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Jaunās mediju attīstības tendences
Sabiedrisko mediju misija
Sabiedrisko mediju regulējums Eiropas 
Savienībā
Sabiedrisko mediju regulējums Eiropas 
Padomes ietvaros
Citi dokumenti
Sabiedriskie mediji Eiropā – īss pārskats
Sabiedriskie mediji Latvijā – ideālais modelis 
un piedāvātais modelis Elektronisko mediju 
likumprojektā
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Jaunās mediju formas – digitālizācija, 
konverģence, TV+Internets=debesīs slēgta 
laulība, TV neizmirs, ja tai “dzims bērni”;
Mediju laukā ienāk arvien jauni spēlētāji – ISPs, 
Google, YouTube, Draugiem.lv + citi;
4 iespējamie elektronisko mediju attīstības 
scenāriji:

- Transformācija
- Konsolidācija
- Fragmentācija
- Stagnācija

Latvijas variants? Vai vajag regulēt 
visu, kas kustas?
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21.gs būtu nepieciešams pilnībā pārveidot vai 
pat izveidot jaunu sabiedrisko mediju, kura 
galvenā misija būtu:

1) Kalpot kā publiskam forumam sabiedrības 
diskusijām + kvalitatīva žurnālistika;

2) Jauni pakalpojumi jaunajai paaudzei –
sabiedriskie mediji =līderi tehnisko inovāciju 
ieviešanā;

3) Citas nozīmīgas programmas/pakalpojumi 
visām sabiedrības grupām = sociālā misija 

4



Eiropas Kopienas līgums 87. un 88.pants 
“valsts atbalsts”, 86.panta 2.punkts par 
konkurenci, Amsterdamas protokols par 
sabiedriskās apraides sistēmu dalībvalstīs;
Eiropas Komisijas paziņojums par valsts 
atbalsta noteikumu piemērošanu 
sabiedriskajai apraidei:

-finanšu valsts atbalsta jautājumi
- konkurences jautājumi (skaidri definēts 

sabiedriskais pasūtījums, tā uzdevumi)
- pārraudzības mehānismi 
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EP Rekomendācija par sabiedrisko 
raidorganizāciju neatkarības garantēšanu( 
Nr.R (96) 10) – pamatprincips=neatkarība
EP Rekomendācija (2007)3 par sabiedrisko 
pasūtījumu informācijas sabiedrībā
Parlamentārās Asamblejas dokumenti:

- 2009.g. Nr.1878 “Sabiedriskās apraides 
finansēšana”

- 2004.g. Nr.1641 “Par sabiedrisko apraidi”
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Eiropas Raidorganizāciju Apvienība (EBU), 
kuras dalībnieces ir visas ES un EP dalībvalstu 
sabiedriskās raidorganoizācijas + Izraēla      
1) Sabiedrisko mediju likumprojekta 
paraugmodelis, 2007.g. Atjaunotā versija un 
2) pārskati par sabiedrisko mediju 
finansēšanas modeļiem, citi iekšējie 
dokumenti
Article 19= starptautiska nevalstiska 
organizācija, kas darbojas izteiksmes brīvības 
jautājumos – izstrādā pētījumus + Likuma 
Paraugmodelis sabiedriskajiem medijiem
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Galvenie finansēšanas modeļi: 
1) Abonentmaksas = Lielbritānija, Skandināvijas 

valstis
2) Jauktais finansējums – valsts dotācija vai 

abonentmaksa + saimnieciskā darbība= lielākā
daļa Eiropas valstu – Latvija, Lietuva, Francija, 
Austrumeiropa

3) Tikai valsts dotācija (nepiedalās reklāmas tirgū)= 
Igaunija

Pārraudzības mehānismi: visās Eiropas valstīs ir 
izveidots regulators sabiedrisko mediju darbības 
pārraudzībai, dažās valstīs atsevišķs tikai 
sabiedriskajiem
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Nepieciešami nopietni politiski 
lēmumi Daudz reālāks

Ideālais modelis

1.Finansējums=abonent
maksas

2.Juridiskais 
statuss=noteikts 
Satversmē kā
izņēmums + attiecīgs 
pārvaldības modelis 

Versija Elektronisko 
mediju likumprojektā

1.Finansējums=jauktais 
modelis

2.Juridiskais statuss=V 
SIA ar misiju

Pārvaldība pēc SIA 
analoģijas, faktiski 
valsts komersants 
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Elektronisko mediju likumprojekta izstrādes 
gaitā ir veikta visu iepriekšuzskaitīto ES, EP, 
EBU un citu starptautisko dokumentu analīze, 
pamatprincipi iestrādāti likumprojektā
(pielāgojot Latvijas tiesību sistēmai) 
Likumprojekts tika saskaņots ar EBU, ar ACT 
(Association of Commercial Televisions), ar 
Karol Jakubowitz, šobrīd tiek tulkota pēdējā
versija, kuru skaņosim ar Eiropas Komisiju
Darba grupas priekšlikumi?
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