odumiņa (Kāpēc 
jāzina precīza 
M.Segliņa dienas 
kārtība)



Ciemojas zemkopības 
ministrs (Kāpēc 
Slakteris pats nevar 
reklāmas laukumā 
informēt par savām 
vizītēm)

Neatkarīgās 
Tukuma ziņas 
(1)

Subsīdijas arī mazajiem 
pirkumiem 13.08  (Nav 
zemnieku viedokļa)

Novadnieks (2)
Ministru prezidents sola ... 
07.09. (Publicēta MK preses 
relīze)
Valdība spriedīs par 
kompensāciju 
lauksaimniekiem. 
09.07.G.Kraukle 
(Pārpublicēta ZM preses 
relīze)

Ogres vēstis  (4)

Kultūras ministre 
iz�ķir�anos atstāj 
sabiedrības ziņā, 
20.09. I.Mika�āne 
( Tikai KM viedoklis, 
turklāt viņiem izdevīgā 
gaismā)

Subsīdiju īpatsvars.. 08.08. 
(Publicēta A.Slakterim 
komplimentāra ZM preses 
relīze)

Priek�vēlē�anu lēmumus 
ministrs sauc par finansiāli 
bīstamiem 31.08. I.Mika�āne 
(Tikai G.Bērziņa viedoklis un 
propoganda)

Pateicība Tautas partijas 
Ogres nodaļas jaunie�u 
organizācijai 03.10. (Tā ir 
vienas partijas 
popularizē�ana, kuru jāveic 
reklāmas laukumā)

Ogres ziņas (1)

Katram latvietim jāizvēlas 
I.Ozoliņa 24.09. (�is jau 
robe�ojas ar nacionalā naida 
kurinā�anu, �urnālistam 
tomēr ir jābūt kritiskam un 
analizējo�am)



Rīgas apriņķa 
avīze (7)

Nākamreiz 09.08. 
( Gorbunovs un 
gaiļu dziedā�ana)

Olainie�us izklaidē LPP 
20.08. J.Putniņ� ( LPP 
komplimentārs raksts)

Starp Saeimu un ābeļdārzu 30.08. 
J.Smildizņ� (Visi jautājumi 
V.Lauskim ir tīkami un viegli 
atbildami + kāds sakars politikai 
ar viņa dārzu?)

Gundars Bērziņ� viesojas 
Salaspilī 06.09. S.Martinova 
(Tikai G.Bērziņa viedoklis)

Dibinās olimposko centru 
20.09. M.Zemdega ( Kāpēc 
vienīgais viedokļa paudējs ir 
SDS deputāta kandidāts)

Mācītāju partija viesojas 
Jūrmalā J.Stefanovičs 27.09. 
(LPP komplimentārs raksts, 
neticu, ka visi apmeklētaji 
bija tik pozitīvi noskaņoti)

Par prioritātēm J.Smildziņ� 
01.10. (Tikai Lauskim tīkami 
jautājumi)

Rēzeknes vēstis  
(4)

Rīgas mērs 
Rēzeknē 13.08. 
L.Seiksta (Nav 
skaidrs, ko 
G.Bojārs tur darīja)

Kas iznīcina 
Latgales rūpnīcas? 
08.08.M.Nizinska 
( Urbanovičis ir 
vienīgais 
komentētājs)

Pirmā partija esot par 
kapitālismu ar cilvēcisku seju 
15.08, A.Me�als (Nav nevena 
kritiska jautājuma)

Priek�likumi ir, Vai būs 
nauda? (Pārpublicēta ZM 
preses relīze)

Saldus zeme (5)

Jaunais Laiks sola visiem 
pieejamu medicīnu 03.09. 
S.Kleinberga (Citāti no JL 
programmas)
E.Rep�e aicina balsot par 
jaunu kārtību valstī  
V.Deruma 26.09. (E.Rep�i 
slavino�s raksts)
Pirmā partija aicina neļaut 
triumfēt ļaunumam 
S.Kleinberga 01.10. (LPP 
propoganda)
Ir pietiekami daudz, par ko 
mani nemīlēt S.Kleinberga 
28.09 (Vienpusējs, 
Ādamsonam komplimentārs 
raksts)



Tēvzemie�u deputātu 
kandidāti aicina būt 
patirotiem V.Deruma 28.09. 
(TB/LNNK komplimentāra 
informācija)

Staburags (3)

Rakari - 
spēcīgākie 
ma�īnas stūmēji 
13.08. 
V.Galvanausks 
(Nepamatota 
TB/LNNK 
pieminē�ana)

Var pirkt ārzemju 
tehniku 13.08. 
M.Celmiņa  (Nav 
zemnieku viedokļa)

Jāizvēlas pareizā partija. 
22.08.A.Grīnvalde (Ir tikai 
viedokļi, kas ir par labu 
Ādamsonam + reportieris 
izsaka komentārus)

Stars (8)

Sociāldemokrāti 
interesējas par 
ra�otāju likteni 
15.08. A.Zagorska 
(būtībā LSDSP 
reklāmraksts ar 
vienu viedokli)

Mārcienā pulcināja 
rado�us cilvēkus, 
06.08 A.Zagorska 
( Sponsoram 
TB/LNNK atvēlēts 
vairāk vietas nekā 
citiem)

Sausuma kompensācijas 
saņems arī 1 govs īpa�nieki 
17.09.�.Kozlova ( Tikai 
A.Slaktera viedokls+ preses 
relīze)

Piektdien Madonā 
ministru diena, 
08.08. B.Miglone 
(Nav skaidrojuma, 
cik tas ir vai nav 
svarīgi)

Vinnē 100 latu zlta 
monētu 27.09. 
(Atsevi�ķs raksts, 
kurā vēlreiz 
atkārtots tas pats, 
kas rakstā par 
pasākumu)

Iespaidīgi. Tikpat kā 
Atmodas gados �.Kozlova 
27.09. (Nav kritiska 
vērtējuma notiku�ajam)

Pagaidām par 
reklāmas izvieto�anu 
... 19.09. �.Kozlova 
(Kāpēc vajag tik 
precīzu info par 
Centra pasakumu?)

Madonā dāvinaja teātra 
izrādi A.Zīle 28.09. (LSDSP 
komplimentārsraksts ar 
aplamībām)

Talsu vēstis (9)

Politika, alus, 
kostanda un torete,  
27.08. M.Brūvere 
(Tikai deputātu 
kandidātu viedokļi)

īsziņa 20.08. ( Ja 
Ābiķis nesportoja, 
kāpēc jāstāsta, ko 
viņ� tur darīja?)

Sociāldemokrāti pilsetāi 
sakārtoju�i piemiņas 
vietu 14.09. I.Strazdiņa 
(Tikai SDS viedoklis)

Nabadzīgi cilvēki ir 
pa�valdības problēma 07.09 
(Tikai A.Bērziņa viedoklis + 
līdzinās relīzei)



Pilsētas 
sakoptībai un 
iedzīvotāju 
dro�ībai 01.10. 
I.Kārkluvalka 
(Nav saprotama 
Lībanes aģitācijas 
runas iekļau�ana 
rakstā par 
kāpnēm)

Kristovskis slavē sevi un 
mierina talsu zemessargus 
07.09. M.Brūvere (Pārsvarā 
tikai kristovska viedoklis, 
viņam komplimentāri 
atspoguļots)

Zemessardzes nākotnes 
vīzijas jau realitāte 12.09. 
M.Brūvere (V.Kristovska runa 
pasniegta kā garais raksts)

Pirmās partijas pieteikums 
Talsos M.Brūvere 05.10. 
(LPP propoganda)
Tēvzemiesi priecē ar Ievu 
Akurāteri A.Strēlis 05.10 
(TB/LNNK labvēlīgs raksts)

Tukuma ziņotājs 
(13)

Zaļie un zemnieki - 
Viesatu pusē 
03.09. Sk.Līce 
( Detalizēts ZZS 
priek�vēlē�anu 
kapaņas viena 
pasākuma 
atspoguļojums. 
Nav saprotams, vai 
dāvanas bija 
svarīgas)

Apciemo biju�o 
darba vietu 
N.Lūse 03.10. 
(LPP pārstāvju 
klātbūtnei ziņā 
nav attaisnojuma)

Protests pret 
nepamatotu apsūdzību 
D.Beide 03.10 (Nav TP, 
policijas viedokļa. Ziņu 
raksts kā komentārs 
par labu LC)

Iekopj stacijas trepes 10.08. 
(Tikai LC pozitīva informācija)

Vajadzīgs stiprinājums, 
mierinājums un motivācija, 31.08. 
L.Lūse ( Tkai Jēkabsonam tīkami 
jautājumi, neseko precizejumi, ja 
atbilde nav par tēmu)

Latvijas ceļ� turpinās iesākto 
17.08. Kmatu�evics (LC 
komplimentārs raksts)

Vai Latvijā gaidāmi jauni laiki 
03.09.N.Lūse (Ne ar vienu citu 
kandidātu no sava rajona nav tik 
gara saruna)

Sociāldemorkāti: Mēs esam 
par taisīgumu un cilvēcīgumu 
12.09. N.Lūse (pilnīga LSDSp 
propoganda)

Lai sauc mūs par ideālistiem 
14.09.N.Lūse (LPP 
priek�vēlē�anu aģitācija)

Es gribu dzīvot Latvijā 24.09. 
(ZZS propoganda un 
programmas atstāsts)



LC uzrunā tos, kas pa�i veido 
savu dzīvi 01.10. (Jautājumu 
forma ļauj LC nodarboties ar 
aģitāciju)
Oskars Kastēns  Brisele - 
Rīga 28.09. (Jautājumi ļaujs 
stāstīt visu, ko Kastēns vēlas, 
nav kritiskas attieksmes)

LC valdes paziņojums 03.10. 
(�āds paziņojums ir tas pats, 
kas reklāma, ja ne, bija 
jāveido ziņa ar daudziem 
viedokļiem)

Valduguns (3)

Sociāldemokrāti 
apdāvina 
bērzpilietes 21.08. 
(Nav pat skaidrs, 
cik daudz cilvēku 
dāvanas dabūja, 
nav viņu viedokļa)

Grei�kalnu pazīst 
kop� bērnības, 
24.08 (Varbūt 
vairāk varēja 
pastāstīt par 
trūksto�o 
skrejceļu?)
Panteļējevam 
pietrūkst sporta 
veidu 24.08. (Kas 
tā bija par 
konferenci un vai 
svarīgi, kur kāds 
ēd?)

Ventas balss (3)

Piecām Smaida 
ordeņa 
nominācijām 
pretendē vairāk 
nekā 30 cilvēki, 
23.08, 
V.Vītolberga 
(Smaidis 
Aizpurietis ir 
deputāta 
kandidāts)

Ādamsons sūdzesies 
Augstākajā un satversmes 
tiesā 28.08. (Tikai tādi 
viedokļi, kas sakrīt ar 
J.Ādamsona)



Uzņēmēji var saņemt 
kredītus projektiem ārzemēs 
18.09. (Pārpublicēta R.Zīles 
preses relīze)

Vietējā nedēļas 
avīze (3)

Jaunā māmiņa no Mezvidiem 
saņem �ķēles 825 latus 
30.08 (Kāpēc viņa to 
saņem?)

Būtībā SDS reklāma 
30.08.

ZM solās valdībā lūgt 
atbalstu lauksaimniekiem. 
13.09.D.Rudzīte 
(Pārpublicēta ZM preses 
relīze)

Ziemeļļatvija (8)

Kultūras nama 
kolektīvi atskāk 
sezonu 
S.Petersone 
(TB/LNNK 
pieminē�ana ir 
nevietā, jo nav 
saistības ar 
sezonas sākumu)

Strenči svin pilsētas 
svētkus, 06.08. 
A.Dubļāns (Lieki 
uzsvērta TB/LNNK 
klātbūtne)

Dome iegādājas mazlietotu 
autobusu S.Pētersone 21.09. 
(Nav skaidrs, kāpēc jāsaka 
paldies TB/ LNNK)

Ar vēlētājiem 
diskutēs A. �ķēle. 
20.08. 

Dome sadarbosies 
ar sabiedriskajām 
organizācijām 
A.Dubļāns, 21.09 
(TB/LNNK 
pieminē�anai nav 
vispār nekāda 
sakara ar notiku�o) 

Kārķēnie�i svin 
pirmos pagasta 
svētkus 10.08. 
S.Pilskalne (Lieki 
uzsvērta V.Birkava 
klātbūtne)

Savu izvēli esmu izdarījusi 
V.Graumane 21.09. (Tā ir 
klaja vienas partijas biedres 
aģitācija par TB/LNNK)

Katoļu draudzes 
priesteri apbalvo 
ar Smaida ordenti 
S.Pētersone 01.10. 
(S.Aizpurietis ir 
deputāta 
kandidāts)

Zemgale (6)

Tautas partijas 
velobrauciena 
dalībnieki piestāj 
Dobelē 03.09. 
I.Vītola 
(nedomāju, ka TP 
velobrauciens ir tik 
varens notikums)

Ministrs uzsver 
izglītības kvalitāti 
08.15. S.Rone 
(Tikai K.Grei�kalna 
viedoklis)

Notika vadības darba grupas 
sēde. 20.08. (Publicēta FM 
preses dienesta informācija)



Jūlijs apstiprina bud�eta 
vieksmi 20.08. ( FM preses 
dienesta informācija)
Saskaitīti valdības labie darbi 
10.09. A.Bandziņa (Tikai 
Bērziņa viedoklis+ atgādina 
relīzi)
Naudītes pamatskolā - 
K.Lei�kalna privātkolekcija 
10.09. I.Vītola (tikai 
komplimenti K.Lei�kalnam)

Zemgales Ziņas 
(4)

Balsosim par 
Smaida ordeņa 
kandidātiem 
17.08, S.Vucāne 
(Smaidis Aizpurietis 
ir deputāta 
kandidāts)

Domā par tiem, kas 
tērē mazāk,08.08, 
D.Lauk�teina,( Ir 
tikai pozitīvi 
slavējo�an 
informācija par 
A.Slakteri)

Čigāni dibinās 
jaunu biedrību, 
06.08. E.Sauka 
( LC nodaļa nav 
saistīta ar strīdiem 
čigānu starpā)

Informē par lauku attīstību 
pēc iestā�anās ES 
10.08.E.Sauka (Tikai LC 
vēlams viedoklis)
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