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1.Pseidonotikumi 
 

Medija vai sabiedrisko attiecību darbinieku radīts notikums, kam nav sociāli 
politiskas aktualitātes, kam nepiemīt t.s. ziņu vērtības, kas veidots, lai deputāta 
kandidāts vai partija gūtu publicitāti medijā 

Kritērijs 2a. 2010.gada monitoringā: 321 gadījums 

 

2010.gada piemēri: 

1) Ziņa: PLL birojā jau 5000 apmeklētāji (Час 03.08); 

2) Ziņas par sadarbības līgumiem starp atsevišķu partiju un NVO, ja ziņā nav dziļākas 
analīzes, ļoti plaši ļauts izteikties partijas biedriem utt.   

04.08, PBK, ziņas. Ziņu sižets par  PLL un preses izdevēju/sporta nevalstisko 
organizāciju līgumu noslēgšanu. Sižets ļoti labvēlīgs PLL. Diktors: memorandi 
("[...] ļaus sportistiem un izdevējiem nopietni rēķināties ar politiķiem, kas viņiem 
sola savu atbalstu" - plaši tiek citēts vēlēšanu kandidāts G.Ulmanis. 

05.08 Вести Сегодня . Защитить свободу прессы.  Īss raksts par PLL un 
preses izdevēju sadarbības līgumu - ļoti cildinošs PLL (virsraksts "Aizstāvēt 
preses brīvību"), nelabvēlīgs valdībai, komentārs prasīts tikai PLL līderim 
A.Šleseram. 

23.08. SWH, ziņas. "Vienotība" un "Zemnieku saeima" parakstīs vienošanos par 
sadarbību 

3) Priekšvēlēšanu ziņa par kandidātu/partiju labdarības akcijām. 

12.08 Не словом, а делом Вести Сегодня. Raksts par to, kā Saskaņas centra 
deputāts Igors Meļņikovs uzdāvināja trenažieri Iļģuciema cietumam. 

22.09 АТИС ЖДЁТ АНГЕЛА Суббота.  PLL kandidāta A.Šeiņina 
pirmsvēlēšanu labdarība. 

4) Dzimšanas dienas kā iegansti rakstiem par kandidātiem. 



Час ,ЧАСовые четвертой власти, 13.08. Par godu Čas 13. (!) dzimšanas dienai 
ļoti izvērsta intervija ar viņu izdevniecības "Petit" prezidentu A.Šeiņinu, kas 
kandidē vēlēšanās no PLL. 

«Украина у нас одна», Час, 30.08. Ukraiņu skolai paliek 19 gadi, tādēļ viena 
PLL kandidāta K.Zagorovska intervē otru PLL kandidāti – skolas direktori 
L.Kravčenko. 

5) Kandidātu citos medijos dzirdēti izteikumi, bez citiem viedokļiem, analīzes 

Dienas Bizness, Šlesers mainītu nosacījumus SVF. Vienkārši atreferēts, ko Šlesers 
stāstīja LNT 900 sekundēm, nav citu viedokļu. 

6) Pašu partiju organizētas pseidoaptaujas nekritiski paņemtas kā ziņas iemesls 

Двойной голос на выборах,Вести Сегодня, 24.08. Raksts veidots ap aptauju 
(par to nav NEKĀDAS informācijas - ne par veicējiem, ne par izlasi utt.), kas 
pierādot, ka rīdzinieki atbalsta PLL ideju piešķirt papildus balsi vēlēšanās 
ģimenēm ar bērniem. Pievienota Šlesera un maza bērna bilde. 

7) Acīmredzami “ sadomāts” iemesls uzaicināt kandidātu parunāt 

Intervija ar Māri Riekstiņu/ Labrīt Latvija! LTV1  26.08. Viens no opozīcijas 
kandidātiem pieaicināts plaši komentēt  gaidāmo ārlietu ministru sanāksmi. 

8) Administratīvās vizītes kā ziņas/raksta/raidījuma  iegansts 

Vienojas, lai atvērtu Eiropas maku .Latvijas Avīze. 26.08. Raksts par Lemberga 
kā pilsētas mēra aktivitātēm, ļaujot viņam plaši izstāstīt savas politiskās 
ambīcijas:  "Ventspils viesi arī neslēpa savas politiskās ambīcijas uzsverot, ka 
"zaļo zemnieku" premjera kandidāts Aivars Lembergs no visiem izvirzītajiem 
pretendentiem uz šo amatu patlaban bauda vislielāko popularitāti. Premjera 
kandidāts arī nenoliedza, ka labprāt savā valdībā jebkuru ministra krēslu Uldim 
Seskam, kurš savukārt iebilda, ka neesot tam vēl gatavs." 

Шлесерс зашел на рынок. Жизнь , Час.  10.09. Rīgas vicemērs A.ŠLesers 
iegriezies tirgū. 

9) Tiek izmantots lokāli svarīgs notikums, lai pareklamētu partiju 

Vietējā Latgales Avīze.  Arendoles centrā atklāts un iesvētīts piemineklis. 27.08. 
Raksts par pieminekļa atklāšanu Arendolē, lai popularizētu Pilsonisko Savienību. 

10) Leģitīms notikums, kurā tiek akcentēta politiķu aģitēšana (bez analīzes) 



Šogad vairāk domās par zināšanu kvalitāti. Latgales Laiks (Daugavpils) 31.08. 
Raksts sākas kā parasta, informatīva publikācija par skolotāju sanāksmi, bet pusē 
pārvēršas par PLL priekšvēlēšanu solījumu izklāstu V. Aizbalta izpildījumā. 

"Stadler" apstrīdēs vilcienu konkursa pirmās kārtas rezultātus PBK 15.09.  Stāsts 
par konfliktu ap vilcienu konkursu. Bet tad ap 1:20 sižets pēkšņi nomaina 
ātrumus: "lai uzklausītu RVR darbinieku sūdzības, uz fabriku ieradās 
premjerministra amata kandidāts no PLL A.Šlesers [...]" 

11) Sižetā par svarīgu tēmu – maznozīmīga detaļa no kāda kandidāta dzīves par pamatu 
paša kandidāta komentāram 

PBK 01.09 Šlesers 1. septembrī sveic skolēnus. Sižets par Šlesera fanu klubu. 
Komentārs no skolas direktores vietnieces: „Šis ir klubs, kas izturas ar milzu 
cieņu pret šo personību. Ir cilvēki, kurus vērts cienīt.” 

12) Kandidāti apmeklē kādu pasākumu 

LR2. Ziņas Daudze un Staķe Ventspilī piedalīsies Latvijā vienīgā planetārija ar 
observatoriju atklāšanā. Ziņas 01.09.  

LZK Šķēle viesojies Aizkrauklē, Pļaviņās un Koknesē. Ziņas 01.09. Šķēle viesojies 
Aizkraukles pusē un plaši izpaužaspar tautsaimniecību – starptautiskajiem 
aizdevējiem, HESiem, par finanšu ministriju savukārt ļauts pažēloties Pļaviņu 
ģimnāzijas direktoram. Sižeta beigās žurnāliste nosauc Šķēles aktivitāšu mērķi: 
"Veicināt ražošanas atjaunošanos, vietējo centru attīstību,..."  

13) Tikšanās ar kādu grupu/NVO. Vienā sižetā kombinēti divi pseidoiemesli 

Latvijas ostas un LDZ sadarbība. Latvijas laiks PBK 02.09.  Šlesers tiekas ar 
dzelzceļniekiem ... un tad notiek "eleganta" pāreja par ostas tēmām, kur Šleseram 
arī ir ko teikt. 

14) Kandidāta personiskās dzīves nianses 

Dombrovskis klausās "Rammstein" un "Depeche Mode". Diena.lv 4.09 

15) Pseidojautājumi 

Латвия: перезагрузка» 16.09 Вести. Informācija par SC datorspēli tiek 
"noformēta" kā atbilde uz lasītāja jautājumu.    

16) Lokāli svarīgs notikums nacionāla līmeņa televīzijā kā iegansts labā gaismā 
parādīties kandidātam 



Dombrovskis patīkami pārsteigts par Jelgavas jauno autobusu kvalitāti TV3 
17.09.  

17) Kandidāta administratīvā darbošanās kā iegansts ziņai/intervijai.  

977 квартир для рижан! 17.09 Вести Сегодня. PLL kandidāts V.Stepaņenko 
vada vienu no RD komisijām un stāsta par 977 jauniem dzīvokļiem. Raksta 
sākumā ir teikts, ka "galvaspilsētas vadība turpina klusi un bez liekas pašreklāmas 
pildīt pilsētniekiem pirms vēlēšanām solīto." 

18) Nenozīmīgs ar kandidātu saistīts darba notikums kā iegansts publicitātei. 

PBK 20.09 Uz kongresu pulcējas Lietišķo sieviešu asociācija. Sižets par Lietišķo 
sieviešu apvienības kongresu, kura līdere startē no PLL saraksta. Intervēts arī 
Šlesers.  

19) Ziņa no viena politiķa izteikuma, bez analīzes 

УРБАНОВИЧ: НАДО СОЗДАТЬ НОВЫЕ МИНИСТЕРСТВА. Панорама 
Резекне (Резекне) 30.08. Urbanoviča viedoklis par to, ka vajag jaunas 
ministrijas. Nav citu viedokļu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Slikti apzīmētas reklāmas   
 

Apzīmējums "apmaksāta politiskā reklāma" parādās tikai raidījuma beigās, ir grūti 
vizuāli identificējams un ir proporcionāli daudz mazāks vai ievērojami 
nemanāmāks par ierastajiem titriem. Presē – publikācijas atzīmētas kā reklāma, 
bet uzraksts ir grūti saskatāms vai noformēts pārprotami (piemēram, publikācija 
tapusi sadarbībā ar X partiju). 

Kritērijs 7. 2010.gada monitoringā: 174 gadījumi 

2010.gada piemēri: 

 

 



 

 



 

3. Piespēlētās intervijas 
 

Žurnālists, neuzdodot precīzus jautājumus, ļauj deputāta kandidātam vai ar partiju cieši saistītai 
personai netraucēti izteikties, izvēlēties sarunas tēmu un virzību, vai  uzdod jautājumus, lai 
izceltu personības pozitīvās iezīmes, sarunā neskarot būtiskas sabiedriski politiskas problēmas 
un jautājumus, kas attiecas uz personas  atbildības un darbības lauku 

 

Kritērijs 5. 2010.gada monitoringā: 153 gadījums. 

2010.gada piemēri: 

• Вентспилсчане гордятся своим городом.  Интервью 05.08  Вентас Балсс 
(Вентспилс). Komplimentāra intervija ar Ventspils mēru A.Lembergu (kas vienlaicīgi ir 
ZZS premjera amata kandidāts) par to, kas notiek Ventspilī. Nav sarežģītu jautājumu;  tie 
jautājumi, kas ir, pozitīvi "tonēti" ("Ar kādiem jauniem projektiem mūs atkal pārsteigs"? 
Kas nosaka citu pilsētu iedzīvotāju interesi par dzīvi Ventspilī?) 

• PBK 12.08 PBK saruna ar PLL premjera amata kandidātu Aināru Šleseru.  Šlesers var 
praimtaimā neierobežoti gari izteikties. Žurnāliste pati atskaņo viņa tēzes: "Tātad, jūs 
savas programmas galvagalī liekat visu Latvijas iedzīvotāju vienotību un  cietu speciālo 
ekonomikas programmu? " 

• Бойтесь данайцев, дары приносящих…  Вести Сегодня 16.08. Jautājumi SC 
kandidātam M.Lauvam (jau atkal) . Pirmais: "Jūs esat ekonomikas zinātņu maģistrs. Kas 
iegūtajā izglītībā jums šķiet aktuāls?" otrais jautājums: "Jums ir pieredze darbā lielā 
starptautiskā uzņēmumā - ar ko tā jūs ir bagātinājusi, uz ko likusi savādāk paskatīties?" 

• «Мы работаем без интриг!» 20.08  Вести Сегодня. Milzīgs materiāls ar PLL pārstāvi 
A.Ameriku, kas tiek pieteikus kā intervija, bet kur skaidrā tekstā  tiek uzdots viens (!!!) 
jautājums un tas pats par attieksmi pret Šleseru. 

• Radio "Baltkom": Saruna ar Rīgas vicemēru Aināru Šleseru 25.08. Pieglaimīga intervija 
ar Šleseru. Intervētājs, piemēram, kritizē valdības attieksmi pret pensionāriem un 
pretnostata šo attieksmi Rīgas Domes attieksmei. Tad intervētājs uzdod arī šādu 
jautājumu: "runājot par vajadzību nopelnīt - es saprotu, ka ir labu darbu piemēri Rīgas 
Domē. Gan osta, gan tūrisms aug, vai ne?" 

• Saruna ar Liepājas domes deputātu Valēriju Kravcovu. Rīta ziņas PBK 31.08. Intervija ar 
SC kandidātu V.Kravcovu kā ar Liepājas Krievu kopienas priekšsēdētāju par šīs kopienas 



labajiem darbiem.  Jautājumi: „Bet citos novados nav tik spēcīgu, pamanāmu kopienu, 
kas tik draudzīgi svinētu svētkus, kopā bēdātos un svinēt, varbūt jūsu pieredze varētu 
viņiem noderēt?”  „Šobrīd daudz tiek runāts, ka Latvija var iziet no krīzes ar 
uzņēmējdarbības veicināšanu, īpaši vidējās uzņēmējdarbības. Jūs esat veiksmīgas 
uzņēmējdarbības piemērs – zinu, ka jūs savā biznesā izgājāt uz Krievijas un NVS tirgiem. 
Kā jums tas izdevās un vai esat gatavs ar šo pieredzi dalīties?”  

• 1.09.2010 Saruna ar Rīgas vicemēru Aināru Šleseru.  Vakara intervija PBK. Intervētājas 
uzdotie jautājumi: 

„Labdien, Šlesera kungs. Šodien Jūs bijāt skolā [...] sakiet, kā jūs izvēlējāties 
skolu un kā jūs tur sagaidīja?”  

„pēc manā rīcībā esošās informācijas, jūs jau tur piekto gadu aicina – kādēļ?” 

„pagājušajā nedēļā jūs kopā ar Raimondu Paulu [...] apmeklējāt Kongresa namu, 
kur gaidāmas lielas pārmaiņas. Lūdzu īsi tās paraksturojiet!” 

„Pagājušajā nedēļā tika izziņoti lieli plāni atklāt geto muzeju. Jums arī ar to ir 
vistiešākais  sakars – pastāstiet, kas tas par muzeju, kad tiks atklāts, kā iniciatīvas 
rezultātā un ar kā atbalstu!” 

„No vēstures par nākotni. Par bērniem un topošajām māmiņām. Konkrēts 
jautājums par jūsu priekšvēlēšanu solījumu. Stacijas laukumā atrodas plakāts, kur 
teikts, ka esat gatavs atdot māmiņām viņu algas. Kādā apjomā un vai tas ir reāli 
apstākļos, kad visi runā, ka budžetu vēl vajadzēs samazināt?” 

• Zaļie Zemnieki turēsies pie Ulmaņa LA. 2.09. "Jums ir lietišķa pieredze saistībā ar 
Latvijas interesēm";  "Jūsu ministre Koķe tiek "bombardēta", kaut viņa viena nav 
vainīga..."; "Kāda ir Zemnieku savienības ideoloģija? (...) ; "Kas jums un partijai ir Kārlis 
Ulmanis? Vai jūs atceraties viņu kā figūru, kas saistīta ar zemnieku savienību?" 

• PBK: Saruna ar PLL deputāta kandidātu Igoru Puntusu 15.09 .  Pirmais jautājums: 
"Labdien, Igor! Ļoti patīkami redzēt jaunu, izglītotu, simpātisku  jaunu cilvēku manā 
studijā, bet jūs ar savām brīnišķīgajām dotībām dodaties politikā [...] kādēļ?"  

 

 

 

 

 



 

4. Kandidāts – eksperts, vienīgais/galvenais komentētājs 
 

Deputāta kandidāts vai ar partiju cieši saistīta persona (piemēram, 
premjerministra amata pretendents) tiek izmantots kā kāda 
notikuma/procesa/problēmas  vienīgais/ galvenais komentētājs, 
raksturotājs/pārstāvis  (netiek pamatots, kādēļ tieši šī persona uzskatāma par 
labāko notikumu komentētāju) 

 

Kritērijs 2c. 2010.gada monitoringā: 151 gadījums 

 

2010.gada piemēri: 

1) Kandidāta viedokļraksts nav komentāru sadaļā 

МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА - НЕ СПОРТИВНАЯ ИГРА . Новости,  Панорама 
Резекне (Резекне) 06.08. PLL deputāta kandidāta J.Eglīša viedokļraksts (par 
ekonomiku) ievietots ziņu rubrikā (ar norādi  - "Speciāli Panorāmai Rēzekne). 

Интеллект спасёт страну. Вести Сегодня 21.09. Deputāta kandidāta 
viedokļraksts rubrikā, kas nav komentārs. (rubrika - "gaisma tuneļa galā “) 

2) Nesaprotams, kādu apsvērumu dēļ kādu tēmu komentē kandidāts, kam tam nav 
atbilstošas kompetences 

Поправочки вышли . Час 10.08. Deputāta kandidāts no PLL, kurš strādā tūrisma 
jomā, vienīgais komentētājs labojumiem likumā par medicīnu. Pievienots liels 
viņu foto. 

3) Tēmu komentē šajā jomā kompetents kandidāts, bet nav skaidrs iemesls, kādēļ 
no vairākiem kompetentiem komentētājiem izvēlēts tieši viņš. 

LETA/BNS: Riekstiņš: Cilvēki bauda vasaru un īsti politikai neseko//"900 
sekundes": Intervija ar Māri Riekstiņu LNT 10.08. 90. gadadiena kopš Latvijas-
Krievijas miera līguma noslēgšanas nav pamatots iemesls, lai priekšvēlēšanu laikā 
aicinātu kandidātu uz interviju (pat tad, ja Riekstiņš vēl arvien būtu ārlietu 
ministrs). 



4) Kandidāts izvēlēts kā LV politikas vērtētājs. Citiem kandidātiem tādas iespējas 
nav. 

По рецептам предков... Политика Вести Сегодня 11.08. Nikolajs Kabanovs, 
kas pats ir SC deputāta kandidāts, kā žurnālists  "analizē" citu partiju 
programmas. Pievienota bilde ar uzrakstu: "Vienotība nav pārliecinājusi visu 
latviešu tautu" 

Краплёные карты правых Vesti 12.08. Milzu raksts ar SC deputāta kandidāta 
foto, kur pārstāstīts viņa viedoklis par citu partiju programmām. 

5) Vai pat veseli divi kandidāti ... 

Baltkom. Septiņas dienas un naktis  13.08. Divi deputāta kandidāti no SC visu 
raidījuma laiku spriež par politiku, pārvaldi, ekonomiku. Ņikita Ņikiforovs pat 
netiek stādīts priekšā kā vēlēšanu kandidāts. 

6) Īpaši izdalīta vienas opozīcijas partijas kandidāta attieksme 

SVF iesaka pārveidot teātrus un bibliotēkas par nevalstiskām organizācijām . LNT 
12.08.  Sižetā viedoklis jautāts dažādu kultūras iestāžu cilvēkiem, tomēr nav 
saprotams, kāpēc tas jautāts A. Šķēlem, bet kultūras minsitra viedoklis tikai 
pārstāstīts. 

7) Materiāla vienīgā funkcija – kandidātam sevi slavēt 

Металлы нашего роста  Вести Сегодня 12.08. Raksta mērķis - ļaut SC 
kandidātam M.Lauvam gari un plaši izstāstīt, cik viņš pieredzējis uzņēmējs.  
Pievienota liela un krāsaina viņa bilde. 

8) Kandidāts kā neitrāls savas partijas vērtētājs 

Демократия на кухне. Политика Вести Сегодня 12.08.  Deputāta kandidāts 
Ņikita Ņikiforovs stāsta par Saskaņas centra iesaistīšanos ES ģenerālstreikā - 
rubrika "Eksperta viedoklis". Nav norādīts, ka Ņikiforovs pats kandidē. 

9) Tikai vienas partijas kandidāts komentē aktualitāti 

"Хватает ли вам 100 латов в день?" Вести Сегодня 16.08.  . Pasaules Bankas 
vadītāja izbrīnu par 100latnieku programmu no vēlēšanu kandidātiem komentē   
tikai J.Urbanovičs, kas ir pieteikts pat ne kā vēlēšanu kandidāts, bet kā SC 
premjera amata kandidāts 

10) Administratīvie resursi/vizītes 



Курземских экспортеров похвалили  Бизнес&Балтия   16.08.  Raksts par to, kā 
divi Vienotības vēlēšanu kandidāti - S.Āboltiņa un A.Kampars - godinājuši 
Kurzemes eksportētājus. Abi pat nav pieteikti kā kandidāti, bet gan kā 
amatpersonas (attiecīgi ekonomikas ministrs un Saeimas priekšsēdētāja biedre). 

11) Žurnālists kā kandidāta domu lidojuma „pierakstītājs” 

«Мы здесь не слуги и не пятая колонна!» Времена и нравы 19.08 Вести 
Сегодня. Raksts, kurā "pierakstītas" SC kandidāta Igora Kuzmuka domas par 
etniskajiem jautājumiem 

12) Vispār nav normāla izskaidrojuma kandidāta uzaicinājumam komentēt/uz 
interviju 

16.09 "Labrīt, Latvija!": Intervija ar Saeimas priekšsēdētāja biedri Solvitu 
Āboltiņu 

Radio "Baltkom": Saruna ar Ķekavas domes deputātu Ivanu Pihtovu. 15.09. 
Deputāta kandidāts no SC uzaicināts kā Ķekavas domes deputāts. Kāpēc tieši viņu 
bija tik svarīgi uzaicināt - atbildes uz to tā arī nav. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5. Vienpusīga, nesabalansēta publikācija/raidījums 
 

Publikācija vai raidījums ir vienpusīgs, tajā nav sabalansēti iesaisīto/pieminēto 
pušu viedokļi. Trūkst/ nav mēģināts noskaidrot citu iesaistīto pušu viedokli. 
Materiālā nav paskaidrots, ka mēģinājums noskaidrot kādas no pusēm viedokli ir 
noticis, bet nav izdevies 

 

Kritērijs 4. 2010.gada monitoringā: 151 gadījums 

 

2010.gada piemēri: 

• В  правительство— профессионалов! Новости. Политика 4.08 Час. Raksts, kas 
ir veidots uz LNT intervijas ar A.Lembergu bāzes. Plaši atreferēti A.Lemberga 
izteikumi dažādos jautājumos, bez dziļākas analīzes vai citu politiķu pretviedokļiem. 
 

• Ненужные проверки .  Новости. Политика Час 4.08.  Raksts veltīts PLL 
apsūdzībām Vienotībai, ka tā izmanto administratīvos resursus partijas vajadzībām 
(veicot dažādas pārbaudes par konkurentiem). Rakstā atspoguļoti tikai PLL pārstāvju 
viedokļi. Vienotības komentārs nav ticis lūgts. Raksts pēdējā rindkopā autore pati jau 
apgalvo, ka "pēdējo mēnešu laikā nepamatotu pārbaužu provocēšanas praksi var 
novērot starp Vienotības pārstāvjiem kā Saeimā un valdībā, tā pašvaldību līmenī". 

 
• Вести Сегодня , «Единство» врёт!» rakstā apskatīta SC reakcija uz Vienotības 

aptauju par premjera kandidātiem. Lai gan uzzināts gan Vienotības, gan SC viedoklis, 
autors acīmredzami ir SC pusē, par ko liecina arī virsrakstā izceltā Jāņa Urbanoviča 
frāze "Vienotība melo!" 

 
• Остановить «газовый» шок можно! Новости  Вести Сегодня 4.08. Raksta 

mērķis: pārstāstīt A.Šlesera viedokli par to, ka nedrīkst pieļaut gāzes cenu 
palielināšanos. Raksts acīmredzami nesabalansēts - tur ir maz papildus teksta blakus 
milzīgiem Šlesera citātiem, neviens cits viedokļa paudējs tur neparādās. Rakstam 
kliedzošs virsraksts un centrā - Šlesera bilde. 

 



• Dombrovskis: Kultūras finansējums nākamgad jāsaglabā pašreizējā līmenī. Ziņas 
TV3 19.08.  Sižetā uzsvērts, ka Dombrovskis saprot kultūras nozīmi, viņš par kultūru 
rūpēsies utt, sižeta beigās vēl dots mājiens, ka, ja nākamais būs cits premjers, tad mēs 
nezināsim, vai šim citam premjeram arī būs šāds skatījums uz kultūru. Komentārs 
pajautāts S. Ēlertei, kura netiek pieteikta kā Vienotības kandidāte, bet kā Nacionālās 
kultūras padomes priekšsēdētāja. 

 
• TV5 Rīgas dome atļauj nestrādājošajiem Rīgas pensionāriem bez maksas braukt 

sabiedriskajā transportā. Galvaspilsēta .Vienas pilsētas dienasgrāmata 24.09.   
Vienpusējs, SC slavinošs sižets par to, kā pensionāri varēs braukt bez maksas - dabūti 
4 ļoti atbalstoši viedokļi no garāmgājējiem. Nav nekādas analīzes par lēmuma 
priekšvēlēšanu kontekstu. Toties piešķirts laiks Ušakovam ar sevi palepoties. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



6. Partija/kandidāts nepolitiskās rubrikas 
 

Raksts vai informācija par partiju vai deputātu kandidātu vai ar partiju cieši 
saistītu personu tiek pasniegta tajās medija tradicionālajās rubrikās, kas nav 
saistītas ar aktuālo politikas procesu vai pirmsvēlēšanu aktualitāšu atspoguļošanu 

 

Kritērijs 2d. 2010.gada monitoringā: 51 gadījums  

 

2010.gada piemēri: 

• Подарок к 1 сентября. Доброе дело  Суббота 11.08. Laikraksts Subbota veltījis veselu 
lapu aprakstam par sevis rīkoto labdarības akciju par godu 1.septembrim. Lasītāji tiek 
aicināti iesūtīt stāstus par bērnu grūto likteni - laikraksts apsola tam bērnam nopirkt 
skolas piederumus. Lapas apakšējā kriesā stūrī ir virsraksts "Labestīgo cerību birojs pašā 
Rīgas centrā", kam pievienota foto ar PLL logo. Pie foto teikts, ka stāstus var ienest arī 
PLL birojā. 

• Государство - спортшкола: 5:0  Суббота 18.08. ArnoTer-Saakovs kā eksperts (šoreiz 
par sportu_. Kādēļ par sportu? Jo cilvēkam 3 bērni (viņš tiek pieteikts ne tikai kā 
kandidāts un tūrfirmas vadītājs, bet arī kā 3 bērnu tēvs), kas jāved uz pulciņiem . 

• Максим и Артем готовят «октябрьский переворот» . СПОРТ-NEWS  Наша 
Газета (Даугавпилс) 19.08. Šlesers parādās rakstā par Daugavpils spīdvejistiem. 
Daugavpiliešiem tiek apsolīts, ka tad, kad Šlesers kļūs par premjeru, viņu komkanda 
varēs piedalīties Polijas "ekstralīgā" 

• Платья из ситцаи много фантазии 23.08   Час. Spilgts pseidonotikums - par balli, 
kurā parādās PLL kandidātes. Ar visām foto. 

• SWH 21.09 Saruna ar "Rīgas Centrāltirgus" valdes priekšsēdētāju Daini Liepiņu. BB 
Brokastis. Liepiņš pats pasaka, ka tirgus jubileja jau gan ir pēc mēneša, bet aicināts tiek 
jau tagad. Attaisnojums, ka ir Eiropas mobilitātes nedēļa un viens no elektromobiļu 
maršrutiem ved arī uz Centrāltirgu, ir viens no "radošākajiem" (nepamatotākajiem), kādi 
pseidonotikumiem dzirdēti 

 

 



 

7. Jauna rubrika kandidātam/partijai 
 

Sižets ar partijas vai deputāta kandidāta piedalīšanos parādās laikā, kas 
programmā nav paredzēts, vai programmās, kuru saturs nav precīzi definēts, vai 
drukātajos medijos tiek izveidota jauna rubrika tikai vienas partijas, tās kandidātu 
vajadzībām 

 

Kritērijs 3. 2010.gada monitoringā: 23 gadījums 

 

2010.gada piemēri: 

Молоко и хлеб , Час 13.09. Rubrika „Kalendārs ar Alekseju Šeiņinu” 

Saruna ar Natāliju Jolkinu un Josifu Korenu. PIK FM 23.09. Šāds raidījums ir "ārpus 
kārtas", programmā nenorādīts kā politisks raidījums. Viena no dalībniecēm  - PCTVL 
kandidāte 

 

 

8. Kandidāta privātā dzīve 
 

Nenozīmīgu kandidāta vai ar partiju cieši saistītas personas privātās dzīves 
notikumu, dzīvesbiedra, tuvinieku izmantojums, lai palielinātu konkrētā kandidāta 
publicitātes apjomu 

 

Kritērijs 2e. 2010.gada monitoringā: 9 gadījums. 

2010.gada piemēri: 

Āboltiņa rallijā iepazīstas ar vīru. Ziņas 7.09.  Kas Jauns? 

03.08 Baštiks devies uz ASV apraudzīt mazmeitu.Bērni , Privātā Dzīve  



05.08 TV3, LETA/BNS Dombrovskis dāvanā no Repšes saņem zobenu .TV3 ziņas//Repše 
premjeram dzimšanas dienā uzdāvina pēc Baltu cilšu zobenu parauga izgatavotu ieroci 

Lembergam jauns sunītis. 06.08. Vakara Ziņas.   

9. Antireklāma 
 

Acīmredzami vienpusīga kādas partijas vai tās kandidātu nonievāšana 

Kritērijs: 2b. 2010.gada monitoringā 9 gadījumi 

2010.gada piemēri: 

• PBK "Latvijskoje vremja": Alternatīva balsošanas izvēle 11.08. Sižets par 
interneta aptauju, kur tiek parodēta Vienotības ielu aptauja. Izsmieta Dombrovska 
un Andrušečkas (komisks personāžs)  vizuālā līdzība - pseidonotikums par sliktu 
Vienotībai. Vienīgi beigās tiek paskaidrots ziņas konteksts: aptaujāts sabiedrisko 
attiecību darbinieks-politologs Rajevskis par to, ka Vienotības aptauja nebija 
korekta. 

• PLL un "Vienotība" sāk priekšvēlēšanu aģitācijas karu.Ziņas. LNT. 20.08. Sižeta 
beigās LNT izsaka konkrētu apgalvojumu par Vienotību - "Vienotība ir ārvalstu 
interešu aizstāvju priekšpulkā". Tas tomēr ir konkrēts apvainojums, kam prasījās 
kāda argumentācija un Vienotības pretviedoklis.  

 

10. Neizskaidrota parādīšanās bez konteksta 
 

Partijas vai deputāta kandidāta parādīšanās, kam nav sakara ar atspoguļojamo 
notikumu 

Kritērijs: 2b. 2010.gada monitoringā 7 gadījumi 

2010.gada piemēri: 

07.08. Ventas Balss (Ventspils).  "Lembergs un viņa sievietes".  Virsraksts, kurā minēts 
Lembergs, ir pilnīgā bezsakarā ar pašu rakstu, kas ir par teātra izrādi un kur par 
Lembergu nav ne vārda.  



24.08 T/C Spice atklāj labdarības akciju «Uz skolu!». Ziņas TV3.  Saprotams, ka zinātnes 
ministre parādās, bet kāpēc "Vienotības"pārstāve S. Āboltiņa izvēlēta kā pasākumu 
komentētāja (lai gan piedalās otro gadu) nav saprotams.   

LNT 27.08. Žaņa Lipkes memoriālam Ķīpsalā svinēs spāru svētkus. Bez iemesla parādīts, 
ka A.Lembergs devies uz Ķīpsalu.  

 

 

11. Mediju formāts pakārtots partijas kampaņas vajadzībām 
mediju formāts, kura saturā nepārprotami tiek iekļautas viena politiskā spēka 
pirms vēlēšanām popularizētās idejas, kuras pārstāv ar konkrēto politisko spēku 
cieši saistītas personas, bet netiek pieļauta vai ierobežotā apjomā pieļauta 
atšķirīgu viedokļu vai citu partiju atbalstītāju klātbūtne, piedāvājot auditorijai 
vienpusīgu un vienam politiskajam spēkam izdevīgu, vienu politisko spēku 
atbalstošu saturu 

Kritērijs 8. 2010.gada monitoringā  4 gadījumi 

2010.gada piemēri: 

4 LNT diskusiju "Latvijas, mēs tevi dzirdam" 4  raidījumi.  Piemēram, 30.08. Papildus visām 
ieratajām šī raidījuma problēmām – proti,  viedokļu vienveidībai, vienas partijas ideju 
propagandai un mājieniem par sliktu tās politiskajiem konkurentiem, kā arī ar partiju saistītās 
biedrības, kurai vienāds nosaukums, cilvēku (Ēķa, Stendzenieka) klātesamībai, -  šoreiz 
raidījumā parādījās arī PLL politiķi. Pauls, kas joprojām deputāts, studijā un sižetā - Šķēle. 

 

 

12. Žurnālista aicinājums balsot „par” vai „ pret” (materiālos, 
kas nav komentāri) 
Atklāts žurnālista aicinājums balsot "par" vai "pret" kādu sarakstu vai deputāta 
kandidātu (materiālos, kas nav identificēts kā komentārs). 

Kritērijs 6. 2010.gada monitoringā: 1 gadījums 

2010.gada piemēri: 



Radio "PIK" intervija ar Ventspils mēru Aivaru Lembergu . 9.08 PIK FM.  Lembergam 
platforma ļoti labvēlīgā gaisotnē pastāstīt visu par Ventspils svētkiem - tik plaši, cik grib, it 
sevišķi par ziedu paklāju. Vienbrīd intervētāja: "dārgie draugi, ja jūs redzētu Lemberga 
kunga acis brīdī, kad viņš runā par ziediem!". Vēl pēc kāda laika otrs intervētājs sāk jūsmot 
par to, cik "šikarno" viss ir Ventspilī. Beigās intervētājs jautā Lembergam par ko balsot? Ka 
viņš iesakot cilvēkiem, kas vēlējās balsot par Lembergu, balsot par viņa sarakstu! Beigās 
Lembergam tiek novēlēti labi panākumi priekšēlēšanu aģitācijā  

 

13. Neizskaidroti partijas simboli 
Partijas vai deputāta kandidātu logo, attēlu, vizuālu elementu parādīšanās, ja tam 
nav saistības ar konkrētās programmas, raksta pamattēmu, rubriku, formātu 

Kritērijs: 1. 2010.gada monitoringā: 0 

 

 

2010.gada vēlēšanu atspoguļojuma citi būtiskākie 
problēmgadījumi 
 

1) Tradicionālie raidījumi ar amatpersonām.   Raidījums "Saruna ar Rīgas mēru" 
18.augustā Radio Baltkom 18.08.    Šis ir tradicionāls Baltkom radio raidījums -  jau kādu 
gadu. Rīgas mērs var stundas laikā pastāstīt, ko dara un atbildēt uz klausītāju jautājumiem 
(arī visai nepatīkamiem). Nav norādes, ka Rīgas Dome maksātu par šādiem raidījumiem.  

2) Sensacionalizēti sižeti/raksti ar apsūdzībām kādām partijām.  "Vienotības" biroja 
logus aplej ar sarkanu krāsu.  Ziņas TV3. 19.08.   Pārspīlēta, sensacionalizēta ziņa, kurā 
attēls izsaka aizdomas par to, kas vainīgs, bet pierādījumu nav. Pārspīlējot sīku kriminālu 
notikumu, ziņas devušas priekšrocības Vienotībai. Nepamatoti tiek vandālisma akts 
"piesiets" SC, un SC, kā šķiet, tieši par to nav ticis vaicāts viedoklis. Ušakovs, kā liekas, 
runā tikai par kurpju mētāšanu, bet sižets rada iespaidu, ka viņš runā par abiem 
gadījumiem, tādā veidā saistot SC arī ar krāsas liešanu. Vienotības PRiste var pretstatīties 
SC, salīdzinot ar Hrušcovu utt. 

3) Kandidāti izklaides šovos, neziņojot, ka viņi ir kandidāti. Dziedošās ģimenes, LNT 
20.08. Vienotības kandidāte ir žūrijā, kā arī Vienotības kandidāte ir dalībnieku sarakstā. 
Neviena no abām gan ar politiku saistīta netiek. 



4) Nav īpaša pamata amatpersonai, kas vienlaikus kandidē,  tikt intervētai. "Labrīt, 
Latvija!": Intervija ar labklājības ministru Arti Kamparu LTV 21.09.  Problemātisks 
gadījums, kad politiķis ir amatā un nāk runāt uz intervijām, kur nekas netiek slavēts un 
jautājumi neitrāli, bet tomēr īpaša pamatojuma tikt aicinātam arī nav.   

5) Pēc neskaidriem kritērijiem izvēlēti viedokļraksti. Uzticos jaunajai paaudzei, nevis 
stagnātiem 21.09. Ogres Vēstis (Ogre). Sarežģīti noskaidrot, vai šī patiešām ir lasītāja 
vēstule vai arī kāda partiju sabiedrisko attiecību cilvēku sacerējums.  

6) Intervija ar it kā neitrālu cilvēku, kas intervijas laikā slavē kādu partiju. Михаил 
Задорнов Правильно ЛИ У ПОЛИТИКОВ уши завёрнуты? 15.09 Суббота. Šajā 
gadījumā krievu komiķis Zadornovs slavē attiecīgā laikraksta izdevēju Šeiņinu, kas ir arī 
kandidāts, un visu PLL. 

7) Eiropas parlamenta deputāta statuss kā bonuss partijas publicitātei. „ Eirokokteilis": 
Saruna ar EP deputātu Robertu Zīli Star FM 11.09. Nav pamata popularizēt vienas 
partijas premjerkandidātu un seju tikai tāpēc, ka Zīle ir EP deputāts 

 


