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Ievads 

 
Elektronisko plašsaziņas līdzekļu (EPL) informācija mūsdienās ir valdošā un arī ietekmīgākā 

komunikācijas forma. Līdz ar ko plašsaziņas līdzekļiem (PL) un jo īpaši elektroniskajiem PL ir 

nozīmīga loma publiskā viedokļa veidošanā, kas ietekmē auditorijas lēmumu pieņemšanu un iesaisti 

politiskajās norisēs, debatēs, kā arī pilsoniskajās aktivitātes kopumā, veicinot demokrātiskas 

sabiedrības un publiskās sfēras attīstību. EPL spēj radīt papildu apstākļus, „lai skatītājiem un 

klausītājiem būtu brīvas iespējas veidot sabiedrisko domu”.1 PL spēj ietekmēt kultūras, morāles 

vērtības, nacionālo drošību, ekonomiku, sabiedrības intereses kopumā un citus valstiski nozīmīgus 

jautājumus, līdz ar ko PL veido iedzīvotāju ikdienas dzīvi, politiku un kultūru,2 kā arī sabiedrības 

attieksmes, uzvedību un zināšanas par notiekošo.3 

Neatkarīgi PL ir nozīmīga demokrātijas pamatvērtība. Lai to nodrošinātu atbilstoši 

sabiedrības attīstības mērķiem, interesēm un vajadzībām, EPL darbības forma pieprasa noteiktu 

valsts politikas izstrādi, regulāciju un uzraudzību, ko demokrātiskajās valstīs parasti veic neatkarīga 

uzraudzības institūcija, kurai jāfunkcionē iespējami autonomi. Izveidojot neatkarīgu uzraudzības 

institūciju, tiek radīta noteikta attiecību forma starp valsts politisko sistēmu un EPL vidi. 

Turklāt gaisa telpa ir sabiedrības kopīgs resurss, un tā kā frekvenču skaits noteiktā 

ģeogrāfiskā teritorijā ir ierobežots, valsts loma frekvenču sadalē, pastāvot demokrātiskam valsts 

režīmam, ir bijusi neizbēgama – tai ir jārada arī kritēriji un noteikumi, kāpēc viena raidorganizācija 

ir tiesīga iegūt apraides licenci un izmantot šo sabiedrības kopīgo resursu, lai gūtu peļņu, bet cita nē. 

Līdz ar to ir nepieciešama noteikta valsts mediju politika un mehānisms, kura ietvaros tiek veikta 

raidorganizāciju darbības uzraudzība atbilstoši valsts izstrādātajiem noteikumiem, kam ir jāsaskan ar 

sabiedrības interesēm un vajadzībām.  

„Sabiedrības interešu” konceptu apraides jomā 1924. gadā oficiāli pirmo reizi minējis 

Herberts Hūvers (Hoover), viens no bijušajiem ASV prezidentiem, kas līdz ar to 1927. gadā tika 

nostiprināts Amerikas Savienoto Valstu (ASV) Radio likumā, iedibinot praksi, ka apraides licences 

saņēmējam būtu jāstiprina „sabiedrības intereses, noderīgums un nepieciešamība”4. „Sabiedrības 

                                                 
1 Holznagel B., Jungfleisch C. The Protection of Viewer rights in Europe. In: Broadcasters and Citizens in Europe: 
Trends in Media Accountability and Viewer Participation. Baldi P., Hasebrink U. Eds. Bristol: Intellect Books, 2007, 
pp. 56. 
2 Schulz W., Held T., Dreyer T. Regulation of Broadcasting and Internet Services in Germany. A Brief Overview. 2nd ed. 
Hamburg: Hans Bredow Institute Publishing department, 2008, pp. 7-10.  
3 Gerber A., Karlan D., Bergan D. Does The Media Matter? A Field Experiment Measuring the Effect of Newspapers on 
Voting Behavior and Political Opinions. New Haven: Yale University, 2006, pp. 2.  
4 Citēts pēc: Flew T. The Social Contract and Beyond in Broadcast Media Policy. Television New Media. 2006, vol. 7, 
no. 3, pp. 285.  
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interešu” koncepta aktualitāte radīja „sabiedrības uzticēšanās” koncepta aktualitāti saistībā ar 

apraides politiku un regulāciju.5 Lai EPL funkcionētu neatkarīgi un sabiedrības interešu vārdā, ir 

iespējami jāmazina valsts tiešā ietekme to darbībā un uzraudzības institūcijai ir jābūt iespējami 

neatkarīgai no politiskās un ekonomiskās ietekmes.6 Līdz ar to jau sākotnēji, attīstoties apraides 

sistēmai (ASV), nozīmīga loma tika pievērsta sabiedrības interešu jautājumam katras licences 

izsniegšanā, kā arī vēlāk tika aktualizēts jautājums par sabiedrībai svarīgu jautājumu atainošanu 

precīzi, taisnīgi (godīgi) un neitrāli. Arī ASV elektronisko mediju uzraugošās institūcijas pilnvaras 

noteiktā līmenī vienmēr ir bijušas ierobežotas. Apraides politikas profesore un pētniece S. Harveja 

(Sylvia Harvey) secinājusi, ka cīņa par dažādām neatkarīgas uzraudzības formām praktiski ir 

noritējusi visās demokrātiskajās valstīs.7 

Demokrātiskajās valstīs ir iedibināti dažādi EPL uzraudzības modeļi, tomēr to neatkarība ir 

viena no vērtībām, kuru Eiropas valstis ir atzinušas par fundamentāli nozīmīgu. Uzraudzības 

institūcijas neatkarība ir arī viens no indikatoriem, kas norāda uz EPL potenciālajām iespējām 

funkcionēt brīvi un efektīvi, realizējot pamata demokrātijas vērtības - vārda brīvību, daudzveidīgas 

un patiesas informācijas atainošanu. Jāatzīmē, ka televīzija un radio ir tās institūcijas, kurām 

Latvijas iedzīvotāji uzticas visvairāk.8 Eiropas valstu raidorganizāciju uzraudzību veic formāli 

neatkarīga institūcija, kas nav tieši pakļauta kādai no valsts varas institūcijām.9 Tomēr jāatzīmē, ka 

arī šajās valstīs EPL uzraudzības sistēmu pamatā nosaka valsts, pirmkārt, ieviešot regulējošu 

likumdošanu. Līdz ar to ikvienā no šīm valstīm ir bijis aktuāls jautājums par to, kā nodrošināt 

politisko un ekonomisko neatkarību EPL un uzraudzības institūcijas darbībā. Latvijā EPL 

uzraudzības funkciju veic Nacionālā radio un televīzijas padome (NRTP). 

Darba mērķis ir identificēt un izvērtēt NRTP neatkarību ierobežojošos riska faktorus 

pašreizējā Latvijas EPL uzraudzības modeļa un politiskās sistēmas ietvaros un izstrādāt ieteikumus 

pēc iespējas efektīvākai šo risku novēršanai.  

 

                                                 
5 Flew T. The Social Contract and Beyond in Broadcast Media Policy. Television New Media. 2006, vol. 7, no. 3, pp. 
285.  
6 Kenny C. Broadcasting and Development: Options for the World Bank. Washington, DC, USA: World Bank 
Publications, 2003, pp.13. 
7 Harvey S. Broadcasting Regulation: On the Side of the Angels? 
http://www.latrobe.edu.au/www/screeningthepast/firstrelease/fr1199/shfr8c.htm (La Trobe University interneta mājas 
lapa; aplūkota 04.05.2009.). 
8 Eiropas Komisija. Eirobarometrs 69. Sabiedriskā doma Eiropas Savienībā. Pavasaris 2008. Ziņojums par valsti. 
Latvija. http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb/eb69/eb69_lv_nat.pdf, pp. 29. (Eiropas Komisijas interneta 
mājas lapa; aplūkota 24.04.2009.). 
9 Rozenbergs J. Lēti. Sabiedrisks medijs. Vajadzīgs remonts. http://www.politika.lv/index.php?id=15043 (Sabiedriskās 
politikas portāla politika.lv interneta mājas lapa; aplūkota 24.04.2009.).  



 6

Latvija līdzīgi kā citas bijušās Padomju Savienības valstis neatkarīgu PL sistēmu sāka veidot 

pēc neatkarības atjaunošanas 1990. gadu sākumā, vadoties pēc rietumvalstu demokrātijas parauga, 

kas uzsver neatkarīgu PL darbību. Savukārt EPL jomas sakārtošanu Latvijā aizsāka tikai 1995. gadā, 

kad spēkā stājās Radio un televīzijas likums, kurā definēta arī NRTP darbība. Strauji attīstoties 

komerciālajam mediju sektoram un mediju videi kopumā, 1990. gadu otra puse bija laiks, kad 

likums jau vairs neatbilda esošajai mediju vides situācijai un kad tika aktualizēts arī neatkarīgas 

uzraudzības institūcijas nodrošināšanas jautājums, tomēr iespējamie risinājumi, kā stiprināt NRTP 

neatkarību un novērst pastāvošos ietekmes riskus, praktiskā rīcībā šo gadu laikā realizējušies nav. 

Jauna EPL likuma nepieciešamību politiskajā kārtībā NRTP ir neveiksmīgi mēģinājusi iniciēt kopš 

1997. gada. Līdz ar to diskusijas par problēmas risināšanas nepieciešamību Latvijas publiskajā sfērā 

veidojušās un transformējušās jau vairāk nekā 10 gadu garumā. Tādējādi Latvijā likumiski un 

praktiski pastāv riski, kas ne tikai vēsturisku iemeslu dēļ, bet arī nepilnīgā normatīvā regulējuma dēļ 

var apdraudēt NRTP neatkarīgu darbību no politiskās un ekonomiskās ietekmes. Šo risku aktualitāti 

visus šos gadus ir uzsvēruši arī ārvalstu mediju eksperti. Pētījuma problēmjautājums pamato 

maģistra darba temata izvēli un tā aktualitāti.  

Darbā izvirzītā hipotēze: Latvijas elektronisko plašsaziņas līdzekļu uzraudzības institūcijas 

normatīvais regulējums ietver neatkarības no politiskās un ekonomiskās ietekmes riska faktorus, kas 

ierobežo neatkarīgu NRTP darbību.  

Lai sasniegtu izvirzīto mērķi un pārbaudītu izvirzīto hipotēzi, darbā veikti šādi pamata 

uzdevumi: 1) neatkarību no politiskās un ekonomiskās ietekmes noteicošo kritēriju identifikācija, 

apkopojot akadēmiskās literatūras darbus un pētījumus; 2) empīriskā pētījuma ietvara izstrāde 

saskaņā ar literatūrā un pētījumos identificētajiem kritērijiem un priekšnoteikumiem neatkarīgas PL 

uzraudzības institūcijas darbības nodrošināšanai; 3) EPL uzraudzības institūcijas normatīvā 

regulējuma un dokumentu analīze Latvijas un starptautiskā līmenī (Radio un televīzijas likums, ES 

direktīvas, rekomendācijas) pēc neatkarību noteicošajiem kritērijiem; 4) NRTP darbības analīze pēc 

neatkarību noteicošajiem kritērijiem; 5) empīriskā pētījuma rezultātā iegūtās informācijas 

apkopošana, analīze, hipotēzes verifikācija un ieteikumu izstrāde.  

Darbā izmantotas kvalitatīvās pētniecības metodes - daļēji strukturēta intervija, veicot 

intervijas ar mediju ekspertiem, bijušajiem un esošajiem NRTP locekļiem un Saeimas Cilvēktiesību 

un sabiedrisko lietu komisijas pārstāvi, 2) strukturēta intervija, veicot NRTP locekļu anketēšanu un 

iegūstot informāciju par Saeimā pārstāvēto politisko partiju frakciju oficiālo viedokli informācijas 

pieprasījuma atbildes veidā, 3) darbā veikta dokumentu analīze, kas ietver normatīvos aktus, ES 

dokumentus, tiesu spriedumus, atzinumus, NRTP izstrādātos dokumentus. NRTP regulējošā 
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likumdošanā identificētie riska faktori NRTP darbībā tiek pārbaudīti gan ar empīriskā pētījuma 

rezultātu datiem, gan plašsaziņas līdzekļos atainoto NRTP darbību. LTV ziņu raidījuma „Panorāma” 

ziņu sižetu informāciju apkopota laika posmā no 1995. līdz 2009. gadam, citu izmantoto 

informācijas kanālu sniegtā informācija, kas pamato neatkarību ierobežojošo riskus NRTP darbībā, 

apkopota izlases veidā – ziņu aģentūras LETA, sabiedriskās politikas portāla politika.lv, portāla Delfi 

informācija.  

Darba struktūru veido divas pamata daļas – teorētiskā un empīriskā daļa. Teorētiskā daļu ir 

strukturēta divās nodaļās, ietverot elektronisko mediju uzraudzības institūcijas raksturojumu, 

uzraudzības nozīmi politiskajā sistēmā, valsts lomu apraides regulācijā, elektronisko mediju 

uzraudzības pārvaldes modeļu teorētiskās pieejas, uzraudzības institūcijas neatkarības nozīmes 

raksturojumu, neatkarīgas EPL uzraudzības institūcijas kritēriju raksturojumus, neatkarību noteicošo 

faktoru teorētiskās pieejas, kā arī normatīvās regulācijas nozīmi uzraudzības institūcijas neatkarības 

nodrošināšanā. Empīrisko darba daļu veido četras pamata apakšnodaļas, kas ietver neatkarību 

noteicošo faktoru identifikāciju (teorētiskās literatūras, pētījumu un EP rekomendāciju analīze); 

uzraudzības institūcijas analīzi pēc neatkarību noteicošajiem kritērijiem, neatkarību ierobežojošo 

riska faktoru identifikācija un neatkarības no politiskās un ekonomiskās ietekmes pamata riska 

faktoru identifikāciju, kas ietekmē NRTP neatkarīgu darbību.  

Neatkarības jēdziena plašās interpretācijas iespējas darbā tiek ierobežotas kontekstā, kas 

ietver politiskās sistēmas un elektronisko mediju vides mijiedarbību, tiecoties nodrošināt 

demokrātijas pamatvērtības. Līdz ar to, lai tiktu sasniegts darba mērķis un identificēti NRTP 

neatkarības ierobežojošie riska faktori, analīze tiks veikta, balstoties uz teorētiskajā pamatojumā un 

pētījumos identificētajiem neatkarību noteicošajiem kritērijiem.  

Lai izprastu neatkarīgas EPL uzraudzības institūcijas darbības nozīmi, primāri ir jāizprot PL 

vides regulācijas nozīme un mērķi demokrātijā.  
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1. ELEKTRONISKO MEDIJU UZRAUDZĪBA 

1.1 Elektronisko mediju regulācijas un uzraudzības nozīme 

Regulācija ir institucionalizētu normatīvo ierobežojumu kopums, kas tiek piemērots 

specifiskai sociālajai sfērai.10 Tā ir skaidrojama un identificējama kā atsevišķs pārvaldes darbības 

veids; šis jēdziens ir definēts dažādos veidos. P. Selžniks (Philip Selznick) regulācijas jēdzienu 

definējis kā mērķtiecīgu kontroles īstenošanu jomās, kas ieguvušas kopienas vērtības nozīmi un ko 

veic valsts institūcija.11 Regulāciju apraides jomā var iedalīt „sociālajā regulācijā” un „ekonomiskajā 

regulācijā”. Sociālā regulācija ietver informācijas kvalitātes un daudzveidības aspektu, lai auditorija 

iegūtu ne tikai izklaidējošu, bet, piemēram, arī izglītojošu informāciju, kas atbilst noteiktiem 

standartiem un kvalitātei. Savukārt ekonomiskās regulācijas nozīmīgākais aspekts ir konkurences 

veicināšana, monopola vai oligopola kontrole. Apraides jomā šāda regulācija ir būtiska, lai noteiktu 

mediju koncentrāciju un īpašnieku jautājumu.12  

Elektroniskie mediji atšķirībā no drukātajiem medijiem ir stingri regulēti. Lai arī apraides 

sistēmas agrīnajās stadijās vairākas desmitgades to tieši ietekmēja un regulēja valsts, pēdējo divu vai 

trīs desmitgažu laikā, ieviestas daudz sarežģītākas regulējuma sistēmas, kas bieži tiek dēvētās par 

deregulāciju. Tā parasti norit divos veidos: pirmkārt, samazinot politisko kontroli, otrkārt, atverot 

frekvenču spektru komerciālajām raidorganizācijām, tām nenosakot (ar dažiem uzņēmumiem) 

sabiedriskā pakalpojuma sniegšanas pasūtījumu, kāds tiek noteikts sabiedriskajām 

raidorganizācijām.13 Bieži tiek uzskatīts, ka regulācija ir darbība, kas ierobežo uzvedību un novērš 

nevēlamas aktivitātes („sarkanās gaismas” koncepts), savukārt regulācijas ietekme var tikt vērtēta 

arī kā atļaujoša vai iespēju radoša („zaļās gaismas” koncepts), piemēram, frekvenču sadale tiek 

regulēta tā, lai atļautu un radītu tādu raidsabiedrību darbības vidi, kas drīzāk ir sakārtota, nevis 

nekontrolēta un haosa veida tirgus vide.14  

Regulācija ietver valsts intervenci, kas ir saistīta ar pārvaldes nepieciešamību valstī. 

Elektronisko mediju uzraudzība ir saistāma ar tādiem svarīgiem jautājumiem kā neatkarība, vārda 

                                                 
10 Gibbons T. Regulating the Media. London: Sweet and Maxwell, 1998, pp. 11.   
11 Baldwin R., Cave M. Understanding Regulation: Theory, Strategy, and Practice. Oxford: Oxford University Press, 
1999, pp. 1.  
12 Gibbons T. Regulating the Media, pp. 6–7.  
13 Open Society Institute, EU Monitoring and Advocacy Program. Network Media Program. Televīzija Eiropā: 
likumdošana, politika un neatkarība. Rīga: Nordik, pp. 42.  
14 Baldwin R., Cave M. Understanding Regulation: Theory, Strategy, and Practice, pp. 1.  
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brīvības ierobežošana, konflikts starp politiskajām cerībām (gaidām), sabiedrības prioritātēm un 

dažādām sociālās dzīves filozofijām.15 

PL un arī to uzraudzības institūcija var tikt konstitucionāli aizsargāti, jo tiem ir īpaša loma 

sabiedriskās domas veidošanā un demokrātisko funkciju īstenošanā. Šī aizsardzība juridiski un 

normatīvi tiek interpretēta kā konstitucionāls ierobežojums vārda brīvības valsts regulācijai 

(cenzūrai) un kā konstitucionāla obligācija veikt regulāciju, lai garantētu mediju daudzveidību 

(mediju koncentrācijas kontrole) u.c.16 

Mediju regulācijas pētnieks Gibons (T. Gibbons) PL regulāciju saista ar trim politiskajām 

vērtībām: 

1) komunikācijas brīvību; 

2) neatkarību un  

3) atskaitīšanos.17 

Gibons norāda, ka PL vides regulācijas argumentiem ir jābūt izvērtētiem politisko vērtību 

kontekstā, kas primāri ir jāsaista ar vārda brīvību mediju darbībā. Otrkārt, ir jāņem vērā, ka mediji 

pamatā ir saistīti ar komerciālām aktivitātēm, piedāvājot izklaidi, un ne vienmēr to produktiem ir 

kāda noteikta vērtība, kam būtu vajadzīga aizsardzība. Tomēr jebkurā gadījumā tie ir vissvarīgākie 

komerciālie un institucionālie kanāli informācijas izplatīšanai, veidojot viedokļus un radot iespēju to 

apmaiņai starp dažādiem indivīdiem un grupām,18 Līdz ar ko „viens no būtiskiem šīs brīvības 

nodrošināšanas elementiem ir raidorganizāciju aizsardzība pret potenciālu valsts cenzūru, savukārt 

otrs – institucionālo tiesību kopums, kas ļauj raidorganizācijām brīvi veidot programmas bez valsts 

iejaukšanās.19 Treškārt, regulācijai jānodrošina informācijas daudzveidīguma iespējamība, lai 

auditorija iegūtu pēc iespējas plašāku kontekstu un argumentāciju – jo īpaši par politisko un sociālo 

dzīves sfēru.20 Līdz ar to, lai šīs vērtības tiktu nodrošinātas, ir nepieciešama PL uzraudzības 

institūcija, kas ir neatkarīga no politiskās un ekonomiskās ietekmes un kas spēj objektīvi un 

kvalitatīvi izvērtēt PL darbību.  

Laikā, kad elektroniskie mediji tikai aizsāka savu attīstību, valstis jau apzinājās to ietekmi un 

spēku, līdz ar ko mēģinājušas to darbību kontrolēt. Šodien nozīmīga loma publiskajā sfērā ir 

                                                 
15 Harvey S. Broadcasting Regulation: On the Side of the Angels? 
http://www.latrobe.edu.au/www/screeningthepast/firstrelease/fr1199/shfr8c.htm (La Trobe University interneta mājas 
lapa; aplūkota 04.05.2009.).  
16 Just N. Measuring Media Concentration and Diversity: New Approaches and Instruments in Europe and the US. 
Media Culture Society. 2009, vol. 31, no. 1, pp. 102.  
17 Gibbons T. Regulating the Media, pp. 21-54. 
18 Turpat, pp. 21.   
19 Turpat, pp. 29.   
20 Turpat, pp. 30.  
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komerciālajiem medijiem, un valstis - gandrīz bez izņēmumiem - ir centušās ierobežot jaunos 

komerciālos operatorus ar licencēšanas sistēmas starpniecību, piemēram, ierobežojot saturu u.c. 

Tomēr jāatzīmē, ka Eiropā arvien pieaug starptautiskā līmeņa spiediens stiprināt demokrātiju, kas 

nav iespējams, neatbalstot brīvu ziņu, informācijas un viedokļu plūsmu, kā arī neatkarīgu regulāciju. 

Pretējā gadījumā tiek ierobežotas arī iedzīvotāju demokrātiskās tiesības.21 Arī Eiropas Padome (EP) 

norāda, ka, „lai garantētu plaša diapazona neatkarīgu un autonomu plašsaziņas līdzekļu eksistenci 

elektronisko mediju sektorā, ir būtiski nodrošināt adekvātu regulēšanas sistēmu, kas nodrošinātu 

balansu starp vārda brīvību un citām tiesībām un interesēm. Iespējams, viens no vissvarīgākajiem 

jautājumiem ir elektroniskie mediji kā demokrātiskā procesa daļa, kas ir jāsargā un valstīm jātiecas 

radīt neatkarīgu to uzraudzības institūciju.”22  

 Kā otru politisko vērtību PL regulācijā Gibons min „neatkarību”, uzsverot, ka, pirmkārt, gan 

valstij, gan pašiem PL ir jāakceptē, ka mediju videi ir jāfunkcionē šķirti un neatkarīgi no valsts 

tiešas ietekmes.23 Viņš arī atzīmē, ka neatkarības nozīme apraides sistēmā attīstījās no drukāto 

mediju neatkarības tradīcijām,24 kas līdz ar to ir radījuši mediju attīstības šķirtni starp valstīm, kur 

EPL sistēma jau sākotnēji ir veidota, ievērojot neatkarīgas uzraudzības nozīmi (ASV, 

Lielbritānija),un valstīm, kur šo sistēmu sāka būvēt, nomainot iepriekšējo valsts monopola sistēmu 

(piemēram, bijušās postkomunisma valstis). Līdz ar ko šodien „Austrumeiropas raidorganizācijām ir 

noteiktas kopīgas īpašības, ko iezīmē komunisma laika periods, kad televīziju un radio 

monopolistiski kontrolēja valsts.”25 Gibons gan arī norāda, ka, lai arī mediju neatkarība no valsts 

tiek pamatā respektēta un atzīta nostādne, tomēr visās valstīs pastāv saspīlējumu jomas, kur valsts 

un mediju vides attiecības joprojām nav precīzi skaidras.26 Viņaprāt, apraides mediju neatkarības 

regulējums likumdošanā ir būtiski atkarīgs no valsts gribas.27 

Jo īpaši sabiedrisko raidorganizāciju ilgtspējas un aizsardzības jautājums šodien ir mediju 

politikas debašu centrā Eiropā. Pamata argumentācija regulācijas tradicionālajām formām, kas ietver 

regulācijas aizsardzību, veicot publisko komunikāciju un kultūras un sociālās funkcijas, joprojām ir 

aktuāla arī digitālajā mediju sistēmā.28 Sabiedriskās raidorganizācijām ir noteikta autonomija un tās 

                                                 
21 Salomon E. Guidelines for Broadcasting Regulation. Paris. London: Unesco, Commonwealth Broadcasting 
Association, 2006, pp. 7. 
22 Turpat, pp. 12. 
23 Gibbons T. Regulating the Media, pp. 35.   
24 Turpat, pp. 38.  
25 Naom E. Television in Europe. PressNew York: Oxford University, 1991, pp. 274.  
26 Gibbons T. Regulating the Media, pp. 36.  
27 Turpat, pp. 41.   
28 Syvertsen T. Challenges to Public Television in the Era of Convergence and Commercialization. Television & New 
Media. 2003, vol. 4, no. 2, pp. 155.  
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funkcionē sfērā, kas ir neatkarīga no valsts un ekonomiskās ietekmes. Sabiedriskajām 

raidorganizācijām ir jādarbojas neatkarīgi sabiedrības interešu vārdā, atbalstot demokrātisku un 

kulturālu sabiedrības dzīvi, nevis kādu ārējo spēku intereses. Līdz ar to pastāv nepieciešamība pēc 

strukturālas regulācijas,29 un „tajā ir jāietver sabiedrisko mediju neatkarība no ekonomiskās un 

valsts ietekmes, lai saglabātu apraides sistēmas iespējas veikt savas funkcijas atbilstoši demokrātijas 

pamatprincipiem, piedāvājot auditorijai daudzveidīgu, patiesu programmu.”30  

Savukārt apraides mediju pētniece E. Salomona (Eve Salomon) iezīmē līdzsvara nepieciešamību 

starp: 1) regulācijas mērķi aizsargāt cilvēktiesības, bet neierobežot vārda brīvību un 2) regulatora 

neatkarību un valdības mērķiem veicināt noteiktus valsts politikas mērķus.31 Līdz ar ko E. Salomona 

izdala trīs pamata iemeslus regulācijas nepieciešamībai: 

– lai nodrošinātu demokrātiskās vērtības,  

– lai nodrošinātu kultūras un patērētāju aizsardzību un  

– lai nodrošinātu ekonomiskos mērķus.  

Demokrātisko vērtību nodrošināšanā viens no būtiskākajiem aspektiem ir neatkarīga 

elektronisko mediju regulācija.32 Demokrātijas mērķi: vārda brīvība kā viena no cilvēktiesībām; 

autonomas komunikācijas iespējas sabiedrībā; iespēja reflektēt viedokļu dažādību; redakcionālās 

neatkarības un plašsaziņas līdzekļu brīvību nodrošināšana no valsts vai kādas regulācijas institūcijas 

vēlmes ierobežot vai cenzēt, neatkarīgas regulācijas nodrošināšana.33 Ekonomiskie regulācijas 

pamata mērķi: reklāmas ierobežošana; starptautisko tirdzniecības noteikumu piemērošana 

(piemēram, direktīva „Televīzija bez robežām”); vēlmju līdzsvarošana starp ārvalstu investīcijām un 

nacionālajām interesēm. Mērķis ietver jautājumu, vai atļaut ārvalstu investoriem strādāt nacionālajā 

plašsaziņas līdzekļu industrijā. Liberalizējot šo jomu, valsts var saskarties ar iekšējām pretrunām un 

debatēm; atbalsts pašmāju produkcijai (piemēram, kvotu veidā); jauno tehnoloģiju veicināšana 

(piemēram, digitālo mediju veicināšana; mediju īpašnieku plurālisma jautājums); konkurences 

likuma piemērošana.34 

Jāatzīmē, ka formāli noteikta uzraudzības institūcijas autonomija var nenozīmēt tās 

neatkarīgu un efektīvu darbību un mērķu sasniegšanu praksē, ko ietekmē dažādi kritēriji. Pētnieki 

norāda, ka, pirmkārt, ir „jāuzdod jautājums, vai politikas veidošanas process, kas saistīts ar 

                                                 
29 Ward D. European Union Democratic Deficit and the Public Sphere: An Evalution of EU Media Policy. Amsterdam: 
IOS Press, 2002, pp. 43.  
30 Turpat, pp. 43. 
31 Salomon E. Guidelines for Broadcasting Regulation, pp. 6. 
32 Turpat, pp. 2. 
33 Turpat. 
34 Turpat, pp. 14-15.  
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medijiem un to regulāciju ir caurskatāms”.35 Pretējā gadījumā pastāv risks, ka „tiek radīta vide, kurā 

paplašinās korporatīvisms un tādas „sadarbības formas”, kuru ietvaros valsts un ietekmīgas privātās 

organizācijas vai privātpersonas rada kompromisa lēmumus un simbiotiskas attiecības „noslēpuma 

pasaulē”, kas ir slēpta no sabiedrības kontroles un ārējiem tradicionālajiem atskaitīšanās 

mehānismiem. Līdz ar ko šādu ietekmīgu, bezatbildīgu attiecību rezultātā mediju vide saskaras ar 

akūtu demokrātijas problēmjautājumu.”36 Tādējādi ir jāņem vērā, ka uzraudzības iestādes neatkarību 

ierobežojošie riska faktori ir saistīti ne tikai ar politisko, bet arī ar ekonomisko ietekmi, kas var būt 

savstarpēji saistīti.  

Līdz ar ko var secināt, ka no vienas puses ir nepieciešama valsts, kas regulē mediju sistēmu 

un to mijiedarbību ar politisko un ekonomisko sfēru, savukārt no otras puses uzraudzības institūcijai 

ir jābūt atdalītai no valsts tiešas pakļautības, lai tiktu nodrošinātas demokrātiskās vērtības.37  

Savukārt regulācijas un tās uzraudzības sistēmas izvērtēšanā ir jāņem vērā ne tikai 

neatkarību noteicošie kritēriji, kas tieši saistāmi ar uzraudzības institūcijas darbību, bet gan arī 

konkrētās politiskās sistēmas iezīmes, sabiedrības modelis – piemēram, vai sabiedriskā kārtība ir 

uzskatāma par hierarhisku, cik vienota (vērsta uz sadarbību) ir sabiedrība, cik pilsoniski aktīva u.c.38 

1.2 Elektronisko mediju uzraudzības institūcija 

Raidorganizāciju regulācijas jautājums kā problēmjautājums tika aktualizēts 20.gs. sākumā, 

kad to dienas kārtībā ievietoja politikas un tiesību skolas.39 Tomēr nozīmīgu lomu neatkarīgas 

regulācijas jautājums ieguva pēc Otrā pasaules kara, kad valstis apzinājās mediju varu kā spēcīgu 

propagandas līdzekli. Lai izvairītos no šādas prakses, demokrātijas konsolidācijas nolūkā 

Rietumvalstis veidoja pēc iespējas neatkarīgākas elektronisko mediju uzraudzības institūcijas, kas 

sākotnēji ietvēra sabiedrisko raidorganizāciju uzraudzību. Piemēram, ASV regulējošā institūcija, 

Federālā komunikāciju komisija (FCC), kuras sākotnējā funkcija bija tikai apraides licenču 

izsniegšana, regulēta ar īpašu likumu kopš 1934. gada. Pēc Otrā pasaules kara aktualizējās 

nepieciešamība likumdošanu papildināt un iekļaut normas, kas attiecas uz „sabiedrības interešu” 

pārstāvniecību. Līdz ar ko tajā iekļāva noteikumus, kas garantē „tiesības uz atbildes sniegšanu” un 

nosaka informācijas atainošanu godīgi (taisnīgi) un adekvāti – jo īpaši sabiedrībai nozīmīgu un 
                                                 
35 Feintuck M., Varney M. Media Regulation, Public Interest and the Law. 2nd ed. Edinburgh: Edinburgh University 
Press, 2006, pp. 66. 
36 Turpat. 
37 Hart, Jeffrey A. Technology, Television, and Competition: The Politics of Digital TV. West Nyack, NY: Cambridge 
University Press, 2004. pp. 17. 
38 Gibbons T. Regulating the Media, pp. 12.   
39 Harvey S. Broadcasting Regulation: On the Side of the Angels? 
http://www.latrobe.edu.au/www/screeningthepast/firstrelease/fr1199/shfr8c.htm (La Trobe University interneta mājas 
lapa; aplūkota 04.05.2009.). 
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polemisku jautājumu gadījumos.40 Savukārt Vācijā elektronisko mediju izmantošanu aizsāka 

1923.gadā Veimāras Republikas laikā, taču pēc 1933. gada nacionālie sociālisti to izmantoja kā 

centrālo propagandas sistēmu, līdz ar ko pēc Otrā Pasaules kara elektronisko mediju primārais 

regulācijas mērķis bija nodrošināt neatkarīgu un daudzveidīgu programmu. Vācija pārņēma 

Lielbritānijas pieredzi. Laikā, kad 1980. gados veidojās komerciālie elektroniskie plašsaziņas 

līdzekļi, arī tiem tika piemēroti regulācijas noteikumi. Piemēram, Vācijā komerciālie plašsaziņas 

līdzekļi sāka veidot mediju tirgu 1984. gadā.41 

 Mūsdienās visās Eiropas Savienības (ES) valstīs ir radīts ne tikai tiesiskais mediju darbības 

regulācijas ietvars, bet ir izveidotas arī īpašas uzraudzības institūcijas, kas pārrauga gan komerciālās, 

gan sabiedriskās raidorganizācijas. To darbība tiek definēta mediju likumdošanā, piešķirot noteiktas 

funkcijas un pilnvaras. Viena no pamata funkcijām ir apraides licenču izsniegšana privātajām 

raidorganizācijām. Brīdī, kad licence ir piešķirta, uzraugam ir jākontrolē, vai medijs strādā atbilstoši 

likumdošanai. Līdz ar to uzraudzības institūti parasti veic arī programmas satura uzraudzību, kā arī 

izstrādā dažādus ētikas kodus un vadlīnijas attiecībā uz programmu veidošanu un reklāmu 

ievietošanas noteikumiem, objektivitāti, precizitāti, pretenziju iesniegšanu u.c.42 Kopumā pētnieki 

šodien ir secinājuši, ka ir pat neiespējami radīt pasaulē vienotus elektronisko mediju uzraudzības 

institūcijas darbības principus, tomēr viens no būtiskākajiem darbības principiem ir neatkarība no 

politiskās un ekonomiskās ietekmes.43  

„Lielākajā daļā Eiropas valstu galvenajā uzraudzības institūcijā strādā no 7 līdz 9 locekļiem 

(sk. 1. pielikumu). Raidorganizāciju uzraudzības padomes ieceļ parlaments, bet kandidātus izvirza 

dažādas institūcijas, starp kurām var būt Valsts prezidents, specializēta parlamenta mediju komisija, 

valdība, kāda no parlamenta palātām, parlamenta locekļi, politiskās partijas vai pilsoniskās 

sabiedrības organizācijas. Otrs modelis ir jauktā iecelšanas sistēma, kurā atbildību dala, piemēram, 

prezidents un divas parlamenta palātas.”44 Lietuvā ir viens no inovatīvākajiem iecelšanas modeļiem, 

- tajā 9 no 13 raidorganizāciju padomes locekļiem ieceļ profesionālas organizācijas, tādas kā 

                                                 
40 Harvey S. Broadcasting Regulation: On the Side of the Angels? 
http://www.latrobe.edu.au/www/screeningthepast/firstrelease/fr1199/shfr8c.htm (La Trobe University interneta mājas 
lapa; aplūkota 04.05.2009.). 
41 Turpat. 
42 Holznagel B., Jungfleisch C. The Protection of Viewer rights in Europe. In: Broadcasters and Citizens in Europe: 
Trends in Media Accountability and Viewer Participation. Baldi P., Hasebrink U. Eds. Bristol: Intellect Books, 2007, 
pp. 54. 
43 Harvey S. Broadcasting Regulation: On the Side of the Angels? 
http://www.latrobe.edu.au/www/screeningthepast/firstrelease/fr1199/shfr8c.htm (La Trobe University interneta mājas 
lapa, Australia; aplūkota 04.05.2009.). 
44 Open Society Institute, EU Monitoring and Advocacy Program. Network Media Program. Televīzija Eiropā: 
likumdošana, politika un neatkarība. Rīga: Nordik, 2005, pp. 44.  
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gleznotāju, kinematogrāfistu, rakstnieku un Žurnālistu savienības. Vācijā pastāv sarežģīta 

raidorganizāciju uzraudzības iestāžu locekļu iecelšanas sistēma, tos deleģē svarīgas sabiedrības 

grupas, kuru pārstāvniecība padomēs ir noteikta likumā. Arī Apvienotās Karalistes Ofcom pamatā ir 

sarežģīta, komerciālai korporācijai līdzīga sistēma. Ofcom valdē ir administratīvie un 

neadministratīvie locekļi. Neadministratīvie locekļi ir vairākumā, un tos ieceļ valdība saskaņā ar 

neatkarīgas komisijas izveidotajiem valsts dzīves principiem – “Nolana principiem”. Ar pāris 

izņēmumiem – tādiem kā Francija, Ungārija, Lietuva un Maķedonijas Republika, kurā 

raidorganizāciju padomes locekļi nav atsaucami, parasti tai organizācijai, kas locekļus iecēlusi, ir arī 

likumīgās tiesības tos atstādināt. Tomēr lielākoties locekļu atstādināšanas nosacījumi likumā ir 

definēti šauri un aptuveni,45 kas tiek uzskatīts par neatkarību ierobežojošu riska faktoru. 

Dažādā tipa raidorganizāciju uzraudzības iestāžu galvenos uzdevumus iespējams apkopot 

šādi: 1) uzraudzības uzdevumi, kas ietver apraides licencēšanu – licences saņēmēju programmas 

kritēriju un sabiedriskā pakalpojuma pienākuma noteikšana un monitoringu – pamatojoties uz 

likumdošanu un/vai licences līgumu; 2) likuma piemērošanas un sankciju noteikšanas pilnvarojums; 

3) konkrēti uzdevumi – piemēram, sabiedriskā pakalpojuma raidorganizāciju vadības iecelšana; 4) 

mediju politikas un likumdošanas priekšlikumu izstrāde; 5) frekvenču piešķiršana.46 

Raidorganizāciju uzraudzības iestāžu uzdevums ir ne tikai izsniegt licences, bet arī uzraudzīt, kā 

raidorganizācijas ievēro pastāvošo likumdošanu un līguma nosacījumus; tām ir arī piešķirts sankciju 

piemērošanas pilnvarojums. Vairums uzraudzības iestāžu ir tiesīgas likuma pārkāpumu un līguma 

nepildīšanas gadījumā noteikt sodus. Galvenās sankcijas, kuras tās var piemērot, ir izteikt 

brīdinājumu un pieprasīt pārkāpumu novērst, noteikt naudas sodus un apturēt apraides licenci, 

nopietnākos gadījumus arī atsaukt apraides licenci.47 „Raidorganizāciju uzraudzība ietver arī 

politiskās kontroles struktūrvienības klātbūtni, un līdz ar šo regulācijas institūciju un iedibinātās 

sistēmas starpniecību tiek uzraudzīti mediju politikas lēmumi, raidorganizācijas, sniedzot 

norādījumus, veicot monitoringu un uzraugot atskaitīšanos sabiedrībai.”48 

Dažos gadījumos mediju īpašnieku uzraudzība un konkurences veicināšana tiek uzskatīta par 

vienu no raidorganizāciju uzraudzības iestāžu svarīgākajām prioritātēm, tādējādi tās uzņemas arī 

nacionālās pretmonopola iestādes funkcijas apraides sektorā. Ja raidorganizāciju uzraudzības 

iestādes, aktīvi iniciē likumdošanu šajā jomā, tās padara mediju politikas veidošanas procesu 
                                                 
45 Open Society Institute, EU Monitoring and Advocacy Program. Network Media Program. Televīzija Eiropā: 
likumdošana, politika un neatkarība, pp. 44. 
46 Turpat, pp. 41. 
47 Turpat, pp. 42. 
48 Cuilenburg J., McQuail D. Media Policy Paradigm Shifts: Towards a New Communications Policy Paradigm. 
European Journal of Communication. 2003, vol. 18, no. 2, pp. 168. 
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sabiedrībā redzamāku. Tomēr pētnieki secinājuši, ka lielākajā daļā valstu, it īpaši – pārejas valstīs, 

tās pagaidām nav kļuvušas par izšķirošu vai ietekmīgu mediju politikas veidotāju.49  

„Eiropā uzraudzības iestādes atbild gan par sabiedrisko, gan privāto organizāciju licencēšanu 

un uzraudzību, izņemot Vāciju un Lietuvu. Bulgārijā, Latvijā, Polijā, Serbijā, Igaunijā un Francijā 

uzraudzības padomes ieceļ arī dažas no sabiedrisko raidorganizāciju pārvaldes institūcijām.”50  

Līdzās galvenajai uzraudzības iestādei, kas atbild par apraides darbību licencēšanu un 

uzraudzību, apraides regulējumu papildina vēl citas institūcijas, kuras iespējams iedalīt divās plašās 

kategorijās. Pirmkārt, tās ir valstis, kurās valsts atbildīgās iestādes ir tieši iesaistītas regulējumā. 

Otrkārt, galvenās uzraudzības iestādes darbību papildina tā sauktie tehniskie regulatori, kas atbild 

par frekvenču spektra pārvaldību, kā tās ir lielākā daļa valstu; Latvijā tā ir Elektronisko sakaru 

direkcija (ESD). Tomēr joprojām pastāv bažas arī par tehnisko regulatoru neatkarību, jo parasti tie ir 

tiešā valdības kontrolē.51 Vēl viens regulējuma modelis, kas īpaši nostiprinās Rietumeiropā, ir 

integrēta apraides un telekomunikāciju uzraudzības iestāde, tādā gadījumā galvenā nacionālā 

raidorganizāciju uzraudzības iestāde veic arī “tehniskos” uzdevumus, kurus parasti pilda tehniskais 

regulators. Šāds modelis pastāv Francijā (Augstā Raidorganizāciju padome – CSA), kas nodarbojas 

ar apraides satura un frekvenču pārvaldības jautājumiem, Itālijā (Saziņas garantijas iestāde, 

AGCOM) un pašlaik arī Apvienotajā Karalistē (OFCOM).52 

1.3 Elektronisko mediju uzraudzības institūcija politiskajā sistēmā 

Plašsaziņas līdzekļi ir sarežģīta institūciju tīkla integrāla daļa, kas veicina attiecības starp 

citām institūcijām un grupām politiskajā sistēmā, kā arī veicina izpratni par tām.53 Savukārt 

regulācijas iestādes funkcionē kā valsts pārvaldes institūcija, bet ne kā departaments, kas tai ir tieši 

pakļauts, jo tās darbs parasti ir saistīts ar kādu īpašu sfēru un statusu, piemēram, noteiktu 

neatkarību.54 Tā kā uzraudzības institūcijas ir daļa no valsts pārvaldes struktūras, tām neizbēgami 

veidojas noteiktas attiecības ar politisko sistēmu. Šīs attiecības dažādi variē, bet kopumā tās ataino 

dažādus politiskā paralēlisma formas un līmeņus. Šajā kontekstā par politisko paralēlismu tiek 

uzskatītas mediju sistēmas un politiskās sistēmas savstarpējās attiecības.55 FCC bijušais juridiskais 

                                                 
49 Cuilenburg J., McQuail D. Media Policy Paradigm Shifts: Towards a New Communications Policy Paradigm. 
European Journal of Communication. 2003, vol. 18, no. 2, pp. 168. 
50 Open Society Institute, EU Monitoring and Advocacy Program. Network Media Program. Televīzija Eiropā: 
likumdošana, politika un neatkarība, pp. 42.  
51 Turpat, pp. 43. 
52 Turpat, pp. 44. 
53 Negrine R. Politics and the Mass Media in Britain. London: Routledge, 1994, pp. 5.  
54 Baldwin R., Cave M. Understanding Regulation: Theory, Strategy, and Practice, pp. 69.  
55 Hallin D. C. Comparing Media Systems: Three Models of Media and Politics. West Nyack, NY: Cambridge 
University Press, 2004, pp. 30. 
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analītiķis Džeimss Kvello (James Quello) uzsver, ka noteikta valsts regulācija ir neizbēgama, bet tā 

nedrīkst būt kontrole.56 Parasti šie noteikumi tiek ietverti mediju politikas jomas normatīvajos aktos, 

kas Latvijā pamatā ir Radio un televīzijas likums.  

Apraides regulējums ir politiskā procesa daļa.57 „Politiskajām institūcijām un to pārstāvjiem 

ir leģitīma ietekme uz apraidi, jo ievēlētie likumdevēji un valdības ir sabiedrības likumīgi pārstāvji. 

Tomēr bieži vien apraides uzraudzība izjūt arī partiju politiķu, industriju un citu lobiju spiedienu un 

iejaukšanos, šādi mēģinājumi piespiest tos kalpot konkrētām ekonomiskām un politiskām interesēm 

apdraud to neatkarību.”58 Analizējot apraides sistēmas nozīmi politiskajā sistēmā, pētnieki akcentē 

attiecību nozīmi starp apraides institūcijām un valsti, jo valsts ir tā, kas nosaka reālos apraides 

ierobežojumus un uzraudzības autonomijas nosacījumus. Līdz ar ko arī raidorganizācijām ir noteikta 

atbildība iepretim politiskajam procesam un politiskajai videi.59 Politikas un komunikācijas zinātnes 

pētnieks R. Negrins (Negrine) ir uzsvēris, ka „plašsaziņas līdzekļi ir tik dziļi ietverti politiskajā 

sistēmā, ka bez tiem politiskās aktivitātes tādās formās, kā tās vērojam šodien, būtu grūti 

iedomāties”,60 piemēram, politiskās komunikācijas, izglītošanas u.c. jomās, kas valstij ir būtiskas. 

„Demokrātijai ir nepieciešami iedzīvotāji, kas ir informēti un zinoši.”61 

Valsts atbildība elektronisko mediju sistēmas uzraudzībā un attīstībā ietver frekvenču 

piešķiršanu un menedžmentu; frekvenču un satura regulāciju; atbildību par kopīgajiem 

pakalpojumiem, nosakot sabiedrisko raidorganizāciju pienākumus, kas atbilst arī starptautisko 

līgumu un koncepciju prasībām. No tā, kā šie pienākumi tiek veikti, lielā mērā ir atkarīga 

raidorganizāciju efektivitāte un attīstība.62 Līdz ar to ir nozīmīgi, ka valsts realizē atbilstošu 

rīcībpolitiku. 

Būtiski apzināties, ka mediju sistēma var tikt uzskatīta arī par politisko institūtu, kas reizē 

ietver arī uzņēmējdarbību un kuru veido dažādi ekonomiskie faktori. Jāatzīmē, ka mediju sistēma ir 

arī kultūras institūcijas daļa, kas nozīmē, ka mediju sistēmas un politiskās sistēmas attiecību 

                                                 
56 Bollier D. Electronic Media Regulation and First Amendment. A Perspective to Future. New York:The Aspen 
Institute. Program on Communications and Society, 1991, pp. 9.  
57 Visās pētījuma „Televīzija Eiropā: likumdošana, politika un neatkarība” analizētajās valstīs  - 8 Centrāleiropas un 
Austrumeiropas valstis, kuras 2004. gada maijā iestājās Eiropas Savienībā (Čehija, Igaunija, Ungārija, Latvija, Lietuva, 
Polija, Slovākija un Slovēnija), Bulgārija un Rumānija, kuras pētījuma laikā bija plānots uzņemt ES un vēl divas 
kandidātvalstis Horvātija un Turcija; četras vecās ES dalībvalstis - Francija, Vācija, Itālija un Apvienotā Karalisti), kā 
arī potenciālās Dienvidaustrumeiropas kandidātvalstis - Albānija, Bosnija un Hercegovina un Maķedonijas Republika), 
sagatavots arī atsevišķs ziņojums par Serbiju. 
58 Open Society Institute, EU Monitoring and Advocacy Program. Network Media Program. Televīzija Eiropā: 
likumdošana, politika un neatkarība, pp. 40. 
59 Negrine R. Politics and the Mass Media in Britain, pp. 5.  
60 Turpat.  
61 Feintuck M., Varney M. Media Regulation, Public Interest and the Law, 2006, pp. 5.  
62 Kenny C. Broadcasting and Development: Options for the World Bank, pp. 22.  
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nozīmīga loma ir arī politiskajai kultūrai.63 ES veido valstis, kurās ir dažādi ekonomiskie, politiskie 

un sociālie apstākļi, kas nozīmīgi ietekmē mediju sistēmu attīstību šajās valstīs. Mediju un jo īpaši 

apraides sistēma ir ārkārtīgi atkarīga no politiskajiem apstākļiem, kādi ir valstī. Uzraudzības 

institūcijas modeli un to darbību var ietekmēt valsts politiskā sistēma, valsts režīma vēsturiskās 

attīstība, iedzīvotāju politiskā kultūra, ekonomiskā situācija valstī u.c. faktori. Turklāt jāņem vērā, 

ka Austrumeiropas valstīs ir cita līmeņa mediju likumdošana, nekā ziemeļu vai rietumu valstīs, 

piemēram, Vācijā vai Lielbritānijā.64  

Apraides uzraudzības iestāžu darbība ataino arī nacionālās īpatnības, ieskaitot kultūras 

kodus, apraides vēsturi un vietējās politikas atšķirības. Lielbritānijā ir pietiekami sagaidīt, ka 

valdība, ieceļot nacionālās uzraudzības iestādes valdi, ievēros tā dēvētos “Nolana principus”, 

saskaņā ar kuriem, valsts dzīvē jāievēro septiņi principi: nesavtīgums, godaprāts, objektivitāte, 

atbildība, atvērtība, godīgums un līderpozīcijas. Citās Eiropas valstīs pati doma, ka valdībai 

vajadzētu iecelt autonomas raidorganizāciju iestādes pilnvarniekus, ir nesavienojama ar uzraudzības 

iestādes neatkarību. Daudzās post-autoritārisma valstīs sabiedrība dod priekšroku tādai situācijai, 

kurā pilsoniskās sabiedrības un akadēmisko aprindu pārstāvjiem ir svarīga loma nacionālajā 

uzraudzības iestādē, te skaidri atspoguļojas neuzticība valstij un politiskajām partijām. Tomēr visā 

Eiropā pastāv vispārpieņemts normatīvs kredo, kas dod priekšroku autonomām raidorganizāciju 

uzraudzības iestādēm, kurām gan likumā, gan darbībā jābūt pasargātām pret politiskām un 

ekonomiskām ietekmēm.65 

Uzraudzības institūcijas modelis un darbība ir atkarīga no dažādiem apstākļiem – politiskās 

sistēmas, valsts režīma vēsturiskās attīstības, iedzīvotāju politiskās kultūras, ekonomiskās situācijas 

u.c. Mediju un jo īpaši apraides sistēma ir tiešā veidā saistīta ar politisko sistēmu valstī, ko ietekmē 

arī dažādi ekonomiskie, sociālie un politiskie faktori. Turklāt jāņem vērā, ka Austrumeiropas valstīs 

ir būtiski atšķirīgs mediju likumdošanas līmenis, salīdzinot ar ziemeļu vai rietumu valstīm, 

piemēram, Vāciju vai Lielbritāniju. Līdz ar to, lai analizētu mediju un politiskās sistēmas jebkāda 

veida mijiedarbību, šie aspekti ir jāņem vērā.   

Veicot Eiropas valstu analīzi, Minsteres Universitātes profesors B. Holcnagels (Bernd 

Holznagel) un K. Jungflaiša (Christiane Jungfleisch) izdalījusi trīs valstu kategorijas:  

                                                 
63 Hallin D. C. Comparing Media Systems: Three Models of Media and Politics. West Nyack, NY: Cambridge 
University Press, 2004, pp. 48.  
64 Holznagel B., Jungfleisch C. The Protection of Viewer rights in Europe. In: Broadcasters and Citizens in Europe: 
Trends in Media Accountability and Viewer Participation. Baldi P., Hasebrink U. Eds. Bristol: Intellect Books, 2007, 
pp. 56. 
65 Open Society Institute, EU Monitoring and Advocacy Program. Network Media Program. Televīzija Eiropā: 
likumdošana, politika un neatkarība, pp. 40. 
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1) homogēnās valstis – valstis, kurās ir duāla apraides sistēma. Tajās ir spēcīgi sabiedriskie 

mediji, kuriem ir senas tradīcijas, un komerciālie mediji, kuru regulācija arī ir efektīva.  

2) nehomogēnās valstis - lai arī šajās valstīs ir ieviestas uzraudzības institūcijas un adekvāts 

tiesiskais ietvars, tomēr sistēma nedarbojas tik efektīvi, kā tai vajadzētu funkcionēt - kā, 

piemēram, homogēnajās valstīs (Nīderlande, Spānija, Francija, Itālija, Austrija, Šveice, 

Grieķija). 

3) progresa valstis (countries in progress) - kā progresa valstis var raksturot tādas 

Austrumeiropas valstīs kā Polija, Slovākija, Rumānija, Čehija, Igaunija, Bulgārija, Slovēnija, 

Latvija, Lietuva un Ungārija. Šīs valstis raksturojamas kā valstis, kurās vēl nav pietiekami 

attīstīta struktūra, ko var izskaidrot ar komunisma režīma sabrukšanu tikai 1980. gadu 

beigās, pēc kura valstīs ieviestas duālas elektronisko mediju sistēmas, mēģinot aizvietot līdz 

tam esošo valsts monopolu. Līdz ar ko šī sistēma un tradīcija nav nostabilizējusies. Lielākajā 

daļā valstu joprojām pastāv nozīmīga politiskā ietekme attiecībā uz medijiem un to 

uzraugošajām institūcijām.66 

Kritiskākais jautājums attiecībā uz mediju uzraudzības sistēmas konstrukciju, kas definēta 

likumdošanā, ir neatkarība no valsts. Lai arī šie institūti parasti ir formāli autonomi no valsts 

pārvaldes, normatīvais ietvars nenodrošina šo neatkarību ikdienas darbā, piemēram, lielākā daļa 

valdības un/vai parlamentu teicas kontrolēt uzraudzības institūcijas aktivitātes un tiem parasti ir arī 

tiesības piedalīties šo institūtu personāla atlasē un dažos gadījumos – finansiālo lēmumu 

pieņemšanā. Neatkarība no valsts ir viens no būtiskākajiem faktoriem, kas arī nosaka kategoriju, 

kurā konkrēta valsts ievietojama - homogēna, nehomogēna vai progresa valsts.67 Visas bijušās 

Padomju Savienības bloka valstis Austrumeiropā ir cīnījušās par mediju atdalīšanu no valsts, un 

lielākajai daļai tas formāli ir izdevies, tomēr jaunajām demokrātijām ir bijis un ir joprojām mediju 

sistēmā jāveic izmaiņas, lai to uzraudzības institūciju tiesiskais regulējums ietvertu pietiekamus 

neatkarības nosacījumus, kas reizē atspēkotu apgalvojumus par valsts iejaukšanos un politisko 

ietekmi, ļaujot institūcijai strādāt, efektīvi un neitrāli veicot piešķirtās funkcijas.68 

                                                 
66 Holznagel B., Jungfleisch C. The Protection of Viewer rights in Europe. In: Broadcasters and Citizens in Europe: 
Trends in Media Accountability and Viewer Participation. Baldi P., Hasebrink U. Eds. Bristol: Intellect Books, 2007, 
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67 Turpat, pp. 56. 
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1.4 Raidorganizāciju uzraudzības un pārvaldes modeļi   

1.4.1. Elektronisko mediju sistēmas pārvaldes modeļi  

Tā kā arī lielākajā daļā valstu uzraudzības institūcijas veidotas pēc līdzīgām pamata 

struktūrām, politikas zinātnes profesors D. Hallins (Daniel C. Hallin) izdala četrus dažādus 

raidorganizāciju pārvaldes modeļus, kas iezīmē attiecības starp uzraudzības institūciju, 

sabiedriskajām raidorganizācijām un valsti, ko autori definē kā politisko paralēlismu 

raidorganizāciju pārvaldē un regulācijā. Šie modeļi, induktīvi analizējot dažādās valstu situācijas un 

modeļus, ir radīti ar nolūku samazināt politisko spēku kontrolējošo ietekmi elektronisko mediju 

uzraudzības procesā.69  

1) pārvaldes modelis. Sabiedriskās raidorganizācijas ir tieši pakļautas valdības vai politiskā 

vairākuma kontrolei. Šāda forma tika ieviesta Francijā, kur šo institūciju pārraudzīja Informācijas 

lietu ministrija līdz 1964.gadam, un vēlāk valdības ietekme formāli neatkarīgajai institūcijai faktiski 

vēl pastāvēja līdz 1980. gadiem. Pēc tam šī forma tikai modificēta, lai mazinātu politiskā vairākuma 

lomu. Šo sistēmu pārņēma arī jaunās Rietumeiropas demokrātijas - Grieķija, Portugāle un Spānija, 

taču modificētā veidā. Pēcāk sistēma tika piemērota tādā veidā, ka sabiedrisko raidorganizāciju 

vadība atskaitās nevis izpildvarai, bet parlamentam, kas jebkurā gadījumā saglabā vairākuma partiju 

efektīvu kontroli.70 

2) profesionālais modelis. Attīstītas spēcīgas tradīcijas, ka politiskā kontrole ir jānodala no 

mediju uzraudzības, ko veic nozares profesionāļi (Lielbritānija, Kanāda, Skandināvijas valstis, 

ASV).71 

3) parlamentārās vai proporcionālās pārstāvniecības uzraudzības modelis. Uzraudzība pār 

sabiedriskajiem medijiem ir sadalīta starp politiskajām partijām (Latvija, Itālija).  

4) “pilsoniskais” vai “korporatīvais” modelis ir līdzīgs parlamentārajam modelim, kurā 

sabiedrisko raidorganizāciju kontrole ir nodota gan partiju virzītajiem pārstāvjiem, gan dažādu 

sociālu grupu pārstāvjiem, lai sabiedrības veicinātu interešu daudzveidības pārstāvniecību. 

Sastopamas dažādas šo modeļu formas.72 Šis modelis var praktiski transformēties kā parlamentārais 

modelis, ja sabiedrību pārstāvošās grupas ir tuvu saistītas ar politiskajām grupām.73 

Savukārt pētniece M. Kellija (M. Kelly) izdala trīs veidu dalījumus, raksturojot politiskās 

sistēmas un apraides mediju sistēmas savstarpējās attiecības: 1) politika-pār-apraidi (politics-over-
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70 Turpat. 
71 Turpat, pp. 31. 
72 Turpat. 
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broadcasting) sistēmas; 2) formāli autonomas sistēmas un 3) politika-apraides-procesā (politics-in-

broadcasting) sistēmas. Salīdzinot Hallina un Kellijas modeļus, var secināt, ka profesionālais 

modelis ietverams formāli autonomā sistēmā, pārvaldes modelis - politics-over-broadcasting 

sistēmā un parlamentārais un pilsoniskais modelis - politika-apraides-procesā sistēmā.74 

Visizplatītākie modeļi ir parlamentārais un pilsoniskais/korporatīvais modelis, kas tiecas veidot 

konsensu, radot iespēju dažādām sabiedrības pārstāvniecībām piedalīties EPL uzraudzībā. Šie 

modeļi atsevišķi ir vērtējami kā izņēmumi, jo reāli tie gandrīz vienmēr sastopami kombinētā formā. 

Turklāt, lai nodrošinātu neatkarību un izvairītos no politiskās ietekmes, mūsdienās visas sistēmas 

pieprasa profesionāļu iesaisti uzraudzības darbā.75 Tomēr kopumā uzraudzības modeļi ir veidoti tā, 

ka pie noteiktiem apstākļiem uzraudzības institūcijas var būt vai ir valsts politiskā spiediena mērķa 

objekts, līdz ar to ir svarīgi izstrādāt precīzus darbības principus un aizsardzības mehānismus. 

Tādējādi jo īpaši nozīmīgs ir ievēlēšanas process – cik liela loma ir parlamentam (premjera 

ministram, izpildvarai), pēc kādiem kritērijiem notiek izvēle, vai ir iesaistīts ekspertu un 

profesionāļu viedoklis. Līdz ar to iespējams noteikt atšķirību starp tām sistēmām, kurās pastāv 

vairāk partiju politizētās uzraudzības institūcijas, kurās politiskajām partijām ievēlēšanas procesā ir 

centrālā loma un tās, kurās ievēlēšana un darba organizācija notiek neatkarīgās sabiedriskajās 

aģentūrās un tās praktiski kontrolē sakārtota likumdošana un eksperti.76 

1.4.2. Elektronisko mediju uzraudzības modeļi pēc to primārajām funkcijām 
Politikas un mediju pētnieks D. Boljērs (David Bollier) apraksta tradicionālākos elektronisko 

mediju uzraudzības modeļus, kas iezīmē uzraudzības institūciju primāro funkciju ievirzi un kas 

parasti ir likumiski nostiprināti:  

1. Privātais modelis, kas balstīts laissez-faire tirgus idejām, kur līdz ar to svarīgākās ir medija 

intereses. Modelis nosaka, ka brīva tirgus apstākļos eksistē un ir pieejama dažāda (arī 

pretrunīga) informācija, kas tieši ir nepieciešamas demokrātijas stiprināšanai. 

2. Pārvaldes modelis - uzsver, ka primārās un svarīgākās ir sabiedrības intereses. Tas prasa 

pārvaldes dalību licenču un frekvenču sadalījumā, kas ir ierobežots kopīgais teritorijas 

resurss. Iegūstot apraides licenci, priviliģētā raidorganizācija piekrīt darboties kā visu 

iedzīvotāju „pilnvarotais” – arī to vārdā, kas šo licenci nespēj iegūt. Mūsdienās lielākā daļa 

demokrātisko valstu elektronisko mediju uzraudzības institūciju funkcionē pēc šī modeļa 

principiem (arī Latvija).  
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3. Kopīgas pārvaldīšanas modelis, kas atvasināts no dzelzceļa un telefonu sistēmas „dabiskās 

monopola” regulācijas, nosakot, ka individuālās intereses ir nozīmīgākās. Modelis nosaka 

vienlīdzīgu mediju pieejamību visiem par vienlīdzīgi saprātīgām cenām.77 

Tiesību zinātnes profesors S. Šifrins (Steven Shiffrin) uzskata, ka pārvaldes modelim 

terminoloģiski būtu jāapzīmē valsts subsīdijas vārda brīvības nodrošināšanai. Viņš arī ir norādījis, 

ka valdībai (pārvaldei) ir un ir jābūt savai „starpnieka” vai „iejaukšanās” lomai mediju tirgus 

regulācijā,78 jo mediju sistēmā nepietiek ar vispārīgiem tirgus mehānisma nosacījumiem – 

plašsaziņu līdzekļu produkts nav tikai prece, bet arī nozīmīgs viedokļu veidotājs. Savukārt H. 

Gellers (Henry Geller) uzskata, ka pārvaldes modelis nekad nav labi funkcionējis, jo nav bijuši 

skaidru kritēriju, kā sasniegt obligāti noteikto prasību pēc „sabiedrības interešu” pārstāvniecības. 

Viņaprāt, sabiedrības interešu regulācija vienmēr ir bijusi šarāde.79 Kopumā jāatzīmē, ka, lai arī šie 

ir dominējošie mediju regulācijas modeļi, mūsdienās tehnoloģiju attīstību dēļ jāveido hibridizētas 

pieejas.80 

Lai līdzsvarotu regulatora neatkarību un valdības vēlmi īstenot politiskos mērķus ar apraides 

starpniecību, EPL likumdošanā ir jābūt skaidri noteiktiem pamata politiskajiem mērķiem šajā 

jomā,81 kam ir nozīmīga loma uzrauga institūcijas neatkarības nodrošināšanā.82 Parlamentam tiesību 

aktos jāformulē primārie vispārējie kritēriji, kas kalpotu par pamatu neatkarīgās uzraudzības 

institūcijas darbībai.83 Likumdošanā, pirmkārt, jābūt iekļautām normām, kas nosaka uzrauga 

institūcijas statusu, pilnvaras un attiecības ar politisko sistēmu, un, otrkārt, veidam, kā šis likums 

tiek ievērots.84 

Pētījumu secinājumi liecina, ka, lai arī ES valstīs ir pieņemta likumdošana, kas uzraudzības 

iestādēm piešķir formālu neatkarību, daļa no tām joprojām izjūt politisku un komerciālu spiedienu.85 

                                                 
77 Bollier D. Electronic Media Regulation and First Amendment. A Perspective to Future. New York:The Aspen 
Institute. Program on Communications and Society, 1991, pp. 8.  
78 Bollier D. Electronic Media Regulation and First Amendment. A Perspective to Future. New York:The Aspen 
Institute. Program on Communications and Society, 1991, pp. 9.   
79 Turpat, pp. 11.  
80 Turpat, pp. 8.  
81 Salomon E. Guidelines for Broadcasting Regulation. Paris. London: Unesco, Commonwealth Broadcasting 
Association, 2006, pp. 22. 
82 Turpat, pp. 21.  
83 Barendt E. Broadcasting Law: A Comparative Study. Oxford: Clarendon Press, 1993, pp. 36.  
84 Open Society Institute, EU Monitoring and Advocacy Program. Network Media Program. Televīzija Eiropā: 
likumdošana, politika un neatkarība, pp. 21.  
85 Turpat. 
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Valstīs, kur ir kvalitatīvi un progresīvi izstrādāti un ieviesti regulējošie normatīvie akti, šīs 

institūcijas ir līdzīgas sabiedriskām aģentūrām.86  

                                                 
86 Hallin D.C. Comparing Media Systems: Three Models of Media and Politics. West Nyack, NY: Cambridge University 
Press, 2004, pp. 56. 
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2. UZRAUDZĪBAS INSTITŪCIJAS NEATKARĪBA 

 Akadēmiskajā vidē diskusijas par neatkarīgu uzraudzības institūciju izveides nepieciešamību 

ir aizsāktas jau 20. gadsimta sākumā, kad politikas veidotāji un likumdevēji arvien vairāk uzsvēra, 

ka apraides jomā ir jāpiemēro īpaša veida uzraudzības sistēma, kas ietver arī plašākas rīcībpolitikas 

un stratēģija, kā arī lēmumu pieņemšanas, politikas veidošanas un ieviešanas procesu; šīm 

institūcijām ir jābūt neatkarīgām un politiski neitrālām.87 Turklāt pētnieks R. Kušmans (Robert 

Cushman) vēl pirms Otrā pasaules kara beigām norādījis, ka to neatkarība nav tik spēcīgi aizsargāta 

kā, piemēram, tiesām, kas vērtējama kā anomālija. Viņš jau toreiz argumentēja, ka ASV gadījumā 

Kongress var samazināt šo institūciju budžetu, samazināt to pilnvaras vai ekstrēmākos gadījumos 

reorganizēt to personālu, to locekļi var tikt atsaukti, piemēram, nekompetences vai nepietiekami 

kvalitatīvas vadības dēļ. Tomēr šīm institūcijas darbība ir ārpus tiešās izpildvaras sistēmas, un, lai 

izvairītos no politiskās ietekmes, viņš norādījis, ka ir vajadzīga regulējoša likumdošana.88 

Raidorganizāciju neatkarība nav individuāla tiesība, bet gan drīzāk funkcionāla 

nepieciešamība. Raidorganizāciju neatkarība no politiskās kontroles bija viens no risinājumiem 

dilemmai, pastāvot nepieciešamība regulēt ne tikai tiesības raidīt, bet arī nodrošināt, ka 

raidorganizācijas piedāvā visu sabiedrības grupu intereses.89 Tātad, lai valsts nodrošinātu neatkarīgu 

raidorganizāciju darbību un vienlaicīgi spētu realizēt mediju rīcībpolitiku un veikt EPL uzraudzību, 

pētnieki ir secinājuši, ka valstij ir jāveido neatkarīga uzraudzības institūcija, kas funkcionē kā 

strukturāla vienība starp valsti un mediju sistēmu un sabiedrību un kas uzrauga valstiski definēto 

mērķu izpildi un reizē aizstāv sabiedrības interešu ievērošanu raidorganizāciju darbībā.   

Uzraudzības iestādes neatkarība ir viens no kritērijiem, kuru vienoti ir akceptējušas visas 

Eiropas demokrātijas, lai arī to organizatoriskā struktūra dažādās valstīs atšķiras un lai arī joprojām 

ir valstis, kur neatkarīgajās padomēs locekļus tieši vai netieši izvēlas parlaments.90 

Pētnieki, akcentējot uzraudzības institūcijas neatkarības prioritāti, pamatā izdala divu veidu 

ietekmes – politiskā ietekme un ekonomiskā (komerciālā) ietekme. Neatkarība no politiskās 

ietekmes primāri tiek saistīta ar iecelšanas un atcelšanas kārtību, kandidātu saitēm ar politiskajām 

partijām (arī ar nevalstisko organizāciju saitēm ar politisko vidi, piemēram, ja organizācijas piedalās 

kandidātu izvirzīšanā, bet reāli aizstāv noteiktas politiskās partijas intereses), kā arī ar finansēšanas 

                                                 
87 Baldwin R., Cave M. Understanding Regulation: Theory, Strategy, and Practice. Oxford: Oxford University Press, 
1999, pp. 70.  
88 Cushman R.E. The Independent Regulatory Commissions. New York: Oxford University Press, 1941, pp. 667.  
89 Curran J. Power Without Responsibility: The Press and Broadcasting in Britain. Florence: Routledge, 1997, pp. 311.  
90 Hart J. A. Technology, Television, and Competition: The Politics of Digital TV. NY: Cambridge University Press, 
2004, pp. 32.  
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sistēmas radīto potenciālo atkarību. Savukārt neatkarība no ekonomiskās ietekmes tiek saistīta ar 

komerciālo raidorganizāciju darbību, kas ir vērsta uz šo raidorganizāciju individuāla labuma gūšanu, 

piemēram, nepamatoti iegūstot licenci vai kavējot tās piešķiršanu konkurējošām raidorganizācijām, 

vai panākot, ka komerciālā raidorganizācija netiek uzraudzīta saskaņā ar visiem normatīvo aktu 

nosacījumiem, vai arī lobējot kādas citas savas intereses, kas disonē ar uzraudzības iestādes darbības 

nosacījumiem, kas ir definēti likumdošanā, piemēram, saistībā ar tirgus regulāciju.91 

Lai regulētu tirgu, aizvien vairāk valstu raidorganizāciju uzraudzības iestādēm piešķirtas 

tiesības izstrādāt priekšlikumus par mediju politiku. Kā trešais ietekmes veids tiek izdalīts jautājums 

par uzraudzības institūcijas pilnvarojuma un kapacitātes nepietiekamību, kas pēc būtības ir 

uzskatāms par politiskās ietekmes formu, jo likumdošanas nepilnību novēršana ir politisks 

jautājums.92  

Tā kā raidorganizāciju uzraudzība ir tieši saistīta ar sabiedrības interešu nodrošināšanu, tā 

teorētiķiem radījusi dažādas šaubas vai risku apzināšanos. No vienas puses tās ir šaubas par 

neatkarīgu uzraudzības institūcijas pietiekamu ekspertīzi, efektivitāti un ieinteresētību, lai artikulētu 

šīs intereses, nevis pakļautos izdevībai gūt privātu labumu, korumpējoties; savukārt no otras puses 

papildu šaubas rada teorētiķi, kas uzskata, ka „sabiedrības interešu” teorētiķi nenovērtē potenciālo 

politisko un ekonomisko ietekmi šajā regulācijā, ja to dara valsts institūcija, argumentējot, ka 

regulācijas politika un institūcijas bieži ir ietekmīgu politisko partiju, politiķu vai patērētāju sektoru 

ietekmes subjekti, kas drīzāk tiecas rast atbalstu savām (un citu iesaistīto pušu, sektoru) interesēm, 

nevis to darīt plašas sabiedrības interesēs.93 

Lai izprastu neatkarīgas raidorganizāciju regulācijas iemeslus, jāapzina divas būtiskas 

regulācijas komponentes, pirmkārt, frekvenču piešķiršana un ekonomika un, otrkārt, nepieciešamība 

nodrošināt un sasniegt sociālos mērķus.94 Kopumā demokrātiskajā pasaulē ir atzīts, ka labākā prakse 

neatkarīgas elektronisko mediju industrijas attīstībai ir neatkarīga regulācijas sistēma, kas 

nodarbojas ar licencēšanu un industrijas uzraudzību. Savukārt demokrātijas attīstības nosacījumi 

ietver dažādu informācijas avotu un viedokļu pieejamību, lai iedzīvotājiem, piemēram, pieņemot 

lēmumu, par ko vēlēšanās atdot savu balsi, būtu iespēja to izvērtēt pēc iespējami plašākas 
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informācijas. Lai nodrošinātu attiecīgu debati demokrātijā, ir vajadzība pēc informācijas piedāvātāju 

daudzveidības, kas pieejami klausītājiem un skatītājiem.95  

Ja plašsaziņas līdzekļus kontrolē vienas vai kādas kopīgas, koncentrētas intereses, tās var 

kavēt demokrātisko mērķu sasniegšanu. Savukārt, ja starp medijiem pastāv pārlieku lielas valsts 

īpašumtiesības, pastāv risks, ka pieaugs koruptīva rīcība, pazemināsies ekonomikas pārvaldes 

līmenis, samazināsies finanšu tirgu attīstība, samazināsies iedzīvotāju politiskās tiesības, kā arī 

paredzami zemāki rezultāti izglītībā un veselībā – sociālās jomas pasliktināšanās. Šos mērķus 

iespējams sasniegt, uzraugot saturu, kas jāveic neatkarīgai institūcijai.96 

2.1. Uzraudzības institūcijas neatkarības priekšnosacījumi   

Galvenie raidorganizāciju uzraudzības institūciju neatkarības nodrošināšanas mehānismi ir 

saistīti ar to locekļu iecelšanas un atstādināšanas nosacījumiem, finansēšanas kārtību, nosacījumiem 

par interešu konfliktu saistībā ar darbību padomē. 97 Tomēr arī šajā ziņā katras konkrētās valsts 

politiskā kultūra un tradīcijas veido noteicošo attieksmi pret uzraudzības iestādēm, kas ir neatkarīgas 

no valdības. It īpaši jaunajās demokrātiskajās valstīs politiskā un biznesa elite bieži vien nav 

pietiekami atturīga pret tādām autonomām institūcijām kā raidorganizāciju regulatoriem. Reizēm 

pietiekama neatkarība netiek nodrošināta likumdošanas trūkumu dēļ.98 Eiropas valdības vismaz 

formāli ir izrādījušas gatavību mazināt kontroli pār raidorganizāciju uzraudzības iestādēm. Šā 

procesa rezultātā pieņemta likumdošana, kas raidorganizācijas uzraudzības iestādēm garantē zināmu 

neatkarību. Tomēr ne vienmēr uzlabotā likumdošana ir mainījusi reālo situāciju.99  

Pētnieki secinājuši, ka progresa valstīs joprojām raidorganizāciju uzraudzības institūciju 

kritiskie jautājumi ietver neatkarības trūkuma un sankciju varas mazspējas jautājumu. Sistēmas aina 

joprojām raksturojama tāda, kurā ir nozīmīga valsts ietekme, lai arī šķietami tās funkcionē pēc valsts 

noteiktās likumdošanas. Līdz ar to pastāv jautājums par uzraudzības institūtu neatkarības 

veicināšanas formu katrā no valstīm, jo tās pamatā ir politizētas; to vadību un locekļus ievēl ministru 

prezidents vai parlaments, kas ataino partiju intereses. Piemēram, Čehijā, kur 23 Radio un 

Televīzijas padomes locekļi bieži tiek mainīti, jo notiek balansa maiņas parlamentā.100 
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2.2.  Uzraudzības institūcijas neatkarību noteicošie kritēriji 

Lai identificētu neatkarību ierobežojošos riska faktorus, pirmkārt, ir jānosaka uzraudzības 

institūcijas statuss un īpašuma forma - jāidentificē, vai uzraudzības institūcija ir valsts iestāde un vai 

tai ir noteikts autonomijas statuss un pamata kritēriji, kas ietverti likumdošanā.101  

Uzraudzības institūciju locekļu izvirzīšanas, iecelšanas un atcelšanas kārtībai ir jābūt pēc 

iespējas caurskatāmākai un atklātākai, lai izvairītos no jebkādām aizdomām par negodīgumu vai 

politisko favorītismu. Jau sākotnēji ir jābūt skaidri zināmiem kritērijiem, kuriem kandidātam ir 

jāatbilst, jāzina pienākumu saraksts, jābūt skaidrai darba specifikācijai – kādas prasmes un pieredze 

ir nepieciešama. Kandidātam jābūt atbilstošai kvalifikācijai, zināšanām un pieredzei šajā jomā.102 

Regulējošās institūcijas locekļiem ir jāspēj strādāt brīvi bez jebkādas politisku vai ekonomisku 

spēku iejaukšanās vai spiediena. Līdz ar ko ievēlēšanas kārtībai ir jābūt skaidri noteiktai 

likumdošanā.103 

Likumdošanā ir jānorāda pilnvaru termiņš un kādā veidā tas ir atjaunojams, ja tas vispār ir 

iespējams. Locekļi jāieceļ pēc „procentu principa”, nodrošinot darbības nepārtrauktību.104 Lielākajā 

daļā Eiropas valstu pilnvaru termiņi paredz pakāpenisku regulatora locekļu nomaiņu, lai izvairītos 

no piesaistes parlamentārajam ciklam. Tādējādi netieši tiek atzīta pastāvīga un visaptveroša politisko 

partiju ietekme uz formāli autonomajām uzraudzības iestādēm – par spīti mēģinājumiem ieviest pret 

to likumīgas barjeras.105 Atlaišanas draudi arī ir viens no veidiem, kā pret regulējošo institūciju var 

vērst politisko spiedienu un ietekmi. Līdz ar ko likumdošanā būtu jādefinē skaidri faktori, kas 

nosaka atbrīvošanas no amata iespējamību, piemēram, fiziskā vai garīgā nespēja u.c.106 

Pastāv dažādi modeļi, kuru mērķi ir nodrošināt politiskā līdzsvara radīšanu un neatkarīgu 

padomi, ieceļot un atceļot tās locekļus. Piemēram:  

- nodrošināt, ka katra politiskā partija ir līdzvērtīgi reprezentēta regulējušā institūcijā (Igaunija 

kombinē politisko līdzsvaru un ekspertu dalību – 4 ekspertus apstiprina parlaments, 5 locekļus 

izvēl no parlamenta, veidojot politiskā balansa principu); 

- Piešķirt prezidentam, parlamentam un valdībai iespēju iecelt noteiktu skaitu locekļu (tipiski 3). 

Balansu iespējams sasniegt tikai tad, ja ieceltie pārstāvji ir no dažādām politiskajām grupām.  
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- Piešķirt ieteikšanas tiesības noteiktām pilsoniskās sabiedrības grupām (piemēram, no 

akadēmiskās vides, arodbiedrībām u.c.), kur gala lēmumu pieņem parlaments, balsojot; 

- Ierēdņi (valsts institūcijas darbinieki) izveido sarakstu. Parlaments apstiprina. (Slovēnija un 

Lielbritānija atklāti aicina pieteikties dalībai regulējošajā institūcijā. Pēc profesionalitātes 

atlasītie kandidāti (ko veic kāda darbinieku atlases firma) piedalās intervijā ar regulējošās 

institūcijas vadošo amatpersonu, vismaz vienu augsta ranga ierēdni, piedaloties arī neatkarīgiem 

novērotājiem, kas atbild par godīgumu procesa norisē. Rezultātā iecelšana ir formāla, kuru veic 

Tirdzniecības un rūpniecības, kā arī kultūras, mediju un sporta valsts sekretārs.  

- Pēc stingri noteiktiem kritērijiem, izvēli izdara reprezentatīva politisko amatpersonu grupa.107 

E. Salomona uzsver, ka katrā valstī ir rūpīgi jāapsver konkrētais iecelšanas veids, kā 

rezultātā iespējams iegūt vislabāko padomes locekļu grupu, kas spēs strādāt neatkarīgi un kuriem 

būs nozares, sabiedrības kopumā un politiķu uzticēšanās.108 Jāņem vērā, ka ieceltajiem locekļiem ir 

jāspēj strādāt visa iedzīvotāju kopuma interesēs – arī tad, ja viņš iepriekš ir pārstāvējis kādas 

noteiktas sabiedrības grupas vai nozares intereses.109 EPRA rosina likumdošanā nostiprināt ne tikai 

iecelšanas kārtību, bet arī atcelšanas kārtību, lai ierobežotu atcelšanas iemeslus un izvairītos no 

politiskās ietekmes.110 

Lai nodrošinātu institūcijas iespējamu neatkarību, ir jāparedz interešu konfliktu novēršana, 

kura pārkāpums var būt par iemeslu atbrīvošanai no amata. Regulējošās institūcijas locekļiem ir 

jābūt neatkarīgiem no politiskajiem spēkiem (politiskās piederības) un brīviem no jebkādiem 

potenciāli iespējamiem personiskajiem interešu konfliktiem elektronisko mediju jomā. Gan 

locekļiem, gan viņu ģimenes locekļiem nedrīkst būt kādas finansiālas intereses kādā no apraides vai 

ar tiem saistītajos uzņēmumos;111 viņiem nedrīkst būt politisks amats, funkcijas, kā arī jebkāda veida 

finansiāla interese jebkurā no regulējamiem sektoriem (var būt aizliegums strādāt papildu darba 

vietā).112  

  Neatkarīgas regulējošās institūcijas pienākumiem un atbildībai ir jābūt noteiktai 

likumdošanā, no kuras ir saprotams, par ko tā ir atbildīga. Jānorāda, vai locekļi ir apmaksāti.113 

Jānovērš situācija, kurā uzraudzības institūcijai ir nepietiekams pilnvarojums un/vai kapacitāte, lai 
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veiktu likumdošanā paredzētās funkcijas.114 Jānodala jautājumi, kurus risina valsts un kuri ir 

neatkarīgā regulatora atbildības jautājumi.115 Ierasti valdības saglabā elektronisko mediju frekvenču 

plānošanas un piešķiršanas kompetenci. Praktiskajā darbībā valsts nelabprāt pilnībā nodod 

frekvenču menedžmenta atbildību neatkarīgai institūcijai (ja gadījumā ir jāziņo par drošības 

draudiem u.c.). Šajā gadījumā ir jāregulē neatkarīgās regulējošās institūcijas attiecības ar valsts 

frekvenču regulācijas institūciju116 (Latvijā - ESD), lai izvairītos no ultimātiem vai nepamatotiem 

atteikumiem piešķirt frekvenci.117 Licenču piešķiršanas procedūrai, pirmkārt, būtu jābūt 

automātiskai, ja raidorganizācija ir veikusi atbilstošu licences saņemšanas procedūru. Otrkārt, 

lēmums par ģeogrāfisko teritoriju, kurā raidorganizācijai būs atļauja raidīt, ir jāpieņem mediju 

regulējošai institūcijai. Frekvenču menedžmenta institūcijai ir plānošanas funkcija.118 Starp abām 

institūcijām ir jābūt attīstītām efektīvām darba attiecībām, jo bieži šīs attiecības ietver iekšēju cīņu 

un konkurenci. Lai izprastu savstarpējās attiecības, tās būtu jāregulē, apstiprinot atbildīgās 

ministrijas līmenī. Otrkārt, ir jāatrisina konkurences regulējošās funkcijas veicējs. Apraides 

regulatoram ir jābūt tiesīgam izlemt, vai pagarināt raidorganizācijai izsniegtās licences darbības 

termiņu, balstoties uz tiesas spriedumu (ja ir šāds gadījums, piemēram, intelektuālo īpašumu vai citu 

strīdu gadījumos).119 

Licenču izsniegšanai jānotiek pēc iepriekš noteiktu kritēriju izvērtēšanas, kur var ietilpt arī 

satura ierobežojumi. Detalizēti šie jautājumi var būt ietvertu likumdošanā, kā arī standartizācijas 

aprakstos vai kodeksos, vadlīnijās, kas jāņem vērā un ko izsniedz regulējošā institūcija. Šo 

jautājumu definēšana rada skaidru priekšstatu par sistēmu ne tikai nozares dalībniekiem, bet arī 

sabiedrībai.120 

Ja lēmumus par licences iegūšanu lemj valsts, - šāda prakse neradīs pārliecību par godīgu un 

taisnīgu pakalpojuma nosacījumu radīšanu. Daudzās valstīs, kur valdība vai tās kontrolēta institūcija 

veic šo funkciju, licenci ieguvušie plašsaziņas līdzekļi teicas atbalstīt valdības darbu. Neatkarīga 

regulatora atbilstošo atbildību sadalei ir jābūt noteiktai likumdošanā – ne tikai tādēļ, lai radītu ticību 
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taisnīgai licenču sadalei, bet arī lai nodalītu valdību potenciālo politisko ietekmi no nemiera 

jautājumiem, kas saistīti ar dotāciju piešķiršanu.121 

Lai uzraudzības institūts varētu veikt savus pienākumus efektīvi, tām jābūt piešķirtiem 

sankciju instrumentiem (dažādās valstīs atšķirīgi).122  

 Uzraudzības institūcijas finansēšanas kārtība ir vitāli nozīmīgs elements iestādes neatkarības 

nodrošināšanā. Lai izvairītos no valsts politiskā spiediena caur finanšu piešķiršanas mehānismiem, 

kārtībai, kādā finansējums tiek piešķirts, ir jābūt noteiktai likumdošanā saskaņā ar skaidri definētu 

plānu un atsauci uz caurskatāmu budžeta veidošanas procesu.123 Finansēšanas sistēma ir viens no 

instrumentiem, ar kura starpniecību iespējams realizēt politisko ietekmi, piemēram, - ja regulējošā 

institūcija nestrādā saskaņā ar valdības vēlmēm, pastāv iespēja, ka tā samazina vai atņem 

finansējumu.124 Ja finansējums kaut daļēji tiek noteikts tieši no valsts budžeta, jānodrošina tā 

aizsardzība pret esošu vai potenciālu politisko spiedienu. Likumdošanā jāiekļauj precīzs 

skaidrojums, kādā veidā ikgadējais regulatora budžets tiek izvērtēts un apstiprināts.125 

Kopumā uzraudzības iestādes finansēšanas sistēmas jautājums neatkarības kontekstā 

aplūkojams divējādi. Pirmkārt, jāuzdod jautājums, kas ir tā avots – ja finansējumu ir no valsts 

budžeta, pastāv uzraudzības iestādes neatkarības ietekmēšanas risks. Otrkārt, jāuzdod jautājums par 

finansējuma apjomu – vai tas ir atbilstošs likumā noteikto funkciju veikšanai. Bez pietiekama 

finansējuma tā var nespēt veikt savas darbības, - it īpaši uzraudzību.126 

Institūcijas autonomija no valsts pieprasa skaidrus regulatora atskaitīšanās mehānismus, ar 

kuru starpniecību iestādei ir iespējams atbildēt valstij un sabiedrībai par savu darbību un attaisnot 

saņemtos valsts līdzekļus. Likumdošanā var tikt iekļauta prasība publicēt ikgadējo iestādes ziņojumu 

un gada pārskatu, kas dod iespēju saprotami atskaitītes. Bieži padomes priekšsēdētājs atbild uz 

parlamentā atbildīgās komisijas jautājumiem. Šo mehānismu nevajadzētu uzskatīt par politiskā 

spiediena iespēju, bet gan kā veidu, kas veicina regulatora atskaitīšanos par efektīvu līdzekļu 

izlietošanu.127 Atklātas tikšanās ir vēl viens atskaitīšanās veids, kur ieinteresētajiem iedzīvotājiem ir 

iespēja uzdot jautājumus padomes locekļiem (jāņem vērā komercnoslēpums).128 Būtiski, lai valdība 
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likumdošana, politika un neatkarība, pp. 45.  
127 Salomon E. Guidelines for Broadcasting Regulation, pp. 21. 
128 Turpat, pp. 21-22.  



 30

un amatpersonas nodrošina atklātu regulāru komunikāciju ar regulatoru – nevis kā izdevību politiskā 

spiediena radīšanā, bet, lai veicinātu savstarpēju dialogu par problēmām, kas tiek risinātas un lai 

nerastos pēkšņi pārsteigumi nedz regulējošai institūcijai, nedz valdībai.129 

Ir nozīmīgi radīt nosacījumus, lai iedzīvotājiem ir iespējas iesniegt sūdzības un saņemt 

atbildes. 130 Iedzīvotāju sūdzības ir papildu uzraudzības instruments un demokrātijas stiprināšanas 

nosacījums. Jo izglītotāki ir iedzīvotāji, jo pastāv lielāka iespējamība, ka auditorija spēj kritiskāk un 

adekvātāk izvērtēt medijos piedāvāto informāciju. Līdz ar to, ja sabiedrībai ir iespējas izteikt 

sūdzības, tā var gan efektivizēt uzraudzības institūcijas darbību, gan arī stiprināt tās neatkarību, 

radot arī sava veida uzraugošās institūcijas uzraudzību. Līdz ar to ir nozīmīgi, ka iesniegtās sūdzības 

un atbildes ir publiski pieejamas (piemēram, interneta vietnē).  

Īpašu lomu mediju lietotāju interešu nodrošināšanā ir sūdzību iesniegšanas iespējām, kas 

daudzās Eiropas valstīs ir noteiktas arī likumdošanā. Tās var dalīt pēc tā, pie kā sūdzību iesniedzēji 

var vērsties: tās var būt pašas raidorganizācijas, regulējošās institūcijas vai mediju industrijas 

izveidotas paškontroles institūcijas, piemēram, preses padomes. Īpaša izpausme ir ombudsmeņa 

modelim, kā tas, piemēram, ir Zviedrijā. Tas darbojas kā neatkarīgs advokāts un vidutājs, kurš 

sūdzības nodod tālāk un mēģina panākt risinājumu; lietu rezultāti tiek publiskoti.  

Uzsākot darbu, uzraudzības institūcijai jāapsver tādi jautājumi kā: 1) kvorums. Parasti šo 

jautājumu regulē pati institūcija. Ja locekļi iecelti, balstoties pēc politiskā principa, tad kvorumu 

būtu jāveido vismaz vienam pārstāvim no katras partijas. 2) interešu konflikts. Ikvienam loceklim 

jādeklarē jebkāda potenciāla interešu konflikta iespējamība pirms sanāksmes (piemēram, personiska 

draudzība ar licences kandidāta raidorganizācijas vadību). Šādā gadījumā loceklis var tikt lūgts uz 

diskusijas laiku par šo jautājumu atstāt telpu. 3) Sanāksmju biežums un apmeklējums. Cik reizes 

nedēļā? Vai ir iespēja piedalīties arī citiem interesentiem? 4) Sanāksmes protokoli. Jāveic pilnu 

sanāksmju protokoli. Ja protokols ietver konfidenciālu informāciju, to var aizklātu un jebkurā 

gadījumā publiskot. Nozīmīgs atvērtības un atklātības jautājums. 5) Sūdzības. Iesniegšanas, 

izskatīšanas un atbildes sniegšanas kārtības skaidri, atklāti noteikumi.131 

Lai izvairītos no politiskās ietekmes, primāri normatīvajos aktos jābūt noteiktiem arī 

uzraugošās institūcijas pienākumiem, pilnvarām, atskaitīšanās veidiem, locekļu iecelšanas 

procedūrām, locekļu atcelšanas kritērijiem, finansēšanas veidam. Lai izvairītos no ekonomiskās 
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ietekmes, - jābūt skaidriem procedūras noteikumiem un kritērijiem attiecībā uz šādiem jautājumiem: 

1) licenču piešķiršanas kārtība; 2) interešu konflikta novēršana; 3) satura uzraudzības standartizācija 

un 4) mediju īpašnieku norādīšana (novēršot monopola vai interešu konflikta situāciju).132 

2.3. Starptautiskās regulācijas nozīme neatkarības nodrošināšanā 

Apraides regulācija ir bijusi saistīta ar nacionālo valsti, kur katrai valstij atsevišķi pieder vara 

licencēt raidorganizācijas savā teritorijā, savukārt katras valsts iedzīvotāji ir tie, kuriem šīs 

raidorganizācijas ir atbildīgas. Kopš 1980. gadiem transnacionālo mediju pieaugums un globālo 

konglomerātu pieaugošā loma pasaulē sāka ietekmēt nacionālo kontroles struktūru. Lai kompensētu 

šo situāciju, Eiropas valstis mēģināja iedibināt transnacionālu pārvaldes sistēmu, kā rezultātā 1989. 

gadā notika pirmā nozīmīgā regulējošā darbība šajā jomā, kad tika pieņemta Eiropas Televīzijas 

direktīvu, pēc kuras ES iesaistījās dažāda līmeņa mediju un komunikāciju politikas veidošanā.133 

Direktīva „Televīzija bez robežām” pieņemta 1989. gadā un rediģēta 1997. gadā. Šai direktīvai un 

tādējādi radītajai ES audiovizuālajai politikai jo īpaši sākotnēji ir nozīmīga ietekme nacionālā 

līmeņa apraides likumdošanā. Direktīva veido tiesisko ietvaru minimālajiem televīzijas satura 

regulācijas standartiem,134 ietverot arī nosacījumu par nepieciešamību veidot neatkarīgas nacionālās 

uzraudzības institūcijas.   

Eiropas Komisija tiecas veidot vienotus principus un prakses direktīvu, kas regulētu 

elektroniskos medijus. Konsultāciju dokuments (CEC, 2000) identificē pamata politikas vadlīnijas: 

1) konkurences noteikumiem vajadzētu būt primārajam mehānismam, lai regulētu elektronisko 

mediju tirgu; 2) jāturpina regulēt atsevišķas nozares, lai arī infrastruktūras jomas būtu jārisina kopā; 

3) pienākumi jāsamazina līdz iespējamam minimumam; 4) jāsaglabā vai jāpaplašina vispārējie 

pakalpojumi; 5) regulācija dalībvalstu vidū būtu jāharmonizē; 6) nacionālajām uzraudzības iestādēm 

vajadzētu būt neatkarīgām un objektīvām.135 

Eiropas Padomes Ministru komiteja ir pieņēmusi divas svarīgas rekomendācijas attiecībā uz 

apraides regulējumu: vienu – par apraides sektora uzraudzības iestāžu neatkarību un funkcijām 

(2000. g.) un otru – par sabiedriskā pakalpojuma raidorganizāciju neatkarības garantēšanu (1996.g.). 

Lai arī tām nav tiesiski saistoša spēka, tās nedrīkst ignorēt, jo tās paskaidro ECAK 10. panta nozīmi, 
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kā arī tāpēc, ka tās pieņemtas augstā – ministru līmenī un arī atšķirībā no ANO rekomendācijām, tās 

ir izveidotas īpaši Eiropas apstākļiem. Abās rekomendācijās ietver centrālo norādījumu, ka apraides 

uzraudzības un sabiedrisko pakalpojumu raidorganizāciju uzraudzības iestādes ir jāveido tā, lai pēc 

iespējas tiktu samazināts risks, ka varētu notikt iejaukšanās to darbībā, piemēram, nosakot atklātu 

iecelšanas procedūru, kurai jāveicina plurālisms, kā arī iekļaujot garantijas pret atsaukšanu un 

interešu konflikta noteikumus. Rekomendācijā par apraides sektora uzraudzības iestāžu neatkarību 

un funkcijām (Rec (2000) 23) ir īpaši noteikts, ka jāievēro šādi nosacījumi: noteikumi par apraides 

sektora uzraudzības iestādi, it īpaši – tās locekļiem, ir svarīgākais to neatkarības elements. Tāpēc šie 

noteikumi jādefinē tā, lai tie pasargātu pret iejaukšanos, it īpaši – pret politiskajiem spēkiem vai 

ekonomiskajām interesēm.136 Līdz ar to ir:  

- jāievieš īpaši noteikumi par nesavienojamību, it īpaši, – lai izvairītos, ka: 

o uzraudzības iestādes atrodas politiskās varas ietekmē; 

o uzraudzības iestādes locekļi pilda funkcijas vai tiem ir intereses mediju uzņēmumos vai 

organizācijās, vai ar tiem saistītos sektoros, kas varētu radīt interešu konfliktu attiecībā uz 

darbību atbildīgajā uzraudzības iestādē. 

- jāievieš arī noteikumi, kas garantē, ka šo atbildīgo institūciju locekļi: 

o tiek iecelti demokrātiskā un caurskatāmā veidā; 

o nevar saņemt pilnvarojumu vai norādījumus no kādas citas personas vai institūcijas; 

o neizdara nekādus paziņojumus vai neuzsāk darbības, kas varētu mazināt viņu funkciju 

neatkarību, nedz arī ļautu tās izmantot savā labā. 

- jānosaka precīzi noteikumi par iespēju atstādināt uzraudzības iestādes locekļus, lai nepieļautu, 

ka atstādināšana tiek izmantota kā politiskā spiediena veids. 

- atstādināšanai jābūt pieļaujamai tikai tādos gadījumos, ja uzraudzības iestādes locekļi neatbilst 

noteikumiem vai arī ja tiek attiecīgi ievērota viņu nespēja pildīt savus pienākumus, bet 

neatņemot attiecīgajām personām tiesības vērsties tiesā, apstrīdot savu atstādināšanu. Arī 

atstādināšanai, pamatojoties uz pārkāpumu, kas ir vai nav saistīts ar viņu funkcijām, jābūt 

iespējamai vienīgi likumā paredzētos nopietnos gadījumos, pēc galīgā tiesas sprieduma 

pasludināšanas.137 
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Savukārt līdz 2009. gada decembrim Latvijai ir jāpārņem Audiovizuālo mediju pakalpojumu 

direktīva138, kurā atsevišķā pantā (23b) tiek norādīts, ka šīs direktīvas piemērošanai dalībvalstis veic 

atbilstīgus pasākumus, šim nolūkam izmantojot kompetentās neatkarīgās regulējošās struktūras.139 

EK norāda, ka direktīvā ietvertajām normām būtu jāgarantē arī neatkarīgu valsts mediju regulatora 

darbību,140 kas Latvijā ir NRTP. Tā kā direktīva ir dokuments, kas obligāti ietverams nacionālajos 

normatīvajos aktos, tad var secināt, ka Latvijas likumdošanai obligāti ir jānosaka neatkarīgu un 

kompetentu regulējošās institūcijas darbību.  

Darba nākamajā nodaļā veikta neatkarību ierobežojošos riska faktoru identifikācija un 

analīze atbilstoši neatkarību noteicošo kritēriju ietvaram, kas izstrādāts, apkopojot akadēmiskajā 

literatūrā un pētījumos definētos pamata neatkarību noteicošos kritērijus. Analīze izstrādāta 

atbilstoši šim kritēriju ietvaram, izvērtējot pašlaik Latvijā spēkā esošo normatīvo regulējumu un 

NRTP darbību, kuru pamato empīriskā pētījuma rezultāti. Jāatzīmē, ka informācijas pieprasījumi 

(sk. 2. pielikumu) tika nosūti visām Saeimā pārstāvētajām politiskajām partijām. Atbilde arī pēc 

atkārtota lūguma 11. maijā netika saņemta no partijām - „Sabiedrība Citai Politikai”, „Pilsoniskā 

savienība” un Politisko organizāciju (partiju) apvienības „Saskaņas Centrs”. Aptaujas anketas 

aizpildīja pieci no deviņiem NRTP locekļiem (sk. 3. pielikumu). Ar NRTP priekšsēdētāju Ābramu 

Kleckinu un priekšsēdētāja vietnieci Daci Bucenieci tika veiktas daļēji strukturētās intervijas. 

Iegūtie dati sniedz informāciju par pašreizējo NRTP darbību. Daļēji strukturētās intervijas veiktas ar 

mediju ekspertiem - Intu Brikši, Rolandu Tjarvi, Andu Rožukalni, kā arī ar Saeimas Cilvēktiesību 

un sabiedrisko lietu komisijas bijušo vadītāju un pārstāvi Oskaru Kastēnu. Komentārus par Latvijas 

situāciju sniedza apraides mediju ekspertes un pētnieces: Silvija Harveja un Eva Salomona (sk. 1. 

pielikumu). 
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3. NACIONĀLĀS RADIO UN TELEVĪZIJAS PADOMES NEATKARĪBU IEROBEŽOJOŠO 

RISKA FAKTORU IDENTIFIKĀCIJA UN ANALĪZE 

Lai identificētu neatkarību ierobežojošos riska faktorus un veiktu to analīzi, pirmkārt, 

pētījumā veikta neatkarību noteicošo kritēriju identifikācija, kas savukārt veido pamata empīriskā 

pētījuma ietvaru un tālāko analīzes struktūru, izvērtējot NRTP normatīvo regulējumu un darbību.  

3.1. Neatkarību noteicošo kritēriju identifikācija 

Neatkarību noteicošo kritēriju analīzes ietvars izveidots, pamatojoties uz teorētiskajā darba 

sadaļā aprakstītajām teorētiskajām pieejām un pētījumu induktīvajiem secinājumiem, kurus pamato 

Eiropas valstu neatkarīgas un efektīvas elektronisko mediju uzraudzības prakses analīze. Līdz ar to 

neatkarību noteicošo kritēriju ietvaru pamatā veido apraides mediju pētnieces un starptautiska 

līmeņa ekspertes elektronisko mediju regulācijā un likumdošanā E. Salomonas darbā „Guidelines 

for Broadcasting Regulation” identificētie uzraudzības institūcijas neatkarību noteicošie kritēriji, 

pētījumā „Broadcasters and Citizens in Europe: Trends in Media Accountability and Viewer 

Participation” definētie uzraudzības institūcijas neatkarības no politiskās ietekmes kritērijiem, ko 

veicis Minsteres Universitātes profesors B. Holcnagela (Bernd Holznagel) un profesore K. 

Jungflaišas (Christiane Jungfleisch), kā arī politikas zinātnes profesora D. Hallina darbā 

„Comparing Media Systems: Three Models of Media and Politics” identificētie kritēriji, kas jāņem 

vērā, analizējot uzraudzības institūcijas modeļus politikas sistēmā, kā arī D. Boljēra, T. Gibona, S. 

Harvejas darbos identificētie atsevišķie kritēriji un EUMAP pētījuma rezultātus.  

Līdz ar to identificējams šāds pamata neatkarību noteicošo kritēriju ietvaru, kas jāņem vērā, 

izvērtējot uzraudzības institūcijas neatkarību no politiskās un ekonomiskās ietekmes un kas 

izmantots maģistra darba pētījuma pamatā:  

1. Uzraudzības institūcija politiskajā sistēmā 

2. Uzraudzības institūcijas statuss  

3. Raidorganizāciju pārvaldes modelis 

4. Iecelšanas un atcelšanas kārtība 

• Kandidātu izvēles un virzīšanas kārtība 

• Kandidātu ievēlēšanas kārtība 

• Kandidātu atcelšanas kārtība 

• Pilnvaru laiks, locekļu nomaiņas kārtība 

5.  Interešu konflikta novēršana 

6. Uzraudzības institūcijas funkcijas, pilnvaras un kapacitāte 
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• Funkcijas un to atbilstība mērķiem 

• Pilnvaru un kapacitātes atbilstība noteiktajām funkcijām 

• Satura uzraudzība 

• Reklāmas noteikumu uzraudzība  

• Apraides licenču piešķiršana un uzraudzība  

• Sankciju piemērošanas tiesības  

• Mediju politikas izstrādes funkcija 

• Mediju monopola novēršanas funkcija, mediju īpašnieku atklātība 

7. Finansēšanas sistēma 

8. Uzraudzības institūcijas atskaitīšanās sistēma, atbildība 

• Sadarbība un atskaitīšanās parlamentam un iedzīvotājiem 

• Informācijas atklātība, lēmumu caurskatāmība 

9. Sabiedrības iesaiste uzraudzības darbā  

• Iespējas iesniegt sūdzības un saņemt atbildi 

3.2. Uzraudzības institūcijas analīze pēc neatkarību noteicošajiem kritērijiem 

3.2.1. Uzraudzības institūcijas statuss 
Elektronisko mediju uzraudzības institūcija – NRTP kā patstāvīga un pilntiesīga autonoma 

iestāde Latvijā ir dibināta 1995. gada 28. septembrī ar mērķi veikt elektronisko sabiedrības saziņas 

līdzekļu izveides, reģistrācijas, darbības un uzraudzības kārtību, kas tika noteikta tā paša gada 

24. augustā Saeimā pieņemtajā Radio un televīzijas likumā. NRTP regulē visu raidorganizāciju 

sektoru Latvijā – gan sabiedriskās, gan komerciālās raidorganizācijas.141 Līdz ar to var secināt, ka 

tiesiski NRTP ir nostiprināta kā autonoma institūcija, kas ir patstāvīga valsts iestāde un kas atbilst 

neatkarību noteicošajam kritērijam. Satversmes tiesa ir noteikusi, ka tādējādi par patstāvīgajām 

valsts iestādēm nodoto kompetenču īstenošanu ir atbildīga tās vadība, kā arī pati Saeima, kurai, to 

veidojot, likumā ir jāiestrādā arī precīzs iestādes darbības tiesiskuma nodrošināšanas modelis, kas 

iestādei ļauj saglabāt savu patstāvību tai piešķirto funkciju īstenošanā. Satversmes 1. pants uzliek 

par pienākumu Saeimai, veidojot patstāvīgu valsts iestādi nodrošināt atbilstošu šīs iestādes 

                                                 
141 Open Society Institute, EU Monitoring and Advocacy Program. Network Media Program. Televīzija Eiropā: 
likumdošana, politika un neatkarība, pp. 183. 
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demokrātisko leģitimāciju, kā arī likumā iestrādāt efektīvus iestādes darbības uzraudzības 

mehānismus”142  

3.2.2. Uzraudzības institūcija politiskajā sistēmā 

Lai uzraudzības institūcija darbotos efektīvi, pirmkārt, tai ir jāfunkcionē neatkarīgi, uz ko 

norāda visi darbā aplūkotie teorētisko pieeju autori, atzīmējot arī ikvienas valsts politiskās sistēmas 

lomu un konkrētās iezīmes, kas jāņem vērā, veidojot neatkarīgu uzraudzības institūciju. Līdz ar to, 

lai radītu ieteikumus neatkarīgas institūcijas izveidei, ir jāņem vērā šis dažādās politiskā paralēlisma 

formas un līmeņus, kas šajā kontekstā nozīmē mediju sistēmas un politiskās sistēmas savstarpējās 

attiecības, mijiedarbību. Mediji ir kā integrāla tīkla daļa, kas veicina dažāda veida attiecību 

veidošanos starp grupām un institūcijām politiskajā sistēmā. Savukārt uzraudzības institūcija ir kā 

starpinstitūcija starp elektronisko mediju un politisko vidi.  

Līdz ar to, pirmkārt, analīzē ir jāņem vērā, ka pēc B. Holcnagela un K. Jungflaišas Latvija 

atrodas progresa valstu grupā, kas nozīmē, ka tajās vēl nav pietiekami attīstīta demokrātija un nav 

nostiprinājušās attiecības starp mediju vidi, politisko vidi un iedzīvotājiem. Tādējādi ir būtiski 

apzināties postkomunisma laika seku ietekmi mediju un politiskās sistēmas mijiedarbībā. Pētniece 

E. Salomona, komentējot Latvijas situāciju, norāda, ka uzraudzības institūcijas neatkarības 

jautājums dažādās formās ir problemātisks visur pasaulē, bet Eiropā, bijušajās postkomunisma 

valstīs, tas vienmēr ir bijis daudz grūtāk risināms, jo šajās valstīs demokrātijas procesi un struktūras 

joprojām ir relatīvi jaunas. Daudzās no vairāk „nobriedušajām” demokrātijām, jēdzienu „neatkarība” 

tiek vieglāk izprasts un līdz ar to lielākajā daļā gadījumu uzraudzības darbu veic cilvēki, kas ir 

atbilstoši kvalificēti un kuri patiešām ir „neatkarīgi” no politikas.143  

Kvalitatīvi sabiedriskie un komerciālie mediji ir viens no mērķiem, kas valstij būtu jāizvirza, 

un tādējādi jāļauj NRTP efektīvi veikt noteiktās funkcijas, ieskaitot mediju politikas izstrādi, 

veicinot pilsoniski izglītotas sabiedrības veidošanos, kas reizē arī stiprinātu valsts demokrātiju un 

pakāpeniski radītu pieprasījumu pēc konvencionālu attiecību veidošanu starp medijiem, 

iedzīvotājiem un politisko vidi. Līdz ar to identificējami divi nozīmīgi jautājumi, kas ietekmē gan 

mediju vides attīstību, gan neatkarīgas uzraudzības institūcijas pastāvēšanu – 1) jautājums, vai ir 

skaidri definēti politiskie mērķi attiecībā uz mediju vides sakārtošanu 2) sabiedrības izglītošanas 

jautājums un tās uzticēšanās gan padomei, gan politiskajai elitei. Veicot analīzi, var secināt, ka abi 

                                                 
142 Satversmes tiesa. Spriedums Latvijas Republikas vārdā 2006. gada 16. oktobrī lietā Nr. 2006-05-01. Nacionālās radio 
un televīzijas padomes statuss un kompetence atbilst Satversmei.  
143 Evas Salomonas (Eve Salomon), apraides mediju pētnieces, ekspertes, komentārs par Latvijas elektronisko mediju 
uzraudzības sistēmas neatkarību ierobežojošajiem riska faktoriem, 01.05.2009.  
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jautājumi Latvijā vērtējami kā problēmjautājumi. Viena no būtiskākajām problēmām, uz ko norādīja 

pētījumā iztaujātie mediju eksperti (sk. 2. pielikumu) ir tā, ka Latvijā joprojām pastāv padomju laika 

mantojuma sekas, un valsts pārstāvji, politiķi uzskata, ka mediji - it sevišķi sabiedriskie mediji – „ir 

viņu instruments savām interesēm.”144 Attīstītajās demokrātijās mediju sistēmu 20.gs. vidū sāka 

veidot iepretim sabiedrības interesēm, savukārt postkomunisma telpā neatkarīgu, demokrātijas 

pamatvērtībām atbilstošu mediju sistēmu sāka veidot, nomainot valsts kontrolēto mediju darbības 

praksi. Līdz ar to izpratne par neatkarīgas mediju uzraudzības institūcijas nozīmi nav 

nostiprinājusies. Šī jautājuma aktualitāti akcentē arī mediju eksperte, profesore I. Brikše, norādot, ka 

Latvijā, neskatoties uz to, kā Saeimā mainās politiskie spēki vai politiķi individuāli, viņiem par 

sabiedriskajiem medijiem ir pārliecība, ka sabiedrisko mediju pienākums ir kalpot Latvijas Saeimai 

un valdībai.145 Ja Saeima atbalstītu kvalitatīvas mediju vides veidošanu, tad tā būtu ieinteresēta 

veicināt gan kvalitatīvu mediju attīstību, gan spēcīgu un efektīvu NRTP darbību, taču nespēja vai 

nevēlēšanās pieņemt jaunu EPL regulējošu likumdošanu vien pierāda, ka šāda mērķa valstiskā 

līmenī nav. Šo problēmjautājumu uzsver arī NRTP bijušais priekšsēdētājs O. Rubenis un 

pašreizējais - Ā. Kleckins. Mediju eksperte A. Rožukalne norāda, ka līdz ar to ir jāņem vērā 

politiskā vēlme sabiedriskos medijus tādējādi maksimāli kontrolēt un visos iespējamos veidos 

panākt, ka viņi darbojas politiķu interesēs. Viņasprāt, arī pārteikšanās diskurss, lietojot vārda 

„sabiedriskā” televīzija vai radio vietā „valsts”, parāda izpratnes būtību.146 Intervijas laikā arī 

deputāts O.Kastēns lietoja terminu „valsts televīzija”.  

Lai radītu izmaiņas, pirmkārt, ir būtiski mainīt politiskās elites attieksmi pret NRTP un 

mediju politiku Latvijā, definējot šo jomu kā valstiski nozīmīgu. A. Rožukalne atzīst, ka politiskā 

interese ir lēkmjveidīga – vēlēšanu laikā ir vienas intereses, pēc tam tas ir cits jautājums. Turklāt 

pētījumi pierādot pretējo, - politiķiem ilglaicīgā periodā ir izdevīgi mediji, kas palīdz politiskā 

procesa attīstīšanā.147 Ā. Kleckins apstiprinoši atzīst, ka, viņaprāt, vistrakākais, ko viņš ir sapratis, 

sākot NRTP strādāt un iedziļinoties tās darbības lietās, ir, ka principā „nevienam, kas pieņem 

lēmumus par šo jomu, sabiedriskais radio un televīzija nav vajadzīga, jo viņiem no tā nav nekāda 

labuma. Par to es tagad pārliecinos katru dienu”148 Tādēļ viņš atzīst, ka vairs neredz jēgu šādos 

apstākļos NRTP strādāt, kur šajā laikā esot sagatavoti dažādi darbi, kurus ir nepieciešams veikt, bet 

kas nerod, pirmkārt, politisko atbalstu un, otrkārt, tā ir cīņa ar esošajiem NRTP locekļiem, lai 

                                                 
144 Intervija ar Andu Rožukalni, mediju eksperti, 24.04.2009. 
145 Intervija ar Intu Brikši, profesori, mediju eksperti, 16.04.2009.  
146 Intervija ar Andu Rožukalni, mediju eksperti, 24.04.2009. 
147 Turpat.  
148 Intervija ar Ābramu Kleckinu, NRTP padomes priekšsēdētāju, 25.04. 2009. 
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izskaidrotu nepieciešamās izmaiņas.149 Arī O. Rubenis atzīst, ka diemžēl problēma pamatā ir tā, ka 

pret šo institūciju izturas kā pret it kā kaut ko vajadzīgu, bet kas ir desmit reižu pakārtots, taču 

mediji ir noteikta vara, kurai ir jāpievērš liela uzmanība.150 Arī A. Rožukalne secinājusi, ka no 

Saeimas puses NRTP netiek uzskatīta par kaut ko ļoti svarīgu. „Tāpēc padomē arī neieceļ nozīmīgus 

cilvēkus – politiskā, mediju vai sabiedrības līmenī. Nevar teikt, ka vienmēr tiek iecelti ar partijām 

ļoti cieši saistīti cilvēki, bet tā ir vieta, kur arī darbinieku atlase notiek pēc principa – lai strādā, bet 

neko īpašu neizdara.”151 

Lai panāktu kādas izmaiņas mediju eksperti norāda uz mērķtiecīgu politiskās stratēģijas 

veidošanu un realizēšanu. I. Brikše secina, ka „Latvijā visos neatkarības gados nav bijis spēka, 

gribas vai vēlmes iezīmēt nākotnes vīziju – kā uzstādījumu politiskā līmenī - ilgtermiņa uzstādījums 

politiskajiem spēkiem Latvijā nav bijis.”152 Līdz ar to Saeimai nekad nav bijis konceptuāls, 

stratēģiski skaidrs priekšstats, ko valstij un Saeimai vajadzētu sagaidīt no padomes. Līdz ar to arī 

padomes locekļi netiek atlasīti kā nozīmīga darba veicēji – caurkrituši politiķi, pirmspensijas 

vecuma politiķi, mediju vides cilvēki u.c. Salīdzinoši ar pārējām padomēm, darbs ir arī zemu 

atalgots.153  

Mediju vides attīstības nozīmes vājumu Latvijas politiskajā sistēmā raksturo arī vairākas 

reizes aktualizētais jautājums par iespējamo NRTP institucionālā statusa maiņu – ierosinājumi 

pārveidot to par struktūrvienību, kas ir ietverta Kultūras ministrijas (KM) struktūrā, bet reizē it kā 

saglabā neatkarību. Šādu praksi gan akadēmiskās literatūras, gan pētījumā aptaujātie eksperti ir 

atzinuši par nepieļaujamu neatkarības nodrošināšanas aspektā. Tomēr jau 2003. gada likumprojektā 

bija paredzēts, ka sabiedriskā medija uzraudzības funkcija tiek nodota atsevišķi izveidotai padomei. 

Toreiz „neņemot vērā opozīcijas iebildumus, Saeimas Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija 

vienojās par likumprojekta tālāku nodošanu Saeimas prezidijam”.154 2005. gada jūnijā Saeima 

pirmajā lasījumā pieņēma divus likumprojektus par raidorganizācijām: jauno Radio un televīzijas 

likumprojektu un Sabiedrisko raidorganizāciju likumprojektu, kas paredzēja NRTP likvidāciju, tās 

vietā izveidojot citu regulatoru – Sabiedrisko raidorganizāciju padomi, kas pārņemtu sabiedrisko 

raidorganizāciju regulējumu, bet KM būtu noteikts pienākums izstrādāt vispārējo nozares politiku 

un uzraudzīt komerciālos medijus. Atvērtās sabiedrības institūta pētījumā secināts, ka, lai arī otras 

regulējošas institūcijas izveide Latvijā ir vēlama, tomēr likumprojektos konstatēti nopietni trūkumi - 
                                                 
149 Turpat.  
150 Intervija ar Ojāru Rubeni, bijušo NRTP priekšsēdētāju, 27.04. 2009. 
151 Intervija ar Andu Rožukalni, mediju eksperti, 24.04.2009. 
152 Intervija ar Intu Brikši, profesori, mediju eksperti, 16.04.2009. 
153 Turpat.  
154 Jaunalksne I. Par izmaiņām NRTP. Latvijas Televīzija. Panorāma. 07.05.2003.   
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tie paredzēja piešķirt valdībai tiesības tieši regulēt audiovizuālo sektoru, ietvertie noteikumi 

negarantēja regulatora neatkarību un neieviestu prognozējamu un uzticamu finansēšanas sistēmu.155 

O. Rubenis atceras, ka viņa darbības laikā bijušas divas reizes, kad mēģināts NRTP pārveidot par 

KM daļu. „Tas ir vistrakākais, ko var izdarīt un pret ko vajag cīnīties. Jau tagad pastāv problēma, ka 

pozīcija un opozīcija izvirza padomes locekļus.” Viņš skaidro, ka paredzamā situācija būs tāda, ka 

KM pārstāvis loģiski būs no kādas partijas, kas neizbēgami ietekmēs NRTP, kura automātiski sāks 

ietekmēt attiecīgi sabiedrisko mediju vadītājus, sakot – „klausies, nekritizē tagad Dālderi156, viņš ir 

no TP. Ja tā nedarīsim, tad to budžetu „piegriezīs”, bet citādi – mums iedos mazliet vairāk. Skaidrs, 

ka šajā brīdī medija vadītājs padotajiem saka: „Klausieties, mums taču vajag izdzīvot šajos 

apstākļos. Viņš iedos vairāk, bet jūs viņu mazliet pietušējiet.”157  

2005. gadā, kad atkal tika aktualizēta šī diskusija, Starptautiskā preses institūta direktors 

Johans Frics (Johann P. Fritz), kurš vada pasaules 120 mediju profesionāļu (piemēram, BBC, ZDF) 

apvienību, Rīgā tikās gan ar politiķiem, gan mediju pārstāvjiem un ieteica novērst neskaidrības 

topošajos likumos, jo pretējā gadījumā Latviju, viņaprāt, varētu sākt vajāt ES institūcijas, jo esot 

aplam nodot komercraidorganizāciju kontroli vienas partijas lojāliem ierēdņiem un tāpat arī Saeimas 

ieceltā NRTP, pēc J. Frica domām, ir pārāk politizēta. Tā vietā J. Frics ieteica neatkarīgu pašu 

mediju finansētu profesionāļu institūciju.158 Līdzīgi secināts Atvērtās sabiedrības institūta pētījumā, 

ka „būtu jāatsakās no ieceres uzticēt raidorganizāciju uzraudzību KM un jāizveido neatkarīga 

uzraudzības iestāde.”159 Jāatzīmē, ka arī ST Latvijā ir atzinusi, ka gadījumā, ja NRTP būtu veidota 

kā KM padota valsts pārvaldes iestāde, pastāvētu risks, ka nebūtu iespējams pilnībā nodrošināt 

Satversmē noteiktās vārda brīvības īstenošanu elektronisko saziņas līdzekļu darbībā. Tāpat tas 

apgrūtinātu vienlīdzīgu vēlēšanu norisi, jo MK padota valsts pārvaldes iestāde varētu tikt izmantota 

valdošo politisko partiju interesēs, kā arī opozīcijā esošo politisko partiju aģitācijas iespēju 

ierobežošanai.160 Lai arī šāda prakse ir plaši kritizēta, intervijā Ā. Kleckins atklāja, ka jautājums 

atkal ir aktualizēts. „Šobrīd, 2009. gadā, pat ir neticami, ka kas tāds notiek. FM esot iesniegusi MK 

priekšlikumu likvidēt NRTP un pārveidot to par KM struktūrvienību. Šādā situācijā tie vairs nebūs 

                                                 
155 Open Society Institute, EU Monitoring and Advocacy Program. Network Media Program. Televīzija Eiropā: 
likumdošana, politika un neatkarība, pp. 183-192. 
156 Ints Dālderis, LR Kultūras ministrs, kopš 2009. gada 12. marta. 
157 Intervija ar Ojāru Rubeni, bijušo NRTP priekšsēdētāju, 27.04. 2009.  
158 Jaunalksne, I. Mediju eksperta J. Frica komentārs par jauno likumu. Latvijas Televīzija. Panorāma. 20.09.2005.  
159 Open Society Institute, EU Monitoring and Advocacy Program. Network Media Program. Televīzija Eiropā: 
likumdošana, politika un neatkarība, pp. 232. 
160 Satversmes tiesa. Spriedums Latvijas Republikas vārdā 2006. gada 16. oktobrī lietā Nr. 2006-05-01. Nacionālās radio 
un televīzijas padomes statuss un kompetence atbilst Satversmei (spēkā no 26.10.2006.).   
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sabiedriskie mediji, bet gan valsts mediji,”161 kas ļauj secināt, ka valsts nav ieinteresēta nodrošināt 

NRTP neatkarību.  

Kā vēl vienu piemēru politiķu mēģinājumiem vājināt NRTP neatkarību var minēt A. Šlesera 

ierosinājums 2003. gadā izveidot Plašsaziņas līdzekļu ētikas padomi, kuras uzdevums būtu 

„izstrādāt vispārējos plašsaziņas līdzekļu ētikas principus”, lai „radītu stabilu vērtību sistēmu un 

pasargātu sabiedrību no degradējošas informācijas plūsmas”.162 Ētikas padomi ieceltu Garīgo lietu 

padome, kurā darbojas lielāko reliģisko konfesiju un politisko partiju pārstāvji premjerministra 

biedra vadībā, savukārt padomes apstiprināšana ir premjerministra kompetencē. Sekojoša asa kritika 

no mediju puses lika atteikties no šā nodoma.163 Šāda uzraudzības institūcija būtu bīstama brīvu 

medija satura nodrošināšanai, kas jāuzrauga NRTP, un tiešā veidā mazinātu šīs institūcijas 

neatkarību. Lai arī Eiropas prakse rāda, ka gadu gaitā, stabilizējoties demokrātijām, tiek veidotas arī 

iespējami neatkarīgākas uzraudzības institūcijas, Latvijas situācijā var secināt, ka politiskā elite 

joprojām tiecas nodrošināt ietekmi it kā autonomajā NRTP struktūrvienība.  

 Pašlaik otra sistēmiska problēma ir saistīta ar jauna EPL likumdošanas nepieciešamību. O. 

Rubenis kā pirmais NRTP priekšsēdētājs atceras, ka jaunu likumu sāka veidot drīz pēc NRTP 

izveides, jo mediju vide strauji attīstījusies, bet tas nav izveidots vēl joprojām, kas pierādot valsts 

nevēlēšanos šo vidi sakārtot.164 Lai nodrošinātu iespējami neatkarīgāku uzraudzības institūcijas 

darbību, autori un pētījumā aptaujātie eksperti norāda, ka likumdošanas sakārtošana ir primārais 

darbs, kas jāveic – jo īpaši progresa valstīs, kur godīga un atklāta politiskā kultūra un demokrātijas 

tradīcijas vēl tikai veidojas. „Daudzās pārejas valstīs ir izveidotas raidorganizāciju uzraudzības 

struktūras, taču likumdošanas piemērošana, kas nodrošinātu to neatkarību, ir nepilnīga.”165 Kā 

pierāda pētnieku secinājumi, ne vienmēr valstis tiecas pēc iespējas pilnveidot šo normatīvo 

regulējumu, līdz ar to būtiska nozīme šodien ir arī starptautiskajai regulācijai, rekomendācijām. „Lai 

arī progresa valstīs ir nepieciešams stiprināt neatkarību, pirmkārt, pārstrādājot neveiksmīgo 

likumdošanu, tomēr, veicot pētījumu 29 Eiropas valstīs, secināts, ka regulācijas tradīcijas atšķiras 

katrā valstī, ko nosaka arī atšķirīgie politiskās, sociālās un ekonomiskās valsts attīstības aspekti, kā 

arī iedzīvotāju kultūra. Ja Ziemeļeiropas valstīs ir izveidojusies spēcīga pašregulējoša sistēma, kur 

iedzīvotāji uzticas šim uzraudzības institūtam un Rietumu valstīs ir plaši un spēcīgi iedibināti 

                                                 
161 Intervija ar Ābramu Kleckinu, NRTP padomes priekšsēdētāju, 25.04. 2009. 
162 Latvijas Republikas Ministru kabinets. Plašsaziņas līdzekļu ētikas padomes nolikuma projekts.  
163 Open Society Institute, EU Monitoring and Advocacy Program. Network Media Program. Televīzija Eiropā: 
likumdošana, politika un neatkarība, pp. 203-204. 
164 Intervija ar Ojāru Rubeni, bijušo NRTP priekšsēdētāju, 27.04. 2009.  
165 Open Society Institute, EU Monitoring and Advocacy Program. Network Media Program. Televīzija Eiropā: 
likumdošana, politika un neatkarība, pp. 40. 
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likumdošanas mehānismi, tad postpadomju valstīs joprojām norit neatkarīgu mediju sistēmu 

iedibināšana; šīs valstis ir ieviesušas vien savus pirmos likumus, kas ir parādījuši savas 

neveiksmes.166 Lai arī Radio un televīzijas likums daļēji ietver nepieciešamos neatkarības 

nodrošināšanas priekšnoteikumu regulējumus, starptautiskie pētījumi liecina, ka praksē NRTP kā 

uzraudzības instruments ir vājš tieši neveiksmīgi izstrādātās likumdošanas dēļ.167  

Analizējot politiskās sistēmas un mediju vides mijiedarbību, kas nosaka arī neatkarīgas 

uzraudzības institūcijas pastāvēšanas iespējas, gan teorētiskais pamatojums, gan empīriskā pētījuma 

rezultāti liecina, ka būtiska nozīme ir sabiedrības izpratnei par mediju vides nozīmi, sabiedrības 

uzticēšanās valsts institūcijām un uzraudzības institūcijai, kā arī tās līdzdalībai uzraudzības procesā. 

I. Brikše skaidro, ka Latvijā kopumā nav tradīciju un priekšstatu vai vienošanās starp sabiedrību un 

medijiem, ko mediji dara un ko nedara. Līdz ar to „katru reizi gandrīz kā no Mozus laikiem sāk 

apspriest, kas ir sabiedriskie mediji, ko drīkst komerciālie mediji, kādas ir to savstarpējās attiecības 

u.c. Tādējādi mediju konvencija ar publiku ir ļoti neskaidra.”168 Līdz ar to var secināt, ka ir 

nepieciešama mediju politika, diskusiju un izglītošanas darbs, kas ļautu iedzīvotājiem izprast gan 

mediju lomu, gan neatkarīgas uzraudzības lomu demokrātijā.  

Komentējot Latvijas situāciju, apraides pētniece S. Harveja uzskata, ka ir jābūt vismaz vienai 

spēcīgai asociācijai, kas apzināti nav saistīta ne ar vienu politisko spēku vai raidorganizāciju, bet kas 

iestājas par plašsaziņas apraides kvalitāti, viedokļu daudzpusību, informācijas daudzveidību un 

objektivitāti.169 Līdz ar to, piemēram, šādas organizācijas izvirzīts pārstāvis ar potenciāli lielāku 

varbūtību spēs strādāt efektīvi, jo citos gadījumos valstis saskaras ar praksi, ka izvirzītās 

sabiedriskās organizācijas pārstāvis turpina uzraudzības institūcijā pārstāvēt nevis sabiedrības 

intereses kopumā, bet gan savas interešu grupas intereses, kas tādējādi rada ekonomiskās ietekmes 

riskus. I. Brikše uzskata, ka Latvijā ir acīmredzama nepieciešamība pēc ombudsmeņa institūcijas 

izveides, kas arī veidotu attiecības starp medijiem un sabiedrību.170 S. Harveja uzskata, ka atslēgas 

koncepti arī Latvijas gadījumā ir „uzticēšanās” un „taisnīgums” („objektivitāte”). Tie ir darbības 

instrumenti, kas jānostiprina, lai radītu sistēmiskas izmaiņas. „Lai arī kāda veida taisnīguma izpratne 

Latvijā ir attīstīta, nākotnē ir arvien jātiecas tikt laukā no dziļi iesakņojušām politisko uzskatu 

atšķirībām, kuras ir radītas vēsturisko iemeslu dēļ, dziļi nošķeļot Latviju no demokrātijas. Latvijai ir 
                                                 
166 Holznagel B., Jungfleisch C. The Protection of Viewer rights in Europe. In: Broadcasters and Citizens in Europe: 
Trends in Media Accountability and Viewer Participation. Baldi P., Hasebrink U. Eds. Bristol: Intellect Books, 2007, 
pp. 70. 
167 Turpat. 
168 Intervija ar Intu Brikši, profesori, mediju eksperti, 16.04.2009. 
169 Silvijas Harvejas (Sylvia Harvey), profesores, apraides mediju ekspertes, komentārs par Latvijas elektronisko mediju 
uzraudzības sistēmas neatkarību ierobežojošajiem faktoriem, 15.04.2009. 
170 Intervija ar Intu Brikši, profesori, mediju eksperti, 16.04.2009. 
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jātiecas meklēt savs ceļš, kā to attīstīt, ņemot vērā specifisko vēstures ietekmi.”171 Viņasprāt, 

demokrātiskai sabiedrībai ir jānodrošina resursi un apstākļi, lai sabiedriskās komunikācijas sistēma 

būtu plaši sasniedzamai un ietekmīga, kas veido ziņas, tiecoties saglabāt objektivitātes, taisnīguma 

principu, tādējādi radot politisko uzticēšanos,172 kas savukārt ļautu veidot iedzīvotāju izpratni par 

mediju vidi un NRTP darbības nozīmi, palīdzot veikt uzraudzības darbu un prasot noteiktu 

atskaitīšanos, lēmumu pieņemšanas caurskatāmību, atklātību un godīgumu. Tādējādi var secināt, ka 

ir būtiski iegūt sabiedrības uzticēšanos, līdz ar to ir svarīgi, ka locekļi atbilst nevainojamas 

reputācijas kritērijam.  

Ā. Kleckins uzskata, ka pašreizējās NRTP vājās darbības situācijā tiek meklēti vainīgie, 

nevis cēloņi. „Vainīgie mēdz būt arī cēloņi, bet ne vienmēr. Korupciju nevar apkarot, iznīdējot tikai 

korumpantus. Tas šo korupcijas procesu padara tikai dārgāku un izsmalcinātāku tiem, kas piedalās. 

Vairāk nekas nemainās. Tās ir sekas no padomju laikiem, kas ir daļa no kultūras, un tā ir jāmaina. Ir 

jāmaina sistēma.”173 

3.2.3. Raidorganizāciju pārvaldes modelis  

Pēc D. Hallina uzraudzības institūciju pārvaldes modeļu dalījuma Latvija atbilst 

parlamentārajam pārstāvniecības modelim, kura ietvaros uzraudzība ir sadalīta starp politiskajām 

partijām. Lai arī Hallins atzīst, ka šie modeļi mūsdienās parasti ir jaukti un ka, lai nodrošinātu 

neatkarību, ir jāiesaista profesionāļi vai sabiedrības pārstāvji, kas nozīmē modeļa pārveidošanu par 

pilsonisko vai korporatīvo modeli, Latvijā joprojām sabiedrības iesaiste šajā procesā nodrošināta 

nav un tādējādi joprojām netiek novērsts būtisks neatkarību ierobežojošs riska faktors.  

R. Tjarve, kurš strādāja pirmajā NRTP sastāvā, norāda, ka „Radio un televīzijas likumu sāka 

rakstīt 1994. gadā, kura izstrādi konsultēja arī Eiropas raidorganizāciju apvienības (EBU) speciālisti, 

un pieņēma - 1995. gadā. Tādējādi ir jāņem vērā tā laika konteksts. 1994. gadā komerciālajiem 

medijiem tirgū vēl nebija pietiekami liela loma. Tādēļ NRTP bija vairāk orientēta uz sabiedrisko 

mediju uzraudzību. Šodien lielāko tirgus daļu veido komerciālie mediji. NRTP jo īpaši pēdējos 

gados ir tādās kā krustugunīs, līdz ar to pašlaik esošais darbības modelis nav efektīvi darboties 

spējīgs.174  

Latvijas EPL uzraudzības institūcijas modeļa reformas primāri bija nepieciešamas jau drīz 

pēc tā izveides 1995.gadā, lai novērstu NRTP interešu konfliktu, kas iestrādāts likumdošanā un 
                                                 
171 Silvijas Harvejas (Sylvia Harvey), profesores, apraides mediju ekspertes, komentārs par Latvijas elektronisko mediju 
uzraudzības sistēmas neatkarību ierobežojošajiem faktoriem, 15.04.2009. 
172 Turpat.  
173 Intervija ar Ābramu Kleckinu, NRTP padomes priekšsēdētāju, 25.04. 2009. 
174 Intervija ar Rolandu Tjarvi, mediju ekspertu, bijušo NRTP locekli, bijušo LTV ģenerāldirektoru, 21.04.2009. 
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potenciāli vājina efektīvu un reizē arī neatkarīgu padomes darbību, bet izmaiņas veiktas nav. NRTP 

šobrīd reizē ir gan valsts kapitāla daļu LR un LTV pārvaldītājs, apstiprinot to statūtus, ieceļot 

ģenerāldirektorus, izveidojot revīzijas komisijas un apstiprinot valžu sastāvu – tātad pārstāvot šo 

mediju intereses – un reizē veicot uzraudzību gan LTV un LR, gan arī konkurējošajās komerciālajās 

raidorganizācijās. Izmaiņu nepieciešamību ir akcentējuši ne tikai Latvijas mediju vides analītiķi, bet 

arī ārvalstu eksperti. Piemēram, vēl 2008. gada septembrī viens no ietekmīgākajiem Eiropas 

ekspertiem Dr. Karols Jakubovičs (Karol Jakubowicz) norādīja, ka NRTP nevar būt neatkarīga un 

vienlaikus arī dalībnieks šajā tirgū. „Ja NRTP grib būt bezkaislīgs regulētājs, tai ir jāiziet laukā no 

sabiedriskajām raidorganizācijām, lai tā būtu neatkarīga gan no valdības, gan tirgus spēlētājiem, ko 

tā regulē.175  

Lai situāciju atrisinātu, eksperti vienoti uzskata, ka situācija būtu jāmaina, bet ieteikumi ir 

savstarpēji atšķirīgi. Politiskās partijas savās atbildēs nepiemin šo jautājumu kā neatkarību 

ierobežojošu risku, bet D. Buceniece norāda, ka situācija neietekmē NRTP darbību. R. Tjarve 

uzskata, ka risinājums ir NRTP funkciju nodalīšana, izveidojot atsevišķu raidorganizāciju 

uzraudzības padomi, kas uzraudzītu likuma izpildi un programmu kvalitāti visās raidorganizācijās 

vienādi – abstrahējoties no tā, vai tas ir sabiedriskais vai komerciālais medijs. Savukārt 

sabiedriskajam medijam būtu jāizveido atsevišķa padome, kuru veido pārstāvji no sabiedrības vides, 

kas rūpējas par sabiedrisko mediju programmas veidošanu un palīdz izstrādāt un veikt stratēģiskus 

pārkārtojumus, programmas koncepciju apstiprināšanu, tajā skaitā arī finanšu plāna apstiprināšanu, 

nosakot finanšu izmantojuma galvenos virzienus u.c., bet ne tiešu uzraudzības darbu.176 Funkciju 

nodalīšanu atbalsta arī I. Brikše, uzskatot, ka pašreizējais modelis nav atbilstošs Latvijas EPL videi 

un tas nestrādā. Viņasprāt, sabiedriskie mediji ir jāpārrauga atsevišķai institūcijai, kas nav saistīta ar 

komerciālo mediju regulēšanu, bet kas funkcionētu līdzīgi kā jebkurā uzņēmumā, kur valde strādā, 

bet padome pārrauga. Savukārt komerciālo mediju uzraudzībai I. Brikše iesaka pašregulējošu 

modeli, ko pamatā regulē tirgus, sabiedrisko pakalpojumu regulētājs. Lai šāds modelis būtu efektīvs, 

viņasprāt, ir nepieciešama ombuda institūcijas izveide.177 Šādā gadījumā gan pastāv risks, ka 

iedzīvotāji Latvijā vēl nav gatavi iesaistīties mediju uzraudzībā un ziņot par konstatētajiem 

pārkāpumiem vai definēt savas vajadzības attiecībā uz mediju saturu. No otras puses šādas 

institūcijas izveide ļautu ombudam uzsākt arī sabiedrības izglītošanas funkciju, pozicionējot sevi kā 

                                                 
175 Jakubovičs K. Broadcasting and Broadcasting Regulation: Quo Vadis? Prezentācija diskusiju forumā „Apraide un 
apraides regulēšana: kurp mēs ejam?” 2008. gada 4. septembrī Rīgā. www.nrtp.lv/web/uploads/Jakubowicz-Riga-
Sept2008-presentation.ppt (NRTP interneta mājas lapa; aplūkota 05.04.2009.).  
176 Turpat.  
177 Intervija ar Intu Brikši, profesori, mediju eksperti, 16.04.2009. 
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šāda veida institūciju un skaidrojot mediju vides un publiskās sfēras lomu. Šajā gadījumā būtu 

jāatrisina arī jautājums par to, kas veido mediju politiku, izsniedz licences u.c. Ja šīs funkcijas tiek 

nodotas, piemēram, tieši kādai valsts pārvaldes institūcijai, tad risks par neatkarīgas mediju vides 

ietekmēšanu saglabājas. Šāda sistēma varētu pastāvēt, ja tiek veikta arī citu funkciju sadale, 

ievērojot neatkarību ietekmējošo riska faktoru novēršanu.  

Savukārt A. Rožukalne uzskata, ka modelim kā sistēmai nav daudz trūkumu it sevišķi 

jautājumā par NRTP misiju, mērķiem un funkcijām, taču problēmjautājumi visvairāk ir saistīti ar 

funkciju izpildi. Viņasprāt, lai arī tā shematiski ir derīga, pēc būtības tā šobrīd sabojā sistēmu, kas 

būtu jāuzrauga un jāattīsta.178 Pirmais padomes priekšsēdētājs O. Rubenis arī norāda, ka pamata 

modelim nav nekādas vainas. Viņaprāt, ir nepieciešami divi likumi – viens likums likumam par 

sabiedriskajiem medijiem, un otrs – par pārējiem medijiem un mediju sistēmu, kurā ir iekļauts arī 

internets un citas jaunās tehnoloģijas. „Kamēr tā nebūs, tikmēr šis jūklis būs un tikmēr šis interešu 

konflikts pastāvēs, kas briest arvien lielāks, jo vienmēr būs kāds komerciālais medijs, kas tādā vai 

citādā veidā ko mēģinās – es te nedomāju par naudām, kukuļiem vai korupciju, – es domāju kaut vai 

par ietekmi, jo tajā brīdī, kad viens komerciālais medijs sāks iespējami nomelnot kādu no padomes 

locekļiem, tad agri vai vēlu šis cilvēks būs neapmierināts, viņam būs problēmas – viņš nevarēs 

izteikties u.c.”179 Līdz ar to viņš iezīmē ne tikai politiskās ietekmes, bet arī ekonomiskās ietekmes 

riskus pastāvošajā NRTP modelī. I. Brikše gan arī secina, ka, analizējot padomi un tās modeli visā tā 

darbības laikā, viņasprāt, vienīgais cilvēks, kam tajā ir bijis priekšstats par to, kā viņš grib izveidot 

elektroniskajos mediju sistēmu, ir bijis O. Rubenis. No otras puses viņa arī atzīst, ka visspēcīgākā 

ekonomiskā un politiskā ietekme, viņasprāt, ir notikusi tieši O. Rubeņa vadības laikā, kas ir bijusi 

ļoti mērķtiecīga tirgus sakārtošana ar noteiktām interesēm, vajadzībām.180 

Bijušais Saeimas atbildīgās Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas vadītājs un Saeimas 

deputāts O. Kastēns arī uzskata, ka šī interešu konflikta situācija labas pārvaldības principam 

neatbilst, ko varētu novērst, nodalot funkcijas – piemēram, NRTP sadalot vēl divās atsevišķās 

padomēs, kur viena rūpētos par privātajiem medijiem, otra par – valsts [sabiedriskajiem – aut. I.B.] 

medijiem. Viņš gan uzskata, ka arī pašreizējais modelis nerada problēmas, jo situācija ir atkarīga no 

NRTP menedžmenta, vai viņi spēj šīs intereses sabalansēt, un, viņaprāt, pašlaik nav dzirdēts, ka 

kāda no pusēm viena otru aktīvi apsūdzētu. O. Kastēns gan arī norāda, ka nākotnē būtu jātiecas radīt 

                                                 
178 Intervija ar Andu Rožukalni, mediju eksperti, 24.04.2009. 
179 Intervija ar Ojāru Rubeni, bijušo NRTP priekšsēdētāju, 27.04. 2009. 
180 Intervija ar Intu Brikši, profesori, mediju eksperti, 16.04.2009. 
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labāku modeli.181 Tomēr ir svarīgi apzināties, ka NRTP nav jātiecas sabalansēt kādas intereses, bet 

gan tai ir jāspēj neatkarīgi un efektīvi veikt likumā noteiktās funkcijas, taču, pastāvot interešu 

konflikta situācijai, šī spēja potenciāli var tikt vājināta. 

3.2.4. Iecelšanas un atcelšanas kārtība  

Analizējot NRTP iecelšanas un atcelšanas kārtību neatkarības noteicošo aspektu kontekstā, ir 

jāvērtē 1) kā tiek organizēta kandidātu izvēles kārtība? 2) kas virza locekļu amata kandidātus? 3) kas 

un kā kandidātus apstiprina uzraudzības institūcijas locekļa amatā? 4) kādi ir locekļu atcelšanas 

kritēriji un procedūra?  

3.2.4.1. Kandidātu izvēles un virzīšanas kārtība 

Analizējot kandidātu izvēles kārtību neatkarības nodrošināšanas aspektā, ir jāapsver divi 

pamata jautājumi, – pirmkārt, kādi ir kandidātiem nepieciešamie atbilstības kritēriji, lai viņi varētu 

šo amatu ieņemt, otrkārt, vai kandidātu izvēles process ir caurskatāms, atklāts un pamatots.  

Radio un televīzijas likuma 42. pants nosaka, ka NRTP sastāvā var būt Latvijas pilsoņi, kas 

pastāvīgi dzīvo Latvijā. Savukārt 43. pants nosaka, ka, sākot darbu NRTP par locekli nevar būt 

persona, kas sodīta par tīšu noziegumu, ja tā nav reabilitēta vai sodāmība nav dzēsta vai noņemta, 

padomes loceklis nedrīkst paralēli ieņemt vēlētus vai citus amatus politisko organizāciju (partiju) 

vadības institūcijās, darbam NRTP ir jābūt locekļa pamatdarbam.182 Līdz ar to var secināt, ka 

vienīgie pamatojuma kritēriji, kuriem kandidātam ir jāatbilst, lai viņš varētu tikt izvirzīts NRTP 

locekļa amatam, ir fakts, ka kandidāts ir Latvijas pilsonis, kas pastāvīgi dzīvo Latvijā un nav tīši 

sodīts. Tādējādi var secināt, ka kritēriju loks ir šaurs un netiek saistīts ar iestādes funkcionālo 

darbību, kompetencēm. Teorētiski šāda situācija norāda uz riska faktoru, ka uzraudzības institūcijas 

locekļu amatos var tikt ievēlēti cilvēki, kas faktiski nav atbilstoši ieņemamajam amatam un nespēj 

veikt attiecīgās funkcijas, kā rezultātā tiek vājināta uzraudzības institūcijas efektivitāte un reizē arī 

neatkarība. Lai arī pastāv iespēja, ka iestādē tiek ievēlēti cilvēki, kas spēj pildīt funkcijas kvalitatīvi, 

autori norāda, ka regulējumā ir jānosaka skaidri kritēriji, kas korelē ar darbības sfēru. Turklāt 

sekojošā NRTP darbības analīze pierāda, ka šis ir viens no faktoriem, kas ierobežo NRTP neatkarīgu 

un efektīvu darbību.  

Lai uzraudzītu nozari, padomes locekļiem ir nepieciešams stratēģisks redzējums, uzskata R. 

Tjarve. „Pēdējos gados mēs redzam, ka NRTP nav šāda stratēģiskā redzējuma. Praktiski nav bijušu 

                                                 
181 Intervija ar Oskaru Kastēnu (LPP/LC), bijušo Saeimas Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas vadītāju, Saeimas 
deputātu, 24.04.2009. 
182 Latvijas Republikas Saeima. Radio un televīzijas likums, 42-43. pants (spēkā no 11.09.2005.), likums ar 
grozījumiem, kas izdarīti līdz 12.12.2008. 
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konkrētu ziņu par padomes vīzijām saistībā ar, piemēram, digitālo televīziju, mediju konverģenci, ar 

reklāmas dažādajiem transformāciju veidiem u.tml. Mēs redzam vien to, kā padome uz kaut ko 

reaģē, bet faktiski tai vajadzētu analizēt šo nozari, nākt klajā ar savu redzējumu, veidot un organizēt 

diskusiju platformu, iesaistot sabiedrību. NRTP šīs lietas vajadzētu darīt, bet tā nedara cilvēcisko 

faktoru dēļ - kapacitāte ir pārāk maza un šiem cilvēkiem nav skaidra redzējuma.”183 Arī I. Brikše 

norāda, ka „padomei kopā vajadzētu izveidot noteiktu zināšanu kopumu - tajā jāstrādā kādam, kas 

spēj pārvaldīt finanses, kam ir priekšstati par sabiedrības procesiem, vajadzībām – sociologi, 

psihologi vai politologi. Iespējams, kādi kultūras, izglītības eksperti. Vispirms ir jāuzkonstruē vīzija 

par to, ko vēlamies no medijiem, un tad līdz ar to ir jāuzdod jautājums par to, kādai ir jābūt 

padomei.”184 O. Rubenis uzskata, ka gan neatkarība, gan efektivitāte – viss NRTP darbs ir atkarīgs 

no locekļu kompetences, un šajā gadījumā vairs neesot tik svarīgi, kas viņus apstiprina vai izvirza. 

„Un, ja viņš ko saprot no medijiem, tad arī ir pilnīgi vienalga, kādā veidā viņš tur nokļūst, galvenais, 

ka spēj pildīt savus darba tiešos pienākumus.”185 Šajā gadījumā gan ir nozīmīgs arī ikviena locekļa 

godaprāts. Šajā aspektā Ā. Kleckins atzīst, ka, viņaprāt, likumdošanā NRTP funkcijas nav skaidri 

definētas un līdz ar to NRTP locekļi nav izvēlēti atbilstoši to veikšanai. Tādējādi viņam „ar padomes 

locekļiem dažkārt esot grūtāk, nekā ar studentiem”.186 Arī aptaujātie NRTP locekļi atzīst, ka pašlaik 

padomes sastāvā pietrūkst tādu jomu speciālisti kā finansists, ekonomists. Tiek norādīts uz 

nepieciešamību precīzāk definēt prasības pret kandidātiem. 80% aptaujāto NRTP locekļu uzskata, ka 

institūcija nespēj kvalitatīvi veikt likumā paredzētās funkcijas, jo pietrūkstot darba organizācijas un 

padomes locekļu godaprāta un kapacitātes, pietrūkst pietiekošas profesionālās izpratnes, trūkst 

ekonomisko, finanšu zināšanu. Viņi atzīst, ka locekļiem ir jābūt profesionāļiem EPL nozarē, viņam 

ir jābūt politiski neitrālam, nepieciešamas valodu zināšanas. Kontekstā ar neatkarības nodrošināšanu 

80% aptaujāto locekļu atzīst, ka galvenais ir katra paša godaprāts, kuram ir jāpiemīt strādājot NRTP. 

Visi norāda uz profesionalitātes nepieciešamību, kas arī būtu skaidrāk definējama.  

O. Rubenis atzīst, ka, ja valdība un parlaments vēlas, lai šāda struktūra strādātu efektīvi, 

godīgi un moderni, tad viņiem bija ļoti rūpīgi jāizvēl visi deviņi padomes locekļi pat tad, ja viņi ir no 

politiskās pārstāvniecības, kur tad ir jābūt arī opozīcijai. „Viņi ir jāizvēl pēc principa, lai padomē 

katram no šiem deviņiem cilvēkiem būtu kāda vajadzīga specializācija. Tā ir galvenā problēma, jo 

brīdī, kad tiek ievēlēti augstas klases speciālisti, kuriem ir arī pienācīga samaksa un kuri ir 

                                                 
183 Intervija ar Rolandu Tjarvi, mediju ekspertu, bijušo NRTP locekli, bijušo LTV ģenerāldirektoru, 21.04.2009.  
184 Intervija ar Intu Brikši, profesori, mediju eksperti, 16.04.2009. 
185 Intervija ar Oskaru Kastēnu (LPP/LC), bijušo Saeimas Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas vadītāju, Saeimas 
deputātu, 24.04.2009. 
186 Intervija ar Ābramu Kleckinu, NRTP padomes priekšsēdētāju, 25.04. 2009. 
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ieinteresēti NRTP strādāt, tad tas ir ne tikai gods, bet arī smags darbs – mediju sistēmu veidot un 

attīstīt.”187 „Šobrīd padomē tiek ievēlēti juristi no kādām raidorganizācijām, tātad izpildītāji vai 

bijušie politiķi, šauru jomu pārstāvji, kam nav plaša redzējuma”, līdzšinējo situāciju raksturo R. 

Tjarve.188 O. Rubenis līdzīgi atzīst, ka šobrīd NRTP tiek ievēlēti „pārpalikumi” - respektīvi, aktuālā 

brīža valdošā koalīcija pamatā ievēl cilvēkus, kuriem nav, kur palikt vai kuri kaut kur citur ir lieki, 

vai kaut kur citur ir zaudējuši darbu, vai viņi ir pat zinoši, bet viņi ir jau sasnieguši pensijas 

vecumu.189 I. Brikše situāciju raksturo kā „pirmspensijas koridoru”. Piemēram, Saeimas deputāts 

R.Pauls atklāti atzinis, ka ir „bieži vien savus radus cenšas ielikt šajos amatos. Nekas nav jādara, bet 

saņem naudu.”190 

Līdz ar to var secināt, ka likumdošanā ir jānosaka skaidrs un atklāts kandidātu izvēles 

mehānisms atbilstoši darbības mērķiem. Lai novērstu iespējamos neatkarību ierobežojošos riskus, 

kandidātam, pirmkārt, ir jāatbilst noteiktiem kritērijiem, kas ir pārbaudāmi un, otrkārt, izvēles 

procedūrai ir jābūt iespējami caurskatāmai. Komentējot Latvijas situāciju, kā novērst pastāvošos 

neatkarību ierobežojošos riskus, E. Salomona norāda, ka sabiedrība iepriekš ir atklāti jāiepazīstina ar 

uzraudzības institūcijas amata kandidātiem. „Informācija jāievieto medijos visas valsts mērogā par 

pieteikšanās iespēju, kritērijiem un pēc tam par pašiem kandidātiem. Jānodrošina, ka tiek ievērota 

iespējami atklātāka pieteikšanās procedūra un caurskatāmāka atlases procedūra.”191 Viņa arī uzskata, 

ka cilvēkiem pašiem ir jādod iespēja pieteikties darbam uzraudzības institūcijā, jo „viņi parasti ir 

motivētāki un vairāk gatavi darbu veikt, nekā tas ir gadījumos, ja viņi tiek izvirzīti ar politisku 

atbalstu. Līdz ar to ir svarīgi izvērtēt nepieciešamās kandidātu prasības: profesionālās ekspertīzes 

līmenis vai kvalifikācija.”192 Aptaujātie NRTP locekļi kā izvirzītājus atbalsta sabiedriskās 

organizācijas, elektroniskos medijus, kandidātu pašu pieteikšanos konkursa kārtībā, kā arī pa vienai 

atbildei – ka izvirzītājam jābūt valsts prezidentam, politiskajām partijām.  

Attiecībā uz izvirzīšanas kārtību, šobrīd pastāv sistēma, ka kandidātus var izvirzīt tikai 

Saeimas Kārtības rullī noteiktos gadījumos193 - noteikts deputātu skaits. R. Tjarve uzskata, ka 

tādējādi zūd iespēja cilvēkiem, kas nav saistīti ar politiku, NRTP strādāt. Viņaprāt, ja 1995. gadā, 

kad likums tika izveidots, nebija tāda stipru, profesionālu organizāciju un nebija vēl arī tādas 

                                                 
187 Intervija ar Ojāru Rubeni, bijušo NRTP priekšsēdētāju, 27.04. 2009. 
188 Intervija ar Rolandu Tjarvi, mediju ekspertu, bijušo NRTP locekli, bijušo LTV ģenerāldirektoru, 21.04.2009.  
189 Intervija ar Ojāru Rubeni, bijušo NRTP priekšsēdētāju, 27.04.2009. 
190 Migla M. Izvirzīti jaunie NRTP kandidāti. Latvijas Televīzija. Panorāma. 17.09.2003.  
191 Evas Salomonas (Eve Salomon), apraides mediju pētnieces, ekspertes, komentārs par Latvijas elektronisko mediju 
uzraudzības sistēmas neatkarību ierobežojošajiem riska faktoriem. 01.05.2009.  
192 Turpat.   
193 Latvijas Republikas Saeima. Radio un televīzijas likums, 42. pants (spēkā no 11.09.2005.), likums ar grozījumiem, 
kas izdarīti līdz 12.12.2008. 
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vilšanās parlamentā, un tad arī nebija tik ļoti politizētas šīs dažādo amatu un padomju izveidošanas. 

Pašreizējā situācijā redzam, ka pēdējo gadu laikā ir aktualizēta diskusija par šīm politiskajām 

padomēm - ne tikai par NRTP, bet arī par dažādu uzņēmumu padomēm, izvēršot diskursu, cik tās 

ļoti ir politizētas un ka tajās ir nepieciešami profesionāļi.194 „Nav noslēpums, ka NRTP locekļi tiek 

saskaņoti koalīcijas padomes sēdēs. Tātad – tas ir politisks mehānisms, kam nav saistības ar 

profesionalitāti vai uzticamību. Tas, ko mēs redzam, ir, ka ļoti bieži politiskās partijas virza savus 

deputātus vai aktīvos partijas biedrus. Partejiskā piederība ir viens no pirmajiem rādītājiem, kas 

viennozīmīgi liecina par angažētību un neliecina par institūcijas neatkarību.”195 Līdzīgi norāda A. 

Rožukalne, ka pastāv neoficiālā informācija, kuru viņas avoti apstiprina, ka pirms stāšanās amatā 

NRTP locekļiem ir tikšanās ar politiķiem, un viņiem ir kaut kas jāapsola. Līdz ar to tiek panāktas 

kādas vienošanās, par ko tiek saņemts amats un atbalsts, un likšana mierā, un, iespējams, ka šīs 

aizkulišu vienošanās izskaidro arī NRTP darbības absurdumu. „Ir lēmumu, kuru pamatojumu ir grūti 

saprast, jo padomē tomēr strādā arī cilvēki, kas katrs atsevišķi savā jomā ir ko sasnieguši, 

kompetenti, cienījami, bet viņu kopīgais balsojums par dažādiem jautājumiem un darba efektivitāte 

ir lēna, smagnēja, nespējot ko panākt, kas liecina par kādu citu interešu pastāvēšanu.196 Šajā 

kontekstā R. Tjarve atzīst, ka arī paši padomes locekļi publiskajā vidē ir izteikušies, ka galvenie 

lēmumi, kas, piemēram, ir saistīti ar LR un LTV vadības iecelšanu vai atcelšanu, budžetiem vai 

citiem jūtīgiem jautājumiem, tiek saskaņoti ar politiskajām partijām. „Nelaiķis A. Jakubāns atklāti 

pateica, ka viņam pirms balsojuma par LTV direktora iecelšanu zvanījuši politiķi un teikuši, par ko 

balsot. Tā ir redzamā puse, kas uz to norāda. Neredzamā –diskutējot par šīm politiskajām padomēm, 

nevienam nav nekādu ilūziju, ka padomju ielikteņi neatskaitās saviem ielicējiem.”197 80% aptaujāto 

NRTP locekļu atzīst, ka virzīšanas kārtība ietekmē uzticēšanos viņu darbam. Tikpat arī atzīst, ka 

kārtība ietekmē neatkarīgu NRTP darbību. 40% atzīst, ka ir saņemti konkrēti mājieni vai obligāti 

izpildāmas prasības no politiskās vai ekonomiskās vides cilvēkiem.  

ZZS atbildē atklāti atzīst, ka „pirms kandidātu virzīšanas deputāti frakcijās uzklausa 

iespējamos kandidātus un tādā veidā nosaka, vai viņiem ir atbilstoša kvalifikācija, lai darbotos 

NRTP,”198 kas rada necaurskatāmu sarunu risku. Ja kandidāta pieredze, atbilstība noteiktiem 

kritērijiem, mediju attīstības redzējums ir pieejams publiski, ja arī iedzīvotājiem, medijiem un 

politiķiem iepriekš ir iespēja analizēt šo kandidātu skatījumus noteiktos jautājumos, tad tiek panākta 

                                                 
194 Intervija ar Rolandu Tjarvi, mediju ekspertu, bijušo NRTP locekli, bijušo LTV ģenerāldirektoru, 21.04.2009.  
195 Turpat.   
196 Intervija ar Andu Rožukalni, mediju eksperti, 24.04.2009. 
197 Intervija ar Rolandu Tjarvi, mediju ekspertu, bijušo NRTP locekli, bijušo LTV ģenerāldirektoru, 21.04.2009.  
198 ZZS Saeimas frakcijas atbilde uz informācijas pieprasījumu, 12.05.2009.  
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lielāka atklātība un iespēja publiskajā telpā analizēt kandidātu atbilstību ieņemamajam amatam, kā 

arī kandidātam ir iespēja iepazīstināt sabiedrību ar savu mediju jomas attīstības redzējumu un 

motivāciju. JL uzskata, ka pašlaik būtiskākā problēma ir tā, ka NRTP locekļi acīmredzami pakļaujas 

atsevišķu politiķu un partiju spiedienam, saistot šo jautājumu ar faktu, ka locekļus faktiski izvēlas 

politiķi.199 

Attiecīgi šobrīd saskaņā ar normatīvajiem aktiem NRTP locekļus virza tikai Saeimas 

deputāti, kas tiek uzskatīts par tiešu neatkarības no politiskās ietekmes riska faktoru. Arī S. Harveja 

atzīst, ka tas ir riska faktors, kas saistāms ar politiskā spiediena vai ietekmes piemērošanas iespēju, 

kur indivīdam vai atsevišķai politiskajai partijai ir iespējas gūt kādas priekšrocības, kas ir likumiski 

jāizslēdz.200 

 Lai situāciju uzlabotu, parlamentārā uzraudzības modeļa vietā Latvijā ir jāveido pilsoniskais 

vai korporatīvais modelis, kas pēc D. Boljēra paredz plašāku pārstāvniecību un tādējādi ir arī 

stiprinošs neatkarības no politiskās un arī ekonomiskās ietekmes faktors. Arī Atvērtās sabiedrības 

institūta pētījumā secināts, ka sabiedrisko organizāciju pārstāvniecība NRTP būtiski uzlabotu 

pašreizējo sistēmu.201 2005. gadā virzītajā likumprojektā bija iekļauta nevalstisko organizāciju 

virzītu kandidātu pārstāvniecība, bet šajā gadījumā pētījuma autori norādīja uz risku, ka 

likumprojektā nebija noteikts, kuras NVO varēs izvirzīt kandidātus, kas iezīmē risku, ka ar valdību 

saistīta vai valdības finansēta NVO varētu izvirzīt valdībai tīkamus kandidātus.202 Turklāt 2009. 

gada 11. martā LR Saeimas Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai tālāk iesniegtais 

Elektronisko mediju likumprojekts paredz, ka NRTP locekļu kandidātu virzīšanas tiesības tiktu arī 

piešķirtas „nevalstiskajām organizācijām, kas darbojas mediju un cilvēktiesību jomā”,203 kas arī ir 

nekonkrēts definējums. Arī O. Kastēns intervijā pauda viedokli, ka, viņaprāt, pašreiz izstrādātais 

jaunais elektronisko mediju likums faktiski nosaka kādu konkrētu sabiedrisko organizāciju, kas būtu 

tiesīga virzīt savus kandidātus.204 Līdz ar to var secināt, ka arī plānotais modelis potenciāli ietver 

formālu sabiedrības interešu pārstāvniecības iesaisti, tādējādi nenovēršot neatkarību ierobežojošais 

riska faktoru, lai arī tiktu izveidots korporatīvais uzraudzības institūcijas pārvaldes modelis 

                                                 
199 JL Saeimas frakcijas atbilde uz informācijas pieprasījumu, 23.05.2009.  
200 Silvijas Harvejas, profesores, apraides mediju ekspertes, komentārs par Latvijas elektronisko mediju uzraudzības 
sistēmas neatkarību ierobežojošajiem riska faktoriem, 15.04.2009. 
201 Open Society Institute, EU Monitoring and Advocacy Program. Network Media Program. Televīzija Eiropā: 
likumdošana, politika un neatkarība, pp. 196. 
202 Turpat.  
203 NRTP. Elektronisko mediju likumprojekts, 2009. gada 11. marts. http://www.nrtp.lv/lv/padome/aktualitates/608-
likumprojekts-elektronisko-mediju-likums (NRTP interneta mājas lapa; aplūkota 02.04.2009.).  
204 Intervija ar Oskaru Kastēnu (LPP/LC), bijušo Saeimas Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas vadītāju, Saeimas 
deputātu, 24.04.2009. 



 50

A. Rožukalne gan norāda, ka Latvijā kopumā mediju organizācijas ir maz un ļoti vājas. Viņa 

uzskata, ka izvirzītāju lokā varētu iekļaut arī biznesa organizācijas vai medijus, bet pilnībā kā 

izvirzītājus vajadzētu izslēgt politiskās partijas. Viņasprāt, ja, piemēram, mediju u.c. organizācijas 

tiek izvērtētas pēc noteiktiem faktoriem, kādēļ tās būtu tiesīgas izvirzīt kandidātus NRTP locekļa 

amatam, tad politisko partiju līmenī, viņasprāt, šīs jēgas nav, izņemot partijas izdevīgums un 

kontrolēšanas iespēja. Rožukalne uzskata, ka arī katra locekļa kvalitātes problēmu varētu atrisināt, ja 

izvirzīšanas procesā iesaistītu pašus medijus, jo tad tiem būtu lielāka atbildības sajūta. „Tādējādi 

varētu izmainīt arī to attiecību modeli, jo pašlaik ir tā, ka no mediju puses ir divu veidu uzvedība vai 

uztvere attiecībā uz NRTP – ir bailes, jo sabiedriskos medijus var stingri kontrolēt, kas jau tāpat 

tagad notiek caur vadību, caur finanšu plūsmu. Savukārt komerciālos medijus padome soda – kā ar 

pātagu vai būtībā vicinās ar to, jo faktiski viņi nevar nosodīt, jo ir ārkārtīgi pietuvinājusies Līdakas 

vadītajai Raidorganizāciju asociācijai un būtībā diezgan daudz izpilda komerciālo mediju intereses, 

kas varbūt ir pretrunā ar sabiedrisko mediju interesēm.”205 O. Rubenis gan asi kritizē medijus kā 

kandidātu izvirzītājus, jo, viņaprāt, reālajā dzīvē arī viņi izvirzīs sev vēlamus cilvēkus. Tādējādi O. 

Rubenis iezīmē ekonomiskās ietekmes risku. „Tas būs vēl trakāk, jo mediji uzreiz iestāsies ar lobiju. 

Ja politiskās partijas iestājas par spiedienu tāpēc, ka tās domā par nākamajām vēlēšanām ar kāda 

konkrēta cilvēka starpniecību ko panākot, tad komerciālie mediji iestāsies par lobiju. Tādā gadījumā, 

piemēram, LNT vai TV3 būs svarīgi, lai padomē vienmēr būtu viens cilvēks, kas, pirmkārt, paziņo 

par to, kas padomē notiek, kādi būs lēmumi un kādas kontroles paredzētas utt. Tāpat jau droši vien, 

ka tas kādā veidā notiek. Otrkārt, ja mediji ieteiks, tad tie arī zinās, kādā konkrētā laikā padome 

plāno mediju kontroli, un šajā laikā tie būs perfekti.”206  

E. Salomona līdzīgi kā S. Harveja iesaka radīt mehānismu, lai izveidotu cilvēku grupu, kas 

strādātu neatkarīgi un kas pārstāv iespējami dažādas intereses, ietverot sievietes un lielākās etniskās 

minoritātes. Viņa iesaka atļaut, piemēram, katrai politiskajai frakcijai izvirzīt nevis pašu izraudzītus 

kandidātus, bet gan tos apstiprināt, apsverot nevalstisko organizāciju virzītās nominācijas.207  

Sabiedrības iesaistes (pilsonisko vai korporatīvo) modeli atbalsta arī bijušais LTV 

ģenerāldirektors J. Holšteins uzskatot, ka plašsaziņas līdzekļus pārraudzīt vajadzētu demokrātiskāk 

pārstāvētai padomei: „Pārstāvniecībai būtu jābūt plašākai; ne tikai no Saeimas izvirzītiem un 

ievēlētiem politisko partiju pārstāvjiem. Ja LTV darbojas kā sabiedriskā televīzija, nevis kā valsts 

                                                 
205 Intervija ar Andu Rožukalni, mediju eksperti, 24.04.2009. 
206 Intervija ar Ojāru Rubeni, bijušo NRTP priekšsēdētāju, 27.04. 2009. 
207 Evas Salomonas, apraides mediju pētnieces, ekspertes, komentārs par Latvijas elektronisko mediju uzraudzības 
sistēmas neatkarību ierobežojošajiem faktoriem. 01.05.2009.  
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televīzija, tad to ir arī jāpārstāv sabiedrībai.”208 Arī O. Kastēns uzskata, ka ir jāveido efektīvāks 

NRTP darbības modelis. „Piekrītu, ka, iespējams, padomē varētu mainīt tās locekļu apstiprināšanas 

principus. Ja cilvēks ir politiski apstiprināts, viņš netiek uzskatīts par ekspertu, bet gan par politisku 

cilvēku.”209 TB/LNNK atbildē norāda, ka „jebkura ievēlēšana vai atcelšana, kas notiek ar Saeimas 

lēmumu (vai tādā vai citādā veidā piedaloties valdībai) nevar būt brīva no politiskas ietekmes, ko arī 

parāda NRTP sastāvs,”210 tomēr politiķiem ir jāapzinās, ka kandidāta izvirzīšana nav ietekmes 

nodrošināšanas veids. Saeimas uzdevums ir apstiprināt funkciju veikšanai atbilstošākos kandidātus, 

kas strādā sabiedrības, nevis atsevišķu politisko spēku interesēs. 

 Ā. Kleckins uzskata, ka sistēma, kurā faktiski partijas izvirza kandidātus ir nepieņemama, tādēļ 

NRTP piedāvājusi, ka kandidātus virza sabiedriskās organizācijas un no ieteiktajiem kandidātiem 

notiek tālākā atlase. „Tad vismaz ir kāda sabiedriskā nevis tikai - politiķu doma.”211 

Tādējādi var secināt, ka Latvijā ir nepieciešama plašāka sabiedrības un profesionāļu 

pārstāvniecība šajā institūcijā, kā arī ir jāmaina kandidātu izvirzīšanas procedūra, nosakot, ka savus 

kandidātus var virzīt arī profesionālās apvienības, NVO un akadēmiskā vide, lai nodrošinātu pēc 

iespējas plašāku pārstāvniecību un neatkarību no politiskās ietekmes. Šādi modeļi pastāv visās ES 

valstīs, kas definētas kā homogēnās vai nehomogēnās valstis. Latvijā par šādu modeli diskusijas 

norit jau kopš 1999. gada, tomēr pie varas esošās amatpersonas izmaiņas nav akceptējušas.  

 Pašlaik likumdošana neparedz nedz konkrētus amata atbilstības kritērijus, nedz sabiedrisko 

organizāciju kritērijus, nedz arī atklātu kandidātu izvērtēšanas procedūru, likumā nosakot kandidātu 

aprakstu pieejamību publiskajā vidē, kas veicinātu diskusiju par viņu atbilstību ieņemamajam 

amatam. Likums vienīgi nosaka, ka „izvirzīto kandidātu sarakstu publicē laikrakstā Latvijas 

Vēstnesis, norādot katra kandidāta vārdu, uzvārdu, dzīvesvietu, darbavietu un ieņemamo amatu 

(nodarbošanos). ” 212 Līdz ar to pašreiz spēkā esošā likumdošana ietver neatkarību ierobežojošos 

riska faktorus gan no politiskās, gan ekonomiskās ietekmes.  

3.2.4.2. Kandidātu ievēlēšanas kārtība 

NRTP veido deviņu locekļu sastāvs, kuru ievēl Saeima.213 Lai kāda persona varētu kandidēt 

NRTP locekļa amatam, to ir jāizvirza balsošanai Saeimas Kārtības rullī noteiktajā kārtībā ne mazāk 

                                                 
208 Beitika I. Kas notiek Latvijas Televīzijā? Uz Delnas. 2005, vol. 2, no. 13, pp. 9.  
209 Intervija ar Oskaru Kastēnu (LPP/LC), bijušo Saeimas Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas vadītāju, Saeimas 
deputātu, 24.04.2009. 
210 TB/LNNK Saeimas frakcijas atbilde uz informācijas pieprasījumu, 15.05.2009. 
211 Intervija ar Ābramu Kleckinu, NRTP padomes priekšsēdētāju, 25.04. 2009. 
212 Latvijas Republikas Saeima. Radio un televīzijas likums (spēkā no 11.09.2005.), likums ar grozījumiem, kas izdarīti 
līdz 12.12.2008. 
213 Turpat, 42. pants. 
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kā pieciem Saeimas deputātiem, iesniedzot savu priekšlikumu Saeimas Prezidijam (sākotnēji 

Saeimas Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai). NRTP priekšsēdētāju un viņa vietnieku 

aizklāti ievēl NRTP locekļi 14 dienu laikā pēc iepriekšējā priekšsēdētāja un viņa vietnieka pilnvaru 

laika izbeigšanās.214 NRTP locekļa oficiālais pilnvaru laiks ir četri gadi.215 Tā kā Radio un 

televīzijas likumā noteiktā ievēlēšanas kārtība ir tiešā veidā saistīta ar attiecīgā brīža vadošo 

politisko spēku, visbiežāk koalīcijas partiju, izvēli, kas nav balstīta iepretim noteiktiem amata 

kritērijiem, identificējams tiešs NRTP neatkarības no politiskās ietekmes riska faktors.  

R. Tjarve komentē, ka, ja mēs dzīvojam demokrātiskā valstī, kur parlamentam sabiedrība 

deleģē kādas savas tiesības, tad principā pret šādu sistēmu īpašiem iebildumiem nevajadzētu būt. 

Kārtība, ka parlaments apstiprina šāda veida institūciju, ir loģiska.216 Arī O. Rubenis norāda, ka pēc 

pamata principiem NRTP strādā pareizi. Reālā situācija ir līdzīga sarunām „atlaist Saeimu” 

kontekstā. Ja atlaižam Saeimu, tad atlaižam arī šādu padomi. Pamatprincips ir pareizs – ir vēlēšanas, 

tauta ievēl Saeimu, strukturāli Saeimai ir noteikts procentuālais skaits no partijām, kā tauta ir 

balsojusi, tā tam strukturāli būtu jāatbalsojas šādā padomē. Vienīgā lieta, kas būtu – likumā būtu 

jāievieš uzstādījums, ka ir jābūt precīzi arī opozīcijas un pozīcijas sabalansētībai. Tieši tāpat – ja 

tauta ir nobalsojusi, tad opozīcijai ir jābūt arī padomē.217 Viņš arī uzskata, ka ir jābūt arī nevalstisko 

organizāciju pārstāvniecībai.218 Lai arī O. Rubenis piedāvā pozīcijas un opozīcijas sabalansēšanu, 

tomēr NRTP locekļu nomaiņas mehānisms nenodrošinātu šādu balansu, jo locekļi nomainās 

pakāpeniski un, otrkārt, ja NRTP nav jāpārstāv partejiskās intereses, tādēļ partiju balanss nav 

pamatots. Pastāvot šādam modelim, neatkarības ierobežojošie riska faktori jebkurā gadījumā netiktu 

novērsti un sabiedrības un mediju uzticēšanās šādas padomes darbam, visticamāk, arī turpmāk 

neveidotos. D. Buceniece uzsver, ka sākotnēji izstrādātais modelis paredzēja, ka NRTP locekļus 

izvirza ne mazāk kā pieci deputāti, kas ir no dažādām partijām, - ko varot saprast arī no Saeimas 

stenogrammas. Uzskatot, ka tas ir pats par sevi saprotams, likumā to neierakstīja, bet praksē 

sākusies „tirgošanās” un padomes locekļus „dalīšana” atbilstoši koalīcijas partiju sastāvam.219 

Lai arī Eiropas valstīs tiecas šo institūtu un medijus pēc iespējas nošķirt no politiskās 

ietekmes un radīt pēc iespējas neatkarīgus apstākļus, ko literatūrā definē kā „deregulāciju”, Latvijā 

identificējami gadījumi, kad notiek pretējs process, kur politiskā elite tiecas radīt apstākļus, kas tieši 

samazinātu NRTP darbības neatkarīgumu. Piemēram, līdz 2003. gadam politiskā pārstāvniecība 
                                                 
214 Turpat.  
215 Turpat, 43. pants.   
216 Intervija ar Rolandu Tjarvi, mediju ekspertu, bijušo NRTP locekli, bijušo LTV ģenerāldirektoru, 21.04.2009.  
217 Intervija ar Ojāru Rubeni, bijušo NRTP priekšsēdētāju, 27.04. 2009. 
218 Turpat.  
219 Intervija ar Daci Bucenieci, NRTP priekšsēdētāja vietnieci, 05.05.2009.   
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NRTP bija ierobežota ar likumu – ne vairāk kā trīs vienas politiskās partijas biedri, kuru 2003. gada 

jūnijā līdz ar likuma grozījumiem atcēla. Šī norma gan netraucēja iecelt bezpartejiskus kandidātus, 

kas „simpatizē” kādai konkrētai politiskai partijai, bet formāli ar to saistīti nav.220 Tiesiski jebkāda 

veida politiskā ietekme nav pieļaujama, tomēr riska faktori neatkarības nodrošināšanā saskatāmi ne 

vien likumiskajās procedūrās, bet arī uzraudzības reālajā sistēmā, kur politiskās partijas medijos 

atklāti norādījušas uz NRTP amatu „dalīšanu” pēc proporcionalitātes principa Saeimā pie varas 

esošo partiju vidū. Kā piemēru var minēt NRTP locekļu vēlēšanas 2003. gadā. Toreiz LTV ziņu 

raidījums Panorāma ziņoja, ka, lai gan atklātībā visas koalīcijas partijas bija solījušas atbalstīt 

“Jaunā laika” izvirzīto kandidātu, deputātes I. Druvietes palīgu D. Šēnbergu, slēgtais parlamenta 

balsojums pierādīja, ka solījums netiek pildīts un daļa valdošo frakciju deputātu slepus sekmējuši 

opozīcijā esošās TP piedāvātā P. Bankovska ievēlēšanu.221 To, ka premjera vadītajai partijai nav 

izdevies panākt abu savu piedāvāto pārstāvju ievēlēšanu, “Jaunā laika” Saeimas frakcijas 

priekšsēdētājs K. Kariņš nosaucis par koalīcijas partneru nodevību.222 Līdzīgi 2007. gadā neievēlēja 

TB/LNNK virzīto kandidātu Tomeli, un partija komentēja, ka „koalīciju tas nekādi nestiprinās”.223 

Līdz ar to var secināt, ka partijas vēlēšanas uztver kā ietekmes sfēras amatu sadali, publiskajā vidē 

neanalizējot ievēlēto kandidātu atbilstību amatam. Jāatzīmē, ka 2003. gadā jau apmēram mēnesi 

pirms vēlēšanām deputāti atklāti atzina, ka „koalīcija jau ir lēmusi balsot par koalīcijas partneriem 

[E.Jaunups].”224 Toreiz J. Jurkāns Panorāmai norādīja: „Ja ZZS prasa divas vietas, mēs prasām trīs, 

mēs esam lielāka partija...”, kas ļauj identificēt neatkarību ierobežojošu riska faktoru NRTP amata 

kandidātu ievēlēšanas procesā. JL šo, viņuprāt, nodevību atceras arī vēlāk, kad 2004. gadā JL 

pieprasīja Satiksmes ministra A. Šlesera demisiju, pamatojot to ar šādu argumentāciju -„partiju 

finansēšanas likuma grozījumi, KNAB vadītāja un NRTP vēlēšanas”. Pēc Repšes teiktā šo 

jautājumu lemšanā LPP rīkojusies kā opozīcijas partija, - tādēļ arī izpelnījusies viņa nežēlastību. Arī 

Šlesers neesot veicis savus pienākumus,225 kas ļauj izdarīt secinājumu, ka politiskajām partijām ir 

svarīgi, ka NRTP strādā viņu izvirzīti (iespējams, viņiem lojāli) cilvēki, nevis neatkarīgi izvēlēti 

profesionāļi. Savukārt 2007. gada NRTP locekļu vēlēšanās, kad Saeima nepārvēlēja bijušo NRTP 

vadītāju A. Berķi (ZZS), tad ZZS to komentēja kā koalīcijas kārtējo nodevību. ZZS izteicās, ka „ka 

                                                 
220 Latvijas Republikas Saeima. Radio un televīzijas likums (spēkā no 11.09.2005.), likums ar grozījumiem, kas izdarīti 
līdz 12.12.2008. 
221 Krenberga O. Saeima atkal vēl NRTP locekļus. Latvijas Televīzija. Panorāma. 08.10.2003.  
222 Turpat. 
223 Delfi. Saeima neatbalsta TB/LNNK un ZZS kandidātu iecelšanu NRTP. 
http://www.delfi.lv/archive/article.php?id=19120264&ndate=1191445200&categoryID=193 (portāla Delfi interneta 
mājas lapa; aplūkota 23.05.2009.). 
224 Migla M. Izvirzīti jaunie NRTP kandidāti. Latvijas Televīzija. Panorāma. 17.09.2003.  
225 Krēvics J. Repše pieprasa Šlesera demisiju. Latvijas Televīzija. Panorāma. 26.01.2004.  
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viņiem esot bijusi negaidīta ziņa un esot gaidāms, ka pāridarījums netiks aizmirsts, turpmāk sadalot 

amatus – tai skaitā valdībā”.226 

  Ā. Kleckins intervijā arī atzīst, ka viņam neesot nekādas drošības, ka NRTP locekļi balso par 

kādu jautājumu nevis tāpēc, ka viņi tā uzskata – vismaz daļa, bet gan tāpēc, ka viņiem teica tā 

balsot. „Zinu tādus balsojumus arī tagad”.227 NRTP vadītājs gan nevēlējās tos atklāt, bet norādīja, 

ka, tos izskatot, tāpat būšot skaidrs. Viņš vienīgi atzina, ka ir bijis balsojums, kurā viņa vietniece D. 

Buceniece nobalsojusi, „kā es saprotu, stipra spiediena dēļ. Nezinu kāda, bet es viņai skaidri to 

pateicu. Protams, mums var atšķirties balsojumi, un tas ir saprotami, jo ir svarīgi, lai ir labs 

risinājums.”228  

Savukārt A. Rožukalne uzskata, ka O. Rubeņa ilggadējā sekretāre vai palīdze D. Buceniece 

kā NRTP locekle ir absurds, kas liecina par kādām aizkulišu interesēm, jo, viņasprāt, lai ieņemtu 

NRTP priekšsēdētāja vietnieces amatu, D. Bucenieces kompetences līmenis ir neatbilstošs, kā 

rezultātā politiķiem ir iespējas ar šādu cilvēku manipulēt.229 D. Bucenieci 2007. gadā vienoti 

izvirzīja tā laika koalīcijas partijas LPP/LC un TP. NRTP locekļu saistība ar izvirzītāj-partijām 

pirms un pēc darba NRTP atspoguļota darba 4. pielikumā.  

 Kopumā gan Ā. Kleckins, gan O. Rubenis, gan arī medijos A. Berķis ir atzinis, ka NRTP 

locekļu ievēlēšanas kārtība kopumā rada neuzticēšanos NRTP darbam un vājina tās efektivitāti, 

neatkarīgumu gan no politiskās, gan arī no ekonomiskās ietekmes. Piemēram, A. Berķis atzīst, ka 

ikreiz, kad NRTP centusies, piemēram, Panorāmai norādīt uz NRTP fiksētiem pārkāpumiem, tiek 

atbildēts, ka NRTP ir politizēta un ka tādā veidā tiekot realizētas kāda politiska spēka intereses.230 

Līdz ar to arī mediju neuzticēšanās ir izveidotās sistēmas rezultāts, kuru politiskā elite nevēlas 

mainīt. Otrkārt, O. Rubenis atzīst, ka viņš pats ir „izbaudījis”, ka NRTP locekļiem tiek uzlikts par 

pienākumu kā noteikti balsot. Viņš šo situāciju min kontekstā ar sabiedrisko mediju vadītāja izvēli, 

kas viņaprāt, notiek vieglprātīgi un tādējādi notiek kāda aprobežošanās vai uzlikts pienākuma 

balsojums tiem locekļiem, kas ir politiski ievēlēti un kas līdz ar to nav pietiekami neatkarīgi no 

politiskajām partijām. „Viņi vienmēr iebalsos cilvēkus, kuri kādā veidā vairākumam varētu būt 

izdevīgi. Cits jautājums ir par to, vai viņi tomēr ir vai nav izdevīgi.231 Saistībā ar LTV 

ģenerāldirektora vēlēšanām 2008. gadā, NRTP priekšsēdētājs A. Kleckins intervijā laikraksta 

Dienas Bizness pielikumam atzinis, ka viņš ir zinājis, ka “attiecīgi cilvēki E. Kotu grib pataisīt par 
                                                 
226 Krenberga O. NRTP vēlēšanas. Latvijas Televīzija. Panorāma. 04.10.2007.  
227 Intervija ar Ābramu Kleckinu, NRTP padomes priekšsēdētāju, 25.04. 2009. 
228 Turpat.  
229 Intervija ar Andu Rožukalni, mediju eksperti, 24.04.2009. 
230 Beitika I., Seļicka Ž., (2005). NRTP vajadzīgas reformas. Uz Delnas. 2005, vol. 2, no. 13, p. 10-11.  
231 Intervija ar Ojāru Rubeni, bijušo NRTP priekšsēdētāju, 27.04. 2009. 
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LTV ģenerāldirektoru,”232 viņš gan arī pats nobalsoja par viņa kandidatūru. Šis balsojums atainoja 

koalīcijas balsojumu valdībā, kur pret balsoja vien tā laika opozīcija - JL virzītie kandidāti - pret (2) 

un par (5)233, kas var būt sakritība, bet šajā gadījumā NRTP locekļi medijiem iepriekš neslēpa 

iespējamās politiskās „vēlmes”.  

Līdz ar to var secināt, ka gadījumā, ja parlaments gribētu izveidot iespējami efektīvāku un 

neatkarīgāku uzraudzības institūcijas modeli, tad šī sistēma tiktu kvalitatīvi analizēta un piedāvāti 

attiecīgi risinājumi, kas ietvertu ne tikai asas diskusijas par kandidātu ievēlēšanas kārtību un 

finansēšanas kārtību, kas ir pamata neatkarības no politiskās ietekmes ierobežojošie riska faktori, bet 

gan noritētu debates arī par stratēģiskiem mediju politikas un mediju vides attīstības jautājumiem, 

kas valstiski būtu nozīmīgi, lai stiprinātu demokrātiju un veicinātu izglītota un pilsoniski līdzdalīga 

iedzīvotāju kopuma veidošanu. Kopumā var secināt, ka pašreizējā izvirzīšanas un ievēlēšanas 

kārtība ir nozīmīgs NRTP neatkarību ierobežojošs riska faktors. 

3.2.4.3. Kandidātu atcelšanas kārtība 

Saeima var atsaukt locekli no pienākumu pildīšanas pirms termiņa, ja pārkāptas Radio un 

televīzijas likuma 43. un 44.pantā noteiktās prasības – ja triju mēnešu laikā neattaisnoti nav 

apmeklētas vairāk nekā puse no sēdēm, ja pieļauta nolaidība vai likuma apzināta pārkāpšana, kas 

izraisījusi būtiskas sekas, ja pārkāpti noteikumi, kas likumā regulē interešu konflikta novēršanu 

(43.pants).234 Atbrīvošanas no amata kārtība likumā ir noteikta nekonkrēti, jo jēdziens būtiskas sekas 

ir interpretējams plaši un var radīt neatkarības apdraudējuma risku, ja likumdošana neskaidro 

kritērijus vai procedūras, pēc kurām pārkāpums tiek konstatēs. Līdz šim „saskaņā ar šiem 

nosacījumiem neviens padomes loceklis atlaists nav”.235 Vienīgi 2004. gadā Korupcijas novēršanas 

un apkarošanas birojs (KNAB) piespieda divus locekļus atkāpties, jo viņi ieņēma amatus citās valsts 

institūcijās, kas nebija savienojams ar darbību NRTP.236 Toreiz Saeimā bija iesniegts lēmuma 

projekts „Par Imanta Rākina pirmstermiņa atsaukšanu no Nacionālās radio un televīzijas padomes 

priekšsēdētāja amata”, pret kuru nobalsoja 50, „par” – 39 deputāti, un lēmuma projekts netika 

                                                 
232 Vonda L. Kleckins par zvanu „no augšas”. Latvijas Televīzija. Panorāma, 20.03.2008.  
233 Ādamsone A. LTV ģenerāldirektora amatā apstiprina Kotu. http://www.leta.lv/archive_item.php?id=37C3A362-
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234 Latvijas Republikas Saeima. Radio un televīzijas likums, 43. pants (spēkā no 11.09.2005.), likums ar grozījumiem, 
kas izdarīti līdz 12.12.2008. 
235 Open Society Institute, EU Monitoring and Advocacy Program. Network Media Program. Televīzija Eiropā: 
likumdošana, politika un neatkarība, pp. 194-195. 
236 Turpat.  
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izskatīts. Atbildīgā Saeimas komisija likuma projekta neatbalstīja, argumentējot, ka tā nesaskata šīs 

radītās „būtiskās sekas”,237 kas pierāda šī riska pastāvēšanu. 

 1997. gadā Saeima plānoja likumdošanā radīt grozījumus, kas tai ļautu bez motivācijas atcelt 

no amata NRTP locekļus, ko NRTP toreiz vērtēja kā tiešu politiskās ietekmēšanas mēģinājumu un 

kā soli cenzūras atjaunošanas virzienā,238 kas pierāda Latvijas politiskās elites mēģinājumus 

ierobežot NRTP neatkarību. Aptaujātie NRTP locekļi 100% atzīst, ka pašreizējā kārtība viņiem ir 

izprotama, bet viens loceklis atzīst, ka ir saņemti mājieni no politiskās elites par nepamatotu 

atstādināšanu.  

 Nekonkrētās regulācijas dēļ gadījumā, ja tiek ievēlēti locekļi, kas likumā noteiktās funkcijas 

un sekojošos pienākumus nespēj atbilstoši veikt, viņu atstādināšana šo iemeslu dēļ nav iespējama. 

No otras puses autori norāda, ka šādas parlamenta pilnvaras nedrīkst būt plašas un patvaļīgas, kas 

apdraud institūcijas neatkarību, bet likumdošanā ir jādefinē skaidri kritēriji, izvērtēšanas sistēma un 

procedūra, kādos gadījumos un kādā veidā atstādināšanas procedūra ir iespējama. Turklāt EP 

Ministru komiteja rekomendācija par apraides sektora uzraudzības iestāžu neatkarību un funkcijām 

nosaka, ka ir precīzi noteikumi par iespēju atstādināt uzraudzības iestādes locekļus, lai nepieļautu, 

ka atstādināšana tiek izmantota kā politiskā spiediena veids.239  

3.2.4.4. Pilnvaru laiks, locekļu nomaiņas kārtība 

NRTP locekļu vēlēšanas notiek ik pēc diviem gadiem, nomainot vai pārvēlot locekļus, kuri 

nostrādājuši visu vai daļēju pilnvaru laiku.240 Līdz ar to tiek nodrošināts, ka uzraudzības institūcijas 

locekļu maiņa nenorit reizē ar parlamenta sasaukuma maiņu, kas atbilst neatkarības nodrošināšanas 

priekšnosacījumiem. Šādu praksi ievēro „lielākā daļa Eiropas valstu, kur pilnvaru termiņi paredz 

pakāpenisku regulatora locekļu nomaiņu, lai izvairītos no piesaistes parlamentārajam ciklam. 

Tādējādi netieši tiek atzīta pastāvīga un visaptveroša politisko partiju ietekme uz formāli 

autonomajām uzraudzības iestādēm – par spīti mēģinājumiem ieviest pret to likumīgas barjeras.241 

Izvērtējot ievēlēšanas un atcelšanas kārtības kritēriju, kopumā var secināt, ka NRTP 

regulējošajā likumdošanā un tās darbībā identificējami neatkarību ierobežojošie riska faktori, jo, 

                                                 
237 Latvijas Republikas Saeima. Latvijas Republikas 8. Saeimas pavasara sesijas desmitā sēde. 2004. gada 10. jūnija 
stenogramma. 
238 Krenberga O. Nacionālā radio un televīzijas padome. Latvijas Televīzija. Panorāma, 29.10.1997.  
239 Eiropas Padomes Ministru komiteja. (2000). Dalībvalstu Ministru komitejas Rekomendācija Rec(2000)23 par 
regulatoru neatkarību un funkcijām apraides sektorā. Apstiprinājusi Ministru komiteja 2000. gada 20. decembrī, 735. 
Ministru pārstāvju sanāksmē.  
240 Latvijas Republikas Saeima. Radio un televīzijas likums, 43. pants (spēkā no 11.09.2005.), likums ar grozījumiem, 
kas izdarīti līdz 12.12.2008. 
241 Open Society Institute, EU Monitoring and Advocacy Program. Network Media Program. Televīzija Eiropā: 
likumdošana, politika un neatkarība, pp. 45. 



 57

pirmkārt, NRTP amata kandidātus izvirza tikai politiskās partijas, kas nenodrošina plaši 

demokrātisku pārstāvniecību. Kā pierāda prakse Rietumeiropas valstīs, šāda kārtība veicina 

demokrātiskāku, atbildīgāku un neatkarīgāku uzraudzības institūcijas darbību. Otrkārt, līdzšinējā 

prakse Latvijā liecina, ka kandidāti tiek saistīti un ir saistīti ar noteiktām partijām un to interesēm, 

kuru deputāti viņus virza. Treškārt, netiek izvirzīti konkrēti kompetences kritēriji amata 

kandidātiem, kas rada risku, ka ievēlētā amata persona nav spējīga veikt noteiktās funkcijas.   

3.2.5. Interešu konflikta novēršana 

Radio un televīzijas likuma 43. pants nosaka, ka NRTP locekļi pilnvaru laikā nedrīkst 

savienot amatu ar Saeimas deputāta, MK locekļa pienākumiem vai ieņemt vēlētus citus amatus 

politisko organizāciju (partiju) vadības institūcijās un ka uz NRTP locekļiem attiecas ierobežojumi 

un aizliegumi, kas paredzēti valsts amatpersonām Korupcijas novēršanas likumā242, kuru 2002. gadā 

nomainīja likums „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā”.243 Līdz ar to var 

secināt, ka normatīvie akti formāli nodrošina šo neatkarību noteicošo priekšnoteikumu. 

Latvijā līdz šim konstatēti divi gadījumi, kad radītas bažas par iespējamu tā pārkāpšanu, - 

laiks, kad toreizējais NRTP priekšsēdētājs I. Rākins bija nolēmis kandidēt Rīgas domes vēlēšanās no 

JL saraksta, neapturot darbību NRTP. Otrs – laiks, kad Rākina vietniece D. Ķezbere vienlaikus bija 

arī deputāte Jūrmalas domē. KNAB to traktēja kā pārkāpumu un Ķezbere amatu atstāja.244 Arī 

Eiropas valstīs, kurās apraides likumdošanā ir nosacījumi par raidorganizāciju padomju locekļu 

interešu konfliktu, kā tas ir arī Latvijas gadījumā, viņiem ir aizliegts būt politisko partiju vai 

valdības struktūru locekļiem, kā arī strādāt raidorganizācijās, tiem nedrīkst būt interešu apraides 

biznesā. Tomēr, neraugoties uz šiem nosacījumiem, daudzās valstīs padomes locekļi ir saistīti ar 

politiskām aprindām, kuru interesēm tie kalpo.245 50% no visiem līdzšinējiem 34 padomes locekļiem 

pirms amata ieņemšanas NRTP (vai arī tā laikā) ir kandidējuši Saeimas vai pašvaldību vēlēšanās no 

politiskās partijas, kuras Saeimās pārstāvētie deputāti ir viņus izvirzījuši vai arī viņi ir šīs partijas 

biedri. Turklāt ir jāņem vērā, ka ir strādājuši vai strādā locekļi, kas ir bijuši saistīti ar politisko eliti 

citos veidos – kā kampaņu veidotāji, padomnieki u.c. (sk. 4. pielikumu), kas norāda uz potenciālu 

neatkarību ierobežojošu riska faktoru.  

                                                 
242 Latvijas Republikas Saeima. Korupcijas novēršanas likums (zaudējis spēku 10.05.2002.).  
243 Latvijas Republikas Saeima. Likums „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonas darbībā” (spēkā ar 
10.05.2002.), likums ar grozījumiem, kas izdarīti līdz 15.04.2009. 
244 Jaunalksne, I. Rākins kandidē vēlēšanās. Latvijas Televīzija. Panorāma. 13.01.2005. 
245 Open Society Institute, EU Monitoring and Advocacy Program. Network Media Program. Televīzija Eiropā: 
likumdošana, politika un neatkarība, pp. 44. 
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3.2.6. Uzraudzības institūcijas funkcijas, pilnvaras un kapacitāte 

Lai uzraudzības institūcija strādātu neatkarīgi, ir jābūt skaidri noteiktām darbības funkcijām 

un nepieciešamajām kompetencēm. Otrkārt, funkcijām ir jāatbilst uzstādītajiem darbības mērķiem, 

lai tie tiktu sasniegti. Treškārt, jābūt noteiktām atbilstošām darbības pilnvarām, lai mērķis tiktu 

sasniegts, piemēram, sankciju pilnvaras. Pretējā gadījumā, ja noteiktās funkcijas ir neskaidras, 

interpretējamas un ja tās nav tieši saskaņotas ar mērķiem vai sagaidāmajiem rezultātiem, pastāv 

iespēja, ka tās netiek efektīvi pildītas, kā rezultātā institūcija tās var pildīt daļējā apmērā vai arī ārēji 

to var nepamatoti kritizēt par tādu funkciju neveikšanu, kas noteikta likumdošanā. Tādējādi var 

pastāvēt gan neatkarību ierobežošanas, gan efektivitātes vājināšanas risks. Šajā apakšnodaļā 

analizēts, vai NRTP ir skaidri noteiktas funkcijas, vai tās ir piešķirtas saskaņā ar uzstādītajiem 

mērķiem un vai uzraudzības institūcijai ir pietiekamas pilnvaras, lai tās sasniegtu. Atsevišķi 

analizētas funkcijas un darbības jomas, kas teorētiski tiek aplūkoti kā nozīmīgākie neatkarību 

ierobežojošie riska faktori no politiskās un ekonomiskās ietekmes ierobežošanā.  

3.2.6.1. Funkcijas un to atbilstība mērķiem 

Radio un televīzijas likuma 41. pants nosaka, ka NRTP ir jāpārstāv sabiedrības intereses 

elektronisko sabiedrības saziņas līdzekļu jomā un jāuzrauga, lai to darbībā tiktu ievērota Satversme, 

Radio un televīzijas un citi likumi, kā arī nodrošināta vārda un informācijas brīvība.246 Savukārt 46. 

pants iezīmē konkrētākas darbības jomas, definējot pamata uzdevumus, kompetences: 1) 

elektronisko sabiedrības saziņas līdzekļu attīstības nacionālās koncepcijas izstrāde, nodrošinot 

vairāku programmu kvalitatīvas uztveršanas iespēju visā valsts teritorijā, paredzot gan sabiedrisko, 

gan komerciālo raidorganizāciju attīstību; 2) valsts budžeta projekta sagatavošana nacionālajam 

pasūtījumam, kas tiek iesniegts MK. Saeimā lemj par tā sadalījumu atbilstoši apstiprinātajam 

nacionālajam pasūtījumam pēc budžeta pieņemšanas; 3) valsts kapitāla daļu LR un LTV 

pārvaldīšana, apstiprinot to statūtus, ieceļot ģenerāldirektorus, izveidojot revīzijas komisijas un 

apstiprinot valžu sastāvu; 4) apraides atļauju un retranslācijas atļauju, kā arī speciālo atļauju 

(licenču) kabeļtelevīzijas un kabeļradio (radiotranslācijas) darbībai izsniegšana un to reģistra 

veidošana; 5) vākt, apkopot un analizēt informāciju par elektroniskajiem sabiedrības saziņas 

līdzekļiem, to darbību un attīstību Latvijā un ārvalstīs; 6) uzturēt sakarus ar citu valstu institūcijām, 

kas risina elektronisko sabiedrības saziņas līdzekļu darbības un attīstības jautājumus; 5) pasūtīt 

socioloģiskos un citus pētījumus par elektronisko sabiedrības saziņas līdzekļu darbības un attīstības 

                                                 
246 Latvijas Republikas Saeima. Radio un televīzijas likums, 41. pants (spēkā no 11.09.2005.), likums ar grozījumiem, 
kas izdarīti līdz 12.12.2008. 
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problēmām, kas nepieciešami NRTP funkciju nodrošināšanai (kompetentu lēmumu pieņemšanai); 6) 

uzklausīt, analizēt un apkopot skatītāju un klausītāju ierosinājumus, sūdzības un citu informāciju par 

elektronisko sabiedrības saziņas līdzekļu darbību, reizi gadā publicējot pārskatu; 7) kontrolēt Radio 

un televīzijas likuma ievērošanu, uzklausot un pārbaudot skatītāju un klausītāju sūdzības, kontrolējot 

programmu uzskaiti raidorganizācijās, veicot izplatīto programmu satura un kvalitātes izlases veida 

pārbaudes; 8) atkarībā no konstatēto pārkāpumu smaguma, biežuma un bīstamības NRTP ir tiesīga 

pieņemt vienu no šādiem lēmumiem: izteikt raidorganizācijai brīdinājumu; izskatīt administratīvo 

pārkāpumu lietas un uzlikt administratīvos sodus; anulēt apraides atļauju, retranslācijas atļauju, 

speciālo atļauju (licenci) kabeļtelevīzijas un kabeļradio (radiotranslācijas) darbībai vai apturēt 

raidorganizācijas darbību; iesniegt tiesā prasību par raidorganizācijas darbības izbeigšanu; nosūtīt 

materiālus tiesībaizsardzības iestādēm par krimināllietas ierosināšanu; 9) NRTP apkopo un izplata 

ziņas par raidorganizācijām un to darbību Latvijā.247 Attiecībā par programmas veidošanu NRTP 

nosaka LTV valsts pasūtījuma galvenos parametrus un katru gadu LTV un NRTP vienojas par šo 

dokumentu, kā arī sagatavo LTV budžetu apstiprināšanai Saeimā.248 Likumā noteiktie darbības 

pamatprincipi ietver prasību, ka visi NRTP lēmumi ikvienam ir publiski pieejami, institūcija veicina 

visu veidu elektronisko mediju līdztiesīgu un līdzsvarotu attīstību; tā nepieļauj monopolu veidošanos 

šajā jomā; tā veicina Latvijas nacionālajām interesēm atbilstošu programmu politiku, bet tai nav 

tiesību vērtēt radio un televīzijas programmas pirms to raidīšanas.249 NRTP, apkopojot likumā 

noteiktās funkcijas, definē šādus pamata uzdevumus: izsniegt apraides atļaujas, uzraudzība 

(monitorings), sankcijas, LTV un LR kapitāldaļu turētājs, LVRTC padome, mediju politika un 

starptautiskā dimensija.250 

 Analizējot funkciju atbilstību mērķiem, var secināt, ka, lai arī likums plaši izklāsta darbības 

jomas, tas neietver skaidru uzraudzības funkciju un atbilstoši veicamo darbību definējumu. No 

vienas puses 41. pantā tiek noteikts, ka NRTP uzrauga Radio un televīzijas likuma ievērošanu, no 

otras puses – 46. panta 8. punktā šī uzraudzība tiek reducēta līdz sūdzību izskatīšanai un 

pārbaudīšanai, izlases veida monitoringa veikšanai un programmu uzskaites kontrolei 

raidorganizācijās, nesniedzot arī skaidras norādes par nepieciešamību izstrādāt, piemēram, noteiktu 

metodoloģiju, uzraudzības regularitāti, paredzēt noteiktas atskaites ziņojuma prasības u.c. Otrkārt, 

                                                 
247 Turpat, 46. pants. 
248 Open Society Institute, EU Monitoring and Advocacy Program. Network Media Program. Televīzija Eiropā: 
likumdošana, politika un neatkarība, pp. 193. 
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250 Mellakauls, A. Mediju regulācijas un regulētāji. Nacionālā radio un televīzijas padome. 
www.elja50.lv/docs/736/KailieFakti_regulesana.pdf (ELJA 50 interneta mājas lapa; aplūkota 25.04.2009.). 
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darbības uzdevumi un darbības pamatprincipi nav skaidri saskaņoti un reizē nodalīti. Piemēram, 

pamatprincips ir nepieļaut elektronisko mediju monopola veidošanos, savukārt uzdevumos nav 

noteikta to kontrole vai arī tiesības zināt visus patiesos mediju īpašniekus. Neatkarības 

nodrošināšanas kontekstā šim principam būtu jābūt uzdevumam. Līdz ar to saskaņā ar teorētisko 

pieeju uzstādījumiem var secināt, ka noteiktais funkciju definējums implicē neatkarību ierobežojošu 

riska faktoru, kas saistāms ar nepilnīgu un nekonkrētu tiesisko institūcijas darbības regulējumu, 

radot potenciālu iespēju NRTP neveikt tai paredzētās funkcijas tādā kvalitātē, kas nodrošinātu tās 

mērķu sasniegšanu, jo īpaši virsmērķa – sabiedrības interešu pārstāvēšanu, kas iever arī elektronisko 

mediju darbības kvalitātes uzraudzību atbilstoši demokrātiskas valsts sabiedrības interesēm.  

Pēc D. Boljēra uzraudzības modeļu dalījuma, kas iezīmē uzraudzības institūciju primāro 

funkciju ievirzi, tās likumiski nostiprinot, Latvijā formāli identificējams pārvaldes modelis, kas 

uzsver sabiedrības intereses un tādējādi pieprasa valsts dalību sabiedrības kopīgā teritorijas resursa 

sadalē, veicot licenču un frekvenču sadalījumu atbilstoši valsts un iedzīvotāju vajadzībām. NRTP 

tiek definēta kā sabiedrības interešu pārstāvis, kas veic likumā noteiktās funkcijas, ietverot arī 

mediju politikas izstrādi un apraides licenču sadali. Lai šī modeļa ietvaros novērstu ārējas ietekmes 

riskus, ir jābūt ne tikai skaidri noteiktiem darbības uzdevumiem, bet arī kompetencēm, atskaitīšanās 

mehānismiem un atbilstošam finansējumam. Latvijas gadījumā šis aspekts ietver riska faktoru, jo 

likumdošanā nav nostiprināta funkcijām atbilstoša kapacitāte, nosakot konkrētas locekļu 

kompetences, neatkarīgu finansējuma avotu vai finansējumu, kas tiek piešķirts atbilstoši funkcijām.  

 60% aptaujāto NRTP locekļi atzīst, ka likumdošanā definētās funkcijas nav pilnīgas. Viens 

no viņiem ir norādījis, ka būtu nepieciešama visas nozares koordinēšana un attīstības veicināšana, lai 

arī šī funkcija jau ir viens no NRTP uzdevumiem, veidojot mediju politiku, izstrādājot nacionālo 

koncepciju. Līdz ar to ir iespējams secināt, ka arī pašiem locekļiem nav skaidrības par likumdošanā 

noteiktajām funkcijām. 80% atzīst, ka viņi šīs funkcijas nespēj kvalitatīvi veikt, kur iemesli sasaucas 

ar citiem neatkarību noteicošo kritēriju analīzes jautājumiem, - jo pietrūkst darba organizācijas un 

padomes locekļu godaprāta, kapacitātes, jo trūkst pietiekošas profesionālās izpratnes, jo ir ierobežots 

finansējums un monitoringa biroja darbinieku skaits, trūkst ekonomisko zināšanu.  

Līdz ar to var secināt, ka šie jautājumi ir jāanalizē arī savstarpēji saistīti, ko uzsver arī 

pašreizējais NRTP priekšsēdētājs Ā. Kleckins, raksturojot likumā noteiktās funkcijas kā vienu no 

nesakārtotākajiem jautājumiem. Viņaprāt, veids, kā ir izveidota NRTP nav atbilstoša tās 

uzstādītājiem mērķiem un funkcijām. „Faktiski nav skaidri noformulētas ne funkcijas, ne konkrētie 
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uzdevumi. Un galvenais –nav arī izveidota atbilstoša struktūra” 251, kā rezultātā pastāv risks, ka 

NRTP nespēj efektīvi veikt tai uzticētās funkcijas, un šāds politiskais lēmums ir saistāms ar 

politiskās ietekmes neatkarības risku, jo tādējādi pastāv iespēja NRTP vajadzīgos brīžos kritizēt un 

ietekmēt. Ā. Kleckins uzskata, ka kopumā šī sistēma nekādā veidā kontroli nenodrošina, kā rezultātā 

ir radusies arī pašreizējā LR finanšu situāciju. Piemēram,„neviens no padomes locekļiem nav 

finansists, kas nav arī paredzēts. Funkcija ir jāpilda, bet pati padome tādu analīzi nav spējīga 

veikt.252 Līdz ar to ir svarīgi, ka funkcijas tiek saistītas ar kandidātu izvēles procedūru, kas līdz šim 

nav darīts un tādējādi NRTP darbības efektivitāte, nozīme un neatkarība tiek vājināta jau izveidotās 

sistēmas ietvaros.  

Otrkārt, tā kā NRTP funkcionē arī kā LTV un LR kapitāla daļu turētājs, tai ir jāpārstāv arī 

sabiedrisko raidorganizāciju intereses atbilstoši to darbības mērķiem. „Tomēr NRTP savā darbībā ir 

parādījusi, ka gadījumos, kad tai jāaizstāv šie mediji no politiskā ietekmes, tā ir vāja. Piemēram, 

gadījumos, kad politiskā elite ir neapmierināta ar šo mediju darbību, NRTP būtu jāvērš īpaša 

uzmanība uz šīs neapmierinātības pamatotību, lai garantētu arī mediju neatkarīgumu. Ja tas tā 

nenotiek, pastāv bažas par pašas padomes neatkarīgumu.”253 Sociālajās zinātnēs varas politiskās 

komunikācijas fenomens tiek uzskatīts par īpašu instrumentu sabiedrisko mediju darbības 

vājināšanai. „Politiskās elites neapmierinātība ar mediju darbību izraisa centienus sašaurināt 

publisko sfēru, reducējot to uz valsts politisko sfēru, kurā leģitīmās tiesības ir tikai valsts varas 

vienvirziena lejupejošai komunikācijai. Tiek apstrīdētas žurnālistu kā sabiedrības viedokļa 

pārstāvētāju tiesības, kā arī nevalstisko organizāciju tiesības runāt par politiku, ietekmējot mediju 

dienaskārtību.”254 Arī Atvērtās sabiedrības institūta pētījumā secināts, ka NRTP šādās situācijās ir 

vāja un tā nespēj pildīt likumā noteikto funkciju, lai arī apraides neatkarība ir formāli garantēta, - 

„padome nav rīkojusies, lai aizstāvētu sabiedriskos medijus pret politisko spiedienu, ko ilustrē 

konflikts starp LR un valdību 2003. gadā, kad premjerministrs E. Repše atteicās sniegt intervijas 

žurnālistam J. Krēvicam. Valdības preses dienests izvirzīja prasību pārbaudīt intervijas pirms 

atskaņošanas un ieteica J. Krēvicam “mainīt savu stilu”. NRTP nesniedza savu viedokli par šo 

gadījumu un neanalizēja to.”255 Līdz ar to valdībām sniegta rekomendācija nodrošināt gan 

likumdošanā, gan praksē raidorganizāciju uzraudzības iestāžu darbības neatkarība atbilstoši EP 

                                                 
251 Intervija ar Ābramu Kleckinu, NRTP padomes priekšsēdētāju, 25.04. 2009. 
252 Turpat.  
253 Intervija ar Rolandu Tjarvi, mediju ekspertu, bijušo NRTP locekli, bijušo LTV ģenerāldirektoru, 21.04.2009. 
254 Šulmane I., Kruks S. Plašsaziņas līdzekļi demokrātiskā sabiedrībā. Grām: Cik demokrātiska ir Latvija. Demokrātijas 
monitorings 2005–2007. Rozenvalds J. Red. Rīga: Zinātne, 2007, pp. 71.  
255 Open Society Institute, EU Monitoring and Advocacy Program. Network Media Program. Televīzija Eiropā: 
likumdošana, politika un neatkarība, pp. 202. 
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rekomendācijām.256 Lai arī politiskajām institūcijām un to pārstāvjiem ir leģitīma ietekme uz 

apraidi, jo ievēlētie likumdevēji un valdības ir likumīgie sabiedrības pārstāvji, tomēr bieži apraides 

uzraudzību ietekmē partiju, politiķu, industriju un citu lobiju spiediens un iejaukšanās; mēģinājumi 

piespiest tos kalpot konkrētām ekonomiskām un politiskām interesēm apdraud to neatkarību.257  

3.2.6.2. Pilnvaru un kapacitātes atbilstība noteiktajām funkcijām 

Radio un televīzijas likums paredz, ka primāri NRTP jākontrolē likumu ievērošana 

raidorganizācijās. Pašlaik Latvijā ir 107 raidorganizācijas.258 Raidorganizāciju skaits pēdējo gadu 

laikā būtiski nemainās. NRTP uzskata, ka visnozīmīgākais ir kontrolēt nacionālos apraides kanālus, 

it sevišķi sabiedriskos plašsaziņas līdzekļus, kuru pamatbudžetos nonāk valsts finansējums – tātad 

LTV un LR,259 tomēr kopumā tai ir jārada uzraudzības sistēma, kuras ietvaros uzraudzīt visas 

raidorganizācijas. Turklāt, nepastāvot publiski pieejamām, konkrētām monitoringa metodēm, 

standartiem (piemēram, kā tiek izvērtēta likuma prasība, ka „ziņu pārraidēm jābūt objektīvām, un 

ziņas jāsniedz neitrāli” u.c.260), pastāv risks, ka NRTP ir iespēja vienu raidorganizāciju kontrolēt 

vairāk, citu mazāk, lai arī tas notiek vienādu reižu skaitu gadā. Līdz ar to pastāv neatkarību 

ierobežojošs riska faktors gan no politiskās, gan komerciālās vides. Šo risku iezīmē arī 60% 

aptaujāto NRTP locekļu, kas uzskata, ka NRTP nav pietiekamas pilnvaras un kapacitātes, lai 

sasniegtu uzstādītos mērķus. 

Bijušais NRTP priekšsēdētājs A. Berķis medijiem atzinis, ka vispārēju elektronisko masu 

saziņas līdzekļu monitoringu viņi neveica, jo „NRTP neesot tik daudz cilvēkresursu un finansiālo 

resursu”, 261 kas norāda uz NRTP kapacitātes trūkumu pilnībā veikt likumdošanā noteiktās funkcijas, 

uz ko šodien joprojām norāda Ā. Kleckins. Lai nodrošinātu šo kapacitāti, piemēram, Lielbritānijas 

uzraudzības institūcija Ofcom piesaista arī sabiedrības profesionāļus noteiktās ekspertīzes jomās,262 

ko var darīt arī NRTP, bet tam ir nepieciešams finansējums. Lai arī A. Berķis teic, ka NRTP 

pamatmērķis ir pārstāvēt sabiedrību un panākt, lai „sabiedrība saņem iespējami pilnvērtīgus, 

izglītojošus, informējošus un izklaidējošus raidījumus gan radio, gan televīzijā”, viņš pats arī atzinis, 

                                                 
256 Nozīmīgākās rekomendācijas ir EP 2000. gada Rekomendācija par regulatoru neatkarību un funkcijām apraides 
sektorā, kā arī Vadlīnijas regulatoru neatkarībai un funkcijām apraides sektorā. (EP dalībvalstu Ministru komitejas 
Rekomendācija (2000) 23 par regulatoru neatkarību un funkcijām apraides sektorā, apstiprinājusi Ministru komiteja 
2000. gada 20. decembrī, 735. ministru pārstāvju sanāksmē.).  
257 Open Society Institute, EU Monitoring and Advocacy Program. Network Media Program. Televīzija Eiropā: 
likumdošana, politika un neatkarība, pp. 40. 
258 NRTP. Raidorganizācijas. NRTP. http://www.nrtp.lv/info/index.php?mid=7 (NRTP; aplūkota 24.04.2009.).  
259 Beitika I., Seļicka Ž. NRTP vajadzīgas reformas, pp. 10-11.  
260 Latvijas Republikas Saeima. Radio un televīzijas likums, 3. pants (spēkā no 11.09.2005.), likums ar grozījumiem, kas 
izdarīti līdz 12.12.2008. 
261 Beitika I., Seļicka Ž. NRTP vajadzīgas reformas, pp. 10-11. 
262 Ofcom. Corporate Structure and Governance. http://www.ofcom.org.uk/about/csg/ (Ofcom; aplūkota 26.04.2009).  
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ka sasniegt šos mērķus NRTP tomēr neizdodas, jo darbības lauks ir pārāk plašs.263 O. Kastēns arī 

uzskata, ka NRTP spēju veikt likumdošanā noteiktās funkcijas ietekmē administratīvo resursu 

trūkums. „Bieži vien kaut kas tiek monitorēts tikai tad, kad ir bijuši likuma pārkāpumi. Kontroles 

funkcija šobrīd ir diezgan vāja. Padomei vajadzētu vairāk administratīvo resursu, lai tā varētu tikt 

galā ar visiem uzdevumiem, ko likums šobrīd tai nosaka, un tai ir vajadzīgi resursi, kompetenti 

speciālisti. Manuprāt, NRTP budžets šobrīd neatļauj īstenot noteiktās funkcijas, kas ir noteiktas.”264 

Līdz ar to arī politiskās vides pārstāvis, Saeimas deputāts, kas pieņem lēmumus par NRTP darbību 

un attīstību, atzīst, ka jau sistēmiski netiek nodrošināta tās kapacitāte, tādējādi pastāv risks, ka 

NRTP neveic visas uzraudzības funkcijas un kas saskaņā ar teorētiskajām pieejām ir arī tiešs 

neatkarības no politiskās un ekonomiskās ietekmes riska faktors. Finansējuma sistēmas kritērijs 

atsevišķi analizēts darba 3.2.6. apakšnodaļā.  

3.2.6.3. Satura uzraudzība 

Satura uzraudzība ir viena no uzraudzības institūcijas pamata funkcijām, kuru nosaka NRTP 

darbību regulējošais Radio un televīzijas likums, definējot, ka NRTP ir jākontrolē šī likuma 

ievērošana. Saskaņā ar iepriekšējās apakšnodaļas atzinumiem, iespējams secināt, ka likumdošanā arī 

satura uzraudzība netiek iespējami skaidri definēta un tādējādi efektīvi nodrošināta, kā rezultātā 

pastāv risks, ka raidorganizācijas pārkāpj ne tikai reklāmas laika, vardarbības, valodas u.c. satura 

noteikumus, bet arī ziņu objektivitātes vai slēptās reklāmas noteikumus, kas ir definēti likumdošanā 

un kas tiešā veidā apdraud demokrātijas pamatvērtības. Latvijas gadījumā eksperts politisko partiju 

finansējuma jautājumos Marčins Valecki (Marcin Walecki)265 ir norādījis, ka gadījumā, ja 

priekšvēlēšanu laikā nav spēcīgas mediju uzraudzības un pilsoniskās sabiedrības uzraudzības, tad 

bez šādas ārējās kontroles „var rasties savstarpēja slepena noruna starp partijām un tās kontrolējošo 

institūciju — mēs jūs neaiztiksim tik ilgi, kamēr jūs neaiztiksit mūs. Tas nozīmē — kontrolējošā 

institūcija nesodīs un neuzraudzīs partijas, jo pretējā gadījumā politiķi tai nepiešķirs naudu,”266 kas 

tādējādi veido nevienlīdzīgus vēlēšanu izdevumu iespējas un rada potenciālu risku negodīgām 

vēlēšanām.  

Kā norāda R. Tjarve, „satura uzraudzības funkcija pašlaik ir vissvarīgākā funkcija, jo vide 

sastāv no satura. Līdz ar to darbs ar vidi ir galvenais, uzraugot, kā noteikumiem atbilst filmu 

                                                 
263 Beitika I., Seļicka Ž. NRTP vajadzīgas reformas, pp. 10-11. 
264 Intervija ar Oskaru Kastēnu (LPP/LC), bijušo Saeimas Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas vadītāju, Saeimas 
deputātu, 24.04.2009. 
265 Internation Foundation for Election Systems (IFES) vecākais konsultants politisko partiju finansējuma jautājumos. 
266 Arāja D., Ruduša R. Saša, man nav vajadzīga tava nauda. http://www.politika.lv/print.php?id=14512 (Sabiedriskās 
politikas portāla politika.lv interneta mājas lapa; aplūkota 26.04.2009.). 
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kvalitāte, valoda, reklāmas, ziņu kvalitāte, viedokļu daudzpusība, - ir daudz jautājumu, kas 

jāuzrauga.”267 Viņaprāt, ja NRTP funkcijas tiek nodalītas un tiek izveidota viena padome, kas 

uzrauga apraides mediju kopējo saturu, tad tas ir pietiekami liels apjoms, ar ko padomei strādāt – 

vardarbība, kas attiecas uz visiem medijiem, ziņu objektivitāte, kas arī attiecas uz visiem medijiem, 

ne tikai uz sabiedriskajiem medijiem u.c. Līdz ar to ir nepieciešami arī atbilstoši kompetenti cilvēki, 

kas regulāri veic monitoringa funkciju.268 Otrkārt, satura uzraudzības mazspēja rada mediju 

kvalitātes risku, kā rezultātā iedzīvotājiem nav iespējas saņemt daudzpusīgu un kvalitatīvu 

informāciju, kas NRTP ir jānodrošina. Monitoringa mazspēja ir piemērs NRTP nespējai veikt Radio 

un televīzijas likumā noteiktās funkcijas, ko ietekmē kapacitātes trūkums. Tā kā arī likumdošana 

skaidri neregulē monitoringa funkcijas veikšanu, pastāv potenciāls gan politiskās, gan ekonomiskās 

ietekmes riska faktori. Neveicot kvalitatīvu satura uzraudzību, raidorganizācijām pastāv iespēja 

pārkāpt noteikumus, kas rada tām lielāku peļņas iespējas, bet politiski – tādējādi pastāv iespēja 

politiskajai elitei „sadarboties” ar raidorganizācijām, kas veido, piemēram, neobjektīvu ziņu 

raidījumu saturu, slēptu reklāmu u.c. noteiktu politisko spēku interesēs. Tādā veidā tiek ietekmēta 

gan neatkarīga uzraudzības institūcijas darbība, gan radīts drauds sabiedrības iespējai saņemt 

kvalitatīvu mediju saturam, nodrošinot demokrātijas pamatvērtības. Šo risku pamatotību pierāda arī 

aptaujāto padomes locekļu viedokļi – 60% atzīst, ka pašreizējā satura uzraudzības sistēma nav 

pietiekami standartizēta un kvalitatīva, norādot, ka ir iespējamas atsevišķu likuma pantu 

interpretācijas, ka nepieciešami regulāri likumdošanas uzlabojumu un ka nedrīkst būt kāda ietekme, 

ka ir pašlaik.  

3.2.6.4. Reklāmas noteikumu uzraudzība 

NRTP ir jāuzrauga, lai elektroniskajos medijos izplatītā reklāma atbilstu Radio un televīzijas 

likumā noteiktajai kārtībai. Tomēr mediju eksperti uzsver, ka šobrīd tas ir viens no apraides mediju 

satura uzraudzības jautājumiem, kas tiešā veidā ir saistāms ar ekonomiskās ietekmes riska faktoru 

uzraudzības institūcijas darbībā. R. Tjarve secina, ka NRTP līdz šim ir ļoti kūtri uzraudzījusi 

reklāmas noteikumu ievērošanu attiecībā arī uz televīzijām, kas acīmredzami pārkāpj šos reklāmas 

noteikumus. Tikai atsevišķos gadījumos, ļoti reti notiek kādu sodu piemērošana, kas turklāt ir 

neadekvāti salīdzinājumā ar iegūto peļņu, pārkāpjot likumu. „Ne velti EK ir veikusi savu atsevišķu, 

slepenu monitoringu arī Latvijā un izteikusi aizrādījumu, ka Latvija ir pārkāpusi reklāmas 

noteikumus. Līdz ar to pastāv jautājumu arī par to, kas maksās soda naudu par šiem 

                                                 
267 Intervija ar Rolandu Tjarvi, mediju ekspertu, bijušo NRTP locekli, bijušo LTV ģenerāldirektoru, 21.04.2009.  
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pārkāpumiem.”269 D. Buceniece skaidro, ka šīs situācijas kontekstā ir operatīvi izdevies sastrādāties 

ar Saeimu un uzsākt darbu pie nepieciešamajiem grozījumiem Administratīvajā kodeksā, lai 

palielinātu sodus par reklāmas laika pārkāpumiem. Tomēr jāsecina, ka tas tiek darīts tikai brīdī, kad 

EK uz to norāda, lai arī par šo situāciju ir zināms jau sen. O. Rubenis norāda, ka, viņaprāt, tas, kas 

šobrīd notiek, „ir pilnīga katastrofa – reklāmu apjomi pārsniedz jebkurus limitus, izsekot līdzi nevar, 

sodi ir salīdzinoši mazi, tiesu institūcijām nav laika iztiesāt, advokāti ir dārgi, medijiem naudas ir 

ļoti daudz – vismaz līdz krīzes laikam.”270 Viņš arī uzskata, ka komerciālie mediji tāpat, visticamāk, 

savas ietekmes rezultātā uzzina laikus, kuros NRTP tos kontrolē un tajā laikā strādā atbilstoši 

likumdošanai,271 kas ir saistāms ne tikai ar reklāmas noteikumiem, bet ar mediju satura noteikumiem 

kopumā, kurus nosaka normatīvie akti. A. Rožukalne uzskata, ka tā kā EPL reklāma ir galvenais 

ienākumu veids, tad tie tiecas radīt spiedienu, sakot, ka pašreizējā situācija it kā nav godīga, jo 

sabiedriskie mediji saņem gan valsts dotāciju, gan reklāmas ieņēmumus. Viņasprāt, neesot šaubu, ka 

šo jautājumu komerciālie mediji risina caur politiku. Šo problēmu vislabāk var atrisināt caur 

likumdošanu, bet Latvijā tā ir atrisināta caur to, ka sabiedriskie mediji tiek tāpat novājināti, līdz ar 

to viņiem nav augstu reitingu un lielu reklāmas ieņēmumu. Komerciālie mediji dara visu, lai lielāko 

reklāmas naudas daļu saņemtu sev. Viņi strādā visos līmeņos – arī ar NRTP locekļiem.272 Turklāt ir 

jāņem vērā, ka „ekonomiskā cīņa notiek ne tikai starp sabiedriskajiem un komerciālajiem medijiem, 

bet arī starp pašiem komerciālajiem medijiem. Piemēram, 1990. gadu vidū Latvijā ienāca TV3, tad 

tas ekonomiskās ietekmes rezultātā tika izgrūsts, vēlāk ar milzīgām grūtībām atkal atgriezās. 

Faktiski politiķi vērtē televīzijas un radio pēc vienkāršotas shēmas – mums draudzīgās un mums 

nedraudzīgās. Pastāv aizkulišu vienošanās arī par dažāda veida atainojumiem, un pēc tam, protams, 

tas labums tiek atstrādāts caur lēmumiem. Kā zināms, politiķiem ir arī sava veida saistības ar 

uzņēmējdarbību, kur potenciāli medijiem pastāv reklāmas iespējas, sponsorēšanas u.c. Pastāv 

acīmredzama sabiedriskās domas ietekmēšana ar politiskā statusa reklamēšanu.”273  

Līdz ar to var secināt, ka pašreiz likumdošanā definētā satura uzraudzības funkcija no vienas 

puses tiek veikta fragmentāri, bet no otras puses – NRTP locekļu ievēlēšanas kārtība, izvēles kritēriji 

un NRTP administratīvā kapacitāte ierobežo tās efektivitāti un reizē potenciāli arī neatkarību gan no 

politiskās, gan no ekonomiskās, kas ir nozīmīgs neatkarību ierobežojošs riska faktors.  

3.2.6.5. Apraides licenču piešķiršana un uzraudzība 
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Apraides licenču piešķiršanas kārtība ir vēl viena no uzraudzības institūcijas funkcijām, kas 

tiek saistīta ar ekonomiskās ietekmes riskiem. Radio un televīzijas likums nosaka, ka NRTP 

izsludina pieteikšanās konkursu, kur dalībniekam ir jāiesniedz programmas koncepcija, kas ir par 

pamatu licences saņemšanai.274 Tomēr konkursa kritēriji un procedūra lēmuma pieņemšanai 

likumdošanā nav skaidri noteikti. Likuma 12. pants nosaka, ka „salīdzinot visas iesniegtās vispārējās 

programmas koncepcijas pēc dažādiem rādītājiem, priekšroka dodama tam konkursa dalībniekam, 

kura vispārējā programmas koncepcija orientēta uz plašāku sabiedrības pieprasījumu”.275 Līdz ar to 

pastāv plašas interpretācijas iespējas, ko nozīmē jēdziens „plašāks sabiedrības pieprasījums”. No 

vienas puses NRTP ir jāpārstāv sabiedrības intereses, bet no otras puses – tās vajadzības un 

valstiskie mediju politikas mērķi attiecībā uz valodas, kultūras u.c. saglabāšanu vai izglītošanu par 

noteiktiem jautājumiem, kas ne vienmēr var tikt saistīts ar plašākas sabiedrības tiešu pieprasījumu. 

Otrkārt, „pieprasītās vispārējās programmas koncepcija ir aptuvena. Kāds NRTP loceklis [A.Berķis, 

2004. gads] nosaucis koncepciju par pasaku - „tajā jebkurš var ierakstīt jebko”.276 Atvērtās 

sabiedrības institūta pētījumā secināts, ka NRTP spēja piemērot likuma nosacījumus un licences 

noteikumus, kas ir tās pamata funkcijas, ir vāja, kaut gan, reaģējot uz ES izdarīto spiedienu, tā ir 

spērusi soļus, lai palielinātu savas pilnvaras - noteikt sankcijas un uzlabotu uzraudzības 

metodoloģiju. NRTP ir kritizēta par tās šķietami patvaļīgajiem lēmumiem un saitēm ar konkrētām 

komerciālām raidorganizācijām.277  

R. Tjarve skaidro, ka „brīdī, kad likums tika rakstīts, iestrādātā licenču piešķiršanas kārtība 

bija saprātīga, jo, pirmkārt, komercsektors vēl nebija sācis attīstīties un, otrkārt, tehnoloģijas bija ļoti 

dārgas. Līdz ar to kvalitatīva radio un televīziju programmu veidošanai vajadzēja lielus finansiālos 

resursus, pieredzi, cilvēkus, lai to darītu. Šodien tehnoloģijas ir tā attīstījušās, jo īpaši runājot par 

radio stacijām, ka, lai to izveidotu, praktiski nav vajadzīgas milzīgas investīcijas. Pašreizējā kārtība, 

kad NRTP konkursa kārtā izskata pieteikumus, pastāvot visai izplūdušiem kritērijiem, kurus pēc tam 

vēl atļauj mainīt, principiāli nav pareiza. Viņš uzskata, ka šodien varētu runāt par licenču izsoli, kas 

arī valstij būtu izdevīgāka. Ekonomiskā ietekme licenču piešķiršanas procesā joprojām ir iespējama, 

ko pierāda, piemēram, radio frekvenču konkurss, kura kārtībā it kā tika dalītas trīs frekvences. 

NRTP iedeva trim, bet pēc tam par tām notika tiesāšanās un visas no tām vairs nebija tiesīgas raidīt. 

                                                 
274 Latvijas Republikas Saeima. Radio un televīzijas likums, 11. pants (spēkā no 11.09.2005.), likums ar grozījumiem, 
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275 Turpat.  
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277 Open Society Institute, EU Monitoring and Advocacy Program. Network Media Program. Televīzija Eiropā: 
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Šajā gadījumā identificējama skaidra ekonomiskā ietekme, par kuru toreiz jau publiskajā diskusijā 

bija parādījusies informācija par tiešu ekonomisko ietekmi.”278 Kāds no aptaujātajiem NRTP 

locekļiem, atbildot uz jautājumu, vai ir zināmi gadījumi par kolēģu ietekmēšanu, atzīst, ka ir 

zināmas baumas par ietekmēšanas mēģinājumiem pirms licenču piešķiršanas.  

R. Tjarve uzsver, ka, otrkārt, potenciāls korupcijas risks NRTP darbībā identificējams arī 

nesakārtotās likumdošanas dēļ, kur šobrīd Radio un televīzijas likums neietver skaidru nosacījumu, 

ka raidorganizācijām ir stingri jāstrādā tās koncepcijas ietvaros, ar kuru tā ir ieguvusi apraides 

atļauju. „Viens no piemēriem ir TV5, kas lūdza NRTP ļaut mainīt programmas koncepciju, lai 

varētu vairāk raidīt krievu valodā, un padome atļāva. Toreizējais NRTP priekšsēdētājs taisnojās, ka 

raidorganizācijai nav izdevies veiksmīgs bizness, un mums nekas cits neatlika, kā dot atļauju. Šāda 

situācija vērtējama kā tieša iejaukšanās ekonomiskajos procesos. Turklāt hipotētiski ir iespējams, ka 

varbūt ir vēl divi, trīs pretendenti, kas varētu to pašu programmas koncepciju realizēt veiksmīgāk. 

Pēc loģikas un licences konkursa būtības būtu jādod iespēja strādāt šajā frekvencē citam, kas spēj to 

izdarīt labāk, bet nevis esošajā frekvencē ļaut mainīt spēles noteikumus pēc tam, kad frekvence ir 

iegūta. Līdzīgs piemērs ir saistībā ar SIA „Studentu radio”, kuru mīklainā veidā279 pēc tam, kad 

NRTP bija piešķīrusi apraides atļauju, pēkšņi 2000. gadā to pārpirka – uzņēmums „Mans radio”, 

kura īpašniece bija G. Līdaka. Jaunie īpašnieki nomainīja koncepciju, un tas vairs nebija radio, kas 

ieguva apraides atļauju, ko NRTP atļāva. Šādos gadījumos padomei būtu jāreaģē, sakot, ka licence 

tika piešķirta konkrētai koncepcijai, kuru mainīt nedrīkst. Situācija, ka NRTP balso un atļauj 

atkāpties no šī principiālā jautājuma, viennozīmīgi rada bažas vai aizdomas, ka tas tiek darīts kādu 

ekonomisko interešu ietekmē. Jebkurā gadījumā tas noteikti ietekmē tirgus situāciju.”280 

 Šādi gadījumi NRTP darbības 14 gadu laikā identificēti vairākkārt. Kā viens no medijos 

aktualizētākajiem jautājumiem ir saistāms ar apraides licences piešķiršanu SIA TV3 Latvia (TV3), 

kas mazināja arī sabiedrības uzticēšanos NRTP. Toreiz NRTP „klaji vilcinājās piešķirt nacionālo 

apraides licenci TV3, kura divus gadus centās to saņemt.”281 I. Nagla un A. Kehre pētījumā par 

mediju īpašniekiem Latvijā apgalvo, ka LNT labākie politiskie sakari aizkavējuši TV3 nacionālās 

apraides licences iegūšanu par diviem gadiem (licence tika iegūta 2001. gada februārī).282 A. Berķis 

atzinis “finansiāla grupējuma” ietekmi uz lēmumu pieņemšanu: „Baidos, ka mūsu lobēja kāda 
                                                 
278 Intervija ar Rolandu Tjarvi, mediju ekspertu, bijušo NRTP locekli, bijušo LTV ģenerāldirektoru, 21.04.2009.  
279 Kaprāns M. KNZ – post factum. http://www.delfi.lv/archive/article.php?id=2276955 (portāls Delfi; aplūkots 
06.05.2009.).  
280 Intervija ar Rolandu Tjarvi, mediju ekspertu, bijušo NRTP locekli, bijušo LTV ģenerāldirektoru, 21.04.2009.  
281 Open Society Institute, EU Monitoring and Advocacy Program. Network Media Program. Televīzija Eiropā: 
likumdošana, politika un neatkarība, pp. 197-198. 
282 Nagla I., Kehre A.Media Ownership and Its Impact on Media Independence and Pluralism, Chapter on Latvia. 
Ljubljana: SEENAP, Peace Institute, 2004. 
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konkrēta privāta raidorganizācija. Šī ietekme bija daudz svarīgāka nekā politiskā ietekme,”283 kas 

pierāda ekonomiskās vides spēju ietekmēt NRTP lēmumu pieņemšanu. Kā vēl viens piemērs 

minams gadījums 2001. gadā, kad bez konkursa Rīgas 7.kanāla licenci ieguva TV 5 Rīga, kuras 

lielākais īpašnieks ir mīklaina Īrijas ofšora kompānija Grafton Entertainment. Bijušais SIA “BIK 

TV” izpilddirektors Ilmārs Muuls, kas tagad strādā LTV, bijis neizpratnē, kāpēc savulaik NRTP 

viņam atteikusi Rīgas 7.kanāla izmantošanu, aizbildinoties ar nepieciešamību rīkot konkursu.284  

Raidorganizācijām katru gadu ir jāveic atkārtotas reģistrācijas procedūra, kurai vajadzētu būt 

svarīgam instrumentam, lai nodrošinātu licences saistību pildīšanu – tām katru gadu vajadzētu 

pierādīt, ka tās realizē vispārējo programmas koncepcija, uz kuras pamata licence piešķirta. Praksē 

gan pārreģistrācijas process ir formalitāte, kuras galvenā funkcija ir veicināt kontroli par 

gadskārtējās licences nodevas samaksu.285 Turklāt, pastāvot necaurskatāmai licenču piešķiršanas un 

kontroles kārtībai, NRTP darbībā identificējams ekonomiskās ietekmes riska faktors. 

Radio un televīzijas likums skaidri neregulē licences atņemšanas kārtību un procedūru. 

Likums 40. pants nosaka, ka NRTP ir tiesības uz laiku līdz septiņām dienām apturēt 

raidorganizācijas darbību, ja tā ir pieļāvusi būtiskas atkāpes no vispārējās programmas koncepcijas. 

Tādējādi ir saprotams, ka faktiski izsniegto apraides licenci NRTP vai konkursa dalībnieks var 

apstrīdēt tiesiskā ceļā. Līdz ar to tiek radīta iespēja nepildīt noteiktās prasības, kas ietvertas 

likumdošanā par saistību pildīšanu, saņemot apraides licenci. Līdz ar to skaidri nesakārtotā sistēma 

rada ekonomiskās ietekmes risku NRTP darbībā. Arī A. Rožukalne akcentē licenču izsniegšanas 

kārtību kā vienu no potenciālākajiem ekonomiskās ietekmes riska faktoriem NRTP darbībā. Lai 

iegūtu licenci uzņēmējdarbības nodrošināšanai, ir jāpiedalās šajos konkursos. „Šī ietekme ir 

slēptāka, bet ir bijuši gadījumi, kur ir jādomā par to, vai licenču izdale ir bijusi godīga un pamatota, 

un Latvijas interesēs. Jāatceras arī Tjarves kādreiz bieži minēto vārdu savienojumu par dabas 

resursiem, - licences ir visas nācijas īpašums un kāds kādam ļauj uz tā rēķina veidot biznesu. 

Ekonomiskā ietekme ir saistīta ar tām licencēm, kas tagad ir piešķirtas it kā radio projektiem, kas 

reāli strādā tikai kā retranslētājs krievu programmām, neatbilst koncepcijām.”286 R. Tjarve kā vienu 

no risinājumiem redz konkursu, ko varētu organizēt kā izsoli. „Tā kā valsts nacionālā bagātība ir 

televīzijas un radio frekvences, tad konkurss varētu būt kā reāla izsole – kurš sola vairāk tuvākos 

sešus vai astoņus gadus raidīt šajā frekvencē. Tādējādi daļu no izsolēs iegūtās naudas varētu novirzīt 

                                                 
283 Open Society Institute, EU Monitoring and Advocacy Program. Network Media Program. Televīzija Eiropā: 
likumdošana, politika un neatkarība, pp. 197-198. 
284 Jaunalksne I. Kā NRTP dala TV frekvences. Latvijas Televīzija. Panorāma, 30.07.2003.   
285 Intervija ar Rolandu Tjarvi, mediju ekspertu, bijušo NRTP locekli, bijušo LTV ģenerāldirektoru, 21.04.2009.  
286 Intervija ar Andu Rožukalni, mediju eksperti, 24.04.2009. 
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sabiedrisko mediju uzturēšanai, otrkārt, tādā gadījumā būtu skaidrs, ka cilvēki ierēķina savā 

uzņēmējdarbības tāmē šīs izmaksas, kas saistītas ar licences maksu. Izsolei viens no noteikumiem 

būtu noteiktā tēma, piemēram, valstij ir vajadzīga radio stacija, kas pamatā runās par veselības 

problēmām. Ja piesakās viens dalībnieks, tad tam vienam arī tiek piešķirta. Ja piesakās vairāki, tad 

rīko izsoli – kurš ir gatavs maksāt par licenci. Iegūst tie, kuri var vairāk samaksāt, kas nozīmē, ka 

viņi ir vairāk šo biznesu izskaitļojuši – kā biznesa veidu. Šāda kārtība būtu caurskatāma. Jebkurā 

gadījumā, - ja atklātās izsoles nav, vienmēr būs aizdomas par to, ka ir kādi subjektīvi kritēriji. Izsole 

varētu darboties kā objektivitāti un caurskatāmību veicinošs kritērijs.”287 Šāda sistēma būtu 

atbalstāma, ja iepriekš tiek atlasīti kandidāti, kas atbilst frekvences izsniegšanas mērķim.   

Analizējot licenču piešķiršanas kārtības funkciju nodali starp NRTP un citām valsts 

institūcijām, kas tiek definēti kā tehniskie regulatori un kas Latvijas gadījumā ir ESD, var secināt, ka 

funkcijas tiek nodalītas atbilstoši, kur ESD likuma noteiktā kārtībā „plāno radiofrekvenču spektra 

tehnisko izmantošanu un nosaka radiofrekvenču piešķīrumu radioiekārtas darbībai”288. Līdz ar to 

ESD pienākums ir ziņot par brīvu frekvenci un tālākā licenču piešķiršanas kārtība tiek nodota 

NRTP, kas rīko konkursu apraides licences saņemšanai, kas atbilst neatkarības nodrošināšanas 

kritērijam.  

 

 

3.2.6.6. Sankciju piemērošanas tiesības 

Radio un televīzijas likums nosaka, ka NRTP ir tiesības pieņemt lēmumu par sodu vai par tā 

ierosināšanu attiecībā pret raidorganizācijām, kas pārkāpušas likumdošanas normas, kas nozīmē, ka 

NRTP funkcionē gan kā elektronisko mediju tirgus regulators, tā kvalitātes kontrolieris, nacionālā 

pasūtījuma noteicējs, sabiedrības interešu artikulētājs.289 NRTP ir tiesības izteikt brīdinājumu, 

sastādīt administratīvā pārkāpuma protokolu, izskatīt administratīvā pārkāpuma lietu, uzlikt 

administratīvo sodu vai nodot materiālus tiesībaizsardzības iestādēm krimināllietas ierosināšanai.290 

Līdz ar to pēc šī kritērija NRTP formāli atbilst neatkarības nodrošināšanas priekšnosacījumam, taču 

pētījumā secināts, ka, lai arī šie instrumenti pastāv, tie tiek izmantoti ir vāji.291 

                                                 
287 Intervija ar Rolandu Tjarvi, mediju ekspertu, bijušo NRTP locekli, bijušo LTV ģenerāldirektoru, 21.04.2009.  
288 Latvijas Republikas Saeima. Elektronisko sakaru likums, 6. pants, 3. punkts (spēkā no 01.12.2004.), likums ar 
grozījumiem, kas izdarīti līdz 29.07.2008. 
289 Latvijas Republikas Saeima. Radio un televīzijas likums, 46. pants (spēkā no 11.09.2005.), likums ar grozījumiem, 
kas izdarīti līdz 12.12.2008. 
290 Turpat, 39. pants.  
291 Holznagel B., Jungfleisch C. The Protection of Viewer rights in Europe. In: Broadcasters and Citizens in Europe: 
Trends in Media Accountability and Viewer Participation. Baldi P., Hasebrink U. Eds. pp. 72. 
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Latvijā, salīdzinot ar Rietumu demokrātijās pieņemto praksi, sankciju piemērošanas 

pilnvaras uzraudzības institūcijai ir plašas, tomēr jāņem vērā, ka ne vienmēr piešķirtās pilnvaras 

praksē tiek realizētas adekvāti un pēc noteiktiem kritērijiem. J. Holšteins kā LTV ģenerāldirektors 

savā darbības laikā mudinājis NRTP runāt par lietām pēc būtības, - „dialogu risināt konstruktīvu, 

nevis apmainīties ar petīcijām, sodiem, brīdinājumiem un draudiem. Un, protams, ka tā ir staigāšana 

pa virvi, šaubu nav. Un, kas ir apakšā – to jūs ļoti labi zināt,292 komentējot iespējamo politisko 

ietekmi NRTP un potenciālo iespēju zaudēt LTV ģenerāldirektora amatu priekšvēlēšanu laikā – 

līdzīgi, kā tas bija noticis ar visiem iepriekšējiem ģenerāldirektoriem. J. Holšteins ir vienīgais 

izņēmums, kas priekšvēlēšanu laiku saglabājis ieņemamo amatu, taču šajā laikā LTV tika veikti 

virkne pasākumu, pret kuriem protestēja gan LTV žurnālisti, gan sabiedrība piketu veidā, kam tika 

pievērsta starptautisko organizāciju uzmanība, kas norādīja uz iespējamu politisko ietekmi LTV 

(piemēram, tā sauktās restrukturizācijas laikā vai ziņu raidījuma De facto kapacitātes samazināšanas 

kontekstā, kas aizsākās 2006. gada (Saeimas vēlēšanu gada) sākumā.  

Sankciju piemērošanas jautājums ir saistāms arī ar NRTP skaidru darbību procedūru 

trūkumu. Lai arī NRTP atzīst, ka reizi gadā monitorē katru raidorganizāciju, nav atklāti pieejami 

vērtēšanas kritēriji un metodoloģija. Līdz ar to nav konkrēta ziņojuma par katru raidorganizāciju un 

atbilstību noteiktiem kritērijiem, kā rezultātā NRTP sankcijas piemēro izlases kārtībā un pastāv 

risks, ka tā var kādai raidsabiedrībai piemērot/nepiemērot sankcijas par likumdošanas pārkāpumu. 

Otrkārt, sankciju piemērošana starplaikos arī notiek pēc izlases principa, jo nav noteiktas sistēmas. 

NRTP reālo vājumu šajā aspektā ietekmē nevis likumdošanas nepilnības, bet gan administratīvās 

kapacitātes trūkums un ievēlēšanas kārtības konteksts. Kā atzinis bijušais NRTP priekšsēdētājs A. 

Berķis, brīžos, kad padome norāda uz pārkāpumiem, tiek atbildēts, ka tā ir politizēta. Tādēļ viņa 

laikā tā izteikusi brīdinājumus293, lai arī būtu jāpanāk situācijas izvērtēšana un atbilstoša reakcija, 

kas likumdošanā ir paredzēta. Līdz ar to var secināt, ka kopumā arī šajā jautājumā neatkarības 

priekšnoteikumi likumdošanā tiek regulēti, bet tie ir vāji citu neatkarību ietekmējošo riska faktoru 

dēļ, kā – iecelšanas kārtība un kapacitāte. Tādējādi var secināt, ka neatkarības ierobežojošo riska 

faktoru novēršanai ir nepieciešamas kompleksas sistēmas izmaiņas, kuras netiks panāktas ar 

uzlabojumiem atsevišķu izmaiņu rezultātā. 

3.2.6.7. Mediju politikas izstrādes funkcija 

                                                 
292 Beitika I. Kas notiek Latvijas Televīzijā? Uz Delnas. 2005, vol. 2, no. 13, pp. 9.  
293 Beitika I., Seļicka Ž. NRTP vajadzīgas reformas, pp. 10-11. 
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 Lai nodrošinātu apraides mediju neatkarību no tiešas politiskās ietekmes, nepamatotām 

sankcijām vai tiešu politisko iejaukšanos mediju satura veidošanā u.c., nozares attīstība un mediju 

politikas veidošana ir viena no būtiskām NRTP funkcijām, kas saskaņā ar likumdošanu294 šobrīd 

nozīmē elektronisko sabiedrības saziņas līdzekļu attīstības koncepcijas izstrādi un nepieciešamo 

normatīvo aktu grozījumu izstrāde, kas iesniedzami Saeimā. No vienas puses likums nosaka nozares 

attīstīšanas funkciju, taču no otras puses – gan eksperti, gan NRTP locekļi norāda, ka NRTP to 

atbilstoši nedara, kas ir būtisks politiskās ietekmes instruments. R. Tjarve secina, ka faktiski šobrīd 

NRTP šo funkciju neveic. „Latvijā ir demokrātija, tauta ievēl parlamentu un parlaments savukārt 

izpildinstitūcijas, kas veic noteiktas funkcijas – paši to nedara. Loģiski, ka sazobē ar NRTP viņi 

gaida, ka padome iniciēs, pārraudzīs un veidos elektronisko mediju jomas politiku, ko padome 

nedara. Nedomāju, ka Saeimas deputātiem, frakcijām būtu jāizstrādā šī politika. Drīzāk viņus būtu 

jāinformē, jādiskutē un jālūdz, lai viņi pieņem, bet politika kā tāda būtu jāizstrādā padomei. Lielāka 

parlamenta iejaukšanās padomes darbā nav vajadzīga.”295 NRTP mājas lapā atrodama Elektronisko 

sabiedrības saziņas līdzekļu attīstības Nacionālā koncepcija 2009.-2011.gadam296, kas iezīmē 

noteiktus attīstības jautājumus, bet neietver pamata uzstādījumus, kādai būtu jābūt mediju videi 

Latvijā, veicinot arī ārvalstu ekspertu akcentēto sabiedrības izpratnes veidošanu par sabiedrisko un 

komerciālo mediju atšķirīgajām lomām sabiedrības dzīvē. NRTP jāveicina un jāstiprina apziņa par 

sabiedrisko mediju nozīmi un jāveido to attīstība atbilstoši šiem mērķiem. Turpretī koncepcijā ir 

ietverta komerciālo mediju attīstīšana, dodot iespēju piedalīties nacionālā pasūtījuma izpildē tādēļ, 

ka sabiedriskie mediji nespēj sasniegt pietiekami plašas auditorijas. Tomēr NRTP uzdevums ir 

veicināt spēcīgu, kvalitatīvu sabiedrisko mediju attīstību, veicot pētījumus, izstrādājot konkrētas 

politikas un izglītošanas darbu, lai tie sasniegtu iespējami lielāko konkrēto mērķa auditoriju. 

Rožukalne norāda, ka 2009. gada likumprojektā ietvertais noteikums, ka daļa Nacionālā pasūtījuma 

tiek dota komerciālajām televīzijām vai neatkarīgajiem producentiem, ir ceļš uz sabiedrisko mediju 

likvidēšanu. Viņa uzskata, ka tas ir absurds, ja iedzīvotāju līdzekļi tiek nodoti konkurentu 

programmu veidošanai, kas norādot uz slēpto komerciālo mediju lobiju,297 kas iezīmē potenciālu 

ekonomisko ietekmi NRTP darbībā. Otrkārt, koncepcijā norādīts, ka internets un jaunās tehnoloģijas 

tiks pakļautas tiem pašiem ierobežojumiem, kas ir noteikti raidorganizācijām, bet nedz tajā, nedz 

likumprojektā netiek definēta NRTP darbība, uzraudzība šajā jomā. No otras puses nacionālais 
                                                 
294 Latvijas Republikas Saeima. Radio un televīzijas likums, 46. pants (spēkā no 11.09.2005.), likums ar grozījumiem, 
kas izdarīti līdz 12.12.2008. 
295 Intervija ar Rolandu Tjarvi, mediju ekspertu, bijušo NRTP locekli, bijušo LTV ģenerāldirektoru, 21.04.2009.  
296 NRTP. Elektronisko sabiedrības saziņas līdzekļu attīstības Nacionālā koncepcija 2009.-2011.gadam. www.nrtp.lv 
(NRTP interneta mājas lapa; aplūkota 06.05.2009.).  
297 Intervija ar Andu Rožukalni, mediju eksperti, 24.04.2009. 
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pasūtījums veicina savstarpējo mediju konkurenci, kas savukārt var būt satura kvalitāti veicinošs 

faktors, ko arī NRTP ir jātiecas nodrošināt. 

Ā. Kleckins arī šajā jautājumā norāda uz NRTP mazspēju, jo nav politiskā atbalstā NRTP 

iniciatīvām. „Mēs ieplānojām - izglītošanas darbus, izpētes darbus, kā arī saplānojām, kādā tempā 

ko un kā darīt – tas viss bija.298 NRTP vadītājs secina, ka par nozares kādu attīstību vispār ir grūti 

runāt, ja nauda tiek piešķirta, lai to tālāk dotu tikai raidījumiem, apraidei. Nekad nekas nav piešķirts 

ne attīstībai, pat ne amortizācijai.299 Viņš uzskata, ka Latvijā mediju vides attīstība nevienam nav 

vajadzīga. Viņš arī esot sācis pārveidot nacionālo pasūtījumu, ietverot tajā trīs daļas – 1) nacionālais 

pasūtījums raidījumu veidošanai, 2) sabiedriskā radio un televīzijas attīstības programma un 3) 

amortizācija, lai nodrošinātu attīstības iespējas, taču viņam, pirmkārt, ir bijušas grūtības par izmaiņu 

nepieciešamību pārliecināt pašus locekļus, savukārt ekonomiskās lejupslīdes laikā iniciatīvas nerod 

arī atbalstu politiskajā līmenī. Viņaprāt, šāda situācija nav pieļaujama, ja valstij ir vajadzīgi 

kvalitatīvi sabiedriskie mediji.300 Līdzīgi situāciju komentē arī O. Rubenis, uzskatot, ka valstij 

šobrīd ir daudz ērtāk tā, kā tagad ir – ērtāk ir šādā veidā visus raustīt.301 Līdz ar to var secināt, ka 

mediju politikas izstrāde ir viens no NRTP uzdevumiem, kurai valstiski nav atbalsta un kas tādējādi 

rada potenciālu neatkarības no politiskās ietekmes risku. Otrkārt, pastāv risks, ka arī pašiem NRTP 

locekļiem nav izpratnes un kapacitātes izstrādāt mediju attīstības vīziju, stratēģiju.  

O. Rubenis arī norāda uz savstarpējās atkarības risku, kāds ir izveidojies Latvijā un kas 

ietekmē situāciju, kādēļ netiek attīstīta tāda mediju politikas - tas nozīmētu arī sistēmas kvalitātes, 

godīguma un NRTP neatkarības veicināšanu. Viņaprāt, gandrīz visi Latvijas apraides mediji ir 

politizēti. „Vismazāk politizētā varbūt šobrīd ir sabiedriskā televīzija. Diemžēl mūsu valstī 

divdesmit gadu garumā ir ieviesusies sistēma, ka mēs viens no otra esam atkarīgi, izņemot jaunie 

cilvēki, kuri vēl kaut kur nav paguvuši šādās situācijās iekļūt. Katram ir kāds melnais punktiņš. 

Cilvēkam ir jābūt lielai drosmei, lai viņš nebaidītos neiekļūt kaut kādās situācijās – es, piemēram, 

esmu konkrēts piemērs saistībā ar digitālās televīzijas lietu.”302 

  Lai nodrošinātu uzraudzības institūciju iespējami efektīvāku un neatkarīgāku darbību, 

parlamentam vajadzētu veikt likumdošanas grozījumus, pilnvarojot uzraudzības iestādes kvalitatīvi 

monitorēt televīzijas raidorganizāciju programmas, lai nodrošinātu, ka tās pilda visas likumdošanā 

                                                 
298 Intervija ar Ābramu Kleckinu, NRTP padomes priekšsēdētāju, 25.04. 2009. 
299 Turpat.  
300 Turpat.  
301 Intervija ar Ojāru Rubeni, bijušo NRTP priekšsēdētāju, 27.04. 2009. 
302 Turpat.  
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noteiktās saistības,303 kas nozīmē kapacitātes nodrošināšanas iespējas. Savukārt, ja valsts nav 

ieinteresēta efektīvas un neatkarīgas uzraudzības institūcijas darbībā, tā var izmantot varas pilnvaras 

nepiešķirt finansiālos resursus nepieciešamā apmērā vai kavēt kvalitatīvas mediju vides attīstību un 

efektīvas un neatkarīgas elektronisko plašsaziņas līdzekļu uzraudzības institūcijas darbību.  

Līdz ar ko var secināt, ka Latvijas situācijā likumdošanā ir definētas pildāmās funkcijas, bet 

nav radīta skaidra struktūra, atbilstoša personāla atlase, administratīvo resursu nodrošinājums, lai tās 

kvalitatīvi būtu iespējams veikt. Kopumā var arī secināt, ka politiskā elite nevēlas šo jomu sakārtot, 

kas potenciāli noteiktu arī NRTP neatkarības ietekmējošo riska faktoru novēršanu. 

3.2.6.8. Mediju monopola novēršanas funkcija. Mediju īpašnieku atklātība 

Radio un televīzijas likums nosaka, ka NRTP ir jānovērš elektronisko mediju 

monopolizācija,304 bet nenosaka atklāt patiesos mediju īpašniekus, kas rada divējādus riskus. 

Pirmkārt, šie reālie īpašnieki ir jāzina auditorijai, kuriem tādējādi ir iespējas apzināties potenciālās 

mediju ekonomiskās un politiskās u.c. intereses. Otrkārt, NRTP ir skaidri jāapzinās mediju 

īpašnieki, lai tā varētu veikt savas funkcijas. Piemēram, no viņiem ir arī jāprasa atbildība par 

noteiktajiem pārkāpumiem. Šobrīd Radio un televīzijas likums to neparedz. R. Tjarve norāda, ka 

tādējādi „elektronisko mediju darbībā bieži parādās situācijas, kad īstie īpašnieki, kas ir nezināmi, 

var ietekmēt gan ziņu, gan arī analītisko un līdzīga satura raidījumus sev vēlamā virzienā, kas arī 

notiek. Kamēr likumdošana to nepieprasa, tas ir vērtējams kā būtisks problēmjautājums. Otrkārt, arī 

esošajiem īpašniekiem, par kuriem ir aizdomas, ka tie ir tikai tādi fiktīvie īpašnieki, padomei 

vajadzētu strikti pieprasīt viņu komentārus un atbildību par programmas saturu. Turklāt NRTP ir 

jābūt informētai arī par mediju īpašnieku maiņām. Piemēram, nesenā situācija ar „Latgales radio” 

(SIA „Latgolas Bolss”) pierādīja kārtējo NRTP funkcionālo vājumu. Radio raidīja latgaļu valodā, 

kuru bija klausījušies pietiekami daudz cilvēku, bet tad pēkšņi ap gadumijas laiku uzņēmuma daļas 

tika pārdotas Daugavpils uzņēmējam, kurš sāka raidīt krieviski. Padome tik noteica, ka tā neko 

nevar darīt, jo tā ir īpašnieku izvēle, kam daļas tiek pārdotas. Bet ir jāņem vērā - ja būtiski izmainās 

jauno īpašnieku redzējums par programmas struktūru, tad padomei ir tiesības iejaukties. Jaunajiem 

īpašniekiem ir jāsaprot, ka nevar programmu patvaļīgi mainīt. Un padomei ir jāsaprot, ka šādu 

patvaļīgu rīcību tai nav tiesību pieļaut.305 Līdz ar to var secināt, ka likumdošana ietver ekonomiskās 

                                                 
303 Open Society Institute, EU Monitoring and Advocacy Program. Network Media Program. Televīzija Eiropā: 
likumdošana, politika un neatkarība, pp. 28. 
304 Latvijas Republikas Saeima. Radio un televīzijas likums, 8. pants (spēkā no 11.09.2005.), likums ar grozījumiem, kas 
izdarīti līdz 12.12.2008. 
305 Intervija ar Rolandu Tjarvi, mediju ekspertu, bijušo NRTP locekli, bijušo LTV ģenerāldirektoru, 21.04.2009.  



 74

ietekmes riska faktoru, kas veiksmīgi var tikt saistīts arī ar potenciālu politisko ietekmi un ietekmēt 

NRTP neatkarīgu darbību.  

3.2.7. Finansēšanas sistēma 

Uzraudzības institūcijas finansēšanas kārtība ir viens no pamata mehānismiem, ar kura 

starpniecību ir iespējams realizēt politisko ietekmi, ja likumdošanā tā nav noteikta saskaņā ar skaidri 

definētu, paredzamu plānu un atsauci uz caurskatāmu budžeta veidošanas procesu. Pētniece E. 

Salomona norāda, ka gadījumā, ja finansējums kaut daļēji tiek noteikts tieši valsts budžetā, 

jānodrošina tā aizsardzība pret esošu vai potenciālu politisko spiedienu. Likumdošanā jāiekļauj 

precīzs skaidrojums, kādā veidā ikgadējais regulatora budžets tiek izvērtēts un apstiprināts.306 Kā 

liecina Eiropas prakse, progresa valstīs valsts ierobežo uzraudzības institūciju neatkarību, 

nepiešķirot pietiekamu finansējumu tās uzraudzības funkciju veikšanai. Radio un televīzijas likums 

nosaka, ka NRTP tiek finansēta no valsts budžeta,307 kas ir vienīgā norāde par finansējuma kārtību, 

detalizētāki neskaidrojot pieprasīšanas vai piešķiršanas procedūru un kādā veidā notiek ikgadējs 

budžeta pārrēķins. Šāda prakse rada tiešu NRTP darbības potenciālo atkarību no politisko lēmumu 

labvēlīguma attiecībā uz šo institūciju un rada riska faktoru neatkarības nodrošināšanai no politiskās 

ietekmes. Līdz ar to var secināt, ka pašreizējā finansējuma piešķiršanas kārtība jau formāli ietver 

neatkarību ierobežojošu riska faktoru, kura novēršanu teorētiski ir īpaši svarīga, lai nodrošinātu 

institūcijas neatkarību.  

Pašlaik valsts budžetā ir apakšprogramma – „Radio un televīzija”, kur parādās viens skaitlis, 

kas ir paredzētais finansējums NRTP, LTV un LR kopā. Turklāt situāciju sarežģī NRTP funkcija 

cīnīties ne tikai par sava budžeta apmēru, bet arī par LTV un LR ikgadējo budžetu – tātad arī par 

sabiedrisko raidorganizāciju budžetu308, kas pastiprina NRTP neatkarības riska faktoru, jo lēmuma 

pieņēmēji var atbalstīt/neatbalstīt nepieciešamo finansējumu, lai funkcijas veiktu iespējami 

kvalitatīvi. 40% aptaujāto NRTP locekļu atzīst, ka padome ir saskārusies ar draudiem/mājieniem 

neapstiprināt NRTP nepieciešamo finansējumu, ja tiek/netiek kvalitatīvi pildītas kādas funkcijas, kas 

norāda uz tiešu neatkarību ierobežojošu riska faktoru, ko viņi arī atzīst, komentējot, ka „likumā ir 

jānosaka lielāka finansiālā patstāvība, jo finansēšanas ierobežošana ir spēcīgs ietekmēšanas 

līdzeklis”. Arī D. Buceniece norāda, ka finansiālā neatkarība ir būtisks NRTP neatkarību 

ierobežojošs riska faktors. „Ja nav naudas, mēs nevaram nodrošināt funkciju izpildi, bet publiskajā 

                                                 
306 Salomon E. Guidelines for Broadcasting Regulation. Paris. London: Unesco, Commonwealth Broadcasting 
Association, 2006, pp. 21. 
307 Latvijas Republikas Saeima. Radio un televīzijas likums, 50. pants (spēkā no 11.09.2005.), likums ar grozījumiem, 
kas izdarīti līdz 12.12.2008. 
308 Ozoliņa G. Abonentmaksas par sabiedrisko radio un televīziju. Latvijas Televīzija. Panorāma, 11.04.1999.  
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telpā var izvērst diskusiju, ka padome nav vajadzīga, jo tā tāpat neko nedara.”309 Tādējādi 2009. 

gada likumprojektā esot paredzēti noteikumi, ka NRTP izstrādāto budžetu FM nekoriģē līdz 

apstiprināšanai MK.310  

Lai izvairītos no potenciālas politiskās un ekonomiskās ietekmes, TP atbalsta šo NRTP 

piedāvāto modeli311; TB/LNNK uzskata, ka ir jābūt virzībai uz „abonentmaksu” vai atbilstošas 

nodevas ieviešanu, norādot, ka tas gan droši vien tuvākajos gados nenotiks.312 Līdzīgi uzskata 

LPP/LC313, bet ZZS, atbildot uz šo jautājumu, norāda uz pašreizējo kārtību – „NRTP ir autonoma 

iestāde, kurai tiek piešķirts finansējums no valsts budžeta. Par piešķirtā finansējuma izlietojumu 

NRTP ir jāatskaitās. Padomes budžets ir atkarīgs no stāvokļa valsts budžetā.”314 PCTVL norāda, ka 

pašreizējā NRTP ir likvidējama, tā ir pildījusi valdošo partiju „barotavas” lomu, un šādai institūcijai 

nav jābūt neatkarīgai.315 Līdz ar to var secināt, ka kopumā TB/LNNK, LPP/LC un TP atzīst izmaiņu 

nepieciešamību, kas atbilstu neatkarības nodrošināšanas kritērijam, tomēr šo gadu laikā tās nav 

spējušas vai vēlējušās aktīvi iestāties par šo pozīciju, panākot vienošanos par rīcību.  

Lai situāciju risinātu, rietumu demokrātijās izvēlētas abonentmaksas vai pēc noteiktas 

formulas ikgadēji aprēķināms budžeta apmērs. Lai arī jau 1999. gadā toreizējais NRTP vadītājs O. 

Rubenis Saeimai piedāvāja šo finansējuma modeli316, kuru atbalstīja arī toreizējā prezidente V. Vīķe 

– Freiberga,317 vienošanās netika panākta, un Saeima to nav atbalstījusi.318 R. Tjarve ir norādījis, ka 

„šobrīd abonentmaksas ieviešana sabiedriskajiem medijiem ir nokavēta, jo sabiedrība jau ir 

pieradusi, ka par LTV nav jāmaksā. Alternatīva varētu būt likumā noteikts fiksēts procents no 

ikgadējā valsts budžeta izdevumu daļas. Politiķiem tad nebūtu iespēja ietekmēt LTV ar ikgadējā 

budžeta apspriešanu,”319 kas ir vēl viens veids, kā nodrošināt arī NRTP neatkarību šajā aspektā. Viņš 

situāciju raksturo ar pieredzēto - „kāpēc mums jādod jums nauda, ja jūs neko labu par mums 

nerādāt?” – šis ir citāts, kuru pirms pieciem gadiem R. Tjarvem kā toreizējam LTV 

ģenerāldirektoram valsts budžeta apspriešanas laikā izteicis toreizējais premjers, kas, pēc viņa 
                                                 
309 Intervija ar Daci Bucenieci, NRTP priekšsēdētāja vietnieci, 05.05.2009.  
310 Turpat.    
311 TP Saeimas frakcijas atbilde uz informācijas pieprasījumu, 18.05.2009. 
312 TB/LNNK Saeimas frakcijas atbilde uz informācijas pieprasījumu, 15.05.2009. 
313  LPP/LC Saeimas frakcijas atbilde uz informācijas pieprasījumu, 21.05.2009. 
314 ZZS Saeimas frakcijas atbilde uz informācijas pieprasījumu, 12.05.2009. 
315 PCTVL Saeimas frakcijas atbilde uz informācijas pieprasījumu, 26.04.2009.  
316 Arāja D. LTV - no „sabiedriskās” uz sabiedrisko. http://www.politika.lv/index.php?id=14502 (Sabiedriskās politikas 
portāla politika.lv interneta mājas lapa; aplūkota 03.03.2009.). 
317 Ozoliņa G. Prezidente tiekas ar Lembergu un Rubeni. Latvijas Televīzija. Panorāma, 10.12.1999.  
318 Ozoliņa G. Abonentmaksas par radio un televīziju. Latvijas Televīzija. Panorāma, 11.04.1999. 
319 Tjarve R. Tēzes „Televīzija Latvijā: varai vai sabiedrībai?” par Sergeja Kruka pētījumu „Televīzija Eiropā: 
likumdošana, politika un neatkarība. Latvija”. Uzstāšanās pētījuma prezentācijā 2005.gada 12.decembrī. 
www.politika.lv/index.php?id=6899 (Sabiedriskās politikas portāla politika.lv interneta mājas lapa; aplūkota 
03.03.2009.).  
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domām, labi raksturo politiķu domāšanas veidu un kas nav mainījies joprojām, par ko liecinot arī 

pastāvīgā politiķu neapmierinātība ar LTV ziņu saturu.320 Līdz ar to Latvijā valdībai un Saeimai 

vajadzētu skaidri noteikt LTV finansēšanas sistēmu, apsvērt abonentmaksas ieviešanu (vai 

sistēmiski definētu budžeta aprēķināšanas kārtību) kā sabiedriskās raidorganizācijas neatkarības 

nostiprināšanas līdzekli.321 O. Rubenis norāda uz tendenci, ko ietekmē Latvijas sistēma, ka ik pēc 

diviem gadiem ir vēlēšanas, kas „nosaka to, ka politiķi ar komerciālajiem medijiem var kaut ko 

sarunāt vai viņiem samaksāt, bet sabiedriskie mediji ir kādā veidā jāietekmē, ko var izdarīt, 

piemēram, ar budžeta piešķiršanas mehānisma starpniecību, jo nav skaidru noteikumu. Ja budžets 

būtu piesaistīts, kā es savā laikā ierosināju, kaut vai pie noteikta procenta iekšzemes kopprodukta, 

tad situācija būtu citāda.322 

Vēl 2002. gadā, neskatoties uz to, ka šis jautājums jau trīs gadus bija mediju un arī 

politiskajā dienas kartībā, toreizējais premjerministrs A. Bēziņš komentēja, ka viņam nav 

pietiekamas informācijas par abonentmaksas iekasēšanu, lai arī likuma projektu viņš bija saņēmis 

jau 2000. gadā.323 Toreiz „abonentmaksu projekts politiķu pasivitātes dēļ neizkustējās ne no vietas, 

un toreizējais valdošā LC deputāts un Saeimas Cilvēktiesību komisijas priekšsēdētājs A. Seiksts 

atklāti atzina, ka politiķi populistisku iemeslu dēļ neatbalstīs jauna nodokļa ieviešanu, ko vēlētāji 

varētu nesaprast. Par abonentmaksu ieviešanu atsāka runāt I. Rākina vadītā NRTP, tomēr bez 

rezultāta, - joprojām sabiedriskās raidorganizācijas atstājot politiķu finansiālajā kontrolē. Turklāt 

aptuveni tajā pašā laikā toreizējā deputāta E.Jaunupa (JL) vadībā īpaša darba grupa izstrādāja jaunus 

radio un TV, kā arī sabiedrisko raidorganizāciju likumprojektus, kur sākotnēji abonentmaksa bija 

paredzēta, taču, uzsākot savu virzību Saeimā, vēlāk no likumprojekta tika svītrota, un beigās 

parlamentā nozuda arī paši likumprojekti. Kamēr politiķi būs ieinteresēti vājos sabiedriskajos 

medijos, tikmēr viņi neatbalstīs nedz raidorganizāciju sabiedrisko finansēšanu, nedz arī spēcīgu un 

politiski neatkarīgu NRTP.”324 

Lai nodrošinātu iespējamu uzraudzības institūciju neatkarību, „valdībām jānodrošina 

raidorganizāciju uzraudzības iestādēm pietiekams finansējums visu to pilnvarojuma aspektu 

īstenošanai. It īpaši attiecībā uz pienākumu uzraudzīt, kā raidorganizācijas ievēro likumdošanas un 

licences piešķiršanas noteikumus, pārkāpumu izmeklēšanu un atbilstošos gadījumos – attiecīgu 

                                                 
320 Turpat.   
321 Open Society Institute, EU Monitoring and Advocacy Program. Network Media Program. Televīzija Eiropā: 
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322 Intervija ar Ojāru Rubeni, bijušo NRTP priekšsēdētāju, 27.04. 2009. 
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sankciju piemērošanu.325 Eiropas situācijā uzraudzības institūciju finansējuma jautājumu iespējams 

aplūkot no divām galvenajām pusēm. Pirmkārt, „finansējuma avots” – ja tas ir valsts budžets, pastāv 

neatkarību ierobežojošs riska faktors, kas saskaņā ar pētījuma rezultātiem pastāv arī Latvijā. Otrkārt, 

„finansējuma apjoms” – bez pietiekama finansējuma tā nespēj veikt paredzētās funkcijas. Eiropā 

visizplatītākais raidorganizāciju uzraudzības iestāžu finansēšanas modelis ir valsts budžeta 

finansējums, deviņās valstīs – neatkarīgs finansējums (sk. 5. pielikumu). Trīs gadījumos budžetu 

papildina citi resursi, piemēram, abonentmaksa, regulatora paša ienākumi no tehniskajām maksām 

un nodevām par pieteikumu, no privāto raidorganizāciju ienākuma nodokļiem, dāvinājumiem un 

grantiem.326 Kopumā var secināt, ka Latvijā tiešs valsts finansējums ar ikgadēju pārrēķinu un 

saskaņošanas procedūra izpildvarā rada nozīmīgu neatkarības apdraudējuma risku NRTP, ko 

homogēno valstu demokrātijās tiecas novērst un aizvietot vai papildināt ar alternatīviem finansējuma 

avotiem.  

 „Šobrīd pastāv arī problēma, ka NRTP saņem it kā trīs budžetus – valsts finansējumu LR, 

LTV un arī budžetu savai uzturēšanai. Līdz ar to kopējā summa ir liela, bet pamatā NRTP saņem 

apmēram 1/20 daļu no tā. Finansēšanas sistēmai ir jābūt tādai, ka valsts dotācijai, ja tāda paliek un 

domāju, ka tādai vajadzētu palikt attiecībā uz sabiedrisko mediju finansēšanas sistēmu, vajadzētu 

uzreiz nonākt pie sabiedriskajiem medijiem, un savukārt NRTP saņemtu budžetu, kas ir noteikts tās 

uzturēšanai, nozares politikas uzraudzības veikšanai, lai nav mānīšanās, ka NRTPbudžets ir 

apmēram 15 miljoni (Ls 14 635 174327), kur tā patiesībā izmanto mazu daļu.328 R. Tjarve uzskata, ka 

ir jāveic NRTP funkciju analīze, kas būtu bāzes informācija, lai tiktu izskaitļota, kāda summa NRTP 

gadā ir nepieciešama; līdzīgi, kā tiek finansētas citas valsts institūcijas, kas nav ministriju 

pakļautībā, piemēram, prokuratūra. Tādējādi NRTP tiktu piešķirts konkrēts budžets tās konkrēto 

funkciju izpildei. NRTP iesniegtu savu stratēģisko darbības plānu, pamatojot kādai aktivitātei cik 

daudz naudas būs vajadzīga, un to katru gadu Saeima arī apstiprinātu, un NRTP saņemtu konkrētu 

maksājumu vai budžeta daļu, kas ir atkarīga no tās plānotajiem darbības mērķiem.329 Šāds 

risinājums saskan ar literatūrā pamatoto neatkarības nodrošināšanas veidu, ja institūciju finansē no 

valsts budžeta. 
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328 Intervija ar Rolandu Tjarvi, mediju ekspertu, bijušo NRTP locekli, bijušo LTV ģenerāldirektoru, 21.04.2009.  
329 Intervija ar Rolandu Tjarvi, mediju ekspertu, bijušo NRTP locekli, bijušo LTV ģenerāldirektoru, 21.04.2009. 



 78

A. Rožukalne uzskata, ka abonentmaksas nepieciešamība parāda arī politiskā vājuma sekas 

Latvijā, jo abonentmaksas būtībā ir noteikts budžeta finansējuma veids. „Ja politiķi varētu vienoties, 

saprast nepieciešamību un piešķirt atbilstoši nepieciešamībai vajadzīgo naudu, tad tas būtu cits 

jautājums, jo jāņem vērā, ka diskusija nav par to, ka valstij nav naudas, bet gan faktiski par to, ka – 

jūs neesat to pelnījuši”.330 Viņasprāt, ideālistiskā gadījumā abonentmaksas varētu mainīt visa veida 

attiecības gan ar auditoriju, gan ar politisko vidi, gan arī ar pašas televīzijas un radio pašapziņa un 

statuss, jūtoties brīvāk un vienlaikus atbildīgāk.”331 

 O. Kastēns iezīmē vēl vienu aspektu, kas norāda arī uz politiskās atbildības un tiesiskās 

paļāvības potenciālo problēmjautājumu. Viņš norāda, ka fiksētais procents no IKP sabiedrisko 

mediju finansēšanā nav labākais variants, jo jau šobrīd ir „precedenti, kur likumdošanā ir noteikts, 

ka, piemēram, lauksaimniekiem subsīdijām ir jāvelta 3% no IKP, bet tas netiek ievērots, un visi ar to 

samierinās. Ja budžetā nebūs naudas, tad nebūs šī konkrētā procenta no IKP, kas ir skarbā dzīves 

realitāte. Finansēšanas modelis varētu ietvert privāto raidorganizāciju maksājumu – gan radio, gan 

televīzija maksātu valsts [sabiedriskajai – I.B.] televīzijai par to, ka tās neiejaucas reklāmas tirgū, 

neiejaucas un nekropļo to, nerādot reklāmas.”332 Reklāmu izslēgšanu no sabiedrisko mediju 

programmas atbalsta arī O. Rubenis, savukārt I. Brikše uzskata, ka šāda situācija nav pieļaujama, jo 

ir jāņem vērā, ka, pirmkārt, cilvēki ir vairāk vai mazāk pie reklāmām pieraduši, un, ja tas ir plaša 

spektra kanāls, tad viena no izpratnēm ir tāda, ka reklāmai tajā ir jābūt. Otrkārt, reklāma ir arī 

konkurētspējas rādītājs – vai tur izdodas ievietot reklāmu vai nē, - kas sabiedriskajiem medijiem ir 

veicinošs virzītājspēks. Treškārt, reklāma ir arī vārda brīvības nodrošinātājs. Gadījumā, ja 

iedzīvotāju neviens nesadzird, tad par savu naudu viņam ir vismaz teorētiska iespēja pateikt to, ko 

viņš vēlas.333 

 O. Rubenis uzskata, ka, sadalot NRTP divās daļās, viena būtu komerciālo mediju aizstāvis 

un tai būtu jāpārtiek no komerciālo mediju finansējuma. Komerciālajiem medijiem būtu jāmaksā 

nevis par kādu lietu „izsišanu”, bet gan reāli par komerciālo mediju uzraudzību. Ja, piemēram, ir 

trīsdesmit komerciālie apraides mediji, tad katram ir jāmaksā sava artava, lai padome visus 

uzraudzītu vienlīdzīgi. Viņaprāt, sabiedrisko mediju padomei finansējumam vajadzētu būt no valsts 

budžeta, kas uzrauga sabiedrisko mediju un palīdz sabiedriskajam medijam attīstīties, un uzrauga, 

lai sabiedriskais medijs pildītu visas paredzētās funkcijas. „Citādi mēs agri vai vēlu nonāksim pie 

                                                 
330 Intervija ar Andu Rožukalni, mediju eksperti, 24.04.2009. 
331 Turpat 
332 Intervija ar Oskaru Kastēnu (LPP/LC), bijušo Saeimas Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas vadītāju, Saeimas 
deputātu, 24.04.2009. 
333 Intervija ar Intu Brikši, profesori, mediju eksperti, 16.04.2009. 
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principa, ka sāksim runāt par to, ka sabiedriskie mediji nav nepieciešami.”334 Šajā gadījumā gan 

pastāv abu padomju funkciju pārklāšanās, jo satura uzraudzība ir jāveic visos apraides medijos 

vienādi. Situācijas risinājums varētu būt R. Tjarves piedāvātais funkciju sadales modelis. Līdz ar to 

uzraudzības padomi varētu finansēt gan no valsts budžeta atbilstoši noteiktām funkcijām, par kurām 

notiek atskaitīšanās, gan no komerciālo raidorganizāciju līdzmaksājuma, kas tiktu izlietots, 

piemēram, kvalitatīva monitoringa veikšanai. Sabiedriskajiem medijiem būtu atsevišķa padome, kas 

pārstāvētu to intereses, bet neveiktu satura uzraudzības funkciju, kuru finansētu no valsts budžeta, 

novēršot neatkarību ierobežojošos riska faktorus. Arī E. Salomona, komentējot Latvijas situāciju, 

iesaka apsvērt iespēju, vai pati nozare varētu dot ieguldījumu uzraudzības institūcijas finansēšanā.335 

Tātad ir nepieciešams izveidot finansēšanas modeli, kura ietvaros tiek novērsti teorētiski 

noteiktie neatkarību ierobežojošie riski, un paralēli ir nepieciešams sakārtot arī NRTP locekļu 

atalgojuma sistēmu. Kā norāda gan eksperti, gan aptaujātie NRTP locekļi – darba samaksa ir 

neadekvāti zema. Turklāt Valsts kontrole (VK) ir atklājusi, ka NRTP darba līgumos ir noteikti 

regulāri papildu pienākumi, kas veido ikmēneša piemaksas līdz 20% no noteiktās mēnešalgas, bet 

nav noteikta pienākumu izpildes uzraudzības kārtība un papildu pienākumu noteikšanas kritēriji, kas 

norāda uz iespējamu līdzekļu nepamatotu izlietošanu. VK konstatējusi arī līgumu slēgšanu ar NRTP 

locekļiem un darbiniekiem par Nacionālās koncepcijas izstrādi, kas ir NRTP pamatuzdevums un 

liecina par normatīvo aktu pārkāpumu un nelietderīgi resursu izlietošanu.336  

NRTP budžets nav plānots iepretim funkcionālajām nepieciešamībām. Tādējādi ir iespējams 

secināt, ka, ir jāmaina gan budžeta izveides un piešķiršanas sistēma, novēršot neatkarību 

ierobežojošos riska faktorus, gan ir jāizveido caurskatāmas, atklātas un pamatotas piešķirto finanšu 

izlietošanas procedūras, lai novērstu iespējami neefektīvu saimniecisko darbību vai bezdarbību 

noteiktu funkciju izpildē. Kopumā var secināt, ka pašreizējā finansēšanas sistēma ir neparedzama, tā 

netiek balstīta uz noteiktu veicamo funkciju pamata bāzes un pieļauj situāciju, ka finansējuma 

piešķiršana ir neatkarību ierobežojošs instruments, ietekmējot NRTP efektīvu darbību, kas 

apstiprina arī darba hipotēzes apgalvojumu, jo identificētais neatkarību ierobežojošais riska faktors 

ietekmē praktisko NRTP darbību.  

                                                 
334 Intervija ar Ojāru Rubeni, bijušo NRTP priekšsēdētāju, 27.04.2009. 
335 Evas Salomonas, apraides mediju pētnieces, ekspertes, komentārs par Latvijas elektronisko mediju uzraudzības 
sistēmas neatkarību ierobežojošajiem faktoriem. 01.05.2009.  
336 Valsts kontrole. Revīzijas ziņojums par Nacionālās radio un televīzijas padomes 2008.gada finanšu pārskata 
sagatavošanas pareizību. http://www.lrvk.gov.lv/upload/zinojums_NRTVP_16Apr2009.pdf (LR VK interneta mājas 
lapa; aplūkota 06.05.2009.). 
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3.2.8. Uzraudzības institūcijas atskaitīšanās sistēma, atbildība 

Atbilstoši Radio un televīzijas likumam, NRTP katru gadu jāapkopo un jāizplata ziņas par 

raidorganizācijām un to darbību Latvijā, kā arī reizi gadā jāpublicē pārskats par savu darbību.337 

Līdz ar to var secināt, ka no vienas puses formāli likumdošanā atskaitīšanās tiek noteikta, taču no 

otras puses netiek detalizēti izskaidrota un definēta informācijas sniegšanas forma un tajā 

iekļaujamie jautājumi, kas pieļauj iespēju, ka atskaitīšanās par pamata darbības rādītājiem ir 

formāla, nesniedzot atklātu un caurskatāmu priekšstatu un analīzi par NRTP katras funkcijas izpildi.   

3.2.8.1. Sadarbība un atskaitīšanās parlamentam un iedzīvotājiem 

Likumdošana nepieprasa ziņojumu iesniegšanu kādā no uzraugošajām Saeimas komisijām, 

kā, piemēram, VK atbilstoši „Valsts kontroles likumam”338 iesniedz ziņojumus Saeimai (Revīzijas 

komisijai) un MK. Tā kā vēsturiski Radio un televīzijas likumu izstrādāja Saeimas Cilvēktiesību un 

sabiedrisko lietu komisija, tad šobrīd, piemēram, amatu kandidātu izraudzīšana norit ar šīs komisijas 

starpniecību, bet formālas un regulāras atskaitīšanās noteiktas nav. Likumdošanā nav noteikta arī 

konkrēta, piemēram, ziņojumu forma atbilstoši NRTP funkciju kritērijiem, sniedzot analīzi par 

paveikto noteiktā jomā. Līdz ar to šāda sistēma rada risku, ka NRTP nav pietiekami caurskatāma un 

ka tā spēj atskaitīties par to, ko ir izdarījusi, nevis par to, ko vajadzētu darīt, bet tā nav izdarījusi. 

Līdz ar to no vienas puses NRTP ir autonoma institūcija un līdz ar to situācija ir atbilstoša, ka tai 

nav politiskas uzraudzības tiešā veidā, taču no otras puses ir nepieciešams reglamentēt caurskatāmu 

atskaitīšanās sistēmu, kuru iespējams detalizētāki izvērtēt publiskajā telpā. Pašreizējās NRTP 

atskaites ietver matemātiskus aprēķinus par veikto pārbaužu skaitu, izsniegto licenču skaitu, uzlikto 

sodu skaitu339 u. c., taču neietver konkrētas saturiskas atskaites par visiem monitoringa rezultātiem 

atbilstoši to metodoloģijai. 60% aptaujāto NRTP locekļu uzskata, ka NRTP nenodrošina pietiekamu 

atskaitīšanos iedzīvotājiem par paveikto, komentējot, ka nav vispār šādas atskaitīšanās sistēmas, ka 

tā ne vienmēr tiek nodrošināta vai ka aktuālā informācija ir pieejama interneta mājas lapā, bet pēc 

padziļinātas atskaites nejūtot sabiedrības interesi. Jāatzīmē, ka NRTP interneta vietnē ir bijuši 

pieejami darbības rezultāti tikai par 2006. gadu, kas šobrīd nav aplūkojami. 

R. Tjarve uzskata, ka faktiski nav nekādas atskaitīšanās, turklāt arī likums skaidri to 

neparedz. Lai atskaitīšanās sistēmu realizētu, ir nepieciešams vienoties par vienotiem kritērijiem, 

sasniedzamiem mērķiem, kuru pašlaik nav. „Brīdī, kad būs konkrētie mērķi, noteiktas sistēmas 
                                                 
337 Latvijas Republikas Saeima. Radio un televīzijas likums, 46. pants (spēkā no 11.09.2005.), likums ar grozījumiem, 
kas izdarīti līdz 12.12.2008. 
338 Latvijas Republikas Saeima. Valsts kontroles likums (spēkā no 16.06.2002), ar grozījumiem līdz 23.13.2008.  
339 NRTP. Padomes darbības rezultāti 2003. gadā. http://www.nrtp.lv/info/index.php?mid=82 (NRTP interneta mājas 
lapa; aplūkota 04.04.2009.).  
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rādītāji, kas ir panākti, būs iespējama atskaitīšanās. Viens no piemēriem varētu būt – nodrošināt, cik 

daudz Latvijas iedzīvotāji skatās ne tikai LR un LTV, bet vispār Latvijā veidoto raidorganizāciju 

programmu. Tas arī varētu būt viens no kritērijiem, – ja padome rūpētos par radio un televīzijas vidi, 

lai tā būtu interesanta, cilvēki klausītos un skatītos un auditorija būtu lielāka pašmāju radītajai, nevis 

kabeļtelevīziju vai satelīttelevīziju piedāvātajai. Citi rezultatīvie rādītāji varētu būt tādi kā 

tematiskais pārklājums, apraides procents latviešu valodā u.c. Tātad ir jānosaka konkrēti rezultatīvie 

rādītāji, kuriem atbilstoši notiek atskaitīšanās. Tā varētu būt divējāda – 1) operatīvi sabiedrībai reizi 

divos, trijos, četros mēnešos preses konferenču veidā, publiskojot informāciju internetā, un 2) pāris 

reižu gadā atskaitoties arī parlamentam noteiktās komisijās.”340 

Tā kā šobrīd atbildīgā Saeimas cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija izvirza vai 

apspriež NRTP locekļus, R. Tjarve uzskata, ka tādējādi veidojas potenciāls interešu konflikts, jo 

locekļi, kuri grib tikt pārvēlēti, nav ieinteresēti ar komisiju par kaut ko strīdēties. „Atbildīgajai 

komisijai ir jābūt, jo NRTP nav tiešas likumdošanas iniciatīvas pēc pašreiz spēkā esošās 

likumdošanas. Līdz ar ko padomei komisija ir vajadzīga kā sadarbības partneris, lai rosinātu tās 

nepieciešamās izmaiņas, grozījumus normatīvajos aktos, ko NRTP pati nespēj izdarīt. Tām ir jābūt 

koleģiālām līmeņa savstarpējām attiecībām, nevis padoto un priekšnieku attiecībām. Tā ir institūcija, 

kuru NRTP būtu jāiepazīstina ar saviem problēmjautājumiem, kurus parlaments kā tautas pārstāvji 

palīdz atrisināt. Sākot no iecelšanas un atcelšanas kārtības jautājumiem, beidzot ar finansēšanas un 

uzraudzības jautājumiem. Esošajā situācijā komisija un padome formāli sadarbojas tiktāl, ka NRTP 

tiek izsaukta uz kādām paskaidrojumu sniegšanām, budžeta apspriešanām, kas ir viens no 

daudzajiem darba kārtības jautājumiem.”341 O. Rubenis uzskata - „kamēr Saeimas komisija 

nepievērsīs pietiekamu uzmanību šiem jautājumiem un kamēr Saeimas komisijā cilvēki strādās, lai 

pavadītu tajā noteiktu laiku un nopelnītu savus konkrētos desmit latus par dalību sēdē, tikmēr 

nekāda rezultāta nebūs.” 342 Viņaprāt, Saeimas attieksme pret jebkuru konkrēto jautājumu ir atkarīga 

no konkrētā atbildīgās Saeimas komisijas vadītāja. „Situācija ir tāda pati, kā, kā ar NRTP iecelšanu. 

Ja Saeima ieceltu šajā komisijā kādu saprātīgu cilvēku, kurš uzskatītu, ka elektronisko masu mediju 

likums ir jāpieņem trīs mēnešu laikā, tad tas arī tiktu pieņemts.”343 Arī O. Kastēns nenoliedz, ka 

primārā nozīme ir komisijas vadītājam. „Katram komisijas vadītājam ir savs piegājiens – īsajā brīdī, 

kad biju komisijas vadītājs, es centos mediju jautājumus pēc iespējas iekļaut darba kārtībā. Ja 

cilvēkam tēma neinteresē, tad sarunas kļūst diezgan formālas un diezin vai tur tiks pieņemti kādi 
                                                 
340 Intervija ar Rolandu Tjarvi, mediju ekspertu, bijušo NRTP locekli, bijušo LTV ģenerāldirektoru, 21.04.2009.  
341 Turpat. 
342 Intervija ar Ojāru Rubeni, bijušo NRTP priekšsēdētāju, 27.04. 2009. 
343 Turpat. 
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būtiski lēmumi.”344 Viņš arī atzīst, ka līdz šim nav ievērota sistēmiska regularitāte šo jautājumu 

risināšanā, bet piekrīt, ka ideālajā gadījumā, piemēram, reizi trijos mēnešos, rīkojot tikšanās ar 

NRTP, pieaicinot LTV un LR vadību, izrunājot visus aktuālos jautājumus – gan par likumdošanu, 

gan par menedžmentu u.tml., būtu vajadzīga.345 O. Kastēns uzskata, ka parlamentārā uzraudzība tiek 

īstenota fragmentāri – tikai tad, kad atklājas jauni fakti saistībā ar menedžmenta vai finansiālajām 

problēmām, kā, piemēram, LR gadījumā.346 

Atskaitīšanās sistēmas regulācijas trūkums identificējams arī gadījumā, kas notika 2004. 

gadā. Nedēļu pēc jaunās valdības apstiprināšanas Saeimā, parlamentārieši izsauca pie sevis LTV 

vadību, Ziņu dienesta direktoru, kā arī NRTP priekšsēdētāju, skaidrojot, ka “viņus interesē LTV 

finansējums. Taču aicinājumā rakstīts, ka būs jāsniedz informācija par sabiedrisko televīziju kā 

neitrālu ziņu sniedzēju. Eksperti to sauc par klaju politiķu spiedienu.”347  

Līdz ar to arī pēc šī neatkarību noteicošā kritērija analīzes kopumā var secināt, ka gan 

likumdošanā, gan NRTP darbībā netiek novērsti neatkarību ierobežojošie riska faktori, kas 

apstiprina arī darbā izvirzīto hipotēzi.  

3.2.8.2. Informācijas atklātība, lēmumu caurskatāmība 

Radio un televīzijas likums definē NRTP darbības principus, nosakot, ka „visi NRTP 

pieņemtie lēmumi ir publiski un pieejami jebkurai ieinteresētajai personai.348 Lai arī likumiski 

atklātība un caurskatāmība tiek regulēta, pastāv procedūru nepilnības, kā ietvaros netiek noteikti 

konkrēti izvērtēšanas kritēriji, piemēram, licenču piešķiršanas kārtībā vai satura uzraudzībā u.c., kā 

rezultātā pastāv risks, ka pieejamā informācija nesniedz adekvātu priekšstatu par patieso 

argumentāciju un motivāciju lēmumu pieņemšanā. NRTP iknedēļas sēžu protokoli arī neietver 

diskusiju aprakstus, bet gan tikai pieņemtos lēmumus rezultātu formā. Piemēram, par NRTP darba 

rezultātiem interneta vietnē ir pieejams gada pārskats tikai par 2006. gadu, kurš nav aplūkojams. No 

vienas puses iedzīvotājam ir iespēja iegūt informāciju NRTP birojā, bet no otras puses pēc labas 

pārvaldības prakses NRTP būtu jāievieš maksimāli iespējama atklātība, izmantojot arī interneta 

vietni. Tādējādi var secināt, ka identificējams neatkarību un NRTP darbību ietekmējošs riska 

faktors. Arī Atvērtās sabiedrības institūta veiktajā pētījumā 2005.gadā secināts, ka „NRTP nav 

izdevies kļūt par neatkarīgu un atbildīgu uzraudzības institūciju. Kaut arī tās lēmumi un citi 
                                                 
344 Intervija ar Oskaru Kastēnu (LPP/LC), bijušo Saeimas Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas vadītāju, Saeimas 
deputātu, 24.04.2009. 
345 Turpat. 
346 Turpat.  
347 Jaunalksne I. Deputāti grib ietekmēt LTV. Latvijas Televīzija. Panorāma, 18.03.2004.  
348 Latvijas Republikas Saeima. Radio un televīzijas likums, 45. pants (spēkā no 11.09.2005.), likums ar grozījumiem, 
kas izdarīti līdz 12.12.2008. 
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dokumenti ir publiski pieejami, bieži tiek uzskatīts, ka NRTP lēmumu pieņemšanā nav bijusi 

pietiekami caurskatāma, bijusi politiski neobjektīva un pakļāvusies komerciālo lobiju ietekmei.”349 

Līdz ar to ir nepieciešams arī likumiski skaidri noteikt konkrētās procedūras, kas NRTP jāievēro, lai 

panāktu maksimāli iespējamu atklātību tās lēmumu pieņemšanā.  

3.2.9. Sabiedrības iesaiste uzraudzības darbā  

Radio un televīzijas likuma 46. pants nosaka, ka NRTP uzrauga šī likuma izpildi, uzklausot 

un pārbaudot auditorijas sūdzības, bet tas neregulē mehānismu, kādā veidā NRTP darbā ir 

iesaistāma sabiedrības pārstāvniecība, kas ir būtisks demokrātijas un arī neatkarības nodrošināšanas 

nosacījums. Līdz ar to var secināt, ka Latvijas EPL uzraudzības sistēma neatbilst šim neatkarību 

noteicošajam kritērijam ne likumiski, ne institūcijas darbībā. Piemēram, „sabiedrisko 

raidorganizāciju uzraudzības institūcijas Ziemeļeiropas un Rietumeiropas interešu pārstāvjiem ir 

tiesības piedalīties uzraudzības institūta iekšējās sabiedrisko raidorganizāciju apakš-uzraudzības 

padomēs, tādā veidā piedaloties uzraudzības procesā un pārliecinoties, ka programmā nedominē 

kādas noteiktas intereses. Šādā forma izvēlēta ar nolūku ierobežot valsts ietekmi, cik iespējams 

(piedalās sociālo grupu, NVO u.c. pārstāvji). Atbilstoši mediju likumdošanai tiesības tikt ievēlētiem 

šajās apakš-padomēs ir noteiktam skaitam pārstāvju.350 Arī Atvērtās sabiedrības institūta pētījumā 

uzsvērts, ka demokrātijas stiprināšanas nolūkā „ES, EP un EDSO vajadzētu iesaistīt pilsoniskās 

sabiedrības pārstāvjus, it īpaši – patērētāju apvienību, mediju organizāciju un citu NVO, 

profesionālo organizāciju, akadēmisko aprindu pārstāvjus, kā arī citus pilsoniskās sabiedrības 

pārstāvjus visos savos centienos attīstīt un veidot mediju politiku. Ar šiem pilsoniskās sabiedrības 

pārstāvjiem jākonsultējas par galvenajiem mediju jautājumiem, tajā skaitā par: raidorganizāciju 

uzraudzības iestāžu neatkarību; digitalizāciju un citu ar apraidi saistītu tehnoloģiju attīstību; 

pasākumiem, ar kuriem tiek nodrošināta raidorganizāciju darbība sabiedrības interesēs; uzraudzību, 

kā tiek ievērotas apraides starptautiskās saistības. Pētījumā sniegtas rekomendācijas, norādot, ka 

Latvijas valdībai un Saeimai ir jānodrošina plašas konsultācijas ar sabiedrību par mediju politiku un 

mediju likumdošanu.351 

„Starp iedzīvotāju grupām un to ietekmi uz padomes darbu vai uz medijiem caur padomi 

valda diezgan liela atsvešinātība,” uzskata A. Rožukalne. „Tiekoties ar NRTP un sekojot līdzi tās 

                                                 
349 Open Society Institute, EU Monitoring and Advocacy Program. Network Media Program. Televīzija Eiropā: 
likumdošana, politika un neatkarība, pp. 197. 
350 Holznagel B., Jungfleisch C. The Protection of Viewer rights in Europe. In: Broadcasters and Citizens in Europe: 
Trends in Media Accountability and Viewer Participation. Baldi P., Hasebrink U. Eds. Bristol: Intellect Books, 2007, 
pp. 56. 
351 Turpat, pp. 25- 27. 
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darbībai, ir radies priekšstats, ka atsevišķi telefonu zvani vai vēstules tiek projicēti kā visas 

sabiedrības viedoklis, kuru ir veidojuši daži cilvēki. Protams, NRTP ir arī jāreaģē, bet esmu 

personiskās sarunās sajutusi, ka locekļi savus personiskos uzskatus par kvalitāti – vienalga, vai 

radio, televīzijas, komerciālā, sabiedriskā medija – arī balsta uz šo cilvēku zvaniem. Tā nedrīkstētu 

būt. Kopumā šis darbs ir nepietiekams, bet pozitīvi vērtējams līdz šim izdarītais - NRTP ir 

finansējusi dažus pētījumus gan par saturu, slēpto politisko reklāmu, ziņām, auditorijas pētījumi, kas 

gan būtu padomes uzdevums.”352 Lielākā daļa aptaujāto NRTP locekļu – 80% uzskata, ka iestāde 

pietiekami iesaista iedzīvotājus mediju uzraudzības darbā. Tomēr rezultāti ļauj secināt, ka NRTP ir 

jāapzinās plašāki dažādie iedzīvotāju iesaistes mehānismi uzraudzības darbā, kas ir papildu 

uzraudzības instruments un arī sava veida resurss, lai NRTP iespējami efektīvāk spētu veikt tai 

noteiktās funkcijas un ilgtermiņā stiprinātu tās neatkarību. Otrkārt, iedzīvotāju izglītošana, mediju 

kritikas attīstīšana veicina spriest spējīgākas auditorijas veidošanos, kas tādā veidā var būt atbalsts 

apraides mediju uzraudzības institūcijas neatkarības nodrošināšanā, ceļot trauksmi, ja notiek 

pretējais, pieprasot aktīvu rīcību, lai situāciju mainītu u.c. Lai arī Latvijas politiskās sistēmas 

ietvaros ir nepieciešama gan iedzīvotāju, gan politiskās elites, gan arī mediju vides attieksmes 

maiņa, ko iespējams panākt ilglaicīgā periodā, NRTP vismaz primāri būtu jātiecas iespējami 

pilnveidot likumdošanu, nosakot sabiedrības iesaistes un izglītošanas mehānismus, novēršot 

potenciālo neatkarību ierobežojošo riska faktoru.  

3.2.9.1. Iespējas iesniegt sūdzības un saņemt atbildi 

 Lai arī Radio un televīzijas likuma 46. pants353 reglamentē, ka skatītāju sūdzību izskatīšana ir 

viens no NRTP pamata uzdevumiem, bet likumā uzdevuma veikšanas kārtība netiek skaidrota - 

NRTP „uzklausa, analizē un apkopo skatītāju un klausītāju ierosinājumus, sūdzības un citu 

informāciju par elektronisko sabiedrības saziņas līdzekļu darbību,”354 taču likumdošana neregulē 

atbildes saņemšanas un sekojošās rīcības mehānismu, ja tāds ir nepieciešams. Atbildes saņemšanu 

Latvijā regulē Informācijas atklātības likums.355 Neatkarības nodrošināšanas kontekstā noteikumu 

radīšana likumdošanā ir viens no primāri veicamajiem soļiem. Latvijā pastāv risks, ka sabiedrības 

iespējas izteikt sūdzības ir tikai formālas – tās izlases veidā var tikt un var netikt pārbaudītas. 

Gadījumos, kad tas nenotiek, kā viens no riskiem literatūrā tiek aplūkots neatkarības trūkums un 

                                                 
352 Intervija ar Andu Rožukalni, mediju eksperti, 24.04.2009. 
353 Latvijas Republikas Saeima. Radio un televīzijas likums (spēkā no 11.09.2005.), likums ar grozījumiem, kas izdarīti 
līdz 12.12.2008. 
354 Turpat, 46. panta 5. punkts.  
355 Latvijas Republikas Saeima. Informācijas atklātības likums (spēkā no 20.11.2008.), likums ar grozījumiem, kas 
izdarīti līdz 12.03.2009.  
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politiskā un ekonomiskā ietekme tās darbā, kad atbilde ir formāla, bet jautājums pēc būtības netiek 

risināts vai aktualizēts. Pētnieki kā piemēru labas prakses sūdzību izskatīšanai min Igaunijas Preses 

padomes356 darbu, kuras interneta mājas lapā ir detalizēti uzskaitīts, par kādām tēmām ir ienākušas 

sūdzības un kurā izskatīšanas stadijā tās pašreiz atrodas, kā arī kāds lēmums pieņemts, izskatot 

konkrēto sūdzību.357  

Publiska iesniegto sūdzību saraksta veidošanu Radio un televīzijas likums nenosaka, un tāds, 

piemēram, NRTP interneta vietnē nav pieejams. Šāda prakse novērstu fragmentāro sūdzību vai 

jautājumu izskatīšanas iespēju. Piemēram, tiklīdz I.Emsis 2005. gadā bija nosūtījis NRTP ziņu par tā 

saukto „tīklu teoriju gadījumu” LTV,358 NRTP uzreiz publiskajā telpā reaģēja vēl pirms pilnās 

intervijas noskatīšanās, nenorādot, ka I.Emsis ir vērsies pie šīs institūcijas. Līdz ar to pastāv risks, ka 

šo trauksmes cēlāju mehānismu politiskā elite anonīmi var izmantot savu mērķu sasniegšanai, 

turklāt riska pastāvēšanu ietekmē arī NRTP locekļu izvirzīšanas kārtība, kas neatbilst neatkarību 

noteicošajiem kritērijiem.  

R. Tjarve norāda, ka NRTP nav veikusi izskaidrojošu darbu sabiedrībai, ka tā ir institūcija, 

kas par to atbild. „Cilvēkiem būtu jāzina savas tiesības, ko viņi var no raidorganizācijām sagaidīt un 

ko nevar. NRTP līdzīgi kā CSDD savā jomā varētu veidot izskaidrojošas kampaņas, kas veicinātu 

cilvēku izpratni par mediju kvalitāti.”359 60% aptaujāto locekļu atzīst, ka NRTP vajadzētu aktīvāk 

sevi pozicionēt kā iedzīvotāju sūdzību izskatītāju. Viens NRTP loceklis ir atbildējis, ka sūdzību 

izskatīšana nav NRTP funkcija un tās varot vienīgi novirzīt tālāk. Likums360 nosaka, ka sūdzību 

izskatīšana ir viens no mehānismiem, kā NRTP uzrauga Radio un televīzijas likuma ievērošanu, kas 

ļauj secināt, ka ne visi locekļi apzinās institūcijas pamatuzdevumus.  

Arī I. Brikše atzīst, ka ir, būtiski, lai kopumā NRTP informāciju vairāk publiskotu, lai 

iedzīvotājiem ir lielāka iespēja analizēt NRTP publiskotos viedokļus. „ NRTP vajadzētu arī 

organizēt dažāda veida publiskās diskusijas, analīzes – apaļie galdi, konferences u.tml. Pētījumiem 

vajadzētu būtu periodiskiem.” Viņa arī norāda, ka pagaidām NRTP vēl nekad nav pozicionējusi sevi 

kā aktīvu institūciju, kas to izskatītu.361 Turklāt A. Rožukalne secina, ka cilvēki parasti sūdzas par 

                                                 
356 Igaunijas preses padome. General information about the Estonian Press Council. 
http://www.asn.org.ee/english/in_general.html (Estonian Press Council interneta mājas lapa; aplūkota 04.04.2009.).  
357 Herzog A., Hasebrink U., Eilders C. Hansa Bredova mediju pētniecības institūts. Mediju kvalitāte sabiedrības 
skatījumā. Eiropas mediju produkta lietotāji – starp patēriņu, kritiku un līdzdalību. http://www.nrtp.lv/news/?nid=43 
(NRTP interneta mājas lapa; aplūkota 04.04.2009.), pp. 8. 
358 Beitika I., Seļicka Ž. NRTP vajadzīgas reformas, pp. 10-11. 
359 Intervija ar Rolandu Tjarvi, mediju ekspertu, bijušo NRTP locekli, bijušo LTV ģenerāldirektoru, 21.04.2009.  
360 Latvijas Republikas Saeima. Radio un televīzijas likums, 46. pants (spēkā no 11.09.2005.), likums ar grozījumiem, 
kas izdarīti līdz 12.12.2008. 
361 Intervija ar Intu Brikši, profesori, mediju eksperti, 16.04.2009. 



 86

būtību – par vardarbību, bērniem nepiemērotu saturu, erotiku dienas laikā, valodu. „Nevar teikt, ka 

šī funkcija netiek veikta vispār, bet ir bijusi iespēja šo gadu laikā izveidot spēcīgāku atgriezenisko 

saikni.”362  

R. Tjarve uzskata, ka plašāk ir jāizmanto arī interneta vietne un paralēli ir jāslēdz līgumi ar 

sabiedrībā zināmiem portāliem par interneta saites uz NRTP interneta vietni novietošanu. 

Cilvēkiem, kuri visvairāk sūdzas, piemēram, Delfi, Tvnet u.c. ir jāparāda, ka ir NRTP interneta 

vietnē var uzdot jautājumus, diskutēt. Turklāt no vienas puses ir svarīgi atbildēt uz sūdzībām, kas ir 

publiski pieejama informācija, bet no otras puses ir svarīgi, ka NRTP uzrauga mediju saturu un pati 

uzdod jautājumus (vai identificē mediju telpā, komentāros izteiktās cilvēku bažas), piemēram, kāpēc 

filmas netiek pārtrauktas reklāmu laikā, kāpēc reklāma aizsedz daļu ekrāna? Padomei pašai 

publiskajā telpā, pirmkārt, ir jāpozicionē viedoklis par mediju vides aktuālajiem jautājumiem un, 

otrkārt, jāveicina kvalitatīvas mediju kritikas veidošana.363 Līdz ar to var secināt, ka NRTP formāli 

ir pienākums šo funkciju veikt, bet pētījuma rezultāti liecina, ka tas netiek darīts atbilstoši iespējām.  

3.3. Neatkarību ierobežojošo riska faktoru identifikācija 

Apkopojot empīriskā pētījuma rezultātus, kuru ietvaros veikta NRTP regulējošās 

likumdošanas analīze atbilstoši identificētajiem neatkarību noteicošajiem kritērijiem, var secināt, ka 

Radio un televīzijas likumā iekļautās normas formāli atbilst diviem kritērijiem no deviņiem: 

1) „uzraudzības institūcijas statuss”; 

2) „interešu konflikta novēršana”.  

Neatkarību ierobežojošie riska faktori identificēti pēc septiņu kritēriju analīzes, kuru ietekme 

konstatēta arī NRTP darbībā, kā rezultātā var secināt, ka formāla atbilstība diviem kritērijiem 

nenodrošina iespējami neatkarīgu NRTP darbību:  

1) elektronisko mediju uzraudzības institūcija politiskajā sistēmā; 

2) raidorganizāciju pārvaldes modelis;  

3) iecelšanas un atcelšanas kārtība;  

4) finansēšanas sistēma;  

5) uzraudzības institūcijas funkcijas, pilnvaras un kapacitāte; 

6) uzraudzības institūcijas atskaitīšanās sistēma, atbildība;  

7) sabiedrības iesaiste uzraudzības darbā. 

 

                                                 
362 Intervija ar Andu Rožukalni, mediju eksperti, 24.04.2009. 
363 Intervija ar Rolandu Tjarvi, mediju ekspertu, bijušo NRTP locekli, bijušo LTV ģenerāldirektoru, 21.04.2009.  
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3.4. Neatkarības no politiskās un ekonomiskās ietekmes ierobežojošie riska faktori, 

kas ietekmē NRTP neatkarīgu darbību 

 Empīriskā pētījuma rezultāti, kas aptver normatīvo aktu, dokumentācijas, pētījumu, kā arī 

gan Latvijas, gan ārvalstu apraides mediju regulācijas ekspertu, pie varas esošo politisko partiju 

uzstādījumu un NRTP bijušo un esošo locekļu sniegtās informācijas analīzi, liecina, ka būtiskākie 

politiskās ietekmes riska faktori NRTP darbībā ir saistāmi ar kandidātu izvirzīšanas un iecelšanas 

kārtības, finansēšanas sistēmas un atskaitīšanās sistēmas pašreizējo regulējumu, kas savukārt 

sekojoši rada labvēlīgu vidi attiecīgi pārējo identificēto politiskās un arī ekonomiskās ietekmes riska 

faktoru pastāvēšanai, jo veidojas situācija, kur NRTP trūkst gan atbilstoši kvalificētu cilvēkresursu, 

gan administratīvo resursu, lai tā spētu pildīt likumā noteiktās funkcijas. Nedz NRTP locekļu 

virzīšana un apstiprināšana, nedz finansējums norit atbilstoši veicamajām funkcijām. 

Līdz ar to likumdošanā ir jāmaina NRTP locekļu iecelšanas un atcelšanas kārtības 

regulējums, kas ir jāizveido tā, lai kandidātu izvirzīšana būtu pēc iespējas demokrātiskāka, iesaistot 

nevalstiskās organizācijas, akadēmisko vidi, nozares speciālistus u.c., nomainot kārtību, kur 

izvirzīšanas tiesības ir tikai Saeimas deputātiem, kā rezultātā pašlaik notiek atklāta cīņa par šiem 

amatiem parlamentā pārstāvēto politisko partiju sadalījuma līmenī un tādējādi tiek zaudēta mediju 

un sabiedrības uzticēšanās uzraudzības institūcijas darbam, radīti politiskās ietekmes riska faktori, 

kā arī vājināta tās loma un nozīme politiskajā sistēmā kopumā, lai arī NRTP ir jāveic būtiskas 

funkcijas, uzraugot elektronisko mediju vidi un veicinot demokrātijas pamatvērtību stiprināšanu, 

veidojot mediju politiku un attīstot nozari. Pētījuma rezultāti liecina, ka, pastāvot pašreizējai NRTP 

locekļu iecelšanas kārtībai, netiek publiski izvērtēta kandidātu atbilstība ieņemamajam amatam, 

turklāt likumdošana neparedz šos atbilstības kritērijus, kas saistāmi ar konkrēti nepieciešamajām 

kompetencēm, kā rezultātā tiek ievēlēts locekļu kopums, kas nespēj pildīt likumdošanā noteiktās 

funkcijas, piemēram, zināšanu kapacitātes trūkuma dēļ. Pretējā gadījumā, pastāvot pašreizējai 

kandidātu izvēles kārtībai un praksei, kā arī necaurskatāmajai un neparedzamajai finansējuma 

piešķiršanas kārtībai, likumdošanas interpretācija, ka NRTP ir neatkarīga institūcija un tās locekļi 

spēj neitrāli strādāt sabiedrības vārdā un atbilstoši likumdošanai uzraudzīt elektroniskos medijus un 

attīstīt nozares politiku, neiztur kritiku, ko pētījumā atzīst arī aptaujātie NRTP locekļi.  

Savukārt pamata ekonomiskās ietekmes riska faktori, kas ierobežo neatkarīgu NRTP 

darbību, ir saistāmi ar apraides licenču piešķiršanas kārtību un satura uzraudzību, ko atzīst arī 

pašreizējie NRTP locekļi (sk. 3. pielikumu). Likumdošanā nav noteikti skaidri kritēriji licenču 

piešķiršanas un atsaukšanas kārtībai, kā rezultātā procedūra nav pietiekami caurskatāma un atklāta. 
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Līdz ar to netiek publiskots argumentēts pamatojums, kādēļ viena vai otra licence konkrētam 

pretendentam tiek piešķirta, kā rezultātā tiek radītas bažas par NRTP neatkarību, ko pierāda 

empīriskajā pētījumā identificētie gadījumi. Otrkārt, likumdošana nosaka satura uzraudzības, 

monitoringa funkciju, bet nenosaka NRTP izstrādāt skaidru metodoloģiju, funkcijas izpildes 

regularitāti un rezultātu publiskošanas kārtību, kas rada situāciju, kurā NRTP šo funkciju var veikt 

nevienlīdzīgi iepretim visām raidorganizācijām – gan sabiedriskajām, gan komerciālajām.  

Kā atzīst pašreizējais NRTP priekšsēdētājs Ā. Kleckins, NRTP locekļi izjūt spiedienus. „Tie 

patiešām ir no visurienes, jo NRTP darbības sfēra ietver dažādas lietas, kas reizē ir ļoti dažādu 

cilvēku interese. Ja cilvēks nespēj uzņemties atbildību par savu jomu, tad viņam šo darbu labāk 

neveikt – jo tad tiešām viņš ir korumpants.”364 Empīriskā pētījuma rezultāti liecina, ka ekonomiskās 

ietekmes riski identificējami arī reklāmas jomas politikas veidošanā un uzraudzībā, kā arī nacionālā 

pasūtījuma sadalē. Arī Atvērtās sabiedrības institūta pētījumā secināts, ka NRTP īstenotā uzraudzība 

nav bijusi efektīva, jo NRTP ir pārstāvējusi šauru politisko interešu diapazonu, tai trūkst pilnvaru 

likuma piemērošanā, kā arī tā ir saistīta ar privāto raidorganizāciju interesēm.365 Pētījumā norādīts, 

ka Latvijā uzraudzības iestādes reputāciju ir aptraipījuši skandāli, kas saistīti ar komerciālo 

televīzijas staciju lobēšanas un/vai korupciju. Tajā uzsvērts pastāvošais ekspertu uzskats, ka Latvijas 

NRTP ir rīkojusies necaurskatāmi un pakļāvusies komerciālās televīzijas lobijam.366 Lai 

ekonomiskās ietekmes riska faktorus mazinātu, viens no risinājumiem Latvijas situācijā varētu būt 

atklāta lobētāju saraksta izveide un likumdošanas pilnveidošana vai pārstrāde, veicinot iespējamu 

atklātību un caurskatāmību visās NRTP lēmumu pieņemšanas un uzraudzības jomās, kurai katrai ir 

jādefinē skaidri izvērtēšanas kritēriji un uzraudzības procedūras. Otrkārt, ir jāveicina iespējami 

plašāka atklātība un caurskatāmība ikvienā NRTP darbības sfērā, aktīvi izmantojot arī interneta 

vietni  Empīriskā pētījuma rezultāti pierāda, ka darbā izvirzītā hipotēze ir apstiprināta, pirmkārt, 

pārbaudot, ka normatīvais regulējums ietver neatkarību no politiskās un ekonomiskās ietekmes 

ierobežojošus riska faktorus, un, otrkārt, pierādot, ka identificētie riska faktori ietekmē NRTP 

darbību. 

Neatkarīga NRTP darbība  
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364 Intervija ar Ābramu Kleckinu, NRTP padomes priekšsēdētāju, 25.04. 2009. 
365 Open Society Institute, EU Monitoring and Advocacy Program. Network Media Program. Televīzija Eiropā: 
likumdošana, politika un neatkarība, pp. 231. 
366 Turpat, pp. 48. 
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4. IETEIKUMU IZSTRĀDE, KĀ NOVĒRST NEATKARĪBU IEROBEŽOJOŠOS RISKA 

FAKTORUS NRTP DARBĪBĀ  

Lai panāktu NRTP neatkarību ierobežojošo riska faktoru novēršanu un tās institucionālās 

neatkarības stiprināšanu, ir svarīgi apzināties, ka šie riska faktori savstarpēji ir saistīti un izmaiņas ir 

jāievieš kompleksi.      

 Riska faktori Ieteikumi/Komentāri 
 

1. Likumdošanas 
neatbilstība aktuālās mediju 
vides situācijas 
nepieciešamībai (jau kopš 
1997. gada).  

 

Jāizstrādā jauns elektronisko plašsaziņas līdzekļu regulējošs 
likumprojekts, ņemot vērā neatkarības, kvalitātes un efektivitātes 
ierobežojošos riska faktorus un iespējami tos novēršot.  
Lai riskus novērstu, mediju politika ir jānosaka par regulāru 
politiskās dienas kārtības jautājumu, kur tiek ņemti vērā 
uzraudzības institūcijas izstrādātā mediju vides attīstības koncepcija 
un citi mediju politikas dokumenti un veiktas nepieciešamās 
izmaiņas normatīvajos aktos. Parlamentam un politiskajai elitei ir 
jānovērtē kvalitatīvas apraides mediju politikas un to darbības 
nozīme demokrātijas stiprināšanas un tādējādi arī valsts attīstības 
aspektā.  

 

2. Ierosinājumi elektronisko 
mediju uzraudzības 
institūciju veidot kā 
Kultūras ministrijas 
struktūrvienību, kā MK 
padotu valsts pārvaldes 
iestādi. 

 

Institūcijai (vai institūcijām), kas atbild par apraides jomas 
uzraudzību un attīstību, ir jāsaglabā tiesiskā autonomija, un nav 
pieļaujama tās pakļautība izpildvarai.   
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3. NRTP interešu konflikta 
situācija, ko nosaka spēkā 
esošā likumdošana, ka 
NRTP ir gan valsts kapitāla 
daļu LR un LTV turētājs, 
pārstāvot šo mediju 
intereses, gan reizē arī 
sabiedrisko un komerciālo 
mediju darbības 
uzraudzītājs. 

 

Jānodala uzraudzības funkcijas, izveidojot divas atsevišķas 
struktūrvienības: 
1) atsevišķu sabiedrisko mediju (sabiedriskā medija) padomi. 
• Tā pārstāv sabiedrisko mediju intereses, bet neveic satura 

uzraudzības funkciju. 
• Tā piedalās sabiedrisko mediju programmas veidošanā, izstrādā 

un palīdz veikt stratēģiskās attīstības pārkārtojumus, apstiprina 
programmas koncepciju, apstiprina finanšu plānu, nosakot 
finanšu izmantojuma galvenos virzienus un neatkarīgi uzrauga to 
izpildi. 

• Padomes locekļa amata kandidāti piedalās atklātā konkursā, kas 
iepriekš ir publiski izsludināts.  

• Kandidāti dalībai konkursā var pieteikties paši vai tos 
rekomendējoši izvirza sabiedriskās organizācijas, akadēmiskā 
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vide. 
• Kandidātiem iepriekš ir zināmas padomē nepieciešamās 

konkrētās kompetences. Piemēram, mediju, finanšu, 
ekonomikas, socioloģijas, psiholoģijas u.c. jomās, kas jānosaka, 
veicot funkciju auditu.  

• Visiem kandidātiem, piesakoties vai viņiem tiekot izvirzītiem 
dalībai konkursā, jāiesniedz stratēģiskais redzējums par 
sabiedrisko mediju attīstību un motivācijas vēstule, kas ir 
pieejama publiskajā telpā.  

• Locekļu skaits sabiedrisko mediju padomē ir jānosaka atbilstoši 
veicamo funkciju izpildes nepieciešamībai. 

• Kandidātu atlasi organizē atbildīgā Saeimas Cilvēktiesību un 
sabiedrisko lietu komisija, izveidojot atlases komisiju, kuras 
sastāvā ir divi Latvijas mediju vides eksperti, divi sabiedrisko 
organizāciju pārstāvji (izņemot politiskās organizācijas), divi 
akadēmiskās vides pārstāvji, kuru kompetences ir saistītas ar 
mediju vidi un padomes kompetencēm (komunikācijas 
psiholoģija, socioloģija, sociālantropoloģija, ētika, mediju 
menedžments, vadība, ekonomika, finanses u.c.), divi 
sabiedrisko mediju pārstāvji un trīs atbildīgās Saeimas komisijas 
pārstāvji.   

• Atlase tiek veikta pēc iepriekš izstrādātiem atbilstības 
kritērijiem, kurus pamato padomē funkcionāli nepieciešamās 
kompetences, lai nodrošinātu efektīvu darbību. 

• Konkursā uzvarējušie kandidāti tiek virzīti apstiprināšanai 
Saeimā. Šiem kandidātiem ir jāatbilst nevainojamas reputācijas 
kritērijam.  

• Kandidāts tiek apstiprināts, ja iegūst ne mazāk kā 51 Saeimas 
locekļu balsu vairākumu. 

• Ja Saeima kādu no kandidātiem neapstiprina, tiek rīkots atkārtots 
konkurss.  

2) atsevišķu elektronisko mediju uzraudzības padomi, kas veic 
elektronisko mediju satura uzraudzību, apraides licenču 
piešķiršanu, valsts mediju politikas izstrādi. Tā uzrauga gan 
komerciālo, gan sabiedrisko mediju satura un programmas 
atbilstība normatīvajiem aktiem.  
Jāatzīmē, ka gadījumā, ja tiek izveidotas divas uzraudzības 
institūcijas – atsevišķi komerciālajiem un sabiedriskajiem apraides 
medijiem, tad risks netiek novērsts, jo arī atsevišķajai padomei ir 
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jāturpina reizē pārstāvēt sabiedrisko mediju intereses un tie 
jāuzrauga. Turklāt abas veiktu vienādu funkciju – uzraudzību.   

 

4. Kandidātu izvēles kārtība, 
kas norit pēc politiskās 
piederības kritērija, nevis 
pēc atbilstības ieņemamajam 
amatam, jo likumdošana 
nosaka, ka kandidātus ir 
tiesīgas izvirzīt politiskās 
partijas vai noteikts deputātu 
skaits. Līdz ar to tiek 
izslēgta pārstāvniecība, kas 
nav saistīta ar politisko eliti 
un pastāv risks, ka locekļi 
strādā nevis visas 
sabiedrības, bet politisko vai 
komerciālo interešu vārdā.  

 

Lai novērstu identificēto riska faktoru, nodalītās elektronisko 
mediju uzraudzības padomes locekļu iecelšanas kārtībā ir:  
• Jānosaka konkrēti, pārbaudāmi amata kandidāta kritēriji 

atbilstoši veicamo uzdevumu, funkciju prasībām. Kandidātiem ir 
jābūt vismaz trīs gadu darba pieredzei ar mediju vidi saistītā 
profesijā, kas ietver arī masu mediju socioloģijas, psiholoģijas, 
ekonomikas, finanšu kompetences kritērijus, kas tiek uzskatīti 
par priekšrocību, ja kandidāts atbilst vairākām nepieciešamajām 
kompetencēm vienlaikus (konkrēti nepieciešamās kompetences 
jānosaka atbilstoši funkciju auditam).  

• Kandidātam ir jāatbilst nevainojamas reputācijas kritērijam.  
• Kandidātam ir jābūt iegūtai augstākajai izglītībai.  
• Kandidātu izvēle notiek atklāta konkursa kārtībā, kurā 

kandidātiem ir iespēja pieteikties pašiem vai viņus 
rekomendējoši izvirza sabiedriskās organizācijas, akadēmiskās 
vides struktūrvienības.  

• Jānosaka konkrēti un caurskatāmi izvirzītāju kritēriji atbilstoši 
veicamajām funkcijām.  

• Politiskās organizācijas tiek izslēgtas no virzītāju loka. 
• Piesakoties konkursā (vai tiekot izvirzītam), ikvienam 

uzraudzības padomes locekļa amata kandidātam vērtēšanas 
komisijai ir jāiesniedz Curriculum Vitae, motivācijas vēstule un 
elektronisko mediju vides attīstības stratēģija Latvijā.  

• Izvirzīšanas kārtībai jābūt publiski pieejamai. Jāinformē mediji 
par kandidātu izvirzīšanas, pieteikšanās kritērijiem, izvērtēšanas 
procedūru. 

• Jāpublisko kandidātu saraksts un informācija par viņa atbilstību 
ieņemamajam amatam dienā, kad kandidāts ir pieteicies.  

• Jāpublisko konkursa rezultāti un atlases argumentācija, kāpēc 
atbildīgā(s) Saeimas komisija balsojumam tālāk virza/nevirza 
noteiktus kandidātus. 

• Izvērtēšanas komisiju organizē Saeimas Cilvēktiesību un 
sabiedrisko lietu komisija. Tās sastāvā ir divi Latvijas mediju 
vides eksperti, divi sabiedrisko organizāciju pārstāvji (izņemot 
politiskās organizācijas), divi akadēmiskās vides pārstāvji, kuru 
kompetences ir saistītas ar mediju vidi un padomes 
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kompetencēm (komunikācijas psiholoģija, socioloģija, 
sociālantropoloģija, ētika, mediju menedžments, vadība, 
ekonomika, finanses u.c.), trīs atbildīgās Saeimas komisijas 
pārstāvji. 

• Kandidātus apstiprina Saeima, aizklāti balsojot.  
• Kandidāts tiek apstiprināts, ja iegūst ne mazāk kā 51 Saeimas 

locekļu balsu vairākumu. 
• Ja Saeima neapstiprina nepieciešamo kandidātu skaitu, tiek 

rīkots atkārtots konkurss. 
• Likumā ir jānosaka konkrēti atcelšanas kārtība, tās kritēriji un 

procedūra. 
 

5. Izveidotās NRTP 
struktūras un kapacitātes 
neatbilstība noteiktajām 
funkcijām. 

 

• Izstrādāt uzraudzības institūcijas stratēģiskās darbības plānu un 
izvērtēt NRTP funkcijas, kurām atbilstoši izveidot nepieciešamo 
infrastruktūru – vajadzīgo cilvēkresursu skaitu un viņu 
specifikācijas, piešķirt atbilstoši nepieciešamībai vajadzīgos 
administratīvos resursus, noteikt ekspertu u.c. profesionāļu 
piesaistes kārtības iespējamību.  

• NRTP stratēģijas, mediju vides politikas plānošana un tās 
funkcionālās kapacitātes izvērtējums ir jāveic katru gadu, tā 
izstrādes nepieciešamību nosakot likumā.  

• Likumdošanā jānosaka skaidra interneta vides un jauno 
tehnoloģiju regulācija un uzraudzības kompetence. 

\ 

6. Likumdošana nedefinē 
satura uzraudzības, 
monitoringu regularitāti un 
konkrētu monitoringa 
metodoloģiju izstrādi.  

 

• Likumdošanā jānosaka satura uzraudzības regularitāte (regulāras 
izlases veida un operatīvās pārbaudes) un metodoloģijas 
izstrādes nepieciešamību, un šo datu brīvu pieejamību publiskajā 
vidē, veicinot arī uzraudzības padomes darba caurskatāmību.  

• Jāizveido monitoringa rezultātu vērtēšanas metodoloģija, kuras 
ietvaros ir iespējams novērtēt katra apraides medija atbilstību 
normatīvo aktu prasībām.  

• Papildu atbilstoši iepriekš konkrēti definētiem kritērijiem ir 
jāievieš apraides mediju satura kvalitātes vērtējuma sistēma, 
piemēram, koeficientu un/vai krāsu veidā - sarkans, dzeltens un 
zaļš (attiecīgi - nopietni pārkāpumi, vidēji, nav pārkāpumu), kas 
auditorijai ļauj uzskatāmāki izdarīt secinājumus par 
raidorganizāciju raidorganizācijas kvalitāti, darbību likumdošanā 
noteiktajā kārtībā.  

• Katra raidorganizācija gada beigās iegūst novērtējumu, kuru 
pamato faktiskā informācija par konstatētajiem pārkāpumiem un 
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to apmēru.  
• Vērtējuma pamatojumam un visiem monitoringu rezultātiem ir 

jābūt publiski pieejamiem.   
 

7. Sankciju piemērošanas 
tiesības ir plašas, bet 
instruments tiek izmantots 
vāji. Pastāv risks, ka NRTP 
nosaka sankciju vai soda 
apmēru par pārkāpumu 
neatbilstoši konkrētiem 
kritērijiem un neadekvāti 
pārkāpuma iespējamajām 
sekām.   

 

• Uzraudzības padomes regulējošajā likumā ir jādefinē pārkāpumi, 
par kādiem tiek piemēroti attiecīgi konkrēti soda mēri vai 
sankcijas.  

• Jāizvērtē sodu samērīgums. Piemēram, par reklāmas laika u.c. 
pārkāpumiem, jo spēkā esošie administratīvie sodi nav samērīgi 
ar raidorganizāciju ieguvumu, pārkāpjot likumu.  

• Jānosaka sodu un sankciju piemērošanas kritēriji, ja tiek pārkāpti 
konkrēti satura noteikumi (ziņas, reklāma, vardarbība u.c.), ja 
patvaļīgi mainīta programmas koncepciju, ja sniegtas nepatiesas 
ziņas par mediju patiesajiem īpašniekiem u.c. 

• Uzraudzības padomei ir jāsniedz detalizēts situācijas izvērtējums 
un soda pamatotība atbilstoši metodoloģijai un kritērijiem. 
Pretējā gadījumā, pastāvot pašreizējai kārtībai, sankcijas tiek 
saistītas ar kādu ekonomisku vai politisku ietekmi, ko ietekmē 
arī padomes locekļu iecelšanas kārtība. Tādējādi ir jārada 
sistēmiska un caurskatāma uzraudzības pieeja.  

 

8. Sadarbība ar atbildīgo 
Saeimas komisiju. 
Atskaitīšanās parlamentam, 
iedzīvotājiem. Likumdošana 
nosaka tikai ikgadēju NRTP 
darbības ziņojumu 
iesniegšanu, konkrēti 
nenosakot satura pamata 
jautājumus.  

 

• Saeimas atbildīgā komisija(s) ir jādefinē kā koleģiāls sadarbības 
partneris, ar kuru regulāri jātiekas vismaz reizi trīs mēnešos. 

• Uzraudzības padome iepazīstina Saeimas komisiju(s) ar 
aktuālajiem problēmjautājumiem un nepieciešamajiem 
likumdošanas grozījumiem u.c. dokumentiem, kas saistīti ar 
apraides mediju politikas nepārtrauktu veidošanu un attīstību, 
lūdzot apstiprināt nepieciešamos grozījumus, tādējādi regulāri arī 
iniciējot un veicinot apraides mediju nozares attīstību, kas NRTP 
ir jāizstrādā. 

• Saeimas komisijai nav tiesību tiešā veidā iejaukties uzraudzības 
institūcijas kompetencēs. 

• Jānosaka, ka NRTP katru gadu Saeimas atbildīgajai komisijai ir 
jāiesniedz gada pārskats.  

• Likumdošanā ir jānosaka konkrēti rezultatīvie rādītāji, kas 
jāiekļauj gada pārskatā. Attiecībā uz satura uzraudzību, gada 
pārskatā jāiekļauj arī izmantotā metodoloģija un iegūtie 
mērījumi.  

• Gada pārskatā jāataino padomes pieņemto lēmumu pamatojums, 
argumentācija.  
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Likumdošanā nav skaidri 
noteikta NRTP budžeta 
veidošanas kārtība un 
finansējuma izveides un 
apstiprināšanas modelis.  

Apsverami divi uzraudzības padomes finansēšanas varianti:  
1) finansējuma avots ir valsts budžets, tad: 
• Ikgadēji to jāpiešķir atbilstoši uzraudzības padomes izstrādātam 

budžeta pieteikuma projektam, kura izdevumu pozīcijas 
caurskatāmi ataino konkrētām funkcijām, plānotajām 
aktivitātēm, administratīvajiem izdevumiem atbilstošus 
izdevumus.  

• Likumdošanā obligāti jāiekļauj precīza budžeta izvērtēšanas un 
apstiprināšanas kārtība.  

• Pirms izskatīšanas valdībā, FM to nerediģē.  
2) raidorganizāciju uzraudzības padomes finansējumu veido 

komerciālo raidorganizāciju ikgadējs līdzmaksājums un valsts 
budžets noteiktām mērķa funkcijām.  

Sabiedrisko mediju padomes finansējums tiek iekļauts sabiedrisko 
mediju(a) budžetos kā atsevišķa pozīcija. Budžets tiek izstrādāts 
atsevišķi un to veido atbilstoši funkcionālajām nepieciešamībām, 
kas ir caurskatāmas.  

 

10. NRTP neveic aktīvu 
sabiedrības iesaisti 
uzraudzības darbā. 
Sabiedrība var funkcionēt kā 
papildu uzraudzības 
mehānisms.  
Likums nosaka sabiedrības 
iespējas iesniegt sūdzības, 
bet neparedz konkrētu 
kārtību, kā regulāri iesaistīt 
iedzīvotājus NRTP darbā un 
izglītot sabiedrību par 
uzraudzības veidiem un to 
nozīmi demokrātijā.  
 
 
 

 

• Likumdošanā jānosaka uzraudzības padomes funkcija veikt 
regulāras konsultācijas ar plašu sabiedrības pārstāvniecību par 
mediju politikas, likumdošanas attīstību vismaz reizi gadā, ko 
var veikt reizē ar paredzēto Elektronisko sabiedrības saziņas 
līdzekļu attīstības Nacionālās koncepcijas mērķu un uzdevumu 
izpildes ikgadējo analīzi. 

• Likumdošanā jānosaka uzraudzības padomes uzdevums izstrādāt 
iedzīvotāju iesaistes stratēģiju, kas tādējādi var ietvert izglītojošu 
kampaņu, lekciju, diskusiju u.c. aktivitāšu organizēšanu u.c., kas 
tiek paredzētas ikgadējā budžeta pieteikumā.  

• Likumdošanā jānosaka, ka uzraudzības padomei ir publiski (arī 
interneta vietnē) jāpublicē pilns saņemto sūdzību vai jautājumu 
saraksts, sniedzot atbildes visiem jautājumu, sūdzību 
iesniedzējiem. Ja atbildes apstrāde ir procesā, tad sarakstā ir 
jāparādās laikam, kad tā ir saņemta un sūdzības vai jautājuma 
izskatīšanas stadija, ja atbilde netiek sniegta uzreiz un ir 
vajadzīga papildu izmeklēšana. Sūdzības un jautājumi ir 
jākategorizē atbilstoši funkcijām – piemēram, satura uzraudzība 
(reklāmas, valodas, vardarbības u.c. noteikumu pārkāpumi). 

• Ja sūdzības iesniedzējs ir parlamenta deputāts, izpildvaras 
amatpersona, šī informācija ir papildu jānorāda. 
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• Interneta mājas lapā ir jāizveido atsevišķu „sabiedrības 
līdzdalības” sadaļu.   

 

11. Likumdošanā atsevišķi 
nav noteikta padomes 
locekļa trauksmes celšanas 
procedūra. 

 

Jānosaka, ka uzraudzības padomes locekļiem ir obligāts pienākums 
ziņot atbildīgajām institūcijām par jebkuru ietekmes mēģinājumu, 
kur draudu, šantāžas u.c. ietekmes metožu veidā kāds mēģina 
piespiest un panākt politisku vai ekonomisku ietekmi padomes 
lēmumu pieņemšanā, kas neatbilst sabiedrības kopīgajām 
interesēm.  
Lai arī uzraudzības padomes locekļiem ir jāievēro noteikumi, kas 
paredzēti likumā „Par interešu konflikta novēršanu valsts 
amatpersonas darbībā”, šāda saskaņota norma potenciāli stiprinātu 
tās neatkarību normatīvā regulējuma līmenī.  

 

12. Likumdošana nenosaka 
skaidrus apraides licenču 
piešķiršanas kritērijus, 
konkursa izvērtēšanas 
kritērijus, kā arī licences 
atņemšanas noteikumus, ja 
programmas saturs neatbilst 
koncepcijai, kas ir apraides 
licences izsniegšanas 
pamatā. 
  

 

•  Izveidot kārtību, kurā apraides licenču piešķiršanas konkurss 
tiek rīkots izsoles veidā, nosakot apraides licences sākuma 
maksu. 

• Izsludinot izsoli, tiek noteikts valstij nepieciešamais apraides 
formāts (piemēram, satura pamattēma), kritēriji, kuriem ir 
jāatbilst pretendentiem un viņu iesniegtajām koncepcijām. 

• Atbilstoši kritērijiem tiek veikts izvērtējums, vai kandidāts ir 
tiesīgs piedalīties izsolē.  

• Izsolē iegūtais finansējums tiek virzīts sabiedrisko 
raidorganizāciju finansēšanai.  

• Noteikt uzraudzības institūcijas pilnvaras anulēt piešķirto 
apraides licenci, ja raidorganizācijas programmas saturs neatbilst 
iesniegtajai koncepcijai, definējot neatbilstības kritērijus.  

• Likumā aizliegt mainīt programmas koncepciju, par kuru 
piešķirta apraides licence. Lai to darītu, jārīko jauns apraides 
licences izsniegšanas konkurss un izsole.  

Izsoles kārtība pretendentiem liktu precīzāk izplānot šo biznesa 
plānu, kā arī pierādīt savu kapacitāti, piemēram, kredītiestādēm, kas 
ir papildu pamatojums uzņēmuma reālajām iespējām pildīt saistības 
un plānoto programmas koncepciju. 
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13. Likumdošana nenosaka 
raidorganizāciju īpašnieku 
(un viņu maiņu) atklātību. 
Slēpti mediju īpašnieki rada 
gan ekonomiskās, gan 
politiskās ietekmes risku. 

 

• Likumdošanā jānosaka, ka raidorganizāciju mediju īpašnieki un 
patiesā labuma guvēji (fiziskās personas) ir publiska informācija. 

• Uzraudzības institūcija ir jāinformē par izmaiņām 
raidorganizāciju patieso īpašnieku sastāvā (fizisko personu 
līmenī).  
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Sabiedrības interesēs ir zināt 
mediju īpašniekus. Ja tie ir 
saistīti ar politisko eliti, tad 
viņiem tiek dota iespēja 
vērtēt raidorganizācijas 
sniegto informāciju attiecīgā 
rāmējumā. Otrkārt, 
uzraudzības institūcija 
tādējādi nespēj kvalitatīvi 
novērst monopola risku.  
 

14. Necaurskatāma 
nacionālā pasūtījuma sadale 
un izvērtēšana.  
 
 
 

 

• Jānosaka nacionālā pasūtījuma kvota, uz kuru konkursa kārtībā ir 
tiesības pretendēt visām raidorganizācijām. Kvotas apmērs 
jāpamato ar valsts mediju politikā definētu argumentāciju.  

• Jānosaka konkrēti satura mērķi un izvērtēšanas kritēriji. 
• Šīs kvotas sadalē ir iespējams piedalīties ne tikai komerciālajām 

raidorganizācijām, bet arī sabiedriskajiem medijiem un 
neatkarīgajiem producentiem, izstrādājot savus projektus. Līdz 
ar to šīs kvotas sadalē tiek nodrošināta konkurence, kur 
sabiedrība (valsts budžeta finansējuma veidā) nopērk viņu 
interesēm un vajadzībām atbilstoši kvalitatīvāko piedāvājumu. 

• Tādējādi jātiecas novērst potenciālo komerciālo raidorganizāciju 
ietekmes risku, kas tiecas panākt nepamatoti lielāku Nacionālā 
pasūtījuma kvotas piešķiršanu komerciālajam mediju sektoram. 
Sadali ir jāpamato kvalitātes un valsts mērķu kritērijiem. 

• Uzraudzības padomei ir jāsniedz argumentēts pamatojums 
atbilstoši izvērtēšanas kritērijiem, kādēļ raidorganizācija ir/nav 
saņēmusi Nacionālā pasūtījuma finansējumu.  

Nacionālajam pasūtījumam ir jāfunkcionē kā instrumentam, lai 
stiprinātu iedzīvotāju izpratni par sabiedrisko mediju lomu un 
šķirtni starp komerciālajām un sabiedriskajām raidorganizācijām un 
to nozīmi. 

 

15. Likumdošana neregulē 
atklātas lobēšanas iespēju, 
kas rada slēptas 
ekonomiskās (un politiskās) 
ietekmes risku.  

 

Uzraudzības padomes regulējošajā normatīvajā aktā jānosaka 
atklāta lobētāju saraksta veidošana, kas ir publiski pieejams un kurā 
ir iekļauta informācija – kas ir lobētājs un kāda ir viņa interese 
konkrētā jautājumā.  
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5. NOBEIGUMS 

Empīriskā pētījuma ietvaros veiktās NRTP darbības un regulējošās likumdošanas analīzes 

rezultāti ļauj secināt, ka darbā izvirzītā hipotēze ir apstiprināta - Latvijas elektronisko plašsaziņas 

līdzekļu uzraudzības institūcijas normatīvais regulējums ietver neatkarības no politiskās un 

ekonomiskās ietekmes riska faktorus, kas ierobežo neatkarīgu NRTP darbību.  

Izvērtējot NRTP regulējošos likumdošanu atbilstoši identificētajiem neatkarību 

noteicošajiem kritērijiem, var secināt, ka Radio un televīzijas likumā iekļautās normas formāli 

atbilst diviem kritērijiem no deviņiem – 1) „uzraudzības institūcijas statuss” un 2) „interešu 

konflikta novēršana”, kas ļauj secināt, ka NRTP regulējošā likumdošana ietver neatkarības no 

politiskās un ekonomiskās ietekmes riska faktorus. Neatkarību ierobežojošie riski tika identificēti 

pēc septiņu kritēriju analīzes, kuru ietekme konstatēta arī NRTP darbībā, kā rezultātā var secināt, ka 

formāla atbilstība diviem kritērijiem nenodrošina iespējami neatkarīgu NRTP darbību: 1) 

elektronisko mediju uzraudzības institūcija politiskajā sistēmā; 2) raidorganizāciju pārvaldes 

modelis; 3) iecelšanas un atcelšanas kārtība; 4) finansēšanas sistēma; 5) uzraudzības institūcijas 

funkcijas, pilnvaras un kapacitāte; 6) uzraudzības institūcijas atskaitīšanās sistēma, atbildība; 7) 

sabiedrības iesaiste uzraudzības darbā. 

NRTP darbības izvērtējuma rezultāti liecina, ka likumdošanā ietvertie neatkarību 

ierobežojošie riska faktori ietekmē NRTP darbības neatkarību, kā rezultātā tiek mazināta ne tikai tās 

kapacitāte un efektivitāte, bet arī tās funkcionālā nozīme publiskajā sfērā un politiskajā sistēmā 

kopumā. Pētījumā identificēto neatkarību ierobežojošo riska faktoru kopa ietver visus tos autoru 

norādītos riskus, kas tiek uzskatīti par primāri novēršamiem, lai iespējami mazinātu neatkarību 

ierobežojošo risku pastāvēšanu valsts izveidotā EPL uzraudzības institūcijas darbības modeļa 

ietvaros. Politiskās ietekmes gadījumā šie riski ir saistīti ar uzraudzības institūcijas locekļu 

izvirzīšanas, iecelšanas un atcelšanas kārtību un finansēšanas sistēmu, kas savukārt ietekmē 

uzraudzības institūcijas kapacitāti un iespējas kvalitatīvi veikt likumā noteiktās funkcijas. 

Ekonomiskās ietekmes gadījumā šie riski pamatā ir saistīti ar skaidru procedūru, konkrētu kritēriju 

un iespējami plašākas informācijas atklātības trūkumu galvenokārt tādu funkciju veikšanā kā 

apraides licenču piešķiršana, metodoloģiski caurskatāma apraides satura uzraudzība - jo īpaši 

reklāmas jomā, kā arī iespēja gūt informāciju par patiesajiem mediju īpašniekiem.   

Pētījuma rezultāti ļauj secināt, ka pamatā izdalāmi divu veidu riska faktori, kas ierobežo 

neatkarīgas institūcijas darbību gan no politiskās, gan ekonomiskās ietekmes,– pirmkārt, tie ir riska 

faktori, kas ir ietverti spēkā esošajā uzraudzības institūcijas regulējošajā likumdošanā un, otrkārt, tie 

ir riska faktori, kurus nosaka pašreizējā politiskā sistēma, politiskā kultūra un vēsturiskās tradīcijas 
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kopumā, kuru seku rezultātā, salīdzinot ar Rietumvalstu pieredzi, nav pietiekami attīstīta iedzīvotāju 

pilsoniskās līdzdalības apziņa un izpratne par sabiedrisko mediju lomu un raidorganizāciju 

uzraudzības institūcijas nozīmi demokrātijā, kā arī nav nostiprinātas konvencionālas vienošanās 

starp sabiedrību, mediju un politisko eliti par mediju saturu un kvalitātes standartiem.  

Viena no nozīmīgākajām problēmām Latvijas situācijā ir politisko uzstādījumu, stratēģijas 

un vīzijas trūkums mediju politikas jomā, kas ir jāizstrādā NRTP un kam ir jāgūst Saeimas atbalsts, 

lai tiktu veikti, piemēram, nepieciešamie likumdošanas grozījumi. Tādējādi elektronisko mediju 

uzraudzība un spēcīgu sabiedrisko mediju nozīme jau valstiskā līmenī netiek adekvāti novērtēta un 

attīstīta, kas ierobežo NRTP iespējas efektīvi sasniegt tās mērķus, pārstāvot iespējami plašas 

sabiedrības intereses. Līdz ar to valstiskā līmenī stratēģiskas mediju politikas izstrāde ir jāizvirza kā 

vienu no prioritātēm, kas ietver steidzamu nepieciešamību izstrādāt arī jaunu likumdošanu apraides 

regulējuma jomā, kurā ir iespējami jānovērš arī neatkarību ierobežojošie riska faktori. Turklāt ir 

svarīgi likumdošanā noteikt regularitāti, kādā parlamentam (atbildīgajai Saeimas komisijai) ir 

pienākums, piemēram, vismaz reizi gadā izskatīt NRTP sagatavotos mediju politiskas dokumentus 

un nepieciešamos grozījumus likumdošanā, lai nodrošinātu nozares attīstību un kvalitatīvu 

uzraudzību, jo ir jāņem vērā straujā mediju tehnoloģiju attīstība, arvien dažādojot regulējamos 

informācijas kanālus un formas, pieprasa regulāru normatīvā regulējuma pilnveidošanu un nozares 

attīstību. Lai arī NRTP ir identificējusi daļu šo problēmjautājumu, kas pašreizējā likumdošanā būtu 

jāmaina, jāprecizē vai jāpapildina, tai nav likumdošanas iniciatīvas un vienīgais veids, kā panākt šo 

izmaiņu ieviešanu, ir koleģiāla sadarbība ar parlamentu, pastāvot tā vēlmei un centieniem rast 

risinājumus. Demokrātijā parlamentam ir tiesības nepieciešamās izmaiņas pieņemt vai nē, kas 

nozīmē, ka nav iespējams pilnībā novērst šo politiskās bezdarbības risku, neskatoties uz to, ka valstij 

ir nepieciešama politiskā elite, kas izprot apraides mediju politikas nozīmi un godprātīgi strādā 

sabiedrības interesēs.  

NRTP regulējošajā Radio un televīzijas likumā jau no tā izveides brīža ir ietverta interešu 

konflikta situācija funkcionālā līmenī, kur iestādei vienlaicīgi ir jāpārstāv gan sabiedrisko mediju 

intereses, gan reizē jāuzrauga visu elektronisko mediju darbība. Lai situāciju risinātu, šīs funkcijas ir 

jānodala, kur Latvijas situācijā iespējami dažādi modeļi, gan saglabājot pašreizējo institūciju un 

izveidojot atsevišķu struktūrvienību tās sastāvā, kas pārstāvētu sabiedrisko mediju intereses, gan arī 

pašreizējās institūcijas likvidācija un divu citu izveidošana, piemēram, 1) viena iestāde pārstāv tikai 

sabiedrisko mediju intereses, bet otra veic visu apraides mediju uzraudzību – gan sabiedrisko, gan 

komerciālo; 2) sabiedriskajiem medijiem tiek izveidota atsevišķa uzņēmuma padome, bet 

komerciālie mediji ir pašregulējoši, taču tiek izveidota atsevišķa ombuda institūcija; 3) viena iestāde 
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uzrauga sabiedriskos medijus un otra – komerciālos. Pētījuma rezultāti ļauj secināt, ka pašlaik 

Latvijā vispiemērotākais modelis ir NRTP funkciju sadale, izveidojot divas atsevišķas institūcijas, 

kur viena ir sabiedrisko mediju interešu pārstāvis, bet otra veic visu raidorganizāciju uzraudzību – 

gan komerciālo, gan sabiedrisko.  

Lai nodrošinātu Latvijas elektronisko mediju uzraudzības institūcijas neatkarību no 

politiskās ietekmes, ir jāmaina tās ievēlēšanas kārtība, veidojot pēc iespējas demokrātiskāku 

pārstāvniecību, bez tiešas politiskās cīņas par politisko partiju izvēlētajiem kandidātiem. Kandidātu 

izvēles kritērijiem ir jābūt saistītiem ar nepieciešamajām profesionālajām specifikācijām un 

kompetencēm, lai kandidāts spētu pildīt amata pienākumus. Pētījums pierāda, ka šis ir viens no riska 

faktoriem, kas ietekmē NRTP efektivitātes un kapacitātes mazspēju un reizē arī tās neatkarību. Lai 

situāciju risinātu, saskaņā ar teorētisko pamatojumu, Latvijā parlamentārais uzraudzības institūcijas 

modeļa vietā ir jāievieš pilsoniskais vai korporatīvais, kura ietvaros NRTP kandidātus būtu tiesības 

rekomendējoši izvirzīt sabiedriskajām organizācijām, akadēmiskās vides struktūrvienībām, kā arī 

kandidātiem būtu iespēja pašiem pieteikties dalībai atklātajā konkursā. Kandidātus izvērtē Saeimas 

atbildīgās komisijas. Kandidātam ir jāpiedāvā savs stratēģiskais redzējums apraides mediju jomā, lai 

arī publiskajā sfērā būtu iespējams analizēt kandidātu atbilstību un motivāciju ieņemt šo amatu. 

Politiskās partijas (organizācijas) ir jāizslēdz no virzītāju saraksta.  

Otrkārt, ir jāpilnveido uzraudzības institūcijas finansēšanas kārtības regulējums, 

likumdošanā nosakot skaidru budžeta izstrādes un apstiprināšanas procedūru, lai nodrošinātu 

finansējuma atbilstību likumā noteikto funkciju veikšanai. Pirmkārt, ir jānošķir sabiedriskajiem 

medijiem un NRTP piešķirtais finansējums, kas notiktu arī gadījumā, ja NRTP vietā tiek izveidotas 

divas institūcijas, un, otrkārt, ja NRTP saglabā valsts finansējumu, tad tas katru gadu ir detalizēti 

jāizstrādā atbilstoši funkcijām un aktivitāšu plānam, par kuru caurskatāmā veidā ir jāatskaitās 

parlamentam un sabiedrībai.  

Lai novērstu pētījumā identificētos neatkarību ierobežojošos ekonomiskās ietekmes riska 

faktorus, kas pamatā ir saistāmi ar apraides licenču piešķiršanas kārtību un satura uzraudzību, 

likumdošanā, pirmkārt, ir jānosaka skaidri kvalitatīvie kritēriji licenču piešķiršanas un atsaukšanas 

kārtībai, nodrošinot, ka procedūra ir iespējami caurskatāma un atklāta. Licenču piešķiršana ir 

jāorganizē izsoles veidā, kurā var piedalīties atlasi izturējušie kandidāti, kas nozīmē viņu atbilstību 

apraide licences piešķiršanas kritērijiem. Otrkārt, likumdošanā ir jānosaka, ka uzraudzības 

institūcijai ir jāizstrādā un jāpublisko konkrēti satura uzraudzības kritēriji un monitoringa 

metodoloģija, kā arī jānosaka šīs funkcijas izpildes regularitāti, lai novērstu pastāvošu risku, ka tā 

var nevienlīdzīgi veikt satura uzraudzību. Ekonomiskās ietekmes riski NRTP darbībā ir tieši saistīti 
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arī ar ekonomisko interešu slēpto lobēšanu. Lai situāciju risinātu, primāri ir jāievieš lobētāju 

saraksts, kas ir atklāts un publiski pieejams.  

NRTP darbībā pastāv gan politiskās, gan ekonomiskās ietekmes riski tās aktivitāšu 

caurskatāmības un atklātības trūkuma dēļ, ko nosaka likumdošanas neskaidrie izvērtēšanas un 

lēmumu pieņemšanas kritēriji atbilstoši katrai funkcijai. Lai nodrošinātu iespējami neatkarīgāku 

uzraudzības institūcijas darbību, likumdošanā ir jānosaka iespējami detalizēta atskaitīšanās sistēma 

par katru noteikto funkciju. Šī informācija ir jāpublisko interneta vietnē un jāapkopo detalizētā gada 

ziņojuma veidā, kas ietver ne tikai darbības gala rezultātus, bet arī satura monitoringa un analīzes 

rezultātā iegūtos datus atbilstoši metodoloģijai vai lēmumu pieņemšanas kritērijus, piemēram, 

izsniedzot apraides licenci konkursa uzvarētājam u.c. Interneta vietnē ir arī jāpublisko visas 

saņemtās sūdzības un jautājumi, kā arī to atbildes. Caurskatāma, iespējami atklāta un aktīva 

uzraudzības institūcijas darbība veicinātu arī sabiedrības izpratnes veidošanos par tās darbības 

jomām, kā arī veicinātu sabiedrības iesaisti uzraudzības un apraides mediju vides plānošanas darbā.  

 Kopumā pētījuma rezultāti liecina, ka, lai panāktu NRTP neatkarību ierobežojošo riska 

faktoru novēršanu vai mazināšanu un tās institucionālās neatkarības stiprināšanu, ir svarīgi 

apzināties, ka šie riska faktori ir savstarpēji saistīti un izmaiņas ir jāievieš kompleksi un sistēmiskā 

skatījumā. Piemēram, ja NRTP tiesiski ir garantēta autonomija, plašas pilnvaras, sankciju varas 

izmantošanas iespējas, sabiedrības tiesības iesniegt sūdzības un saņemt atbildi, tad šie regulējumi no 

vienas puses teorētiski liecina par neatkarības stiprinošiem faktoriem no politiskās ietekmes, 

savukārt, ja uzraudzības institūcijas locekļu atlases, ievēlēšanas un atcelšanas kārtība, kā arī 

finansējuma piešķiršanas kārtība netiek mainīta, tad politiskās ietekmes riski neizbēgami saglabājas, 

kas potenciāli var ietekmēt arī formāli noteikto kritēriju ievērošanu vai neievērošanu atbilstoši 

likumdošanai.  

Līdz ar to var secināt, ka viens no primārajiem uzdevumiem, lai novērstu neatkarību 

ierobežojošo riska faktoru ietekmi EPL uzraudzības institūcijas darbībā, ir tās regulējošās 

likumdošanas maiņa, nodalot EPL uzraudzības un sabiedrisko mediju interešu pārstāvēšanas 

funkciju, izveidojot pilsonisko vai korporatīvo uzraudzības institūcijas modeli, veicot kompetentu 

locekļu atlasi saskaņā ar funkciju veikšanai nepieciešamajām kompetencēm. Lai veicinātu 

sabiedrības uzticēšanos, locekļiem ir jāatbilst nevainojamas reputācijas kritērijam, viņi ir jāatlasa 

atklāta konkursa kārtībā, izslēdzot no virzītāju loka politiskās organizācijas un ļaujot kandidātiem arī 

pašiem pieteikties dalībai konkursā. Valsts finansējums ir jāpiešķir saskaņā ar ikgadēju funkciju un 

aktivitāšu plānu, par ko ir iespējams atskaitīties. Jānodrošina iespējami caurskatāmāka un atklātāka 
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EPL uzraudzības institūcijas darbība; jāpublisko visi satura uzraudzības rezultāti un metodoloģija. 

Jānosaka skaidri sabiedrības iesaistes mehānismi uzraudzības darbā.  
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Saīsinājumu saraksts 
 
ANO  Apvienoto Nāciju Organizācija 
AP  Augstākā Padome 
BBC  British Broadcasting Corporation 
DPS  Demokrātiskā partija „Saimnieks” 
EBU  Eiropas raidorganizāciju apvienība 
ECAK  Eiropas Cilvēktiesību aizsardzības konvencija  
EDSO   Eiropas Drošības un sadarbības organizācija  
EP  Eiropas Padome   
EPL  Elektroniskie plašsaziņas līdzekļi 
EPRA  Eiropas Raidorganizāciju Regulatoru kopienas 
ES  Eiropas Savienība 
ESD  Elektronisko sakaru direkcija 
EUMAP Eiropas Savienības monitoringa un interešu aizstāvības programma 
FCC  Federālā Sakaru Komisija (Federal Communications Commission) 
FM  Latvijas Republikas Finanšu ministrija  
JL  „Jaunais laiks” 
JP  „Jaunā partija” 
KDS  „Kristīgo Demokrātu Savienība” 
KNAB  Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs 
LC  „Latvijas Ceļš” 
LDP  Latgales Demokrātiskā Partija 
LPP  Latvijas pirmā partija 
LR  Latvijas Radio 
LR  Latvijas Republika 
LTV  Latvijas Televīzija 
LVP  Latvijas Vienības Partija 
LVRTC Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs 
LZP  Latvijas Zaļā partija 
LZS  „Latvijas Zemnieku savienība” 
MK  Latvijas Republikas Ministru kabinets 
MK  Ministru kabinets 
NRTP  Nacionālā radio un televīzijas padome 
NVO  Nevalstiska organizācija 
PL  Plašsaziņas līdzekļi 
ST  Satversmes tiesa 
TB/LNNK Apvienība „Tēvzemei un Brīvībai”, Latvijas Nacionālās Neatkarības Kustība 
TP   Tautas partija 
TSA  „Tautsaimnieku politiskā apvienība” 
ZDF  Vācijas nacionālā sabiedriskā televīzija (Zweites Deutsches Fernsehen)  
ZZS  „Zaļo un Zemnieku savienība” 
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1. pielikums 

Intervija ar mediju eksperti Intu Brikši 2009. gada 16. aprīlī  
 
Kā Jūs vērtējat pašreizējās sistēmas kandidātu izvēles kārtību?  

Kopumā neatzīstu par labu esam pašu padomi. Pirmkārt, tā ir institūcija, kas uzrauga 
medijus. Otrkārt, tā ir institūcija, kurai vajadzētu pārstāvēt sabiedrības vajadzības, intereses u.c., kas 
attiecas uz sabiedriskajiem medijiem. Manuprāt, pašlaik jau vairāku gadu garumā situācija ir 
izveidojusies tāda, ka šīs divas lietas nav savienojamas. Varbūt situācija ir bijusi sāpīgāka, ir bijusi 
mazāk sāpīga, - ir bijuši krīzes gadi vai treknie gadi, bet tā nekad nav bijusi laba, jo Latvijā 
elektronisko mediju tirgus ir izveidojies ļoti strauji. Kopumā nav arī tradīciju un priekšstatu vai 
vienošanās starp sabiedrību un medijiem, ko mediji dara un ko nedara. Līdz ar to katru reizi gandrīz 
kā no Mozus laikiem sāk apspriest, kas būs sabiedriskie mediji, ko drīkst komerciālie mediji, kādas 
ir to savstarpējās attiecības u.c.  

Ja komerciālie mediji spētu paši noregulēties, tad attiecībā uz sabiedriskajiem medijiem nav 
skaidrs uzstādījums, pirmkārt, vai vispār tie ir vajadzīgi, jo reāli jebkurā situācijā, kad aktualizējas 
jautājums, vai mums tiem vēl tērēt naudu, tad pozīcija ir -„nē”. Patiesībā šī pozīcija „nē” ir no tās 
aktīvās, labās reklāmas daļas auditorijas. Respektīvi, medijiem konvencija ar publiku ir ļoti 
neskaidra, un ļoti maza publikas daļas atpazīst, kāda sabiedriskajiem medijiem kopumā ir jēga 
sabiedriskajā dzīvē. Godīgi sakot, ļoti bieži viņi šo jēgu arī nepierāda ar adekvātu rīcību attiecībā 
pret sabiedrību. Līdz ar to nevar cilvēkiem teikt, ka viņi nesaprot, kāda ir sabiedrisko mediju jēga. 
Tāpēc es domāju, ka ir jādala funkcijas – sabiedriskie mediji ir jāpārrauga atsevišķai institūcijai, kas 
nav nekādā veidā saistīta ar komerciālo mediju regulēšanu. Ar tām lietām, kas saistās tieši ar 
regulēšanu, varbūt arī ar tādām lietām kā kanālu sadalīšanu. Turklāt drīz tas kļūs mazsvarīgs 
jautājums – vairāk vai mazāk pēc gadiem tas vairs nebūs ar nozīmi. Tātad līdz ar to attiecībā uz 
sabiedriskajiem medijiem uzskatu, ka divi – radio un televīzija – mums ir par daudz. Mums būtu 
vajadzīga orientācija uz vienu uzņēmumu, kas ir orientēts uz darbībām vismaz trīs kanālos – 
televīzija un radio gan ētera, gan kabeļu formā, kā arī interneta platforma. Iespējams, ka šis medijs 
varētu kļūt arī par kādu papīra produkta producētāju, kas varētu būt, iespējams, analītisks nedēļas 
žurnāls, jo ir visi resursi, lai bez jebkādām grūtībām ko tādu izveidotu. Līdz ar to padome tad arī 
varētu būt šī viena apvienotā medija padome, kas varētu normāli darboties – kā tas ir lieliem 
uzņēmumiem, kam ir padome, kurā dažādo institūciju pārstāvji, šajā gadījumā valsts pārstāvji un 
dažādu izglītības institūciju pārstāvji un viņiem ir valde, kas strādā – padome pieskata. Sakārtotā 
biznesā šī shēma ir atstrādāta. Komerciālajiem medijiem vienkārši ir sabiedrisko pakalpojumu 
regulētājs.  
Kā pašregulējoša sistēma?  

Jā, patiesībā viņi ir spējīgi pašregulēties. Ir likumi, kas nosaka, ko tie nedrīkst darīt un par ko 
tos var sodīt. Tas viss jau tagad ir – pēc likuma jāskatās, par ko ir jāsoda, ja to pārkāpj. Vēl viena 
acīmredzama lieta, kas būs būtiska regulācijā attiecībā ne tikai uz elektroniskajiem medijiem, bet arī 
attiecībā uz visiem pārējiem, ir ombudsmeņa institūcijas izveide. Līdz ar to būtu institūcija, kas 
veido attiecības starp medijiem un sabiedrību un kas par to arī domātu. Tā izteiktu publisko viedokli 
un veicinātu konvenciju veidošanos starp medijiem un publiku, respektīvi, par to, kas būtu 
pieļaujams un kas nebūtu pieļaujams. Tas ir cilvēku uztvertais saturs, ko viņi atzīst par 
derīgu/nederīgu, pieņemamu/nepieņemamu u.c., jo viena no tendencēm tomēr ir, ka tiesu lietu skaits 
ir audzis attiecībā pret medijiem. Domāju, ka patiesībā tas augtu vēl vairāk, ja tiesas pie mums būtu 
vieglāk sasniedzamas vienkāršajiem pilsoņiem. Tā būtu arī vieta, kur cilvēki varētu iegūt risinājumu. 
Vēl viena lieta ir tā, ka internets kļūst pārpildīts arī ar neprofesionāliem mediatoriem, kas, 
iespējams, arī būtu ombudsmeņa darbs, kas līdz šim nav bijis. Bet patiesībā savstarpējās attiecībās tā 
ne vienmēr varētu būt tikai regulācija, bet gadījumu skaidrošana, gadījumu apkopošana, labās 
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komunikācijas prakses veicināšana. Daudzējādā ziņā, iespējams, arī priekšlikumu izstrādāšana, ko 
vajadzētu likumdošanas aktos mainīt un kādā veidā regulēt, lai ir arī tās brīvības un iespējas pret 
tiem, kam ir brīvība izteikties un lai interneta vide nekļūtu arī par informācijas brīvības vārda 
brīvības karalauku. Līdz ar to man ir grūti atbildēt uz jautājumu, vai šī ir laba sistēma, jo es domāju, 
ka sistēma pati nav īsti laba. Latvija visu laiku uzmanīgi ir skatījusies uz citām, pareizajām 
sistēmām, kādas ir ārpus Latvijas, Eiropā, bet viena lieta ir tā, ka Eiropa savas sistēmas ir sākusi 
būvēt no 20. gs. vidus. Otra lieta attiecībā uz sabiedriskajiem medijiem ir tā, ka visa Eiropa šodien 
tāpat ir samulsusi, apmulsusi un arī transformē savus modeļus, jo iepriekšējie vairs nestrādā. Līdz ar 
to pie tiem nosacījumiem, ka Austrumeiropa un postpadomju telpa gluži nav tas pats, kas 
Lielbritānija ar savu tradīciju.  
Ar viņu Nolana principiem, vai ne?  

Jā. Lūk, tāpēc, ka mums nav ilgās tradīcijas, kas būtu izveidojusi skaidru priekšstatu par to, 
kā tam vajadzētu būt un tad izvērst diskusijas par atsevišķiem gadījumiem. Otrkārt, jāņem vērā, ka 
pati mediju vide ir mainījusies ļoti strauji.  
Bet sabiedrība nav gatava būt kritiska. No otras puses, piemēram, komerciālie mediji arī 
pašlaik netiek atbilstoši uzraudzīti. Kas tad tos uzraudzīs, ja būs ombuda institūcija, bet, ja 
sabiedrība Latvijā nav gatava būt kā sava veida uzraugs.  

Tikai regulatoriskā uzraudzība tad būtu attiecīgi sabiedrisko pakalpojumu regulatoram. 
Savukārt otra institūcija, kur drīzāk vajadzētu skatīties mijiedarbības starp institūcijām – tā varētu 
būt šī ombuda institūcija. Respektīvi, ja es uzskatu, ka ziņās ir aizskārumi pret cilvēktiesībām vai es 
pati tieku aizskarta, tad man ir kur iet. Un, ja šī institūcija būtu labi ieraugāma, tad cilvēki paši 
uzraudzītu šos medijus. Pašlaik viņiem reāli nav labas iespējas to darīt. Kur tad man iet ar savu 
sašutumu?. Tajā pašā laikā es nevaru aizsūtīt e-pastu un palūgt – lūdzu, izanalizējiet šo sižetu, jo tur 
ir neētiska izturēšanās pret cietušajiem, neētisks kadrs, informācija, kas patiesībā ir personisko 
situāciju neaizskaramības pārkāpšana – man nav kam to pateikt.  
NRTP pēc funkcijām var! 

Iespējams, ka padome to varbūt arī varētu darīt, bet pagaidām NRTP vēl nekad nav 
pozicionējusi sevi kā aktīvu institūciju, kas to izskatītu. Galvenokārt padome strādā ar valodas 
jautājumiem par krievu radio stacijām, kas ir ļoti nosacīti graujoši attiecībā pret visu sabiedrību 
kopumā, jo tie, kas klausās krievu radio, tie arī klausīsies. Tātad tas padomei arī vairs nav īsti pat 
aktuāli, kopš izmaiņām valodas likumā. Savukārt nākamā darbība ir saistīta ar priekšvēlēšanu 
kampaņām un krievu radio stacijām. Bet to, ka tiešām vienkāršs cilvēks, kas skatās ziņas un domā, 
ka šis ir par traku un rakstītu e-pastus uz padomi – es nezinu. Varbūt var pajautāt, vai viņiem šādi e-
pasti pienāk.  
Līdz ar to otrs jautājums ir arī par to, vai padome spēj izvērtēt šādus iesniegumus. No vienas 
puses tiek veikti monitoringi izlases veidā, bet kvalitatīva padomes analīze par tiem publiski 
pieejama nav.  

Šajā gadījumā atkal ir jautājums par to, kas ir uzraudzītājs, jo sabiedriskajiem medijiem 
atskaites punkts ir nevis padome, bet publika, saprātīgi orientējoties uz vairākuma izpratni – ko 
vairākums uzskata par pieņemamu vai nē, kā kultūras normu. Sabiedriskie mediji uz tādu 
ekstrēmismu nav orientēti.  
Auditorijas pētījumi.  

Jautājums ir par kvalitatīvo vairākumu. Ja sāks paprasīt, ko katrs grib redzēt, tad visi gribēs 
redzēt „Neprāta cenu”. Tas bija globālākais traucēklis, ko cilvēki zaudēju, kam bija gatavi ziedot. 
Tāds arī šis vairākums var parādīties. Attiecībā uz sabiedriskajiem medijiem nedarbojas tīri 
kvantitatīvais rādītājs. Tomēr jāņem vērā arī tā kvalitatīvā vairākuma daļa, kas var noteikt kontekstu 
un vajadzības, ne tikai ļaužu intereses. Būtiski, ka sabiedriskajam medijam ir tā mediatora loma 
sabiedrībā, ko cilvēki nevar noteikt – ir jābūt noteikta veida izglītībai, priekšstatiem u.tml.  
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Attiecībā uz sabiedrisko mediju saturu vienmēr par to būs sava neapmierinātība. Ja sociologi 
teiks, ka mums ir marginālās sabiedrības grupas, kurām arī šajā saturā ir jāparādās, tad vairākums 
teiks, ka viņiem tas neinteresē. Vairākums ir izteikts patērētāja viedoklis – ko es gribu tērēt un ko 
nē. Tādā veidā visi mazi bērni būtu pārēdušies saldumus.  
Šādu ombudu var izveidot, bet tam ir jābūt kompetentam un jābauda noteikta sabiedrības 
uzticība. Kā to būtu jāveido?  

Attiecībā par cilvēktiesībām – ir ombuds. Latvijā ir dažas tādas pozīcijas – ir ombuda 
pozīcija, KNAB priekšnieka pozīcija, kur nepārtraukti ir tāds sapnis par dievībām, kas būs šajos 
krēslos. Tās ir institūcijas, kurām ir nevis nepieciešamība pēc dievišķīguma, bet nepieciešamība pēc 
kompetencēm. Ombudam ir jābūt ar noteiktu biroju, kas ir spējīgs gan no tiesiskiem aspektiem, gan 
no ētiskajiem aspektiem izvērtēt situāciju. Vajadzīgi droši vien arī psihologa speciālisti, kas varētu 
novērtēt efektus un ietekmes. Tātad jautājums nav par dievībām, bet par kompetentu komandu, kas 
varētu aptvert iespējamās mediju ietekmes. Respektīvi, vai tas varētu būt īstermiņa vai ilgtermiņa 
kaitējums, kādi varētu būt, iespējams, ilglaicīgie efekti no noteikta satura, jābūt kompetencei par 
cilvēka aizskāruma jautājumiem. Nav ko radīt dievības!  
Vai jūs būtu gatava to darīt?  

Jā, bet noteiktās jomās. Neņemos tagad novērtēt ilglaicīgos efektus attiecībā uz maziem 
bērniem, bet kopumā, jā. Droši vien ombuda biroja vadītājs varētu būt Saeimas izvēle, kas tiek 
veikta pēc iepriekš noteiktiem kritērijiem, nevis pēc tā, ko partijas piedāvās.  
Tātad, Jūsuprāt, būtu vajadzīga viena sabiedriskā medija padome. Kāda būtu tās izveides 
sistēma?  

Acīmredzot virzītāji varētu būt dažādi spēki – raksturīgi, ka parasti vieni no virzītājiem ir 
izglītības institūcijas, asociācijas, kur varbūt varētu piedāvāt kādu, kas ar komerciālo pieredzi 
uzrauga sabiedriskos medijus. Otrādi būtu riskanti, bet šajā gadījumā sabiedriskajiem medijiem nav 
biznesa. Sabiedrisko mediju darbībai ir jābūt pilnībā caurspīdīgai. Ja viņi domā, ka kāds nozags viņu 
labās seriālu idejas, tas ir apšaubāmi. Tajā varētu būt arī sabiedrisko, nevalstisko organizāciju 
pārstāvji, Saeimas pārstāvji, kā rezultātā izveidotos avoti, no kuriem varētu nākt šie virzītie cilvēki, 
kuriem būtu vajadzīgās kompetences.  
Kādiem būtu jābūt amata atbilstības kritērijiem?  

Šeit, iespējams, var iezīmēt jautājumus, ko no padomes sagaida. Padomei kopā vajadzētu 
izveidot noteiktu zināšanu kopumu – tur ir jābūt kādam, kas reāli spēj pārvaldīt finanses – 
iespējams, tur jābūt kādam Finanšu ministrijas pārstāvim, jābūt priekšstatiem par sabiedrības 
procesiem, vajadzībām – sociologi, psihologi vai politologi. Iespējams, kādi kultūras, izglītības 
eksperti. Padomei drīzāk ir jāuzkonstruē vīzija, ko vēlamies no sabiedriskajiem medijiem. Līdz ar to 
ir jautājums par to, kādai ir jābūt padomei. Vēl viens jautājums ir saistīts ar to, vai sabiedriskajiem 
medijiem ir sava komerciālā daļa un reklāmas ieņēmumi vai nē, jo tad atkal veidojas dažādas ainas.  
Ja sabiedriskie mediji piedalās tirgū, tad padomē ir jābūt cilvēkam, kas reāli izprot tirgus attīstības, 
iespējams, tehnoloģiju attīstības. Ja mēs padomi turam sev kā teātri, tad varbūt tur šādas vajadzības 
nav.  
Lai pierādītu, kādēļ, Jūsuprāt, šo padomi vajadzētu izjaukt, sadalīt, vai Jūs varētu minēt 
pamata argumentus, ja tādi ir saistībā ar pašreizējo padomes darbības modeli?  

Nerunājot par pašreizējo, konkrēto padomes sastāvu, bet gan vispār par padomi un tās 
modeli, tad vienīgais cilvēks, kam padomē ir bijis priekšstats par to, ko viņš grib sabūvēt 
elektroniskajos medijos, ir bijis Ojārs Rubenis. Negribu teikt, vai tas ir labi vai slikti, bet viņam ir 
bijis priekšstats, ko viņš grib panākt. Visi pārējie ir Dievs vien zina ko darījuši – bez vīzijas un 
skaidrības, lai viņiem būtu uzbūvēts elektronisko mediju kosmoss Latvijā. Manuprāt, tā ir lielākā 
padomes problēma, ka viņiem nekad nav bijis sevišķi gaišs priekšstats par to, ko grib panākt. Labi 
vai slikti – tas ir cits jautājums, bet Rubenis sakārtoja sistēmu, kas bija ļoti būtiski. Pēc tam ilgstoši 
nākamie vadītāji profitēja uz iepriekš sakārtoto sistēmu. Tagad atkal ir krīze, jo toreiz izveidotā 
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sistēma loģiski vairs nestrādā. Ir jāmaina pati sistēma. Savukārt sabiedriskie mediji, kopš 1995. gada 
kaut kā ir kūlušies. Pārējais tirgus faktiski pats ir regulējies.  
Kādēļ padome ir strādājusi vai nestrādājusi atbilstoši tās mērķiem? Un tad ir jautājums, vai 
atskaitīšanās sistēma ir atbilstoša un pietiekami kvalitatīva? 

Latvijai tas ir globālais jautājums, kuru var uzdot par pilnīgi visu – par Latvijas Dzelzceļu, 
par pensiju izmaksas sistēmu u.c. – kāpēc sistēma nav strādājusi? Viena no problēmām ir tā, ka 
Latvijā visos neatkarības gados nebija spēka, gribas vai vēlmes iztēloties nākotni – uzstādījums 
politiskā līmenī. Pašlaik tas mums ir tādā divu gadu aptveramā līmenī – paaugstināsim pensijas, 
pazemināsim nodokļus u.c., bet tāda ilgtermiņa uzstādījuma šajā aspektā politiskajiem spēkiem 
Latvijā nav bijis. Līdz ar to politiskā skata trūkums, stratēģiskā skatījuma trūkums rada atsitienu 
pilnīgi visās jomās – tajā skaitā arī attiecībā pret elektroniskajiem medijiem. Vēl viena lieta ir arī tā, 
ka, neskatoties uz to, kā mainās politiskie spēki partiju izpratnē vai politiķi individuāli Saeimā, par 
sabiedriskajiem medijiem viņiem ir cieša pārliecība, ka sabiedrisko mediju pienākums ir kalpot 
Latvijas Saeimai un valdībai.  
Joprojām priekšstats par sabiedrisko kā valsts televīziju.  

Jā, tā ir kā valsts televīzija. Un kas ir jārāda valsts televīzijai? Jārāda to, ko valstij vajag. Ko 
valstij vajag – to, ko Saeima uzskata par pareizu. Otrkārt, viņi nepārtraukti dzīvo personisko 
aizskārumu sajūtās par to, cik žurnālisti slikti pret viņiem izturas. Viņi ir labi, bet slikti izturas. 
Turklāt saistībā ar to, kāda ir uztvere par sabiedriskajiem medijiem, kādas viņiem būtu tādas kā 
„iedomātās” funkcijas, tad no otras puses padome ir līdzīga kā Izglītības ministrija, kur sen jau vairs 
neviens negrib nokļūt. Mazo balvu vieta, kur kādu aizsūta pasīvi pastrādāt. Ja vajag, tad tiek 
apmierināts Latvijas Radio, kurš iedomājas, ka viņam tur vajadzētu sēdēt un lobēt, un tad viņi tur 
darbojas. Līdz ar to Saeimai nekad nav bijis konceptuāls, stingrs priekšstats, ko valstij un Saeimai 
vajadzētu sagaidīt no padomes, kas uzrauga sabiedriskos medijus. Līdz ar to tur pašlaik ir 
pirmspensijas koridors. Kādreiz izmitināja alkoholiķus, ko tagad vairs neliek, caurkrituši politiķi tur 
ir sēdējuši, kas tagad pat vairs lāgā tur sēdēt negrib. Nevienam nav intereses. Salīdzinoši arī pret 
pārējām padomēm, darbs ir zemu atalgots.  
15 gadu laikā būtiskas izmaiņas panāktas nav. Šobrīd ES prasa izmaiņas, kā rezultātā likums 
ir atvērts, bet kvalitāte jau tagad tiek apšaubīta.  
Jā. Bet Eiropas regulās arī ir daudz bīstamību, jo medijus nevar gluži kā telefonus regulēt.  
Neatkarības jautājums saistāms ar politisko un ekonomisko ietekmi. Kā Jūs to vērtējat 
padomes darbā?   

Manuprāt, ekonomiskā ietekme vairs nedarbojas, jo viss ir sadalīts. Kopš O. Rubeņa laikā 
tirgus tika sadalīts, vairs nav īpaši lielas intereses. Otrkārt, tehnoloģiju attīstība ekonomiskās 
intereses pārpozicionē. Kuram tagad vairs ir milzu interese par ētera televīziju. Ja skatāmies uz 
televīzijas digitalizāciju, tad tā notika ārpus NRTP tādā veidā, kā tā notika. Tur bija ekonomiskās 
intereses, kas attiecībā uz padomi šobrīd darbojas minimāli. Varētu būt interese atņemt reklāmas 
laiku sabiedriskajiem medijiem, bet acīmredzot interese nav pietiekami liela, ja tas nav noticis.  

Attiecībā uz politiskajām interesēm, godīgi skatot es skatos ļoti skeptiski par to, ka tur ir 
kādas nopietnas politiskās intereses. Tur ir intereses, kas saistās ar izpratni par kultūru un nacionālo 
valodu, kas tiek izprasts ierobežoti, kā rezultātā ik pa brīdim tiek traucēta tirgus darbība. Ir 
uzstādījums, kas nāk no labējām partijām. Attiecībā uz milzīgu politisko ietekmi, man jāsaka, ka pēc 
O. Rubeņa laika man ir grūti teikt, ka būtu redzamas būtiskas, sistēmiskas un ilgstošas politiskās 
ietekmes. Pieļauju iespēju, ka tās politiskās ietekmes ir apmēram no reizes uz reizi, kad kaut ko 
ievajagas, kad vajag kaut ko paspaidīt, citā reizē ko citu. Tādā gadījumā Latvijas Televīzijai jau 
vajadzēja būt kāda paņemtam biznesa uzņēmumam un labākam, nekā pašlaik.  
Politiskā interese var būt saistīta ar to pašu finansēšanas sistēmu.  

Attiecībā uz kvalitāti jāsaka tas, ko es jau iepriekš teicu, ka nevienam nav bijis prāta, gribas 
vai vēlmes, lai Latvijai būtu iezīmēta nākotnes vīzija, ja runājam par labāku darbību, respektīvi, ka 
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mums būtu vajadzīgi labāki sabiedriskie mediji. Šis ir viens no aspektiem, kur mums vajadzētu būt 
labākai darbībai. Ļoti daudz kur ir tā vajadzība – veselība, aizsardzība u.c.  
No otras puses bezdarbība arī var būt savs ietekmes instruments, lai necenstos stiprināt 
neatkarīgu padomi un sabiedriskos medijus.   

Kādā veidā Saeimai iet un stiprināt, pastāvot pašreizējai sistēmai? Pašlaik jau par daudz 
būtiskākām lietām nevar vienoties, kā par to, ka vajadzētu stiprināt. Nedomāju, ka ar padomi un 
sabiedriskajiem medijiem šajā valstī ir noticis kaut kas drausmīgāks, nekā ar visu pārējo. Tad atkal 
var sākt līdzīgi apcerēt, kādēļ Latvijā nav attīstīta kāda jēdzīga ražošana vai noteiktas prioritātes 
zinātnei. Līdz ar to es nesaskatu politisko ietekmi ilglaicīgi. Jā, spēcīgu ekonomisko un politisko 
ietekmi es saskatu Ojāra Rubeņa laikā – tā bija ļoti mērķtiecīga tirgus sakārtošana ar noteiktām 
interesēm, vajadzībām u.c. Pēc tam – ko darīt tirgū, kur visi interesenti jau bija kaut ko ieguvuši. Ja 
kāds interesents bija ārpusē, tad - redzam, cik grūti TV3 bija tur ielauzties.  
Ilgi.  

Jā, ilgi un ar grūtībām. Šobrīd tirgū arī īpaši vietas nav. Reāli tirgus pats regulējas. Attiecībā 
uz radio un televīziju, šie mediji paši ir brīvi – vai tad padome var viņiem padomus dot – kā ziņas 
veidot. Nedomāju, ka tā bija politiski graujoša un tālredzīga rīcība pret Latvijas Radio nemaksāt 
viņiem sociālos nodokļus vai kļūdīties PVN aprēķinos. Tik smalkām sazvērestības teorijām Latvijā 
es neticu, kā, piemēram, sagraut Latvijas Radio.  
Bet teorētiski padomei vajadzēja zināt par šo Latvijas Radio situāciju.  

Bet Latvijas Radio, manuprāt, paši īsti labi nezināja. Kopumā sistēma ir maz-efektīva, jo 
padome reāli nevar pārbaudīt grāmatvežu kompetences, izdevumus, regulāri pieprasīt bilances u.c. 
Tāpēc es saku – šī sistēma pati nestrādā. Ir vajadzīga normāla uzņēmuma padome un normāla 
uzņēmuma valde. Valde strādā un padome pārrauga. Bet šobrīd – līdz ko padome sāks jaukties 
viņiem pa grāmatvedību, papīriem, plāniem, neizbēgami sāksies skandāls.  
Tas būs kliedziens. 

Jā, tas būs kārtīgs kliedziens.  
Tomēr tuvākajā laikā droši vien sistēma nemainīsies.   

Jauno likumu esmu izlasījusi. Lūkojos atkal pret Eiropas gudrajām regulām, ka atšķirība ir 
tā, ka šeit ir tomēr cita tradīcija. Zināmas bažas attiecībā uz šo jauno likumu ir tā, ka tas nepasaka 
pietiekami skaidri, ka tas gatavojas regulēt pilnīgi visu, kas ir elektroniskā formātā. Pēc būtības tur ir 
ietverti arī interneta portāli. Likumā ir runa par radio un televīziju, bet pēc jēgas saistībā ar kanālu 
izmaiņām ir jārunā par visu, kas ir elektroniskā formātā, bet tas tur ir noklusēts un nav pateikts, ka 
tiks regulēti arī interneta portāli. Publiskais, atklātais teksts ir par radio un televīziju, bet iekšēji var 
saprast, ka būs arī internets, kam tā arī būtu jābūt. Nākamais jautājums ir par licenču saņemšanu un 
kā regulēt to, kā atpazīt mediju un ne-mediju. Daudz kas ir pārņemts no Eiropas normatīvajiem 
aktiem, kas piedevām ir slikti iztulkots un kurus pat dažviet grūti ir saprast. Lūkojos atpakaļ uz 
aktiem, pēc kuriem savukārt tad var saprast. Attiecībā uz likumu viena no problēmām ir tā, ka mums 
ir jānosauc priekš sevis – ko mums vajag un ko mēs gribam. Un tad ir jāskatās, kā mēs ar to 
iekļaujamies Eiropas vidē. Nevaram vienkārši pārrakstīt Eiropas normatīvos aktus, kur ir citas 
kultūras konteksts. 

1995. gadā salīdzinoši labi pārņēma šo likumdošanu, bet tajā laikā bija situācija, kuru mēs 
labi varējām kopēt. Šodien vairs nav tādas situācijas. Eiropā arī nemaz vairs nav tik gaišas 
skaidrības. Tāpēc ir jāsaprot pašiem. vajadzīga racionāla izvērtēšana un izpratne, kur ir bīstamība un 
kur nav, pārņemot šīs ES regulas, nevis akla sekošana normai, kas ir, iespējams, pārspīlēta. Vēl var 
notikt tradicionāli. Eiropa mūs nesapratīs, tāpēc ātrā tempā pieņems. Vēl viena būtiskā lieta attiecībā 
uz to, ko dara padome un daudzējādā ziņā, vai padome pietiekami aktīvi var darboties, ir par mediju 
kritiku Latvijā, kas vienkārši nepastāv, kas ir arī mūsu pašu vaina. Plašā kontekstā, nevis izpratnē 
par to, kas man patika un kas nē, bet izvērtēšanā, analīzē, novērtējumā, analīzē – kas mums ir 
vajadzīgs un kas nē – tā nav. Radio un televīzijas nākotne citādi ir lokālie miesta mediji. Nākamā 
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problēma ir tāda, ka visa sabiedrība būs advancēta un dzīvos pa Eiropas portāliem, bet viena no tām 
sabiedrisko mediju pastāvēšanas vajadzībām Latvijā ir patiešām nacionālās valodas pastāvēšana, lai 
tā publiskajā telpā būtu. Protams, Pampāļu ziņu līmenī var pārvērsties arī Latvijas Televīzija un 
Latvijas Radio, kas neattiecas tikai uz elektroniskajiem medijiem un kas lēnām jau notiek. Ir 
apbrīnojami, kā Latvija netiek novērtēta nekādos kontekstos tālāk par Jēkabpili un vēl ir Maskava. 
Kopumā zīmējums, kur Latvija atrodas, ir ļoti apšaubāms. Pirmkārt, medijos izskatās, ka mēs esam 
pasaules centrā un ka svarīgākais notiek Jēkaba ielā vai ap Jēkaba ielā. Tad mums būs tikai tādas 
Pampāļu ziņas.  
Finansēšanas sistēma.  

Skeptiski skatos šobrīd uz abonentmaksām, jo šis piegājiens sabiedrisko mediju finansēšanai 
vairs negūst tādu atsaucību arī pasaulē. Otrkārt, mēs esam nokavējuši laiku, kad tās varēja ieviest 
tādā izpratnē, kā tas ir sabiedriskajiem medijiem. Latvijas gadījumam maksa ir jānosaka kā procents 
no IKP. Līdz ar to būtu likumā noteikta sakarība tāpat kā zinātnei par to, cik liela summa ir jāsaņem.  
Kas noteiktu summu?  

Tas varētu būt padomes konkrētais darbs, bet tas būtu arī tāds konteksta jautājums – viena 
lieta ir plaukstošā ekonomika, bet otra – stagnējošā ekonomika. Tās ir sakarības kontekstā ar 
izglītību, kultūru, zinātni, sabiedrības informācijas resursu nodrošināšanu, kas ietvertu arī medijus. 
Finansēšanas sistēmas kontekstā atbalstu, ka sabiedriskajos medijos ir jāpaliek reklāmai, jo jāņem 
vērā vairākas lietas. Pirmkārt, skatīšanās pieradumi, jo cilvēki ir vairāk vai mazāk pie reklāmām 
pieraduši, un, ja tas ir plaša spektra kanāls, tad viena no izpratnēm ir par to, ka reklāmai tajā ir jābūt. 
Attiecībā uz sabiedriskajiem medijiem varētu būt stingrāki ierobežojumi – iespējams, mazāka 
raidlaika apmērā, nekā komerciālajos medijos tā aspekta dēļ, ka cilvēki ir raduši, ka reklāmas ir. 
Otrkārt, reklāma savā ziņā ir rādītājs pievilcīgumam – vai tur izdodas ievietot reklāmu vai nē. Tas ir 
konkurētspējas rādītājs, kas sabiedriskajiem medijiem ir veicinošs un savs virzītājspēks. Reklāma ir 
zināms pātagas princips, - ir arī burkāns, bet tas ir arī pātagas princips. Reklāma ir arī reālais vārda 
brīvības nodrošinātājs. Ja mani neviens nesadzird, tad par savu naudu es varu pateikt ko un kur 
gribu. Protams, ir jautājums, cik tas maksās, bet teorētiski reklāmai ir garantija, ka ir iespēja 
izteikties. Protams, vienmēr vieniem būs vairāk naudas, nekā citiem – bet jebkurā gadījumā šīs 
durvis ir jāatstāj atvērtas.  

Iespējams, ka varētu aizliegt sabiedriskajos medijos politisko reklāmu, bet tajā pašā laikā 
attiecībā uz priekšvēlēšanu kampaņām sabiedriskajiem medijiem būtu droši vien vairāk jānosaka 
pienākumi.  
Diskusiju un analītiskie raidījumi?  

Jā! Savukārt attiecībā uz komerciālajiem medijiem – tirgus situāciju izlīdzinās. Ja tajos 
politiskās reklāmas būs pāri mēram un bez jēgas, tad cilvēki pārslēgs kanālus – uz Krievijas 
kanāliem, kur nav vēlēšanu. Līdz ar to ir arī jautājums par uzraudzību, lai tiktu ievērota 
likumdošanu. Savukārt par pilnīgu politiskās reklāmas aizliegšanu, salīdzinot ar Jūsu darba vadītāju, 
kurš saka, ka priekšvēlēšanu reklāma televīzijā ir jāaizliedz vispār, norādot uz sakarību starp 
reklāmas apjomiem un iegūtajām vietā Saeimā, kopumā, - jā. No teorētiskas pozīcijas es arī varētu 
teikt, bet esmu pielaidīgāka tajā ziņā, ka mūsu medijos nav pietiekami spēcīga žurnālistika, ka visas 
balstiņas un spēciņi parādās. Šajā gadījumā ir daudz būtiskāk regulēt partiju galu, cik daudz naudas 
viņi izmanto reklāmās, nevis ierobežot medijus. Problēma ir tā, ka lielajām partijām atkal būs vairāk 
naudas, bet tad būtu risinājums ar griestiem vai naudas došanu no valsts, bet reizē aizliedzot citus 
naudas resursu. Ir jāatstāj vaļā durvis šīm dažādajām balstiņām. Manuprāt, tas ir ļoti būtiski, bet tā 
arī ir abstrakta teorētiska lieta.  

Redzam, ka nekādas ilgstošās politiskās partijas nebūs, politiskās piederības, identitātes 
izjūtas izskatās, ka arī nebūs. Vienlaicīgi pie individualizācijas un fragmentācijas – kādas vairs masu 
partijas? Iespējams, ka izvēles iespējas būs kā mana nākotnes projekta izvēle turpmākajiem dzīves 
četriem gadiem. Līdz ar to, iespējams, ka spēlētāji daudz vairāk mainīsies un viņiem ir jāiedod 
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vārds. Iepriekšējās vēlēšanās kļūdījos, ka vēlēšanu kampaņā vairāk lietos internetu – nelietoja, bet 
nākamajās varētu gan lietot vairāk.  
Vai padomei būtu vairāk jāpublisko savs paveiktais?  

Atkal – varbūt jautājums ir arī par to, ka viņiem nav savas vīzijas, ko viņi grib no 
sabiedriskajiem medijiem. Manuprāt, būtiski, ka NRTP informāciju vairāk publiskotu. Viņiem 
vajadzētu vairāk analizēt un publiskot viedokļus. It kā ir daži pētījumi, bet tiem vajadzētu būtu 
periodiskiem. Jā, viņiem vajadzētu sniegt publisku analīzi par sabiedriskajiem medijiem vismaz reizi 
gadā – kas labs, kas slikts, kas iet, neiet, kādas problēmas u.c. Otrkārt, vajadzētu visādā veidā 
organizēt dažādas publiskas analīzes, kas visādā veidā netiek publicēts tiešā veidā – apaļie galdi, 
konferences u.tml.  
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Intervija ar Rolandu Tjarvi 2009. gada 21. aprīlī.  
 
1. Kā Jūs vērtējat pašreizējo NRTP darbības modeli Latvijas mediju un politiskās vides 
kontekstā?  

Situācija, ka šāda padomes institūcija vispār ir izveidota un darbojas, ir atbilstoša. Jāņem 
vērā, ka Radio un televīzijas likumu sāka rakstīt 1994. gadā un to pieņēma 1995. gadā. Likuma 
izstrādi konsultēja arī EBU – Eiropas raidorganizāciju apvienības - speciālisti un tādējādi ir jāņem 
vērā arī tā laika konteksts. 1994. gadā komerciālie mediji tirgū vēl nespēlēja pietiekami lielu lomu, 
līdz ar ko likumā, nosakot šīs uzraudzības padomes – Nacionālās radio un televīzijas padomes - 
izveidi, pamatā koncentrējās uz situāciju, kurā padome ir pamatā sabiedrisko mediju un arī 
programmas uzraugs. Toreiz likumā tika diezgan strikti noteikts nepieciešamais programmas saturs. 
Tādēļ padome bija vairāk orientēta uz sabiedrisko mediju uzraudzību. Šodien redzam, ka 
sabiedrisko mediju tirgus daļa televīzijas gadījumā ir pavisam neliela, radio gadījumā – apmēram 
mazāk par pusi, tomēr jebkurā gadījumā lielāko tirgus daļu veido komerciālie mediji. Padome jo 
īpaši pēdējos gados atrodas tādās kā krustugunīs, kur no vienas puses tai vajadzētu aizstāvēt un 
pozicionēt sabiedrisko mediju intereses, bet no otras puses padomei rodas klasisks interešu 
konflikts, ja sabiedriskie mediji konkurē tirgū kopā ar komerciālajiem medijiem. Līdz ar to pašlaik 
esošais padomes darbības modelis nav īsti darboties spējīgs. Lai situāciju atrisinātu, šīs funkcijas 
vajadzētu nodalīt, izveidojot atsevišķu raidorganizāciju uzraudzības padomi, kas tiešām arī uzrauga 
likuma izpildi un programmu kvalitāti visās raidorganizācijās vienādi – abstrahējoties no tā, vai tas 
ir sabiedriskais medijs vai komerciālais. Savukārt sabiedriskajam medijam būtu jāizveido atsevišķa 
padome, kuru veido pārstāvji no sabiedrības vides, kas rūpējas par sabiedrisko mediju programmas 
veidošanu un palīdz izstrādāt un veikt stratēģiskus pārkārtojumus, programmas koncepciju 
apstiprināšanu, tajā skaitā arī finanšu plāna apstiprināšanu, nosaka finanšu izmantojuma galvenos 
virzienus u.c., bet ne tiešu uzraudzības darbu. Tātad viena padome būtu tā, kas uzraudzītu visu, kas 
notiek ēterā. Un pie tam atkal ir jāuzdod vēl viens jautājums, jo it sevišķi līdz ar digitālās televīzijas 
ieviešanu, ētera televīziju jeb droši uztveramo televīziju skaits būtiski pieaugs – vismaz 
trīskāršosies, kas nozīmē, ka uzraudzības apjoms būs milzīgs un līdz ar to padomei paliks arvien 
mazāk un mazāk laika pievērst uzmanību sabiedrisko mediju problēmām. Tāpēc domāju, ka 
risinājums ir sadalīt padomi divās daļās.  
Kā Jūs vērtējat pašreizējo padomes iecelšanas un atcelšanas kārtību un kādai tai vajadzētu 
būt? Jūsuprāt, būtiskākie problēmjautājumi.  

Ja mēs dzīvojam demokrātiskā valstī, kur sabiedrība parlamentam deleģē kādas savas 
tiesības, tad principā pret šādu sistēmu īpašiem iebildumiem nevajadzētu būt. Kārtība, ka parlaments 
apstiprina šāda veida institūciju, ir loģiska. Par izvirzīšanu – pašlaik pastāv sistēma, ka kandidātus 
var izvirzīt tikai Saeimas Kārtības rullī noteiktos gadījumos – faktiski vai nu frakcijas vai noteikts 
deputātu skaits, bet šajā gadījumā ir skaidrs, ka zūd iespēja cilvēkiem, kas nav saistīti ar politiku, 
iekļūt šajā padomē. Tāpēc domāju, ka, ja 1995. gadā, kad likums tika izveidots, nebija tāda stipru, 
profesionālu organizāciju, ja nebija vēl arī tādas vilšanās parlamentā, un ja tad arī cilvēki 
nesaskatīja, ka viss ir politizēts, - tātad, ka nebija tik ļoti politizētas šīs dažādu amatu un padomju 
izveidošanas, tad situācijā, kādā mēs esam pašlaik, redzam, ka pēdējo gadu laikā ir aktualizēta 
diskusija par šīm politiskajām padomēm – ne tikai NRTP, bet arī dažādu uzņēmumu padomēm, 
izvēršot diskursu, cik ļoti tās ir politizētas un ka tajās ir nepieciešami profesionāļi. Tas attiecas arī uz 
NRTP. Problēma varētu būt tāda, ka sākotnēji likums skaidri paredzēja, ka padomē ir jābūt 
sabiedrībā pazīstamiem cilvēkiem, kas bija likuma pirmajā redakcijā. Līdz ar to pastāv jautājums par 
to, kas tad ir sabiedrībā pazīstami cilvēki? Vajadzētu konkretizēt, ka tie ir cilvēki, kas ir saistīti 
varbūt ne gluži ar medijiem, bet ar mediju vidi. Ja mēs runājam par padomi, kas uzrauga arī 
latviskās identitātes saglabāšanu, kas ir saistīta ar kultūru, tad varētu būt cilvēki, kas saistīti ar 
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kultūras jomu. Šobrīd padomē tiek ievēlēti juristi no kādām raidorganizācijām, tātad izpildītāji vai 
bijušie politiķi, šauru jomu pārstāvji, kam nav plaša redzējuma.  
 Lai uzraudzītu nozari, padomes locekļiem ir nepieciešams stratēģisks redzējums. Pēdējos 
gados mēs redzam, ka padomei šī stratēģiskā redzējuma nav. Praktiski nav nekādu konkrētu ziņu par 
padomes vīzijām saistībā, piemēram, ar digitālo televīziju, mediju konverģenci, ar reklāmas 
dažādajiem transformāciju veidiem u.tml. - nav bijis. Mēs tikai redzam, kā padome uz kaut ko reaģē, 
bet faktiski padomei vajadzētu analizēt šo nozari, nākt klajā ar savu redzējumu, veidot un organizēt 
diskusiju platformu, kur par šo tēmu diskutēt, iesaistot sabiedrību. Neatceros, kad pēdējo reizi NRTP 
aicinātu sabiedrību plašāk diskutēt par šīm tēmām, izņemot atsevišķus gadījumus, kad tā ir 
piekritusi, ka iedzīvotāji var ziedot kādiem seriāliem vai grūtībās nonākušām raidorganizācijām. 
Tātad šīs ir tās lietas, ko padomei vajadzētu darīt, bet tā nedara tīri cilvēcisko faktoru dēļ, jo 
kapacitāte ir pārāk maza – šiem cilvēkiem vienkārši nav redzējuma.  

Konkretizējot jautājumu par ievēlēšanas un atcelšanas kārtību, principā mehānisms, ka par 
kandidātiem balso Saeima, varētu palikt. Varētu panākt, ka cilvēku izvirzīšanā piedalās pēc iespējas 
vairāk dažādu organizāciju, sabiedrisko organizāciju, politiskās organizācijas, bet ne tikai tās, kas 
iekļuvušas Saeimā. Otrkārt, lai cilvēki tiešām būtu autoritatīvi, pazīstami un iedzīvotāji viņiem 
uzticētos. Kā to panākt? – vai līdzīgi veikt kādu apspriešanu vai iepriekš ļaut publikai izteikties par 
izvirzītajiem kandidātiem. Grūti pateikt precīzi, kā to darīt, bet tādam mērķim būtu jābūt. 
Varbūt tas ir jautājums ne tikai par padomes stratēģiskā redzējuma trūkumu, bet arī par 
politiskā stratēģiskā skatījuma trūkumu, kas no padomes ir sagaidāms?  

Latvijā ir demokrātija. Tauta ievēl parlamentu un parlaments savukārt izpildinstitūcijas, kas 
veic noteiktas funkcijas – paši to nedara. Loģiski, ka sazobē ar radio un televīzijas padomi viņi 
gaida, ka padome iniciēs, pārraudzīs un veidos elektronisko mediju jomas politiku, ko padome 
nedara. Bet šī funkcija ir noteikta jau esošajā likumā, ko it kā sauc par „Nacionālās attīstības 
koncepciju”, bet savā ziņā koncepcija ir arī nozares politika, kas padomei ir jāveido. Pašlaik es 
neredzu, ka tā tiek izstrādāta, realizēta un, otrkārt, nedomāju, ka Saeimas deputātiem, frakcijām būtu 
jāizstrādā šī politika. Drīzāk viņus būtu jāinformē, jādiskutē un jālūdz, lai viņi pieņem, bet politika 
kā tāda būtu jāizstrādā padomei. Lielāka parlamenta iejaukšanās padomes darbā, manuprāt, nav 
vajadzīga.  
Vai padome, Jūsuprāt, ir saskārusies ar politisko vai ekonomisko ietekmi savā darbībā?  

Viennozīmīgi. Nav noslēpums, ka padomes locekļi tiek saskaņoti koalīcijas padomes sēdēs. 
Tātad – tas ir politisks mehānisms, kam nav saistības ar profesionalitāti vai uzticamību. Mēs redzam, 
ka ļoti bieži politiskās partijas virza savus deputātus vai aktīvos partijas biedrus. Partejiskā piederība 
ir viens no pirmajiem rādītājiem, kas viennozīmīgi liecina par angažētību un neliecina par 
institūcijas neatkarību. Otrkārt, arī paši padomes locekļi ir izteikušies – pat šad tad arī publiski 
medijos, - ka galvenie lēmumi, kas ir saistīti ar Latvijas Radio un Latvijas Televīziju, piemēram, 
vadības iecelšanu vai atcelšanu, budžetiem vai citiem sensitīviem jautājumiem, tiek saskaņoti ar 
politiskajām partijām. Nelaiķis Jakubāns Andris to atklāti pateica, ka viņam pirms Latvijas 
Televīzijas direktora iecelšanas, balsošanas visu laiku zvanījuši politiķi un teikuši, par ko balsot. Arī 
pašreizējās padomes priekšsēdētājs Kleckins ir teicis, ka ir bijušas kādas sarunas ar politiķiem – 
kaut, piemēram, tā paša horizontālā taimkoda gadījumā, kur tā arī nav joprojām skaidrs kurš kuram 
zvanīja, bet principā šī ietekme ir. Domāju, ka tā ir redzamā puse, kas uz to norāda. Neredzamā – kā 
es jau teicu, diskutējot par šīm visām politiskajām padomēm, nevienam nav nekādu ilūziju, ka 
padomju ielikteņi neatskaitās saviem ielicējiem. Tas pats attiecas uz radio un televīzijas padomi.  
Un kā Jūs vērtējat ekonomiskās ietekmes potenciālos riska faktorus?  

Domāju, ka noteikti šāda ietekme ir iespējama joprojām, jo pastāv viena pavisam vienkārša 
lieta. Padome joprojām izsniedz apraides atļaujas. Respektīvi, konkursa kārtībā, bet ekonomisko 
interesi parāda kaut pēdējais konkurss, kas notika par radio frekvencēm apmēram pirms trim 
gadiem, kur konkursa kārtībā trīs radio frekvences it kā tika dalītas, un radio un televīzijas padome, 
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protams, iedeva tikai trim, bet pēc tam par tām notika tiesāšanās, kā visas no tām vairs nebija 
tiesīgas turpināt apraidi. Šajā gadījumā parādījās skaidra ekonomiskā ietekme. Publiskajā diskusijā 
jau bija parādījusies informācija, ka vienai radio frekvencei pieteikušies ar Parex banku saistīti 
cilvēki u.c., kur ir tīri ekonomiskā ietekme, un ir skaidrs, ka tas ir liels tirgus.  

Vēsturiski skatoties, var secināt, ka viens no jautājumiem, kur padomei varētu būt potenciāls 
korupcijas risks, ir situācija, ka likums pašlaik stingri neregulē, ka raidorganizācijām ir jāstrādā 
atbilstoši tai koncepcijai, ar kuru tā ir ieguvusi apraides atļauju. Viens no piemēriem ir TV5, kur 
TV5 lūdza padomei ļaut mainīt programmas koncepciju vairāk raidīt krievu valodā, un padome 
atļāva. Padomes priekšsēdētājs vienkārši pateica – viņiem bizness negāja, un mums nekas cits 
neatlika, kā dot atļauju, kas ir absurdi, jo padome atklāti līdz ar to pasaka, ka tā iejaucas 
ekonomiskajos procesos. Hipotētiski tomēr var būt tā, ka ir varbūt vēl divi trīs pretendenti, kas 
varētu to pašu programmas koncepciju realizēt veiksmīgāk. Pēc biznesa loģikas būtu jādod iespēja 
citam strādāt šajā frekvencē, bet nevis esošajā frekvencē ļaut mainīt spēles noteikumus, pēc tam, kad 
frekvence ir iegūta. Līdzīgs piemērs ir saistībā ar „Studentu radio”, kuru mīklainā veidā pēc tam, 
kad NRTP bija piešķīrusi apraides atļauju, pēkšņi 2000. gadā to pārpirka uzņēmums „Mans radio”, 
kura īpašniece bija arī G. Līdaka. Jaunie īpašnieki nomainīja koncepciju, bet tas vairs nebija 
„Studentu radio”, kas ieguva apraides licenci, bet padome to pieļāva. Šādos gadījumos padomei būtu 
jāsaka „stop” – mēs jums iedevām licenci šādai koncepcijai, un jūs to nevarat mainīt. Un šī ir 
ekonomiskā ietekme. Tas, kāpēc padome balso un atļauj atkāpties no šī principiālā jautājuma, 
viennozīmīgi rada bažas vai aizdomas, ka tas tiek darīts kādu ekonomisko interešu ietekmē. Katrā 
gadījumā tas noteikti ietekmē tirgu. Tieši tas pats notiek saistībā ar uzraudzību, kas padomei liek 
uzraudzīt elektronisko mediju darbību reklāmas tirgū, lai tie nepārkāptu reklāmas noteikumus. 
Padome ļoti kūtri to ir darījusi attiecībā uz televīzijām, kas acīmredzami pārkāpj šos reklāmas 
noteikumus. Tikai atsevišķos gadījumos, ļoti reti notiek kādu sodu piemērošana, kas principā ir 
neadekvāti salīdzinājumā ar televīziju iegūto peļņu saistībā ar šīm reklāmām. Jautājums – kāpēc 
padome nepilda šo pienākumu? Attīstītā Rietumeiropas valstī šāda veida situāciju uzreiz monitorētu, 
un sodi būtu bargāki. Ne velti Eiropas Komisija ir veikusi Latvijā pati savu monitoringu, un tagad 
aizrādījusi, ka Latvija ir pārkāpusi reklāmas noteikumus, un tad vēl ir jautājums - kas maksās soda 
naudu, ka televīzijas tos nav ievērojušas?  
Apraides licenču piešķiršanas kārtība ir pietiekami caurskatāmi un skaidri regulēta?  

Brīdī, kad likums tika rakstīts, iestrādātā licenču piešķiršanas kārtība, manuprāt, bija 
saprātīga, jo, pirmkārt, kā jau es teicu, komercsektors vēl nebija sācis attīstīties un, otrkārt, 
tehnoloģijas bija ļoti dārgas. Līdz ar to kvalitatīva radio un televīziju programmu veidošanai 
vajadzēja lielus finansiālos resursus, pieredzi, cilvēkus, lai to visu darītu. Tagad tehnoloģiju ir tā 
attīstījušās, jo īpaši runājot par radio stacijām, ka, lai izveidotu radio staciju, praktiski nav 
vajadzīgas milzīgas investīcijas. Esošais stāsts, ka padome konkursa kārtā izskata pieteikumus, 
pastāvot visai izplūdušiem kritērijiem, kurus pēc tam vēl atļauj mainīt, principiāli nav pareizs. 
Uzskatu, ka šodien varētu runāt par licenču izsoli, kas arī valstij būtu izdevīgāk. Tātad valsts 
nacionālā bagātība ir televīzijas un radio frekvences, un konkurss varētu būt kā reāla izsole – kurš 
sola vairāk tuvākos sešus vai astoņus gadus raidīt šajā frekvencē. Tādējādi daļu no izsolēs iegūtās 
naudas varētu novirzīt sabiedrisko mediju uzturēšanai, otrkārt, tādā gadījumā būtu skaidrs, ka cilvēki 
ierēķina savā biznesa tāmē šīs izmaksas, kas saistītas ar licences maksu. Izsolei viens no obligātiem 
noteikumiem būtu noteiktā tēma, piemēram, valstij ir vajadzīga radio stacija, kas pamatā runās par 
veselības problēmām. Ja piesakās viens dalībnieks, tad tam vienam arī tiek piešķirta. Ja piesakās 
vairāki, tad rīko izsoli – kurš ir gatavs maksāt par licenci. Iegūst tie, kuri var vairāk samaksāt, kas 
nozīmē, ka viņi ir vairāk šo biznesu izskaitļojuši – kā biznesa veidu. Šāda kārtība būtu caurskatāma. 
Jebkurā gadījumā, - ja šīs atklātās izsoles nav, vienmēr būs aizdomas par to, ka būs kādi subjektīvi 
kritēriji. Izsole varētu darboties kā objektivitāti palielinošs kritērijs.  
Vai situācija, ka mēs nezinām elektronisko mediju īpašniekus, Jūsuprāt, ir problēma?  
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Protams. Tā ir problēma, jo elektronisko mediju darbībā bieži identificējamas situācijas, kur 
īstie īpašnieki, kas neparādās, var ietekmēt gan ziņu, gan arī analītisko un līdzīga satura raidījumus 
sev vēlamā virzienā, kas viss pastāv, kamēr viņi nav zināmi. Otrkārt, arī esošajiem īpašniekiem, par 
kuriem ir aizdomas, ka tie ir tikai tādi fiktīvie īpašnieki, padomei vajadzētu strikti pieprasīt šo 
īpašnieku komentārus un atbildību par programmas saturu. Tā ir Latvijas problēma. Likumdošana to 
nepieprasa. Viena lieta ir īpašnieku jautājums, bet otra, – ko parādīja „Latgales radio”, – padomei 
vajadzētu lielākas iespējas pārzināt šo īpašnieku maiņu. „Latgales radio” raidīja latgaļu valodā, kuru 
daudz cilvēku bija klausījušies, un pēkšņi uzņēmuma daļas tika pārdotas Daugavpils uzņēmējam, 
kurš sāka raidīt krieviski. Padome vien noteica, ka tā neko nevar darīt, jo tā ir īpašnieku darīšana, 
kam daļas tiek pārdotas. Bet jāņem vērā, ja būtiski izmainās jauno īpašnieku redzējums vai 
programmas struktūru, tad padomei ir tiesības iejaukties. Ja notiek īpašnieku maiņa, bet programma 
nemainās, tad padome var teikt, ka tai nav tiesību iejaukties, bet, ja notiek kādas izmaiņas 
programmā, tad bijušajiem un esošajiem īpašniekiem ir jānāk un situācija jāskaidro. Jaunajiem 
īpašniekiem ir jāsaprot, ka nevarēs programmu tā mainīt. Bet tagad ir situācija, ka nomainās 
īpašnieki, kas atnāk uz padomi un saka, - mēs te nopirkām kanālu un mums vairs nepatīk, - un viņi 
grib mainīt koncepciju. Padome saka – labi mainiet. Tā nav godīgi.  
Kā Jūs vērtējat pašreizējo padomes finansēšanas sistēmu un kādai tai vajadzētu būt?  

Šobrīd pastāv problēma, ka padome saņem it kā trīs budžetus – valsts finansējumu Latvijas 
Radio, valsts finansējumu Latvijas Televīzijai un arī savu uzturēšanas budžetu. Līdz ar to kopējā 
summa ir diezgan liela, bet pamatā radio un televīzijas padome saņem apmēram 1/20 daļu no tā 
savai uzturēšanai. Finansēšanas sistēmai ir jābūt tādai, ka valsts dotācijai, ja tāda paliek un domāju, 
ka tādai vajadzētu palikt (ja runājam par sabiedrisko mediju finansēšanas sistēmu kā tādu), 
vajadzētu uzreiz nonākt pie sabiedriskajiem medijiem un savukārt padome saņemtu budžetu, kas 
tiešām ir noteikts padomes uzturēšanai, nozares politikas uzraudzības veikšanai, kur nav mānīšanās, 
ka padomes budžets ir apmēram 15 miljoni latu, kur tā patiesībā redz mazu daļu. Problēma ir tā, ka 
joprojām padomes finansēšanas modelis tiek izveidots, skatoties padomes izdevumus nevis pēc 
padomes funkcijām un nepieciešamības, bet, skatoties no iepriekšējo gadu budžetiem. Kā man ir 
zināms, bāze ir 1995. gada padomes izveidošanas izdevumi, kur toreiz tika ietverti daudz dažādu 
izdevumu, kas šobrīd vairs nebūtu vajadzīgi, - piemēram, telpu remonts, pamatlīdzekļu iegāde u.c. 
Domāju, ka padomes budžets ir pietiekams, lai varētu esošās funkcijas pildīt. Kā vajadzētu būt? – ja 
pārejam uz tādu padomes modeli, kas uzrauga visu elektronisko mediju vidi, bet nerūpējas atsevišķi 
arī par sabiedriskajiem medijiem, tad parlamentam būtu jānovērtē, cik daudz cilvēku nepieciešams 
šim procesam, kas šajā procesā vēl ir nepieciešams – kādi monitorēšanas rīki, lai arī tagad pamatā to 
visu var darīt ar interneta palīdzību, kur var izmantot datu bāzes un ēteru, ko visu var noskaidrot arī 
internetā. Ja ir runa par juridisko pakalpojumu nodrošināšanu – vai tas būtu padomes ietvaros vai 
ārpus padomes. Izejot no šīs analīzes, parlamentam vajadzētu izskaitļot. Līdzīgi kā finansē citas 
valsts institūcijas, kas nav ministriju pakļautībā, kā, piemēram, prokuratūra. Tādējādi padomei tiktu 
piešķirts konkrēts budžets padomes funkciju izpildei.  
Tātad tas nebūtu piesaistīts IKP procentam? 

Nekādā gadījumā. IKP piesaistīt var radio un televīziju kā sabiedrisko mediju budžetu. 
Padome nav šo mediju sastāvdaļa. Un tas ir jāšķir. Pašlaik it kā ir salikts vienā katlā – kā nozares 
uzraugi un pie reizes kā sabiedrisko mediju uzraugi. Bet, ja izveido padomi kā nozares uzraugu un 
sabiedriskajiem medijiem ir savas padomes, kuras, es pieļauju, nav atsevišķi jāalgo. Atalgojums tiek 
ietverts jau sabiedrisko mediju budžetā, jo šādai padomei nevajag atsevišķu infrastruktūru. Tad, ja 
runājam par sabiedriskajiem medijiem, tad tas var tikt piesaistīts pie IKP vai budžeta izdevumu 
daļas noteikta procenta veidā, bet padomei ir maksājums vai budžeta daļa, kas ir atkarīga no tiem 
mērķiem, ko padome izstrādā un ko veic. Padome iesniedz savu stratēģisko darbības plānu, 
pamatojot kādai aktivitātei, cik daudz naudas būs vajadzīga, kuru katru gadu Saeima arī apstiprina. 
Kā Jūs vērtējat pašreizējo padomes atskaitīšanās sistēmu un kādai tai vajadzētu būt?  
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Tagad, es domāju, faktiski nav nekādas. Likums skaidri neparedz nekādu atskaitīšanos. Lai 
atskaitīšanās sistēmu realizētu, ir nepieciešams vienoties par kādiem vienotiem kritērijiem, 
sasniedzamiem mērķiem, kuru pašlaik nav. Brīdī, kad būs noteikti konkrētie mērķi, noteiktas 
sistēmas rādītāji, kas ir panākti, būs iespējama atskaitīšanās. Viens no piemēriem varētu būt – 
nodrošināt, cik daudz Latvijas iedzīvotāji skatās ne tikai Latvijas Radio un Latvijas Televīziju, bet 
vispār Latvijā veidoto raidorganizāciju programmu. Tas arī varētu būt viens no kritērijiem – ja 
padome rūpētos par radio un televīzijas vidi, lai tā būtu interesanta, cilvēki klausītos un skatītos un 
auditorija būtu lielāka pašmāju radītajai, nekā kabeļtelevīziju vai satelīttelevīziju piedāvātajai, kas 
būtu viens no rezultatīvajiem rādītājiem. Vēl varētu būt – tematiskais pārklājums, apraides procents 
latviešu valodā u.c. Tātad ir jānosaka konkrēti rezultatīvie rādītāji, kuriem atbilstoši notiek 
atskaitīšanās. Tā varētu būt divējāda –sabiedrībai operatīvi reizi divos, trijos, četros mēnešos preses 
konferenču veidā, internetā publiskojot un pāris reižu gadā atskaitoties arī parlamentam noteiktās 
komisijās.  
Arī pašlaik šāda atskaitīšanās sistēmas iespēja it kā pastāv.  
Jā, bet to nedara. Likums nenosaka un tas netiek darīts.  
Kā Jūs vērtējat pašreizējo padomes sadarbību ar Saeimas Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu 
komisiju?  

Komisija izvirza vai apspriež radio un televīzijas padomes locekļus. Līdz ar ko pastāv 
interešu konflikts - padomes locekļi, kuri grib tikt pārvēlēti, nav ieinteresēti ar komisiju par ko 
strīdēties, jo tādējādi viņi uz otro termiņu var netikt pārvēlēti. Tas, ka ir atbildīgā komisija – ir 
pilnīgi skaidrs, jo padomei nav tiešas likumdošanas iniciatīvas pēc pašreiz spēkā esošās 
likumdošanas. Padomei komisija ir vajadzīga kā sadarbības partneris, lai rosinātu tās nepieciešamās 
izmaiņas, grozījumus normatīvajos aktos, ko padome pati nespēj izdarīt. Tām ir jābūt koleģiālām, 
nevis padoto un priekšnieku attiecībām. Tā ir institūcija, kurā padome griežas ar saviem 
problēmjautājumiem, kurus parlaments kā tautas pārstāvji palīdz atrisināt. Sākot no iecelšanas un 
atcelšanas kārtības jautājumiem, beidzot ar finansēšanas un uzraudzības jautājumiem. Tām ir jābūt 
koleģiālā līmenī. Esošā situācija, manuprāt, ir tāda, ka komisija un padome formāli sadarbojas tiktāl, 
ka padome tiek izsaukta uz kādām paskaidrojumu sniegšanām, budžeta apspriešanām, kas ir viens 
no daudzajiem darba kārtības jautājumiem, kur nekāda īpaša izrunāšanās nenotiek.  
Kā Jūs vērtējat pašreizējās sabiedrības iespējas izteikt padomei sūdzības par mediju saturu, 
kas tiek uzskatīts par tādu kā papildu uzraudzības mehānismu, kas padomei var palīdzēt?  

Tiem, kas grib sūdzēties, tie arī sūdzas. Zinu, ka padomei ir vēstuļu nodaļa, ir iedzīvotāji, kas 
nāk uz padomi, bet padome nav veikusi izskaidrojošu darbu, informējot sabiedrību par to, ka 
padome ir institūcija, pie kuras var griezties un ka padome ir tā, kas par to atbild. Man iznāk 
saskarties ar studentiem, kas mācās par nozari un brīnās, ka ir tāda padome, kurā var sūdzēties, 
piemēram, par reklāmas pārkāpumiem. Viņi to nezina. Līdzīga kā CSDD par satiksmes drošību vai 
citas valsts institūcijas, kas organizē kampaņas un veic izglītojošo darbu. Un visi zina – ja gadījumā 
kas, ir iestāde, piemēram, CSDD, kas par to atbild, uzrauga un attīsta nozares politiku. Domāju, ka 
līdzīgi ir jābūt elektronisko mediju sektorā, kur radio un televīzijas padome varētu veidot kampaņas, 
izskaidrot cilvēkiem viņu tiesības, lai viņi seko līdzi. Būtībā mēs tagad redzam, ka elektronisko 
mediju patēriņš pēdējos gados arvien pieaug. Cilvēki dienā četras stundas skatās televizoru, kas ir 
ļoti liels rādītājs. Cilvēkiem būtu jāzina savas tiesības, ko viņi var no televīzijām gaidīt un ko nevar. 
Cik esmu interesējies, ir cilvēki, kas savas sūdzības sūta uz Patērētāju tiesību un aizsardzības biroju, 
kas tiek pāradresētas uz padomi. Cilvēkiem nav izskaidrotas viņu iespējas tieši padomei prasīt 
konkrētu atbildi. Tā ir lieta, kuru vajadzētu likumdošanā paredzēt, ka padome regulāri informē 
cilvēkus par viņu tiesībām.  
Vai padome spēj atbildēt savas kapacitātes ietvaros?  

Ja likums to nosaka, tad viņiem būtu jāspēj. Atbildēt var uz visiem jautājumiem, bet 
jautājums ir – kādā formā. Arī uz jautājumiem, kas liecina par cilvēku neizpratni. Piemēram, kāpēc 
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– it sevišķi, kad parādījās raidījums Nekā personīga, publiskajā telpā parādījās komentāri un 
jautājumi – kāpēc Nekā personīga pārklājas vienā laikā ar LNT Top 10 un kāpēc nevar likt vienu 
pēc otra. Saistībā ar šoviem bija – kāpēc Dejo ar zvaigzni vienā laikā ar Divas zvaigznes un vēl citi. 
Arī uz šādiem jautājumiem ir jāspēj atbildēt, ka tā ir raidorganizāciju politika, konkurence u.tml. 
Nav neatbildamu jautājumu. Būtu tikai loģiski, ka visi šie jautājumi nonāktu padomē, kas, pirmkārt, 
atbildētu un, otrkārt, skatītos līdzi – varbūt tiešām sāk parādīties problēmas, par ko runāt. Šajā pašā 
kontekstā cilvēki bieži sūdzas, ka ir daudz reklāmas vai ka reklāmu laikā filma netiek apturēt un pēc 
tam rādīta tālāk. Publiskajā vidē ir klaigas, kam padomei būtu jāpievērš uzmanība.  

Viena lieta, ka viņi atbild uzreiz tām sūdzībām, kas tiek sūtītas uz padomi, bet otra lieta ir 
tāda, ka padomei vajadzētu monitorēt mediju saturu, vai mediju telpā cilvēki izsakās un tad arī 
pašiem sākt jautāt, kāpēc filmas netiek pārtrauktas reklāmu laikā, kāpēc reklāma aizsedz to un to. 
Joprojām neesmu dzirdējis radio un televīzijas padomes argumentētu nostāju par tā saucamajām 
telefonu azartspēlēm televīzijā. Nav. Ir virkne jautājumu, kas ir saistīti ar mediju vidi, kur padomes 
viedoklis vispār nav pozicionēts.  
Vai vajadzētu izmantot plašāk arī interneta vietni, kur tad varētu publicēt arī visas sūdzības 
un atbildes?  

Arī. Bet tad vajadzētu arī slēgt līgumus ar sabiedrībā zināmiem portāliem, lai tajos tiek 
novietota interneta saite uz padomes interneta vietni. Cilvēkiem, kuri visvairāk sūdzas, piemēram, 
Delfos, TVNET u.c., ir iespēja parādīt, ka, lūk, ir interneta saite uz radio un televīzijas padomes 
mājas lapu, kur var jautājumu izrunāt. Problēmas nekādas. Vairāk izmantot interneta vidi, lai stāstītu 
par savu darbu.  
Kā Jūs vērtējat pašreiz veikto programmu satura uzraudzību?  

Ja pārejam uz padomes modeli, kas nav sabiedrisko mediju kapitāldaļu turētāja, bet padome 
uzrauga kopējo saturu, tad skaidrs – vardarbība, kas attiecas uz visiem medijiem, ziņu objektivitāte, 
kas arī attiecas uz visiem medijiem, ne tikai uz sabiedriskajiem medijiem. Tas ir pietiekami liels 
apjoms, ar ko padomei strādāt, un šeit noteikti vajadzētu cilvēkus, kas monitorē, skatās līdzi un 
pieprasa. Kas tagad notiek? – padome reaģē uz cilvēku sūdzībām, bet padome pati var ierosināt 
lietas, sakot, ka mēs uzskatām, ka tur kaut kas nav bijis kārtībā ar saturu un pārbaudām. Pašlaik ir tā, 
ka - mums nav sūdzību un mēs nereaģējam. Praktiski varbūt cilvēki nezina, kur sūdzēties, un viņi 
nepamana pārkāpumus. Padomei būtu jāpamana.  
Bet tā ir viena no padomes funkcijām. 

Tieši tā. Satura uzraudzība pašlaik ir visbūtiskākā funkcija. Vide sastāv no satura. Galvenais 
ir vides darbs – kā atbilst filmu kvalitāte, valodas, reklāmas attiecības, ziņu kvalitāte, viedokļu 
daudzpusība, daudz lietu, ko uzraudzīt un skatīties cauri.  
 
Intervija ar mediju eksperti Andu Rožukalni 2009. gada 24. aprīlī.  
 
Kā Jūs vispārīgi vērtējat pašreizējo padomes modeli Latvijā?  

Modelim kā sistēmai nav pārāk daudzu trūkumu it sevišķi jautājumā par padomes misiju, 
mērķiem un funkcijām, bet izpildījumā ir visvairāk funkciju, kādēļ arī norit saruna par to, ka varbūt 
labāk iztikt bez padomes, lai arī it kā tā ir shematiski derīga, bet pēc būtības, kas sabojā sistēmu, kas 
būtu jāuzrauga un jāattīsta. Vai vajadzīgas vairākas padomes? – domāju, ka nav vajadzīgas. Nav ko 
sadrumstalot, jo tad arī vienmēr būs konflikts par to, kas attiecas uz katru to padomi, noteikti kādi 
jautājumi paliks neatrisināti. Nav vajadzības visas politiskās institūcijas veidot tik lielas. Būtībā 
problēma cauri gadu tūkstošiem – katrā tūkstotī pastāvēja – ir tā, ka padome top un no tā tad arī ir 
ļoti atkarīgs, kā tā funkcionē. Reāli var teikt, ka no pamatfunkcijām padome neko nav reāli 
izdarījusi, tā nefunkcionē – ne tā pieņem, attīsta likumu, ne sistēmu spēj uzraudzīt, ne tā spēj 
nodrošināt sabiedrisko mediju attīstību, finansējumu. Padome ir tik nevarīga, kas politikā ir kārtējais 
impotences paraugs. Padome tik ļoti grib pakļauties ne tikai politiķiem, bet arī tādiem lobijiem no 
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biznesa vides, kas uz viņiem izdara spiedienu. Tie pastarpinātā veidā ir saistīti arī ar politiķiem. 
Nezinu, kā tie cilvēki padomē var tik ilgi izturēt, ka nekas prātīgs netiek izdarīts, vienīgais labais 
darbs ir padomes balva, kas gan ir arī tāda sabiedrisko attiecību akcija. 
Kā Jūs vērtējat padomes ievēlēšanas un atcelšanas kārtību?  

Vai vispār viņus var atcelt? Viņus jau nevar atcelt.  
Pēc likumdošanas var.  

Ja kāds tiešām noslepkavo viens otru sapulcē, tad var. Bet būtībā, arī no sabiedrības puses un 
no industrijas puses skatoties, ir tāda liela bezspēcība, jo viņus ieceļ un praktiski nav iespējams ko 
mainīt – pat tad, ja atklājas padomes locekļu nekompetence, viņu ilgstoša bezatbildīga jautājumu 
nerisināšana. Tagad, piemēram, saistībā ar Latvijas Radio finanšu situāciju – labi, kaut kā pateica, ka 
uzņemas morālo atbildību, bet reāli nekādu seku šai darbībai nav.  

Par ievēlēšanu. Protams, ir dažādi modeļi. Likumprojektam arī rakstīju, pētīju un skatījos, 
kādi tie var būt, bet principā tagad ir plānots, ka puse ir no partijām, puse no kādām organizācijām. 
Visiem ir skaidrs, ka iecelšanas modelī, ņemot vērā, kādai politikai ir mērķi – pašai sevi uzturēt un 
no valsts naudas, un pamazām to valsti graut un sev uzlabot dzīvi, - tad arī šie paši vispārējie, lielie 
politiskie mērķi caur padomi tiek arī realizēti. Bet padomē vēl ir tādas nianses, ka būtībā padome, 
manuprāt, no politikas un Saeimas puses netiek uzskatīta par kaut ko ļoti svarīgu. Tāpēc tur arī 
netiek iecelti kādi ārkārtīgi nozīmīgi cilvēki – vai nu politiskā, vai mediju, vai sabiedrības līmenī. Tā 
ir tāda vieta, kur būtībā arī darbinieku atlase notiek pēc tāda principa, kā viņi arī darbojas – lai 
pastāv, bet neko īpašu neizdara. Nevar teikt, ka vienmēr tiek iecelti ar partijām ļoti cieši saistīti 
cilvēki. Vienīgais, kas man šķiet ir absurds, kas liecina par kādām aizkulišu interesēm, kurām varbūt 
nav nekāda sakara pat ar politiku, bet tās kļūst – piemēram, Rubeņa ilggadējā sekretāre vai palīdze 
Dace Buceniece. Piedodiet! Pilnas ielas ir ar juristiem. Pēkšņi viņa iekļūst ne tikai padomē, bet kļūst 
arī par Kleckina vietnieci, kas viņai nozīmē uzurpēt milzīgu varu padomē par ļoti daudziem 
jautājumiem. Kompetences līmenis atbaidošs, bet varaskāre tieši proporcionāla izpratnei. Esmu 
bijusi vairākās konferencēs, kur ir bijis kauns kā cilvēks prezentē padomi, likumdošanas iniciatīvas, 
kur atkal no politiķu puses ir iespējas ar viņu manipulēt.  

Turklāt ir publiskā informācija, bet ir arī tāda neoficiālā informācija, ka pirms stāšanās amatā 
šiem cilvēkiem ir tikšanās ar politiķiem un viņiem ir kaut kas jāapsola, tiek panāktas kādas 
vienošanās, ka par to tad būs amats un atbalsts, un likšana mierā, kas arī daudz ko izskaidro. 
Iespējams, ka tās aizkulišu vienošanās izskaidro padomes darbības absurdumu, jo tiešām citreiz ir 
grūti saprast, kāpēc šie cilvēki, kas katrs atsevišķi savā jomā ir kaut ko sasnieguši, kompetenti, 
cienījami. Lielākā daļa, piemēram, Geka, Kleckins savā interešu zonā, bija Jakubāns, Mellakauls, 
bet viņu kopīgais balsojums par dažādiem jautājumiem, gan darba efektivitāte – cik lēna, smagnēja, 
kur neko nevar panākt, - liecina par to, ka ir kādas citas intereses. Viņi ir tikai instruments šīm 
interesēm. Protams, ka var domāt dažādas sazvērestības teorijas, bet domāju, ka tās ir tādas 
politiskās vides dabiska pašsaglabāšanās tieksme. Jāņem vērā divas lietas, pirmkārt, sabiedriskos 
medijus tādējādi maksimāli kontrolēt un visos iespējamos veidos panākt, ka viņi darbojas viņu 
interesēs. Tā ir tāda vispārīga, globāla tendence, bet vietējā ir tas padomju mantojums, ka valsts 
pārstāvji uzskata, ka mediji – it sevišķi sabiedriskie mediji – ir viņu rotaļlieta, instruments savām 
interesēm. 
Kā valsts televīzija.  

Jā, līdz šai pat dienai pārteikšanās diskurss rāda par izpratnes būtību. Ir pētījumi, kas pierāda 
pretējo, ka politiķiem ir izdevīgi spēcīgi sabiedriskie mediji, jo tas attīsta politikas procesu utt., bet 
tas pagaidām nav par Latviju. Lai to mainītu, ir jāmaina gan iecelšanas kārtība, shēma, gan arī 
politiskā attieksme par to, cik tas ir svarīgi, nozīmīgi. Protams, tas ir lēkmjveidīgi – vēlēšanu laikā ir 
vienas intereses, pēc tam tas ir cits jautājums.  

Arī finansēšanas jautājums ietilpst novājināšanas stratēģijā, kur vienlaikus kritizē, ļauj, lai 
kritizē sabiedrība, sabiedrība ir neapmierināta u.c. Tiek darīts tā, ka sabiedriskie mediji visu laiku ir 
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tādās kā krustugunīs no visām pusēm, bet tie nevar īsti neatkarīgi, īsti attīstīties – un tas ir tāds 
apburtais loks, kas, manuprāt, tiek radīts apzināti. Citās valstīs tā nav, un pie mums vienkārši ir 
izdevīgi to problēmu neatrisināt un turpināt, kā ir. Pirms kāda laika jau aktualizēja jautājumu – vai 
vispār ir vajadzīgi, tik maza auditorija, vai vispār ko ietekmē, vai ir kāda jēga. Starp citu, 
likumprojektā tas ir ielikts, ka daļu nacionālā pasūtījuma dot komerciālajām televīzijām vai 
neatkarīgajiem producentiem, tur ir ielikts ceļš uz likvidēšanu, jo – kāpēc? Ja mums ir kādā veidā 
savākti iedzīvotāju līdzekļi, lai uzturēti šo mediju, tad kādēļ, lai konkurenti veidotu tā programmu? 
Tas ir pilnīgs absurds, kas ir ielobēts no komerciālajiem medijiem. Arī par reklāmas lietām ir 
ielobēts. 

Protams, ka ir vajadzīga cita sistēma – radikāli cita. Nevis kā tagad, ka partijām ir tikai 
jāapstiprina šie cilvēki, kas ļautu viņiem tos apstiprināt nevis kā savus ielikteņus, bet gan kā citu 
izvirzītus cilvēkus. Likumprojektā ir minētas dažādas organizācijas, raidorganizācijas, kas ir tīrais 
biznesa lobijs padomē. No vienas puses ir pareizi, ka vajadzētu būt plašākam organizāciju lokam, 
kas kandidātus izvirza, bet vajadzētu paplašināt kritēriju sarakstu – nevar būt tikai tādi kritēriji kā 
nesodāmība, ir izglītība, kas ir pārāk vispārīgi, bet ir nepieciešami specifiskāki kritēriji tieši par 
kompetenci, darba pieredzi, lai cilvēks saprot jomu.  

Katra padomes locekļa kvalitātes problēmu varētu atrisināt, ja izvirzīšanas procesā iesaistītu 
pašus medijus, kas varētu ieteikt cilvēkus uzraudzības institūcijā. Tādējādi varētu izmainīt arī to 
attiecību modeli, jo pašlaik ir tā, ka no mediju puses ir divu veidu uzvedība vai uztvere attiecībā uz 
padomi – ir bailes, jo sabiedriskos medijus var stingri kontrolēt, kas jau tāpat tagad notiek caur 
vadību, caur finanšu plūsmu. Savukārt komerciālos medijus viņi soda – ar pātagu vai būtībā vicinās 
ar to, jo faktiski viņi nevar nosodīt, jo ir ārkārtīgi pietuvinājusies Līdakas vadītajai Raidorganizāciju 
asociācijai un būtībā diezgan daudz izpilda komerciālo mediju intereses, kas varbūt ir pretrunā ar 
sabiedrisko mediju interesēm. Ja arī mediji lielā mērā piedalītos padomes locekļu izvirzīšanas 
procesā, tad padomes modelis mainītos. Pirmkārt, medijiem būtu lielāka atbildības sajūta, un viņiem 
būtu arī lielāka uzticēšanās. Arī padomei būtu atbildības sajūta. Tā kā tagad tas nav, tad tiešām 
varbūt labāk likvidēt! 
Kā Jūs vērtējat likumprojektā paredzēto normu, ka izvirzīšanā piedalās sabiedriskās 
organizācijas, kas nodarbojas ar mediju un cilvēktiesību tematiem?  

Mediju organizācijas ir maz un ļoti vājas, izņemot komerciālo raidorganizāciju asociāciju vai 
izdevēju asociācijai vajadzētu piedalīties – nezinu. Žurnālistu savienība ļoti vāja. Jautājums nav 
skaidrs. Kad komentēju šo likumprojektu, es arī rakstīju, ka tas ir pilnīgs absurds. Uzskatu, ka varētu 
būt biznesa organizācijas. Par cilvēktiesību organizācijām nesaprotu – vai tie ir astmas slimnieki vai 
kas cits. Manuprāt, tas ietver kādu knifu, jo būtībā tas ir milzīgs spektrs, kur var iecelt – visu cieņu, 
dažādu specifisku slimību interešu apvienības, dzīvnieku draugi, denacionalizēto namu bijušie 
īrnieki, kas ir saistīti ar cilvēktiesībām. Likumprojektā šis jautājums nav izstrādāts.  
 Manuprāt, partijas vispār vajadzētu izslēgt. Pašlaik ir paredzēts, ka pusi izvirza partijas. Mēs 
runājam par organizācijām – vai varētu izvirzīt mediju organizācijas? Jā, varētu. Vai varētu izvirzīt 
paši mediji? Jā, varētu. Vai varētu izvirzīt dažādie cilvēktiesību cīnītāji? Jā. Bet mēs tos apspriežam 
ar domu, - kāda tam būtu jēga un katra no šīm pusēm varētu iedot padomei. Tieši pēc tāda paša 
principa ir jāskatās, kāda jēga ir partiju izvirzītajiem kandidātiem? Būtībā nav ieraugāms neviena 
cita jēga kā izdevīgums un kontrolēšana. Būtībā tas varētu būt formāls akts – komisijas izskata pēc 
atbilstības dažādām pazīmēm šos kandidātus un tos vienmēr vajag vairāk. Kā atceros, pāris reizes ir 
bijis tā, ka ir kāds vairāk par vienu kandidātu uz vienu vietu. Parasti pēkšņi uzrodas kāds, kas ļoti 
labi der šai vietai, kā pa sviestu iekļūst un viss. Būtībā jau tagad tas ir formāli – viss ir panākts 
aizkulišu sarunās gan ar to cilvēku, gan partijā. Viņi tikai sanāk kopā un nobalso. Ja kāds jums no 
partijām var pateikt, kāda būtu partiju līdzdalības jēga, man būtu ļoti interesanti. Protams, viņi 
uzskata, ka visi procesi ir jākontrolē, un tad ir jājautā – kā vārdā. Vismaz es neredzu viņu jēgu šajā 
gadījumā. 



 126

No vienas puses ir šie politiskie ietekmes riski, bet no otras – ekonomiskie. Jūs jau mazliet 
iezīmējāt šos ekonomiskos ietekmes riska faktorus.  

Ekonomiskie riska faktori ir tā diskusija ap reklāmas ieņēmumiem. Elektroniskajiem 
medijiem reklāmas ienākumi ir galvenie un citu ieņēmumu īpaši nav. Visu laiku, tas gan ir visās 
valstīs, ir spiediens no komerciālo mediju puses – ka nav godīgi, ka vieni saņem vēl valsts dotāciju 
un reklāmas ieņēmumus. Ir dažādi tie modeļi. Protams, ka šo problēmu komerciālie mediji risina 
caur politiku. Šo problēmu vislabāk var atrisināt caur likumdošanu, bet Latvijā tā nav atrisināta caur 
likumdošanu, bet gan caur to, ka novājina tāpat sabiedriskos medijus, līdz ar to viņiem nav augstu 
reitingu un lieli reklāmas ieņēmumi. Komerciālie mediji dara visu, lai lielāko reklāmas naudas daļu 
saņemtu sev. Viņi strādā visos līmeņos – arī ar padomes locekļiem.  

Otrs riska faktors ir licenču sadales jomā, jo tas tomēr ir bizness un ir jāpiedalās visos šajos 
konkursos. Lai arī tas ir slēptāki, bet ir bijuši gadījumi, kur ir jādomā par to, vai licenču izdale ir 
bijusi godīga un pamatota, un Latvijas interesēs. Nevajag aizmirst Tjarves kādreiz bieži minēto 
vārdu savienojumu par dabas resursiem, ka licences ir visas nācijas īpašums un kāds kādam ļauj uz 
tā rēķina veidot biznesu. Tas ir saistīts ar tām licencēm, kas tagad ir piešķirtas it kā radio projektiem, 
kas reāli strādā tikai kā retranslētājs krievu programmām, neatbilst koncepcijām, lai arī likumā ir 
noteikts, ka licences piešķiršanas pamatā ir koncepcija.  

Treškārt, ekonomiskā cīņa notiek ne tikai starp sabiedriskajiem un komerciālajiem medijiem, 
bet arī starp pašiem komerciālajiem medijiem. Piemēram, ienāca Latvijā TV3, tad to izgrūda un tad 
ar milzīgām grūtībām tas atkal atgriezās, kas tiek realizēts ar privātiem sakariem, ar politiķu 
iespējām televīzijās labvēlīgu, sev izdevīgu informāciju ielikt. Faktiski arī televīzijas zina, un 
politiķi vērtē televīzijas un radio pēc tāda vienkāršotas shēmas – mums draudzīgās un mums 
nedraudzīgās. Arī raidījumus. Panorāma šobrīd ir tāda, LNT – tāds; tur mums ir sakari, tur mums 
nav. Pastāv aizkulišu vienošanās arī par dažāda veida atainojumiem, un pēc tam, protams, tas 
labums tiek atstrādāts caur lēmumiem. Kā zināms politiķiem ir arī sava veida saistības ar biznesu, 
kur potenciāli medijiem pastāv reklāmu iespējas, sponsorēšanas u.c. iespējas, tik detalizēti 
nepateikšu, bet skaidrs, ka ir šī saistība ar biznesu. Acīmredzama ir sabiedriskās domas ietekmēšana 
ar sava politiskā statusa reklamēšanu.  
Kā Jūs vērtējat pašreizējo padomes finansēšanas sistēmu šajā neatkarības risku kontekstā? 

Par likumā noteikto procentu apmēru no IKP – nezinu, cik ir pietiekami. Tagad arī jau Kots 
piekrīt abonēšanai. Domāju, ka abonentmaksa caur elektrības rēķinu, ja nemaldos, tad, kad Rubenis 
to izstrādāja, bija 60 santīmu mēnesī uz vienu mājsaimniecību. Tagad ir trīs lati. Kāpēc ir vajadzīgas 
abonentmaksas, lai arī kā to sauktu, kas faktiski tāpat ir budžeta finansējums, - tas parāda tā politiskā 
vājuma sekas. Ja politiķi varētu vienoties un piešķirt, un saprast nepieciešamību piešķirt naudu, jo 
runa nav bijusi par to, ka valstij nav naudas, bet vienmēr ir bijis apmēram tā, ka jūs to esat pelnījuši 
– jūs pret mums tā, mēs tā. Šīs primitivizētās attiecības noved pie....  

Kā bieži aptaujās vai interneta vietnē, komentāros ir redzams, ka cilvēki šīs abonentmaksas 
uztver kā smagumu, kā papildu nodokli. Tā ir kļūdaina uztvere, jo, ja būtu tas tiešais maksājums, 
mainītos varbūt cilvēku attieksme. Sabiedrībā nav tās attieksmes tādas kā esmu pati, piedaloties 
konferencēs un mēģinot saprast sistēmas, piemēram, Skandināvijas valstīs vai Lielbritānijā, 
sabiedrība gan uzliek uzdevumus, gan arī jūt savstarpējo saikni un atbildību. Izpratne, ka mums tas 
ir vajadzīgs, informācija tiek pasniegta tā, ka uz cilvēkiem skatās kā uz pilsoņiem, kā 
individualitātēm, nevis kā uz patērētāju kā komerciālie mediji. Šajos medijos ir saturs, kas ne 
vienmēr ir komerciāli izdevīgs, bet nepieciešams kādām sabiedrības grupām vai kādu funkciju 
veikšanai. Tā ir arī tāda Latvijas sabiedrības liekulība – no vienas puses tā mīl sabiedriskos medijus 
tad, kad ir Rīgai 800, Dziesmusvētki vai Eirovīzija, vai Eiropas Savienībā uzņemšanas naktis, vai 
vēlēšanu naktis, tad sabiedrība pēkšņi saprot, ka, jā, mums ir vajadzīgi sabiedriskie mediji. Tad, kad 
paiet šie milzīgie notikumi, izpratne pārvēršas viedokli – ko tad viņi mums rāda. Mazā naudas 
saiknīte kādam patiks, nepatiks, bet mēs nediskutējam, lai arī diskutējam, vai mums vajag finansēt 
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policiju, medicīnu vai sabiedrisko transportu, kas ir skatāms tieši tāpat. Pat, ja mums šodien to 
nevajag, tad kopumā tas ir vajadzīgs, lai sistēma turētos kopā.  

Man varbūt ir tāda ideālistiska cerība vai priekšstats, ka abonentmaksas varētu mainīt visa 
veida attiecības gan ar auditoriju, gan ar politisko vidi, gan arī ar pašas televīzijas un radio pašapziņa 
un statuss varētu mainīties, jūtoties brīvāk, pārliecinātāki un vienlaikus atbildīgāk. Digitalizācija 
pilnīgi netraucē, kur bija versijas par to, ka vienā vadā dažādi kanāli, bet tās ir muļķības, jo saturs 
tāpat tiek piegādāts. Ja nevar vienoties par budžeta daļu, tad abonentmaksas, manuprāt, ir laba lieta, 
kas visur darbojas. Jāskatās kontekstā, jo mediju ekonomika jau saka, ka lietotājs visu laiku maksā, 
pērkot televizoru, maksājot par piegādātāju, kur vienalga ir samaksa.  
Kā Jūs vērtējat sabiedrības iesaisti padomes darbā?  

Domāju, ka starp iedzīvotāju grupām un viņu ietekmi uz padomi vai medijiem caur padomi 
valda diezgan liela atsvešinātība. Tiekoties ar padomi un cik sekojot līdzi, ko padome dara, saprotu, 
ka atsevišķi telefonu zvani vai vēstules tiek projicēti kā visas sabiedrības viedoklis, kas ir daži 
cilvēki, kas nekautrējas pievērst sev uzmanību. Tad ar to padome nodarbojas. Protams, viņiem ir arī 
jāreaģē, bet esmu personiskās sarunās sajutusi, ka viņi savus personiskos uzskatus par kvalitāti – 
vienalga, vai radio, televīzijas, komerciālā, sabiedriskā – arī balsta uz šo cilvēku zvaniem. 
Pieņemsim, ka daži ir piezvanījuši, kad ir izskanējis kaut kas neordinārs, ka tā nedrīkst un tad arī 
pati padome, kurai ir pietrūcis kāds kvalitātes vai cits kritērijs, ņem par pamatu šos zvanus savam 
viedoklim. Domāju, ka tā nedrīkstētu būt. Tas ir labi, ko padome ir darījusi, bet nepietiekami. 
Padome ir finansējusi dažus pētījumus gan par saturu, slēpto politisko reklāmu, ziņām, auditorijas 
pētījumi, kas gan būtu padomes uzdevums.  

Protams, saistībā ar ierosinājumiem vai protestiem varētu būt regulāri pētījumi, lai vispār 
sekotu sabiedriskajai domai un kā tā reaģē uz mediju saturu, kas varētu būt viens nopietns 
uzdevums. Tagad arī ir uzlabots monitoringa centrs, kur viņi skata pārraides. Turpinot par 
sabiedrības saikni, vajadzētu uzlabot kādus instrumentus – mājas lapā varētu būt diskusiju telpa, 
ierosinājumi varētu būt aktīvāka, un kur aktīvāk varētu uzzināt ne tikai par padomes sēdēm, bet arī 
par tās reakcijām. Pastāv ideja par mediju ētikas padomes veidošanu. Un tur gan nav svarīgi, kam 
katrs pieder – svarīgi, ka tie ir mediju auditorijas pārstāvji, kas veidotu tādu kā padomi vai 
konsultatīvo sapulci, kur būtu kāda izvērtēšanas regularitāte, tad veidotos ciešāka saikne. Pašlaik tas 
notiek vairāk dekoratīvi – daži zvana uzreiz televīzijai vai radio, daži zvana gan tur, gan tur. Cilvēki 
parasti sūdzas par būtību – par vardarbību, bērniem nepiemērotu saturu, erotika dienas laikā, par 
valodu. Nevar teikt, ka nav, bet ir bijušas iespējas šajos gados izveidot spēcīgāku atgriezenisko 
saikni.  
Jau minējāt par monitoringa centru. Satura uzraudzība ir viens no primārajiem jautājumiem 
– kā Jūs to vērtējat?  

Viņi skatās cauri visas programmas un piefiksē pārkāpumus, kas ir regulēti likumā – 
vardarbība, slēptā reklāma u.c., kas tiek uzraudzīta. Viņi visu laiku attaisnojās, ka nav resursu, kas 
tagad it kā ir uzlabots. 
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Intervija ar NRTP padomes priekšsēdētāju Ābramu Kleckinu 2009. gada 25. aprīlī.  
 

Lai veiktu šo pētījumu, ir svarīgi vispirms izpētīt, kā sabiedrisko mediju sistēma ir izveidota, 
vai tā nodrošina šīs iespējas, funkcijas u.c.  
Protams, šis konteksts, kā mediju sistēma Latvijā ir veidojusies ir jāņem vērā. 

Jāsaka, ka vistrakākais, ko esmu sapratis, sākot šeit strādāt un iedziļinoties visās šajās lietās, 
ka principā – vienkāršojot – nevienam, kas pieņem lēmumus par šo jomu, par ko es tagad 
pārliecinos katru dienu, ka sabiedriskais radio un televīzija nav vajadzīga, jo viņiem no tā nav 
nekāda labuma. Tikai nepatikšanas. Pavisam konkrēts piemērs. Pagājušajā nedēļā sacēlās milzīga 
brēka – ziniet Ministru kabinetā ir iesniegts priekšlikums likvidēt padomi un pārvērst to par nodaļu 
vai departamentu Kultūras ministrijā. Šīs nedēļas sākumā. Ko tas nozīmē? Zvanu premjera 
kancelejai, Līgai Krapānei un jautāju – un tiešām e-priekšlikumos šādu priekšlikumu atrada. Kas ir 
iesniedzis – es nezinu! Neviens ar mani par to nav runājis. Izrādās – Finanšu ministrija. Viņi meklē, 
kā taupīt. Saprotu, tā ir taupīšana, bet no otras puses – ja padomes vietā ir departaments, kas tad tas 
par sabiedrisko televīziju vai radio? Tā ir valsts. Un tas būtu tas sapnis.  

No otras puses veids, kā izveidota padome.. Nav īsti noformulētas ne funkcijas, uzdevumi. 
Un galvenais – atbilstoši tam nav arī izveidota struktūra. Tagad izrādās, ka padome ir vainīga par to, 
kas ir noticis ar Latvijas radio budžetu – bet kā padome to var zināt? Padomei ir tiesības un arī 
pienākums piešķirtos līdzekļus, subsīdijas nodot un kontrolēt, vai līdzekļi tiek izmantoti tiem 
mērķiem, kuriem doti. Viss. Bet ir jau vēl līdzekļi – trešo daļu finansējuma radio un televīzija iegūst 
pašas. Tajā pusē mēs nezinām – viņi gan mums gan atsūta katru ceturksni atskaiti, bet ar lielu 
nokavēšanos – ar pusotra mēneša nokavēšanos. Gada atskaiti mēs vispār saņemam jūnijā. Kopumā 
šī sistēma nekādā veidā kontroli nenodrošina – tā tas bija. Tad viņi mums sūta atskaiti par naudas 
plūsmām, bet ir divi dažādi veidi. Lai varētu analizēt, ir jāzina divas puses – cik ir naudas, cik tiek 
tērēts. Bet ir vēl viens – attiecības starp ienākumiem un zaudējumiem, par ko neatskaitās. Galvenais, 
ka to var ieviest jebkurā brīdī – jums tagad ir jāatskaitās pēc tādas un tādas sistēmas un viss notiek, 
bet no otras puses tas neko nemaina, jo neviens no padomes locekļiem nav finansists. Principā arī 
nav paredzēts utt. Tātad pati padome tādu analīzi nevar veikt. Bet par finansēm padomē, sekretariātā 
ir viens cilvēks, kuram ir amats – priekšsēdētāja padomnieks finanšu jautājumos. Un ir viens 
grāmatvedis, kuram ir amats – vecākais grāmatvedis. Jaunāko nav. Pie tam grāmatvedim ar finanšu 
analīzi nav jānodarbojas. Vai var to prasīt no viena cilvēka, kuram pilnīgi pietiek ar pārējiem darba 
pienākumiem – starp citu, ļoti labi šie cilvēki sekretariātā strādā, varu tikai priecāties, kā viņi cenšas. 
Bet prasīt no viņiem finanšu analīzi? Tagad viņi taisa, strādā naktīs. Bet svarīgi, ka tas nemaz nav 
paredzēts.  
Kāpēc, Jūsuprāt, nav paredzēts?  

Nav paredzēts. Kamēr nebija krīzes ar parādu, naudas plūsmas gāja... Bija gan parādi, kad 
Grava atstāja. Bet tā kā televīzija mazliet lielāka, tad vieglāk, bet arī - Gravas parādus beidza 
apmaksāt 2008. gadā, kur viņi paši tika galā. Radio nevar tikt pati galā – it sevišķi tagad.  

Un šodien par kādu vispār nozares attīstību var runāt, ja nauda tiek piešķirta, lai tālāk dotu, 
tikai raidījumiem, apraidei. Nekad nav piešķirts nekas ne attīstībai, pat ne amortizācijai. Piemēram, 
radio pieder māja, un tas ir labi. Atšķirībā no televīzijas un padomes, kas maksā īres naudu, un viņi 
tērē divus procentu mājas uzturēšanai. Mēs tērējam astoņus. Bet Latvijas Radio māja ir novesta līdz 
pēdējam brīdim. Tā nedrīkst būt. Piemēram, Latvijas Televīzijā jebkurā dienā var nobrukt galvenais 
serveris, kuru vajag nomainīt. Televīzija – gods kam gods – divus gadus speciāli krāja naudiņu, lai 
šogad to nopirktu. Miljonu, kas ir liela nauda. Nopirkt, uzstādīt, ierīkot – tas viss maksā ap 800 000 
latu, bet kas tagad notiek? Visa šī nauda, kas bija sakrāta, tiek izlietota pašreizējo izdevumu 
segšanai. Uzņēmumam nevar budžetu samazināt tā, kā iestādei. Iestādei var atlaist, sašaurināt 
funkcijas u.c. Bet šajā gadījumā ir runa par uzņēmumu, kas ražo – nevar serverim iestāstīt, ka 
naudas nav. Nevar nesaražot produkciju, kuru pārdod. Pretējā gadījumā tiksi izstumts no tirgus. 
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Tagad stāsts ir tāds – viņi izveido trīs scenārijus, kā iziet no krīzes. Tad pats striktākais, kuru mēs 
nevaram realizēt, uzskatot, ka mums ir sabiedriskais radio, ir tāds – atstāt vienu programmu piecu 
vietā un tur salikt visu ko. Vispirms jau to nevar izdarīt. Pēc likumdošanas Latvijas Radio pirmajā 
programmā var raidīt tikai latviski. Ja mēs šobrīd gribam likvidēt raidījumus krievu valodā, tad es 
nedomāju, ka tas ir prāta darbs krīzes situācijā. Mums vajag ar visiem uzturēt komunikāciju. Pat tad, 
ja neņem vērā, ka tā nedrīkst, pat tad, ja nav runas par parāda atmaksāšanu, kur var ņemt kredītu un 
ir citas iespējas, pat tad, ja to visu neskaita, vienalga pietrūkst viena miljona. Ja apraidi apmaksās, 
par kuru kādi pieci lēmumi ir pieņemti, bet oficiāla lēmuma par to, ka radio un televīzijas padome 
zinātu, ka apraide tiks apmaksāta no citiem līdzekļiem, nav. To var noteikt tikai ar budžeta 
grozījumiem, kas notiks jūnijā. Pieņemsim, ka to samaksās, kas ir 400 000, paliks – 600 000. 
Vienalga. Kas tā ir par sabiedriskās radio un televīzijas budžetu plānošanu? Var noīsināt tā, ka vairs 
nespēj darboties.  
Tad atkal uzdodams jautājums, vai spēcīgi sabiedriskie mediji valstij ir vajadzīgi.  

Saku viņiem, - vai jūs saprotiet, ka krīzes situācijā jums vajag kontaktu ar iedzīvotājiem, 
jums ir jāizskaidro u.tml. Un vairāk vai mazāk atklāti visos līmeņos esmu dzirdējis – vienīgais 
izņēmums šobrīd ir Dombrovskis, kas varbūt ir tikai tāpēc, ka man ir bijusi viena saruna, - bet 
atbilde ir tāda – jā, bet viņi jau mūs tikai lamā – kā saka man atbilstīgie ministri. Es saku, ka tas tikai 
nozīmē, ja jūs nedodat normālas atbildes, ka jūs nedomājat par to vai jūs nesaprotat, kā atbildes 
saprotami sniegt atbildībai. Vairāk neko citu. Nav runas par slavēšanu, lamāšanu. Runa ir par kaut 
ko citu – mums ir vajadzīga godīga saruna, lai cilvēki saprastu. Cilvēki taču nesaprotu un jūtas kā 
izbiedēti trusīši. Visa Latvija izskatās kā tādi trusīši, kur priekšā ir žņaudzējčūska, un trīcoši gaida, 
kad viņus apēdīs, jo viņi paši neko nevar, kas ir sociāli ļoti bīstama situācija. Ja cilvēki saprot, ka 
viņi neko nevar, tad rodas izmisums, kas pārvēršas vardarbībā. Tā ir neizbēgama agresivitāte. 
Janvāris parādīja, kādā veidā no nekā tas notika. No izmisuma. Vai viņi nevar ko konstruktīvu 
pateikt, kas ir galvenais. Bez sabiedrības krīzi atrisināt nevar. Bet ko cilvēki zina par to, kas notiek – 
ne īsti, kā mēs tajā iekļuvām, ne ko tas nozīmē un kā no tās var iziet. Sabiedrība tiek pārliecināta, ka 
visa problēma ir taupīšanā. Problēma ir taupīšanā, bet tas ir tikai priekšnoteikums. Vajag patiešām 
taupīt, bet tikai un vienīgi publiskajā sektorā, lai valsts nodokļu maksātājiem nemaksātu tik dārgi. 
Paralēli ir nepieciešams, lai pēc iespējas ātrāk attīstītos nevalstiskais sektors, lai parādītos darba 
vietas. Ja cilvēks ir izmisis, pasliktinās garastāvoklis, tiek norādīts uz nabadzību, kas draud viņam 
un viņa ģimenei, izmisums, ka nav kur griezties. Ja viņš strādā, viņš gan labāk jūtas, gan uztur valsti. 

Principā es vairs neredzu jēgu tur strādāt.  
Padomē?  

Jā, padomē šajos apstākļos. Mēs sagatavojam dažādus darbus, kurus ir vajadzība veikt. 
Uzskatu, ka Latvija visvairāk cieš ne no ekonomikas, ne no korupcijas, bet no absolūta derīgas 
informācijas trūkuma. Cilvēki nezina un nesaprot. Viņi tiek manipulēti gribot un negribot. Attīstītās 
demokrātijās bez medijiem nevar darboties, jo nevar tiešā veidā komunicēt ar sabiedrību. Var, bet ne 
katru dienu. Tātad ir jābūt kādam, kas veido šo priekšstatu. Turklāt jāņem vērā, ka cilvēks dzīvo 
virtuālā sabiedrībā vairāk, nekā reālajā, lai arī tā iedarbojas uz viņu pavisam reāli. Kā lai mēs zinām, 
vai vajadzēja Parex banku nacionalizēt. Jūs zināt?  
Mēģinu saprast, bet bez īpašām zināšanām par finansēm, tie ir tikai tādi spriedumi, ko droši 
vien pamatā veido publiskās telpas informācija.   

Bet lēmums attiecas uz mums, tas ir mūsu miljards, kas varbūt varētu tikt izmantots citādi. 
Varbūt. Varbūt nē. Kā saprotu – nē. Vajadzēja to darīt. Bet es arī neesmu finansists, bet, runājot ar 
dažādiem cilvēkiem, esmu nonācis pie tāda secinājuma. Varbūt citi, runājot ar citiem cilvēkiem, 
nonāks pie cita. Vai var saprast, kā var iziet no krīzes, samazinot izdevumus galvenokārt izglītībai 
un veselības aizsardzībai. Tajos divos sektoros, kas valstij ir vissvarīgākie katram iedzīvotājiem un 
valstij kopumā, jo izglītība šodien ir liktenis cilvēkiem. Par veselību – arī skaidrs. Kā to var 
atļauties? Izskaidrojiet. Kāpēc mēs to darām? Ja jautājums ir par efektivitātes celšanu, tad vispirms 
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efektivitāti ceļ. Tikai pēdējās desmit dienās sāk runām par administratīvajiem izdevumiem un to 
salīdzināšanu, ar ko bija jāsāk.  

Ja cilvēkiem neskaidro un nerunā ar viņiem, tad jau viņi arī nesaprot. Kā tas var būt, ka visi 
mūsu mediji nav runājuši, ka līdz šim galvenais nav par to, kā taupīt, bet galvenais ir, kā nopelnīt. 
Nav. Cilvēku apziņā ir iedzīts, ka visa problēma ir taupīšanā. Citiem vārdiem, ja cilvēkiem skaidro, 
kā pelnīt un kā palīdzēt tiem, kas grib pelnīt, tad cilvēki vairs nav objekti, viņi kļūst par subjektiem. 
Piedāvāju organizēt kopā ar valdību, veidojot fondu – 10, 20 miljonu (jāapskatās), kur var griezties 
jebkurš ar lūgumu atbalstīt viņa ideju, kas ļautu uzturēt viņam savu ģimeni un vēl vismaz divus 
cilvēkus. Protams, ir profesionāļi, kas izanalizē, vai katrā gadījumā var kas sanākt, un viņš saņem 
10-20 tūkstošiem, lai to sāktu – sēklas naudu. Var būt pat tā, ka tā nav jāatdod. Mēs iesaistītu aktīvā 
meklēšanā vēl 2000 cilvēku, kas mums dotu minimāli 8000 cilvēku, kas pelnītu. Samazinās 
bezdarbs. Pats galvenais, ja cilvēkam ir cerība, viņš pats var kaut ko izdarīt un tad nav jāmūk projām 
no Latvijas. Projām jau aizbrauc pamatā tie, kas var dabūt darbu. Nebrauc tas, kam vispār nav 
nekādu iespēju. Nevar tā būt. Un tad ir viena lieta, kas nāk no komunikāciju teorijas.   

Komunikācija starp varu un sabiedrību ir pamatā netieša. Ir arī netieša, bet galvenokārt 
netieša, kas iet caur medijiem. Īpaša daļa mediju nosaka pamata sabiedrisko domu. Aktīvi 
interesējas par valsti, ja nav kāda īpaša situācija, apmēram pieci, septiņi procenti – arī citās valstīs. 
Nerunāju par tiem, kas ar to nodarbojas profesionāli, piemēram, zinātnē, kā ierēdnis u.c. Runāju par 
vienkāršajiem iedzīvotājiem. Lūk, viņi nesaņem šo tiešo informāciju un klausās ar vienu ausi, un 
faktiski neattiecina šo informāciju uz sevi. Ja televīzijā parādās kāda informācija, kas viņu 
ieinteresē, tad viņš jautā savam darba biedram, cilvēkiem, kas ir apkārt, viedokļiem līderiem – ko tu 
par to domā. Un no viņa ir atkarīgs, ko domās tas cilvēks. Ir savs pamatojums. Televīzijā stāsta, bet 
par to, kā tas uz viņu attiecas viņa stāvoklī, viņš nezina un uz sevi neattiecina. Tāpēc svarīgi, ko saka 
cilvēki, kurus es cienu un kuri dzīvo ar tām pašām problēmām, kam ir lielāka uzticēšanās. Lai 
avotam uzticētos, tas ir jāuzskata par kompetentu, vai par godīgu. Vairāk nekas nav vajadzīgs. Savus 
darba kolēģus var pārbaudīt visu laiku, kamēr kopā strādā, mācās, dzīvo. Vienalga, kādā vidē. Zinu, 
ja tas tā nav, tad vairāk nejautā. Viņš vairs nav līderis. Kas ir ar to žurnālistu vai politiķi, kas 
uzstājas – tas viss ir sarežģīti. Varbūt viņam samaksā, varbūt viņš pats nesaprot, varbūt viņam ir 
sava interese. Dažādi iemesli var būt. Tāpēc man vajag, lai ir kāds, kas pasaka, kā īsti bija, bet tāds, 
kam es uzticos. Bet no kurienes rodas līderi? Līderis ir tas cilvēks, kas vienmēr lasa vienu izdevumu 
vairāk. Faktiski tas sākas ar to, ka viņam sāk interesēt arī lielie raksti. Pamatā garākus izlasa rakstus, 
ja ir kāds faktors, kas piesaista uzmanību – kāds pazīstams, skandāls, emocijas, bet tam nav nekādas 
saistības ar izpratni par dzīves uztveri. Būt līderim nozīmē būt cienījamam cilvēkam. Ja tev jautā, 
tātad ar tavu domu rēķinās. Cilvēka pašapziņa turas ar domu, ka viņš kādam ir svarīgs, lai viņam ir 
kāda nozīme.  

Bet tādā gadījumā attīstītās demokrātijās šo līderu barošanu ar nopietnu informāciju veido tā 
sauktā kvalitatīvā žurnālistika. Ir divi modeļi, kā var pelnīt žurnālisti. Viens modelis – apkalpot 
auditoriju, piedāvājot to, ko vēlas – anekdotes, vienalga ko, lai tikai aug metiens, reitings, kas ir 
pamatā reklāmas, sludinājumu piesaistīšanai. Ir otrs modelis. Izdevums, kas pamatā ir prese, pārdod 
precīzu un vispusīgu informāciju, kas ļauj lasītājam saprast, kas notiek. Daudzveidīga informācija, 
kur žurnālists sniedz godīgu analīzi. Ne tādā nozīmē, ka viņam nav sava viedokļa, bet viņš dod 
atšķirīgo viedokli un pamatojumus. Piemēram, pieņemot šādu lēmumu, sekas var būt tādas un tādas 
ar lielāku vai mazāku varbūtību. Ja šādas sekas nevar pieļaut, jāsaprot, kā ar tām cīnīties. Bet visu 
parādīt – lai cilvēks var saprast, ko tas nozīmē un ko var darīt.  

Mums vispār nav kvalitatīvās žurnālistikas ne tāpēc, ka mēs nespējam vai tāpēc, ka mēs 
neesam godīgi. Nē, šāda žurnālistika ir ļoti dārga. Ar cilvēkiem kopā esam rēķinājuši. Ja Latvijā 
vajadzētu izdot avīzi, vismaz divas, lai ir ko salīdzināt, tad tādai avīzei jābūt biezai, kurai ir jāiznāk 
vismaz sešas reizes nedēļā un tās pašizmaksa, ņemot vērā metiena iespējas, kas ir ne vairāk kā 
apmēram 3000, ir trīsarpus, četri lati numurs. Cik cilvēku Latvijā to var atļauties? Tas nozīmē, ka 
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demokrātija ir domāta attīstītai un bagātai sabiedrībai, kur cilvēki var domāt nevis par izdzīvošanu, 
bet par dzīvošanu. Tas ir ilglaicīgs process, lai to mainītu. Es vismaz to nepiedzīvošu, kas ir absolūti 
skaidrs. Šādas preses nav un vēl ilgi nebūs. Bet mediji, no kuriem var prasīt šādu dārgu žurnālistiku, 
ir sabiedriskais radio un sabiedriskā televīzija. Taču tad vajag saprast, ko tas maksā un atbilstoši tam 
gan maksāt, gan arī pamazām veidot, audzināt, attīstīt. Par to nav domāts. Bet prasa – jābūt 
sabiedriskajam radio un sabiedriskajai televīzijai un tad noorganizējiet. Tagad tieši atbrauca EBU un 
viņi uzskata, ka galvenais risinājums ir abonentmaksas. Protams, ka abonentmaksa ir sabiedriskajam 
radio un televīzijai ir labāka, nekā tieša budžeta nauda. Tas ir skaidrs, bet kā šodienas apstākļos to 
izskaidrot? Ir palaists garām brīdis, kad ekonomika gāja uz augšu un kad bija lielāka ticība – 1990. 
gadu vidū vai 2000. gadu sākumā. Tad vēl varēja mēģināt. Labi, ja to tagad nevar, tad uz to ir jāiet, 
bet vienalga ir jādomā, ko darīt, kā attīstīties. Neteikšu, ka tā arī ir milzīga summa. Izdzīvošanai 
būtu Ls 1,80 no mājsaimniecības mēnesī. Bet no viesiem Tā nav maksa par sabiedriskā radio un 
televīzijas klausīšanos un skatīšanos. Tā ir maksa par tikai par tiesībām izmantot šos pakalpojumus, 
šāda sistēma ir visā pasaulē. Tāpēc ir jāveido tāda sabiedriskā televīzija un tāds radio, kuru uztvertu 
kā nevis vajadzīgu, bet nepieciešamu. Nevis kam kādam vajadzīgs vai kādu principu dēļ, bet ir 
jāveido apziņa, ka man tas ir nepieciešams. Man ir vajadzīgs, lai tas būtu arī tad, ja es neskatīšos. 
Lai būtu medijs, kam es varu uzticēties un kas var nodrošināt ar nepieciešamo informāciju. 

Šobrīd sabiedrisko mediju pastāvēšanu mēs attaisnojam ar to, ka tie veic – un arī tikai tagad 
tas ir noformulēts, nacionālo pasūtījumu. Kamēr vēl to izskaidroju saviem kolēģiem, ar kuriem ir 
grūtāk, nekā ar studentiem... Tagad ir tā – nacionālais pasūtījums ir domāts vispār pastāvēšanai, bet 
nacionālajā pasūtījumā ir jāparedz trīs sastāvdaļas un katra ir jādefinē, ko es mēģinu tagad ieviest – 
1) nacionālais pasūtījums - raidījumu veidošanai, 2) sabiedriskā radio un televīzijas attīstības 
programma un 3) amortizācija. Attīstības programmā ir jauni kanāli, ja vajadzīgs, pētījumi, 
kvalifikācijas celšana, pārēja uz jaunu tehnoloģisku bāzi u.c. Šobrīd ir jāsāk apvienot radio un 
televīziju, kas mums jau bija ieplānots pirms vēl jautājums publiski tika aktualizēts. Ne jau tikai 
taupīšanas dēļ, bet tuvāko desmit gadu laikā visticamāk visi masu mediji pāries pamatā uz vienotu 
platformu. Pamatā būs interneta platforma, bet ne tagadējā, bet jaunā interneta platforma, kas jau ir 
pastāvoša un nav jāizdomā un kas tiek izmantota zinātniskām vajadzībām. Piemēram, tagad Ženēvā, 
šajā kolaidera projektā piedalās zinātnieki no simts valstīm un, lai viņi varētu apmainīties ar 
informāciju, to izplatīt un apstrādāt, ņemot vērā, ka tas ir milzīgs informācijas apjoms, tad šādai 
platformai ir izveidota 1000 reizes lielāka jauda, kas nozīmē, ka nepilnu desmit sekunžu laikā var 
pilnmetrāžas filmu pārsūtīt. Tādējādi tā kļūs par galveno vidi, platformu, uz kuras var strādāt gan 
televīzijas, gan radio, gan preses, gan interneta formātā. Tad nav jēgas veidot katram šādu interneta 
platformu, tad, protams, visu radošo darbu vajag apvienot. Būs cita tipa žurnālisti, bet tas nekas, 
viņa funkcijas paliek. Uz to ir jāiet.  

Tāpēc mēs to ieplānojām - izglītošanas darbus, izpētes darbus, kādā tempā to darīt, ko darīt – 
tas viss bija. Šī plānotā reorganizācija ir vajadzīga ne tikai tāpēc, lai ietaupītu naudu, bet arī tāpēc, 
lai tas būtu solis uz priekšu, uz nākamo attīstības posmu, lai visa šī joma kvalitatīvi mainītos un jau 
faktiski mainās. Šodien prese nevar dzīvot bez sava interneta portāla. Nevis kā pielikumus, kā 
dublikātu, piemēram, kā ir Dienā. Tieši caur Dienu Latvijas presē ir ienācis ļoti daudz no modernā 
mārketinga, no izpratnes, no tehnoloģiskajiem risinājumiem, kaut arī diemžēl ne viss izrādījās 
veiksmīgs. Pāreja uz tabloīdu nebija pareiza Latvijas situācijā, ar ko tā daudz zaudēja. Tabloīdi 
nevar apvienot ar politiski angažētu izdevumu. Tabloīdā nevar būt tā parastā Dienas pieeja ar 
lamāšanos, ar viedokļa uzspiešanu, kas vienkāršam lasītājam ir neinteresanta. No otras puses tāds 
laikraksts biedē arī tos gudrākos. Galu galā iznāk tā, ka obligāti ir jālasa vēl vismaz viens laikraksts, 
bet vai to var atļauties.  

Par to ir jādomā. Mans sapnis bija tiešām sākt, kā tas bija - palielināt informatīvi analītisko 
raidījumu kvantumu gan radio, gan televīzijā. Mani neapmierina kvalitāte, bet tas ir cits jautājums 
un to nevar ātri izdarīt. Man arī neizdodas panākt to, kas mani šobrīd visvairāk neapmierina 
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sabiedriskā radio un televīzijas darbībā, ka visi seko politiskajai, nevis sabiedrības dienas kārtībai. Ir 
jārunā nevis tikai, kā taupīt, bet neļaut nerunāt, kā pelnīt. Var runāt par to, kā reorganizēt izglītības 
sistēmu, bet nevis tā, lai tā kļūst sliktāka, bet gan labāka. Bet tā kļūst sliktāka. Katru gadu jūtu, ka 
studenti ir sliktāk sagatavoti, bet spēju ziņā nekas nemainās. Ik pa trim gadiem izcili studenti jau ir 
daudz, bet kopumā spējīgu cilvēku nekad nav trūcis. Tagad arī nav mums atbilstoša uzņemšanas 
veida, kā bija agrāk, kas deva iespēju arī veikt labāku atlasi, kas ļoti traucē. Vairs nevaru runāt 
profesionāli runāt – tikai ar kursa darba, bakalaura darba rakstītājiem.  
Tā kā es nevaru panākt, ka sabiedriskā televīzija un radio tā mainītos, - mainās gan, nevar teikt, ka 
nemainās, bet cik gan tas ir nopietni šobrīd. Kad dzēš ugunsgrēku, ir grūti domāt par nākotni, bet, ja 
nedomā par nākotni, tad kāda jēga. Manā vecumā vienkārši ir maz laika, lai pievērstos šīm 
dažādajām „blēņām”. Kas attiecas uz pārējo mediju vidi, skatoties, vai tā palīdz vai traucē, tad 
domāju, ka tā traucē gan sabiedrībai, gan sabiedriskajiem medijiem, nevis palīdz. 
Kāpēc? 

Tāpēc, ka mēs radām šo informatīvo vidi, kurā cilvēks nespēj radīt sev priekšstatu par to, kas 
reāli ar viņu notiek. Tāpēc viņi kļūt pasīvi un viņiem var labi visu iestāstīt. Viņiem neko daudz 
nevajag – vai nu ļoti vienkāršas atbildes uz sarežģītiem jautājumiem vai vispār neko. Cilvēki par 
daudziem svarīgiem jautājumiem nav dzirdējuši. Mēs visi piedalāmies, jo kopumā mediju vide 
nodarbojas ar savas auditorijas pārdošanu reklāmdevējiem. Līdz ar to runāt par kādu sociālo 
atbildību... žurnālistam pie mums par sociālo atbildību nemaksā. Viņam maksā par reitingiem, par 
auditorijas lielu, par politisku vai citu pasūtījumu izpildīšanu. Ja skatīsimies kopumā, tad šie faktori 
nosaka toni. Tāpēc mums demokrātija neattīstās. Mēs taču domājam joprojām kā padomju laikos. 
Psiholoģija mums ir tā pati – par visu atbild priekšnieks, kas totalitārā sabiedrībā ir sapnis. Nerunāju 
par Staļina laiku. Kad ir asiņains terors, nav izvēles, un tas ir noziegums. Kad pāriet tas periods, 
totalitārisms kļūst pielaidīgāks, visiem gribas dzīvot u.c. Ļoti daudziem cilvēkiem, kas ir 
piedzīvojuši Brežņeva laiku, viņiem ir nostaļģija. Ļoti bieži dzirdu, kā man stāsta par labajām pusēm 
šajā laikā, bet totalitārisms līdz zināmam laikam pilda tādas lietas – pirmkārt, stabilitāte, kur cilvēks 
zina, kas būs rīt, parīt u.c. Aiziet bojā šajā laikā bija stipri grūti, jo darbs bija, izglītība bija, ārstēt 
ārstēja u.c. Ne pārāk augstā kvalitātē, bet bija – nevajadzēja uztraukties. Vienīgais, ko no tevis prasa 
– nejaucies. Nekādas atbildības. Galu galā – kas ir visgrūtākais brīvībā, ir tas, ka pašam jāvalda pār 
sevi. Bet mūsu laikos tas pat ir nepieklājīgi, ka tā atbildība, kas ir varai, tiek uzlikta iedzīvotājam. 
Kaut atlaišana no darba. Tā ir varas atbildība, kas situāciju radīja. Cilvēks nav vainīgs, ka tik daudz 
cilvēku bija paņemti strādāt valsts darbā un apmaksāti. Tad rodas šis rūgtums. Izrādās, ka nevienam 
nav nekādas daļas. Ja patīk šī brīvība, tad to dzīvi tikai atvieglo. Visbiežāk ap pensijas vecuma gadu 
gājuma cilvēki, kas jautā, ka saka, ka nemaz tik slikti nebija. Tad es saku, ka nevajag jaukt dažādas 
lietas – jūs taču atpakaļ negribēsiet arī pie visa, kas ir.  

Neesmu pret kritiku, kas ir ļoti vajadzīga – bet ir jābūt konstruktīvai kritikai, nevajag jaukt 
divas lietas. Ja nevar neko piedāvāt vai uzdot jautājumus, kas mudinās domāt tos, kas saprot, tad 
nepļāpā un neklaigā – visi zaģļi, korumpanti u.c. Brīnos, ka ar visiem līdzšinējiem apvainojumiem 
mani vēl neatļāvās teikt, ka es būtu korumpants.  
Kā Jums šobrīd ir strādāt padomē?  

Kā kuru brīdi. Mums ir ļoti normālas attiecības, ko es arī pieskaitu pie saviem plusiem. Katru 
reizi, kad sākas kņada, tad pie manis pa vienam padomes locekļi sāk nākt un runāt, jo visiem ir 
mierīgāk tādā nozīmē, ja viņi vairāk tā nelamājas.  
Kādā ziņā?  

Savstarpēji, aizstāvot pozīciju – tu esi šitāds un tāds, tu esi tāds. Viņi, protams, izjūt 
spiedienu. Šajā ziņā man ir paveicies, man spiediena nav, kas ir visinteresantākais. Citādi es arī 
nebūtu gājis. Bet patiešām spiedieni ir – no visurienes.  
Kādi?  
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Kādi? Katram vajag kaut ko. Tas ir savā ziņā normāli. Tā ir vieta, kur kopā ir dažādas lietas, 
kas ir ļoti dažādu cilvēku interese. Pie mums problēma ir tā, ka baidās no lobēšanas. Bet kāpēc 
jābaidās? Tas ir normāli. To vajag legalizēt kā, piemēram, ASV – gribi lobēt, tad tā ir profesija. 
Atklāj savu ofisu, reģistrējies Senātā. Tas taču ir saprotams, ka katra grupa, katrs cilvēks aizstāv 
savas intereses. Ja viņi to dara bez vardarbības, bez mēģinājumiem uzspiest, bez nelegāliem 
līdzekļiem, tad tas ir normāli. Ja pakļaujies, pat tad, ja viņi nāk ar nelegāliem līdzekļiem, tu esi 
vainīgs. Tad nevar iet šādā darbā, ja cilvēks nespēj uzņemties atbildību par savu jomu, tad neej, 
neuzņemies – jo tad tiešām šis cilvēks ir korumpants.  
Bet situācija, ka visu laiku prasa – vai jums kāds zvanīja, vai ar kādu tikāties, kā jūs tā – ai, ai, ai... 
Jā, tikos, jā, runāju – nu un tad? 
Jautājums ir par to, vai jūs tiekat ietekmēts un vai pieņemat lēmumu kāda cita interesēs.  

Es pat varu būt ietekmēts, bet es varu būt pozitīvi ietekmēts, ja, piemēram, cilvēkam ir tādas 
zināšanas, kuru man nav. Es kaut ko uzzinu, apsveru un izlemju, ka tā patiešām ir labāk un izdaru. 
Bet es tad arī atbildu – nevis tāpēc, ka šis cilvēks man ko teicis, bet gan argumentēju – tāpēc un 
tāpēc. Bet man te visu laiku – ar ko jūs runājāt, kas jums zvanīja? Kāda starpība? Labi, ka tagad tik 
ļoti vairs tā nav.  
No otras puses iepriekšējo padomju priekšsēdētāju un padomes locekļu darbībā ir bijuši 
skaidri redzami šie ietekmēšanas gadījumi, kas mazina uzticēšanos arī Jūsu vadītajai 
padomei. 
Tā ir vēl viena lieta. Bet ir jautājums arī par to, ka meklē nevis cēloņus, bet vainīgos. Vainīgie mēdz 
būt arī cēloņi, bet ne vienmēr. Piemēram, korupciju nevar apkarot, tikai iznīdējot korumpantus. Tas 
šo korupcijas procesu padara tikai dārgāku tiem, kas piedalās, un izsmalcinātāku. Vairāk nekas 
nemainās. Tas ir kā no padomju laikiem, un tā ir daļa no kultūras, kas ir jāmaina. Ir jāmaina sistēma. 
Citās valstīs ir ļoti dārgi uzpirkt ierēdņus, jo viņi saņem priekšrocības bērnu skološanai, piemaksas 
māju celšanai, nodrošināta veselības aprūpe u.c., kas ir tikai tad, ja viņš godīgi strādās līdz pensijai. 
Arī darba laikā tiek piedāvāta izaugsmes iespēja un sava drošība par nākotni. Ja izdodas uzpirkt, tad 
tā ir šantāža vai maksāt ļoti lielu naudu. Pastāvot arī šai vēlēšanu sistēmai, pie mums pati sistēma ir 
ļoti korumpējama. Ja arī paliekam pie sarakstu sistēmas, tad, lai ir tā, kā ir Zviedrijā, kur politiķis ir 
atbildīgs arī partijas priekšā, kura ir solījusi realizēt noteiktu programmu. Ja kāds politiķis to nespēj, 
aiziet visa partija. Latvijā deputāts faktiski privatizē savu mandātu uz četriem gadiem. Nebūt 
negribu teikt, ka visi ir negodīgi, bet viņus ir par ko uzpirkt.  
 Par padomes darbu. Tagad vismaz tas netiek uzņemts kā skandāls, ja balso pieci pret četri. Ja 
kāds balso citādi vai es palieku mazākumā, mani tas neuztrauc, ja ir pamats. Piemēram, pirmo reizi 
apzināti zaudēju un es gribēju zaudēt, kad tikko sāku strādāt, un tas bija balsojums par naudas 
lietām. Bija jādala nauda reģionāliem medijiem sadarbībai ar Latvijas Televīziju. Gadu gadiem bijis 
viens un tas pats piedāvājums, bet pēkšņi parādās vēl viens – no Kurzemes, Liepājas. Sadalās ļoti 
krasi – vecie locekļi pret TV Dzintari no Liepājas un pret Talsu televīziju, jo viņi esot bijuši 
nokaitināti, ka vairāk nekā divas trešdaļas informācijas ir bijis no Liepājas, lai arī vairākus gadus uz 
to padome ir norādījusi, bet izmaiņas panāktas netiek. Otra pozīcija bija tāda – jaunajiem bija 
interesants koncepts, viņi arī visi kopā atbrauca, prezentēja, kā sastrādāsies u.c. Kāpēc nē? Man bija 
radies iespaids, ka vairākums balsos par jaunajiem, jo tur bija vecs konflikts. Uzskatīju, ka 
skatītājiem ir vienalga, vai tie ir vecie vai jaunie, bet ir jānodrošina kvalitāte. Par kvalitāti nebija 
nekādu pārmetumu. Tad izdomāju, ka balsošu par vecajiem, par kvalitāti, ko arī izskaidroju. 
Nobalso 5:4, un visi skatās uz mani, - ko es teikšu. Manuprāt, viss ir normāli. Uzskatu, ka šajā 
gadījumā izšķirošais bija tas, kurš kritērijs katram bija svarīgāks. Ja mums kritēriji atšķiras, tas nav 
skandāls. Tā ir dažāda situācijas novērtēšana. Tad nu tagad ir tā diezgan mierīga. Mēs izrunājam un 
nepaliekam ienaidnieki par to. Sākumā tas viss bija šausmīgi.. tāda neuzticība.. katrs man nāk stāstīt, 
ka tie un tie ir šitādi un tādi. Nevarēju iedomāties, kā tas viss bija.  
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No otras puses man jau arī nav nekādas drošības, ka balsos nevis tāpēc, ka locekļi tā domā – 
vismaz daļa, bet tāpēc, ka viņiem teica tā balsot. Zinu tādus balsojumus arī tagad.  
Vai Jūs varat minēt – kurus? 

Es nedomāju, ka to vajag, jo no tā nebūs nekāda labuma. Paskatīsies, padomāsi un tad jau 
redzēsi, kā tas mēdz būt. Pie tam šis pirmais balsojums bija ļoti interesants, jo vietniece nobalsoja 
atšķirīgi no manis un visi redzēja, ka es to uzņemu ļoti normāli.  
Dace Buceniece?  

Jā. Tas viņiem bija ļoti svarīgi, lai mēs nesaejam ragos u.c. Bija gan vēl cits gadījums, kad 
viņa nobalsoja, kā es saprotu, stipra spiediena dēļ. Nezinu kāda un kas tie bija, bet es viņai skaidri to 
pateicu. Protams, mums var atšķirties balsojumi, jo tās ir darba lietas un tas ir saprotami. Nav 
svarīgi, lai tieši tev būtu taisnība, bet ir svarīgi, lai būtu labs risinājums. Ja tas apmierina, viss 
kārtībā.  

Bet vienalga šī sistēma, ka partijas vai pieci deputāti izvirza, nē. Mēs jau piedāvājām jaunajā 
likumprojektā, ka izvirza sabiedriskās organizācijas un no tiem var atlasīt tālāk. Tad vismaz ir kāda 
sabiedriskā doma, nevis tikai politiķu doma.  

Problēma, ka mums Latvijā šobrīd nav autoritāšu, ko savā veidā ietekmē arī žurnālistika. 
Autoritāti var trijās dienās sagraut. Es nevaru iet un stāstīt, ka es nebiju nekādi tur iejaukts un ka es 
zinu, kas ir iejaukts, bet es nevaru atļauties pateikt, kas ir iejaukts, jo tas faktiski šajā gadījumā ir 
valsts noslēpums. Un viss. Tie, kas mani pazīst personīgi, tie tāpat zina, ka es nenodarbojos ar tādām 
lietām, tie – kas nepazīst – zina tā, kā viņiem ir pateikts, un es tur neko nevaru izdarīt. Bet kopumā 
runa nav par mani.  
 Kopumā nevaru sūdzēties. Man ļoti laimējās ar sekretariātu. Nevienu cilvēku neesmu 
nomainījis. Turklāt vispār nekad neesmu bijis priekšnieks. Viņi arī sākumā nezināja, kā ar mani 
runāt vai var pie manis atnākt parunāt vai nevar, drīkst vai nedrīkst. Kamēr viņi saprata, ka var 
izteikt domas, kas nesakrīt ar manām, ka es par to visdrīzāk būšu pateicīgs, ja man ko pasaka, ko es 
nezinu, pagāja vairāk nekā pus gads. Tagad, lai arī ne visi, bet vairums no cilvēkiem, piemēram, 
juristi, sekretariāta vadītāja, kas ir gudrs, pieredzējis cilvēks un kurai vienmēr ir savs pamatos 
viedoklis, bet agrāk viņa to neizteica, jo tas nebija atļauts. Bijis pat tik tālu, ka padomes locekļi, ja 
gribējuši ko pārrunāt, sekretariāta darbiniekus dzinuši laukā. Viņi pat nefotografējās kopā. Var, 
protams, būt jautājumi, kas ir jāizrunā, bet tas nenozīmē, ka citiem uzreiz ir jāatstāj telpa. Pasakiet, 
kas par jautājumu un tad nosakām laiku, kad visi sanākam. Šī subordinācija nav vajadzīga, kas pat 
traucē. Man nav grūti aiziet pie padotā un parunāties ar viņu, man nav viņš jāizsauc. Negatavojos 
tādēļ būt cits un citādi runāt.  
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Intervija ar bijušo NRTP priekšsēdētāju Ojāru Rubeni 2009. gada 27. aprīlī  
 
Kā Jūs vērtējat pašreizējo NRTP padomes modeli – vai tas ir atbilstošs Latvijas situācijai, lai 
tā ietvaros spētu veikt paredzētās funkcijas?  

Domāju, ka pamata modelim nav nekādas vainas. Lai arī tagad ilgu laiku tur nestrādāju, 
nepiederu pie tiem cilvēkiem, kuri uzskata, ka šāda padome nav vajadzīga, ka šāda struktūra nav 
vajadzīga, ka tā ir nelietderīga, tā ir politizēta, vai tā vispār ir nepieciešama. Man šāda jautājuma 
nav. Mēs šo struktūru radījām no nulles, kad to nodibinājām. Deviņu locekļu skaits bija tikai un 
vienīgi tāpēc, lai būtu nepāra skaits balsojumā un lai priekšsēdētāja balss pēc tam būtu noteicošā. 
Manuprāt, jautājumi šobrīd ir divi. Viens jautājums ir par to, ka šāda struktūra ir vajadzīga, bet tā 
tiek ievēlēta ar „pārpalikumiem”. Respektīvi, valdošā koalīcija – tagad gan laikam ir arī opozīcija – 
nedodot iespējas opozīcijai, patiesībā padomē lielākā vairumā ievēl cilvēkus, kuriem nav, kur palikt 
vai kuri kaut kur citur ir lieki, vai kaut kur citur ir zaudējuši darbu, vai viņi ir pat zinoši, bet viņi ir 
pat jau pensijā. Šāda situācija ir nepieņemama. Ja valdība un parlaments vēlas, lai šāda struktūra 
strādātu efektīvi, godīgi un moderni – un es uzsveru šo vārdu „moderni” šajā laikā, - tad viņiem bija 
ļoti rūpīgi jāizvēl visi deviņi padomes locekļi pat, ja viņi ir no politiskās pārstāvniecības, bet ir jābūt 
arī opozīcijai, tad viņi ir jāizvēl pēc principa, lai padomē katram no šiem deviņiem cilvēkiem būtu 
kāda vajadzīga specializācija, piemēram, viens ir ļoti spēcīgs programmu veidošanā, cits ir spēcīgs 
tehnoloģijās, vēl vismaz divi locekļi ir spēcīgi likumdošanas jautājumos u.tml. Uzskatu, ka tā ir pati 
galvenā problēma, jo tajā brīdī, kad tiek ievēlēti augstas klases speciālisti, kuriem ir arī pienācīga 
samaksa par šo darbu, un ka viņi ir ieinteresēti padomē strādāt, tad tas ir ne tikai gods, bet arī 
nenormāls darbs – mediju sistēmu veidot, nenolaist un attīstīt. Tad blakus viņiem ir šis mediju 
sistēmas sekošanas aparāts, kuru var gudri izveidot, un tanī brīdī visi var strādāt. Un tanī brīdī, kad 
var ņemt ļoti aktīvu darbību gan komerciālajos medijos, gan sabiedriskajos medijos pasaules 
pārstāvniecībās, tanī brīdī tas mehānisms strādā.  

Diemžēl problēma pamatā ir tā, ka pret šo institūciju izturas kā pret it kā kaut ko vajadzīgu, 
bet kas ir desmit reižu pakārtots. Bet patiesībā, kā mēs zinām, mediji ir kura vara, vai ne un tam ir 
jāpievērš liela uzmanība. Otra problēma, kas nebija manā laikā, jo toreiz mēs tikai sākām attīstīties, 
lai arī es iesāku to procesu, ka patiesībā šobrīd ir vajadzīgs pilnīgi jauns elektronisko masu mediju 
likums. Mana pārliecība šobrīd ir tāda, ka ir jābūt diviem likumiem. Vienam likumam ir jābūt 
autonomam par sabiedriskajiem medijiem, un otram – par pārējiem visiem medijiem un mediju 
sistēmu, kurā ir iekļauts klāt arī internets un visas citas jaunās tehnoloģijas. Kamēr tā nebūs, tikmēr 
šis jūklis būt un tikmēr savstarpēji būs šis interešu konflikts, kas briest arvien lielāks, jo padomei ir 
jāaizstāv sabiedriskie mediji, un vienmēr būs kāds komerciālais medijs, kas tādā vai citādā veidā.. – 
es te nedomāju par naudām, kukuļiem vai korupciju, es domāju kaut vai par ietekmi, jo tajā brīdī, 
kad viens komerciālais medijs sāks kaut ko kaut kur maksimāli „gānīties” par kādu no padomes 
locekļiem, tad agri vai vēlu šis cilvēks būs neapmierināts ar to, viņam būs problēmas – viņš nevarēs 
izteikties u.c. Domāju, ka tās šobrīd ir divas lielākās problēmas.  
Bet kādēļ? Lai arī jau ilgus gadus tiek runāts par to, ka šī sistēma būtu jāmaina – respektīvi, 
kā Jūs sacījāt, ka nozīmīga loma ir padomes locekļu kompetencei, kas ir viens no 
jautājumiem, bet kādēļ, Jūsuprāt, nekas nemainās un šo padomi joprojām neuzskata par 
pietiekami nopietnu institūciju, kurai ir jāveic pietiekami nopietnas funkcijas?  

Ziniet, tad ir jārunā par kopējo attieksmi vispār pret nozarēm. Tieši tas pats ir veselības 
aizsardzībā, tieši tas pats ir iekšlietās - ļoti daudzās nozarēs. Ja vadītājus „pārmētā” un ministri var 
būt pilnīgi jebkurā nozarē. Ja viņš var būt kompetents, pat ja tā ir politiskā atbildība, tad ieviesīsim 
principu, ka visiem vadītājiem ir jābūt menedžeriem. Ja viņš ir menedžeris, - labi, tad viņš var 
strādāt. Mediju jomā tāpat kā citās jomās tomēr ir nepieciešama sapratne. Man ir ļoti grūti pateikt. 
Manā uztverē mediji ir ļoti politizēti.  
Visi mediji?  



 136

99%. Vismazāk politizētā varbūt šobrīd ir sabiedriskā televīzija. Tāpēc, ka diemžēl mūsu 
valstī divdesmit gadu garumā ir ieviesusies sistēma, ka mēs viens no otra esam atkarīgi, izņemot 
jauniem cilvēkiem, kuri vēl kaut kur nav sašmucējušies. Katram ir kāds melnais punktiņš. Katrs 
cilvēks ir tikai cilvēks. Viņam ir jābūt lielai drosmei, lai nebaidītos, lai nenokļūtu kaut kādās 
situācijās – es, piemēram, varu pateikt, ka esmu konkrēts piemērs ar digitālās televīzijas lietu. Tā kā 
domāju, ka tā ir mazas valsts problēma, un šobrīd, kamēr mēs nesastrukturizēsimies pārējās nozarēs, 
pie šī mediju likuma neviens vispār nepieķersies. Daudz ērtāk ir tā, kā ir tagad – ērtāk ir šādā veidā 
visus raustīt.  

Tas, kas šobrīd notiek, manuprāt, ir pilnīga katastrofa – reklāmu apjomi pārsniedz jebkurus 
limitus, izsekot līdzi nevar, sodi ir salīdzinoši mazi, tiesu institūcijām nav laika iztiesāt, advokāti ir 
dārgi, medijiem naudas ir ļoti daudz. Tūkstošiem iemeslu. Kamēr nebūs jauns likums, kas pilnīgi 
nenodala šīs divas nozares, un kamēr nebūs pieņemts, ka Latvijas Radio un Latvijas Televīzija 
vismaz viens vai divi kanāli katrā nenodarbojas ar reklāmu.  
Jūs domājat tā, ka vispār šajos kanālos nebūtu reklāmas?  

Protams. Tikmēr es domāju, ka pie mums tas ārprāts turpināsies. Sabiedriskie mediji bija 
jāatdala jau sen, bija jāpieņem likums, ka tas ir valstiski svarīgi, - tāpat kā likums par nacionālo 
operu vai nacionālo bibliotēku – tieši tāpat ir jābūt likumam par sabiedriskajiem medijiem. Valstij ir 
jāfinansē sabiedriskie mediji. Komerciālajiem medijiem ir jāatļauj pilna reklāmas iespēja, no 
komerciālajiem medijiem ir jāņem zināms atskaitījums, kas nonāk sabiedriskajiem medijiem vai 
valsts kasē, jo viņiem bija iespējas un to varēja darīt visus treknos gadus, kad reklāmas apjomi bija 
milzīgi, tagad situācija ir sarežģījusies. Sabiedriskais medijs pārtiek no abonentmaksām, valsts 
finansējuma un sabiedrisko mediju dotācijas – līdzfinansējuma, kas ir saprātīgs process. Tāpat kā 
tagad šeit, Nacionālajam teātrim, ir valsts dotācija, pašu nopelnītie līdzekļi. Pašu nopelnīto līdzekļu 
vietā būtu abonentmaksa.  

Diemžēl politiskie lēmumi vienmēr ir bijuši ļoti sarežģīti, jo līdz šim, kamēr valsts nav 
nogājusi līdz gruntij, tikmēr bija grūti lēmumu, ka sabiedriskajiem medijiem ir abonentmaksas. 
Tāpēc, ka bija sajūta – kā tad tā – vēl viens nodoklis, kuru mēs uzliksim. Tagad mēs redzam, ja 
abonentmaksas būtu ieviestas, jautājums būtu daudz citādāks.  
 Otrkārt, domāju, ka attieksme pret sabiedriskā medija vadītāja izvēli mums ir ļoti 
vieglprātīga.  
Kā Jūs to tieši domājat?  

Slinkums sameklēt citus jaunus un gudrus speciālistus un vienmēr aprobežoties vai uzlikt 
padomei balsojumā gala rezultātā, ko esmu izbaudījis uz savas ādas – uzlikt par pienākumu padomes 
locekļiem, kas ir politiski ievēlēti un kas līdz ar to nav pietiekami spēcīgi un neatkarīgi no 
politiskajām partijām, viņi vienmēr iebalsos cilvēkus, kuri tādā vai citādā veidā lielākam vairākuma 
varētu būt izdevīgi. Cits jautājums ir par to, vai viņi pēc tam tomēr ir vai nav izdevīgi. Domāju, ka 
šobrīd varbūt pat, ka nav, bet tendence tāda ir, jo mūsu sistēma, ka ik pa diviem gadiem ir vēlēšanas 
nosaka to, ka ar komerciālajiem medijiem var kaut ko sarunāt vai viņiem samaksāt, bet sabiedriskie 
mediji – tie ir kaut kādā veidā jāietekmē, ko var ietekmēt, piemēram, ar budžetu, jo nav skaidru 
noteikumu. Ja budžets būtu piesaistīts, kā es savā laikā ierosināju, kaut vai pie noteikta procenta 
iekšzemes kopprodukta, tad arī šī situācija būtu daudz savādāka.  
Sabiedriskajiem medijiem.  
Protams.  
Un padomei?  

Ar padomes finansējumu.. principā padome šobrīd būtu jāsadala divās daļās. Viena būtu 
komerciālo mediju aizstāvis un tai būtu jāpārtiek no komerciālo mediju finansējuma. 
Komerciālajiem medijiem būtu jāmaksā nevis par kādu lietu „izsišanu”, bet gan reāli par komerciālo 
mediju uzraudzību. Jo kas notiek tādā gadījumā, ja ir, teiksim, trīsdesmit komerciālie mediji, tad 
medijiem ir jāmaksā katram sava artava, lai padome būtu vienlīdzīga un varētu uzraudzīt visus. Tanī 
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brīdī, kad es pārkāpju, jūs to redzat, bet jūs neko nevarat izdarīt, jūs pārkāpjat – es to redzu. Tātad ir 
nepieciešams vienlīdzības princips. Sabiedrisko mediju padomei finansējumam vajadzētu būt no 
valsts budžeta, kas uzrauga sabiedrisko mediju un palīdz sabiedriskajam medijam attīstīties, un 
uzrauga, lai sabiedriskais medijs pildītu visas paredzētās funkcijas. Manuprāt! Viss, protams, 
mainās! Citādi šādā veidā mēs agri vai vēlu nonāksim pie principa, ka sāksim runāt par to, ka 
sabiedriskie mediji nav nepieciešami.  
Lai nodrošinātu padomes efektīvu darbību, primāri būtiskais jautājums ir neatkarības 
jautājums. Kleckina kungs arī šodien atzīst, ka joprojām var just, ka padomes locekļu 
balsojumi ir saskaņoti ar politisko eliti, nevis pēc pārliecības, kuru nosaka kompetence. Kāds 
būtu Jūsu redzējums, kā šo situāciju novērst, kā stiprināt neatkarību?  

Pēc pamata principiem padome strādā ļoti pareizi. Situācija ir līdzīga kā runājam par „atlaist 
Saeimu”. Ja atlaižam Saeimu, atlaižam arī šādu padomi. Pamatprincips ir pareizs – ir vēlēšanas, 
tauta ievēl Saeimu, strukturāli Saeimai ir noteikts procentuālais skaits no partijām, kā tauta ir 
balsojusi, tā tam strukturāli būtu jāatbalsojas šādā radio un televīzijas padomē. Vienīgā lieta, kas 
būtu – likumā būtu jāievieš uzstādījums, ka ir jābūt precīzi arī opozīcijas un pozīcijas sabalansētībai. 
Tieši tāpat – ja tauta ir nobalsojusi, tad opozīcijai ir jābūt arī padomē. Citādi tas veids vienmēr ir 
tāds, ka pozīcija nobalso un ja ar likumu nav noteikts, ka opozīcijai tur ir jābūt, tad pozīcija vienmēr 
iebalsos deviņus savējos kandidātus. Līdz ar to opozīcija paliek ārpusē un līdz ar to opozīcijai vārda 
nav.  
 Otrkārt, būtu jāizpēta un jāsadala, un Saeimas balsojumā jāvienojas, ka padomē varētu būt 
cilvēki, kas ir trīs, četri, pieci mediju speciālisti, trīs vai četri tehnoloģiju pārzinātāji, juristi utt. Bet 
tad no tiem būtu jāizraugās labākie, kam ir labs atalgojums. Vēl vismaz viena vai divas vietas varētu 
būt ievēlētas ar sabiedrības atbalstu, teiksim, viena vieta varētu būt apvienoti no nevalstiskajām 
organizācijām, kas nobalso par vienu vai diviem cilvēkiem. Principā nevalstisko organizāciju 
kopumam vajadzētu iestāties par to, ka vismaz viens vai divi cilvēki ir kā tāds sabiedrības sargsuns, 
kas arī skatās. Līdz ar to tā politika.. ja būtu vismaz viens no opozīcijas un divi no sabiedrības 
pārstāvjiem, tad pēc sadalījuma seši paliktu no pozīcijas. Un kā mēs zinām, pozīcija nav vienota, 
līdz ar to tas spektrs parādītos pilnīgi savādāks.  
Bet vai vispār ir vajadzīga tāda sistēma, ka partijas vai deputāti, parlaments izvirza 
kandidātus?  
Kādu Jūs iedomājaties savādāku modeli?  
Ja vispār tikai sabiedriskās organizācijas izvirzītu vai būtu arī pašu mediju izvirzīti pārstāvji, 
viņi, iespējams, būtu kompetentāki.  

Ja mediji paši izvirzītu, būtu vēl trakāk, nekā tas jau ir, jo mediji paši izvirzīs sev vēlamos 
cilvēkus. Tas būs vēl trakāk tāpēc, ka mediji tanī brīdī iestāsies ar lobiju. Ja politiskās partijas 
iestājas par spiedienu tāpēc, ka tās domā par nākamajām vēlēšanām – ar kāda konkrēta cilvēka 
starpniecību, tad komerciālie mediji iestāsies par lobiju. Tādā gadījumā LNT vai TV3 iestāsies par 
savu lobiju, jo viņiem ir svarīgi, lai viņiem vienmēr būtu viens cilvēks, lai būtu kāds cilvēks, kas, 
pirmkārt, paziņo par to, kas notiek, kādi būs lēmumi un kādas kontroles paredzētas utt. Tāpat jau 
droši vien, ka tas notiek kaut kādā veidā, bet tanī brīdī, ja medijs ieteiks, tad viņš zinās, ka padome 
no tā līdz tam datumam šo mediju kontrolē, un tas šajā laikā būs perfekts. Tādējādi es domāju, ka – 
nē. Mediji nevar ievēlēt pārstāvniecību no tautas. Vienīgais ceļš tomēr ir kaut kādā veidā caur 
parlamentu. Ja tā būtu prezidentāla valsts, tas būtu pilnīgi citādāk, kur, piemēram, prezidents ieceltu. 
Ir vēl viens variants – vienu var iecelt prezidents, vienu nevalstiskās organizācijas, vienu.. tas 
mehānisms ir risināms.  
Jūs pieminējāt šo slēptā lobija problēmu. Kā Jūs vērtējat, ka varbūt būtu jāveido atklāts 
lobētāju saraksts, jo ir skaidrs, ka komerciālajam sektoram ir savas intereses un šis slēptais 
ekonomiskās ietekmes risks pastāv?  
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Varbūt. Varbūt laba doma, jo lobijs jau nav nekas slikts. Tikai Latvijā tas ir kaut kas slikts – lobijs ir 
visā pasaulē. Varētu tā būt. Mediji varētu ieteikt kādu pārstāvi.  
Kā Jūs vērtējat sadarbību ar Saeimas atbildīgo komisiju – kādai tai vajadzētu būt?  

Kamēr Saeimas komisija nepievērsīs pietiekamu uzmanību šai lietai un kamēr Saeimas 
komisijā tie cilvēki atnāks, lai atsēdētu un nopelnītu savus konkrētos desmit latus par dalību, tikmēr 
nekāda rezultāta nebūs.  

Te ir viens ļoti vienkāršs jautājums – Saeimas attieksme pret jebkuru konkrēto jautājumu ir 
atkarīga no konkrētā Saeimas komisijas priekšsēdētāja. Tas ir tas pats jautājums, kā par padomi. Ko 
Saeima ieceļ savās komisijās? Ja Saeima ieceltu cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijā kādu 
saprātīgu cilvēku, kurš uzskatītu, ka elektronisko masu mediju likums ir jāpieņem trīs mēnešu laikā, 
tad tas likums arī tiktu pieņemts. Kāpēc tagad, kad visiem divu mēnešu laikā ir jānoņem algas, kāpēc 
tagad visi ir tik ļoti sagudrojušies. Patiesībā pasaulē neviens neprasa mums samazināt algas, izņemot 
mūsu pašu „gudrie” politiķi, kuri nevar iestāties Starptautiskajā Valūtas fondā un pateikt – nē, algas 
ir pēdējais, ko var darīt. Tas viss ir tāds atgriezeniskais loks.  
 Man ir skumji par vienu citu lietu. Neskatoties uz to, ka nevalstiskais sektors cīnās par 
konkrētām – kuģniecībā notiks izsole vai Lattelecom pārdos - ļoti labi, ka tās seko līdzi, bet viņus 
tāpat visus apčakarē. Visas pārdošanas lietas, kas Latvijā ir bijušas, vienalga sanāk, ka apčakarē, un 
neko nevar darīt. Tā tas notiek. Tāpēc, ka tie cilvēki, kas ir iekšienē un kas zina visus ekonomikas 
likumus, viņi apmāna viņus. Tas, kas notiek zem galda, ir viena lieta, bet tas, kas notiek zem galda – 
ir otra lieta. Ne jau par to ir saruna. Uzskatu, ka nevalstiskās organizācijas ir ārkārtīgi svarīga un 
vajadzīga lieta. Problēma, kas attiecas arī uz masu medijiem, ir, ka tās ir sekas, par kurām runā 
mediji. Par ko runā mediju speciālisti? Pārsvarā par sekām. Visi – nesaukšu vārdā, - bet visi mūsu 
gudrinieki, kas it kā ir mediju speciālisti Latvijas Universitātē, Rīgas Stradiņa Universitātē. Neviens 
nerunā par cēloņiem, visi runā par sekām. Vienīgais, ko Brikše var pateikt, ir, ka politiskā 
pārstāvniecība šādā veidā nevar strādāt, bet viņa nav iedevusi nevienu modeli, kādā veidā to vispār 
darīt. Modeļa pamatā nav, nekur nav bijis. Tieši tas pats attiecas uz politisko sistēmu. Tad ir 
jāpārveido modelis un jācīnās par to, lai tad, kad tauta ir ievēlējusi Saeimu, lai Saeimas komisijā 
mēs redzam, ka budžeta vai sabiedrisko lietu komisijā tiek ievēlēts cilvēks, kurš grib kaut ko izdarīt, 
kurš kaut ko saprot un tad pārējos saliek klāt, jo viss ir atkarīgs no vadītāja. Tie ir tie cēloņi, kādēļ 
sabiedrība šobrīd pūst – irst ārā, jo tie cēloņi jau arī tagad nekur nav saskatīti. Nekur nevienā 
jautājumā, kur mēs skatāmies. Ja būtu saskatīti cēloņi, tad nebūtu pēdējā dienā pirms Ministru 
kabinets atkāpjas pieņemti lēmumi, par kuriem tagad visi uztraucamies, vēja ģeneratori... u.c. Tas 
pats šeit arī. Bet padomājiet – jauno likumu sākām strādāt divus gadus pēc tam, kad es vēl biju 
padomē, 2001. gadā. 2003. gadā jaunais elektronisko mediju likums aizgāja uz Saeimu. Jau tad es 
saskatīju, ka 1995. gadā pabeigtais likums piecu gadu laikā jau bija novecojis, mēs sākām pie tā 
strādāt. 2003.gadā tas aizgāja uz Saeimas komisijām. Tagad ir 2009. gads, un likums nav pavirzījies 
uz priekšu ne par ko.  
Tagad ir plānots pieņemt, jo tajā ir jāiestrādā noteiktas ES direktīvas. Ir plānotas izmaiņas, 
bet faktiski būtisku izmaiņu tajā nav.  
Acīmredzot. Tad tas droši vien ir tas likums, ko Jaunups, būdams pie manis kā jurists, izstrādāja.  
Toreiz, kad viņš bija izstrādājis modeli, kur padome ir kā Kultūras ministrijas institūcija?  
Nē, nebija. To es noprotestēju. Tā ir vislielākā muļķība – padomi palikt zem Kultūras ministrijas. 
Tas ir ārprāts.  
Bet tagad šī doma vēl ir aktuāla. Pagājušajā nedēļā Kleckina kungs sacīja, ka, viņam nezinot, 
Finanšu ministrija ir iesniegusi priekšlikumu padomi izveidot kā Kultūras ministrijas 
departamentu vai struktūrvienību.  

Tas ir vistrakākais, pret ko vajag cīnīties. Mums bija tā divas reizes, kad mēģināja padomi 
pārveidot par Kultūras ministrijas daļu. Jau tagad ir problēma, ka pozīcija un opozīcija – situācija, 
par kuru mēs jau runājām, - bet tad padome būs zem vienas ministrijas. Tās ministrijas pārstāvis no 
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partijas un tad es, piemēram, skaidri zinu, ka es kā padomes priekšsēdētājs būšu.. teātrī man ir 
savādāk. Labi, Tautas partijas pārstāvji abas reizes teātrī, kur partija cīnās par mākslu u.tml., bet 
medijs brīdī, ja ministrs no Tautas partijas vai no jebkuras citas partijas – Jaunais laiks vai jebkuras, 
jo viņi visi ir vienādi. Apmēram pēc pusgada visi kļūst pilnīgi vienādi. Tanī brīdī viņš ietekmēs 
Nacionālo radio un televīzijas padomi, kura automātiski sāks spiest attiecīgi uz mediju vadītājiem, - 
klausies, Tu te nekritizē tagad Dālderi, viņš ir Tautas partijā un Tautas partija.. bet, ja, nē, tad to 
budžetu „piegriezīs”, bet tad – mums iedos mazliet vairāk. Šajā brīdī, ja es esmu medija vadītājs, 
skaidrs, es saku apakšā – klausieties, mums taču vajag izdzīvot šajos apstākļos. Viņš iedos vairāk, 
bet jūs viņu mazliet „pietušējiet”. Viss. Sveiki. Nav varianti. Tas ir vistrakākais, ko var izdarīt – 
palikt zem kādas šādas institūcijas. Varbūt, varbūt, lai neveidotu vairākas struktūras, varbūt var darīt 
tā, ka tiek veidota sabiedrisko mediju uzraudzību, tomēr arī – cik tas prasa. Labi, es nezinu, cik 
tagad liels ir visas padomes budžets. Precīzi nezinu, bet varētu būt ap 500 000 latu gadā. Manā laikā 
bija ap 250-300 000 latiem gadā – ne vairāk. Bez tam visu laiku padome var arī nopelnīt – licenču 
maksas, kas tiek ieskaitītas valsts budžetā, - bet patiesībā jau padome nopelna, viss tāpat tiek 
apmaksāts, vienīgi jautājums ir par to, kā to pārstrukturizē.  
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Intervija ar NRTP priekšsēdētāja vietnieci Daci Bucenieci 2009. gada 5. maijā.  
 
Kā Jūs vērtējat pašreizējo NRTP darbības modeli – kādas, Jūsuprāt, ir būtiskākās 
nepieciešamās izmaņas, problēmjautājumi? Jūs arī esat cilvēks, kas galvenokārt ir izstrādājis 
jauno Elektronisko mediju likumprojektu, kur ir plānotas noteiktas izmaiņas.  

Vadīju šo darba grupa, faktiski biju tā, kas likumprojektu fiziski uzrakstīja, apkopoju visus 
priekšlikumus, strādāju ar dažādiem starptautiskajiem ekspertiem, lai to saskaņotu. Laikā, kad 1995. 
gadā tapa pirmais likums un pašreiz spēkā esošais likums, ideja bija ļoti cēla un tajā situācijā 
izveidotais modelis vērtējams kā gandrīz perfekts. Arī tajā laikā tika iesaistīti starptautiskie eksperti, 
EBU galvenais jurists toreiz ļoti daudzi piedalījās, brauca uz Latviju, konsultēja.  

Sākotnēji izstrādātais modelis ir tāds, ka padomes locekļus izvirza ne mazāk kā pieci 
deputāti. Pamata doma, izstrādājot šo modeli, toreiz bija tāda, ka šie pieci deputāti ir no dažādām 
partijām, ko var saprast arī šodien, pārlasot Saeimas stenogrammas. Tekstā tas tieši nebija ierakstīts, 
uzskatot, ka tas ir pats par sevi saprotams. Pirmais sastāvs toreiz vēl tika izvēlēts diezgan 
demokrātiski, un arī Ojārs Rubenis toreiz bija kā tāds neatkarības simbols raidījuma „Labvakar” 
kontekstā. Modelis teorētiski un idejiski bija ļoti labs. Turklāt visās Eiropas valstīs ir arī līdzīgi 
modeļi – vai locekļus ievēl parlaments vai ir dalītas sistēmas, ka, piemēram, trīs locekļus izvēl 
parlaments, trīs prezidents, trīs izpildvara u.c. – dažādi. Bet galvenais princips visās valstīs ir, ka šai 
institūcijai ir jābūt neatkarīgai – jo īpaši no izpildvaras. Angļu valodā to precīzi raksturo jēdziens 
„arm’s length principle” jeb „rokas attālumā”.  

Praksē diemžēl izveidojās situācija, ka sākās tirgošanās un partijas sāka „dalīt” padomes 
locekļus atbilstoši koalīcijas sastāvam. Šad tad pa retam kāds tika arī no opozīcijas vai pēc tam 
mainījās Saeimas sastāvs, un tad izveidojās situācija, ka, piemēram, Dace Ķezbere palika padomes 
sastāvā, lai arī sociāldemokrāti vēlēšanās 2002. gadā zaudēja. Bet tas notika praksē, jo de jure var 
teikt, ka viss joprojām ir kārtībā, jo likumā nav noteikts partiju princips, bet ne mazāk kā pieci 
deputāti, kas var būt dažādi. Piemēram, mani izvirzīja divas partijas.  
Kuras divas?  

Trīs deputāti no Latvijas Pirmā partijas un divi – no Tautas partijas. Piemēram, no TP 
Raimonds Pauls parakstīja dokumentu. Darbs gan ir grūts un nepateicīgs. Manā gadījumā – es jūtos 
drošāk tādā ziņā, ka man nevar piedēvēt konkrētas partijas piederību. Tomēr faktiski nevienam īsti 
nevar, jo neviens padomes loceklis nav partijas biedrs. Manuprāt, vienīgi Inta Geka tikko ir 
iestājusies Jaunajā laikā. Bet, protams, žurnālisti, minot kāda padomes locekļa vārdu, konsekventi 
iekavās raksta klāt, piemēram, TP virzītājs u.c. Diemžēl šī bagāža laika gaitā izveidojās praktiski, kā 
rezultātā pašreizējais mehānisms visu laiku velk šo ēnu par politizāciju.  

Tādējādi šis bija viens no jautājumiem, kurš, manuprāt, bija jāmaina, ko es jaunajā modelī 
pārliku attiecīgi uz nevalstisko sektoru, kas tagad ir iestrādāts jaunajā likumprojektā, kas nosaka, ka 
ir divas atbildīgās Saeimas komisijas – tās, kas padomei tematiski ir vistuvākās – Cilvēktiesību un 
sabiedrisko lietu komisija, kas ir tieši atbildīgā komisija, caur kuru mēs virzām arī likumprojektu, kā 
arī Izglītības, zinātnes un kultūras komisija, kurai mums bieži ir dažādi jautājumi, kas saistīti ar 
radio un televīziju. Komisijas tādēļ, ka tajās ir visas frakcijas pārstāvētas un tur, manuprāt, tā tieši 
nevar tomēr piedēvēt kādas partijas piederību, lai arī, protams, būs komentāri, ka var arī šādā 
gadījumā izvirzīt koalīcijas pārstāvjus, jo nobalsos tāpat vairākums, kas droši vien tā arī var būt, bet 
tad nav tāda perfektā modeļa, kuru izdomāt. Pašlaik šo likumprojektā izstrādāto modeli konceptuāli 
ir atbalstījušas gan frakcijas, gan tas ir saskaņots ar ministrijām. Neviens it kā neiebilst – redzēsim. 
Uzskatu, ka izdarīju maksimumu, ko es varu – izpētīju visus šos modeļus, bet, protams, nekur nav 
kāds ideāls, kuru var tiešā veidā pārnest, turklāt tā arī nevar darīt, jo katrā valstī ir sava tiesību 
sistēma.  



 141

Tagad arī saistībā ar jauno direktīvu367, kuru mēs pārņēmām jaunajā likumprojektā, bet kur ir 
problēma ar mūsu likumu struktūru. Mums ir tās imperatīvās normas, skaidri noteikti pienākumi, 
tiesības, funkcijas, bet mums nav preambulu, ievadfrāžu, kā tas ir direktīvām, kur mēs arī 
cīnījāmies, lai ieliktu neatkarīga regulatora principu – tas ir 23.pants direktīvā un 63. direktīvas 
preambulas punkts, kas nosaka šo principu.  
Vai modeļu izstrādē ir ņemta vērā citu valstu prakse?  
 Eiropas valstu prakse ir tas pamats, kuru esam izpētījuši un citu modeļu nav. Bieži žurnālisti 
uzbrūk, sakot, ka padome ir politizēta, ko ievēl parlaments, bet faktiski visur ievēl parlaments, kas 
arī ir augstākā likumdošanas vara. Varētu būt, ka apstiprina Ministru kabinets, bet tas arī nav labi, ja 
ņem arī vērā visus Eiropas Padomes standartus, kas nosaka, ka izpildvarai ir jābūt mazliet tālākai. 
Un mediji ir tādi sensitīvi un ne velti tos sauc par ceturto varu, ietekme ir liela. Turklāt jebkurš 
izpildvarā gribētu kontrolēt medijus – jo īpaši elektroniskos.  
Kādi, Jūsuprāt, ir pamata kritēriji, kas jāietver likumdošanā, lai padome funkcionētu 
iespējami autonomi? 

Tas arī ir tāds sāpīgs jautājums, jo ietekmēšana var dažādi izpausties. Funkcionāli, manuprāt, 
viss ir kārtībā, ja ir Padomes locekļu ievēlēšanas mehānisms tiek sakārtots.  

Bet svarīgs faktors ir finansiālā neatkarība. Pašreizējā situācijā, kad notiek visu veidu 
samazināšanas, mēs arī tuvojamies tai sarkanajai līnijai, kad jāsāk uzdot eksistenciāli jautājumi par 
to, vai mēs vispār varam nodrošināt Radio un televīzijas likumā noteiktās funkcijas, uzraudzību. 
Piemēram, pagājušajā nedēļā izveidojām pilnīgi jaunu finanšu auditu, izanalizējot no jauna likumu 
un funkcijas, kas mums ir jāveic un pamata lietas, kuras nevar tādējādi ignorēt, tādēļ, piemēram, 
mēs nevaram kādu monitoringa daļu likvidēt. Bet cilvēku skaits ir jāsamazina, no otras puses ir 
finansisti, juristi, bez kuriem neviena iestāde nevar funkcionēt.  

Citas likumā noteiktās funkcijas, kas ir pētījumi un regulāra sadarbība ar ārvalstu 
regulatoriem u.c. ir jautājums, jo mums nav naudas ne komandējumiem, ne.. Piemēram, divas reizes 
gadā ir EPRA sanāksmes, kur satiekas 47 regulatori, ko pagājušajā gadā šajā laikā mēs organizējām 
Latvijā. No NRTP maijā uz šo sanāksmi Igaunijā brauc pārstāvis par saviem līdzekļiem, pretējā 
gadījumā mēs izkrītam no aprites.  

Arī jaunajā likumprojektā ir paredzēti noteikumi par finanšu neatkarību, ka padomes 
izstrādāto budžetu līdz apstiprināšanai Ministru kabinetā Finanšu ministrija nekoriģē. Protams, FM 
pret to iebilda, jo viņiem budžets ir pamatdokuments un pamata funkcija, bet mēs uzskatām, ka šādā 
veidā mēs ejam uz MK un aizstāvam attiecīgas pozīcijas. Bet, ja vēl pa vidu ir Finanšu ministrija, 
kas ko neļauj darīt. Tātad šis aspekts ir viens būtisks autonomijas aspekts.  
Kāda ir pašreizējā finansēšanas sistēma?  

Pašreiz budžetā ir apakšprogramma – nozare Radio un televīzija, kur mēs esam kopā ar 
Latvijas Radio un Latvijas Televīziju kā nozares uzraudzība un mums ir viens kopējs skaitlis. Katru 
gadu Finanšu ministrija sūta budžeta pieprasījuma tabulas, kuras mēs katru gadu tai sūtām. Tagad 
viss notiek ar mīnusiem un katru mēnesi tikai pasaka, ka tas tiek samazināts. Arī pagājušajā nedēļā 
tika atsūtīta vēstule, ka no maija un jūnija budžets tiek samazināts vēl par 15% bez nekāda 
brīdinājuma. Zinājām, ka būs 20% samazinājums, sākot ar jūliju, ar ko mēs rēķinājāmies un veicām 
jaunus aprēķinus, bet šajā gadījumā netikām uzaicināti ne uz kādu pozīciju saskaņošanu – neko. 
Izlemj un nogriež. Tādējādi mēs nezinām ar ko un kā rēķināties, tāpēc šobrīd ir ļoti nenoteikts laiks. 
Mēs varam, protams, teorētiski un skaisti runāt, kā būtu labāk darīt nākotnē, kas viss ir arī jādara, 
bet faktiski funkcionālā un finanšu autonomija ir ļoti svarīga. Kā mēs redzam, finanses ir īpaši 
svarīgas, jo tas ir ļoti liels ietekmēšanas līdzeklis. Ja nav naudas, mēs nevaram nodrošināt funkciju 
izpildi, bet publiskajā telpā var izvērst diskusiju, ka padome taču nav vajadzīga, jo tā tāpat neko 
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nedara – redz, pat nemonitorē reklāmas, neko. Tad tas viss ir tā kā pret vējdzirnavām – sities un 
cīnies.  

Jaunajā likumprojektā mēs mēģinām šo sistēmu mainīt, arī attiecībā uz padomes locekļu 
atalgojumu, kur pārņēmām principu, kāds ir neatkarīgiem iestādēm – Tiesībsargam, Valsts kontrolei, 
kur tiek piemērots konkrēts koeficients no vidējās izpeļņas, pēc Statistikas pārvaldes aprēķiniem. Ja 
likumā tiek atrunāts arī šis algu jautājums, finansēšanas modelis un tiek nodrošināta noteikta līmeņa 
finansiāla autonomija, tad vēl ir paredzēts, ka priekšsēdētājam kā ministrs bez portfeļa ar 
padomdevēja tiesībām ir tiesīgs piedalīties Ministru kabineta sēdēs. Ja šīs pāris lietas saliek kopā, 
tad arī tā autonomija izveidojas un var funkcionēt. Bet es šobrīd runāju teorētiski.  
Kādām, Jūsuprāt, ir jābūt padomes locekļu kritērijiem, lai viņš atbilstu un spētu šo amatu 
veikt? 

Pēc likuma pamatfunkcija, misija un virsuzdevums ir pārstāvēt sabiedrību, nevis būt kādam 
noteiktam profesionālim. Ideālā gadījumā būtu, protams, ka būtu gan kā sabiedrības pārstāvis, gan 
kā profesionālis. Pati esmu juriste un man tas darbā ļoti palīdz. Turklāt viņam nav jau jābūt arī 
padomes loceklim, tas var būt sekretariāta darbinieks. Kā mēs redzējām situācijā ar Latvijas Radio, 
ka mums ir nepieciešams cilvēks, kas seko līdzi operatīvajiem finanšu datiem. Izrādās, ka tā 
kapitāldaļu turēšana LR un LTV ir tāda smaga nasta, jo laikā, kad viss ir labi, ir labi, bet, kā notiek 
kas slikts, padome ir tā, kas pie visa ir vainīga. Padomē katram loceklim ir sava atbildības jomas. 
Kurators par Latvijas Radio, Imants Skrastiņa kungs, kurš pēc katras LR valdes sēdes ziņoja, cik 
viss ir labi un ka reklāmas ieņēmumi pildās ar uzviju – par 160%, kas ir vairāk nekā plānots, un 
nevienam prātā neienāca, ka šāda situācija var izveidoties. Izrādījās, ka arī LR budžetēšanas sistēma 
jau pamatā ir greiza, kur tika tērēta virtuāla nauda ar domu, ka gan jau vēl pieliks līdz ar budžeta 
grozījumiem, bet laikā, kad visur līdzekļus sāka samazināt un šī sistēma sāka nefunkcionēt, 
parādījās visas āža kājas.  

Par kritērijiem – virsuzdevums ir pārstāvēt sabiedrību, ko var pārstāvēt dažādi. Es, 
piemēram, varu pārstāvēt arī kategoriju „jaunās māmiņas”, Skrastiņa kungs var pārstāvēt aktierus 
vai ko citu. Kopumā visi ko pārstāv, kas būtu tas galvenais – it īpaši, apstiprinot Nacionālo 
pasūtījumu. Ideāli, protams, būtu noteikt vēl kādus profesionālos kritērijus. Likumā ieliku, ka tas ir 
eksperts mediju, cilvēktiesību jomā, bet es jau arī dzirdēju kritiku par to, kāpēc tieši šajās jomās u.c. 
Un atkal tas ir koks ar diviem galiem. No vienas puses sabiedrība ir svarīga, visi Latvijas iedzīvotāji. 
Tagad arī padomē ir cilvēks, kas pārstāv minoritātes, kas nekad nav bijis. Pats Kleckina kungs ir 
interesanta personība līdz ar savu universitātes pieredzi. Jautājumu par profesionalitāti var risināt 
sekretariātā, ja ir vēl kāds kvalificēts darbinieks, bet arī jautājums par to, vai var apmaksāt. Mums 
ļoti noderētu trešais finansists, kas būtu Latvijas Radio un Latvijas Televīzijas finanšu virsuzraugs, 
kas būtu ļoti labi. Pašlaik sekretariātā strādā divi cilvēki – grāmatvedis un finansists, kas strādā ar 
tekošajām finanšu lietām, bet dienā ir 24 stundas un fiziski var izdarīt tik, cik var. 
Kā Jūs vērtējat pastāvošo interešu konflikta situāciju, kur NRTP gan uzrauga sabiedriskos un 
komerciālos apraides medijus, gan reizē ir sabiedrisko mediju interešu pārstāvis?  

Jā! Liela daļa, arī Raidorganizāciju asociācija un Līdakas kundze aktīvi kliedz, ka mums it 
kā ir interešu konflikts, bet praksē to īsti neviens nevar pamatot un pierādīt. Tās visas ir 
populistiskas frāzes. Protams, bagātā valstī būtu ideāli, ja pastāvētu divi regulatori – viens 
sabiedriskajiem, viens komerciālajiem, bet no otras puses likums ir visiem viens – par reklāmām, 
par programmu veidošanas principiem. Arī pārslēdzot kanālu, jūs taču neredzat – šī ir sabiedriskā, šī 
ir komerciālā televīzija. „Tante Bauskā” vispār to nesaprot.  

Satversmes tiesa 2006. gadā pieņēma spriedumu par padomi, kas bija Līdakas kundzes 
iniciēta, krievu deputātu iesniegta prasība par to, ka padome neatbilst Satversmei, jo Satversmes 58. 
pants nosaka, ka visas valsts pārvaldes iestādes ir padotas Ministru kabinetam, tādējādi, pirmkārt, 
mēģinot pateikt, ka NRTP statuss nav neatkarīgs, otrkārt, par to, ka NRTP ir šis interešu konflikts. 
Satversmes tiesa pamatoti ir aprakstījusi funkcijas, pētot arī citas valstis un argumentēti, korekti gan 
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par interešu konfliktu pierādīja, ka tas pēc būtības nav, gan par neatkarību, pierādot, ka NRTP 
tiešām it kā veic valsts pārvaldes funkcijas, bet tomēr institūcija nav padota ministru kabinetam tieši 
šo kritēriju dēļ, kas nosaka, cik būtiski institūcijai ir būt neatkarīgai – it īpaši no izpildvaras.  
ES direktīvas un rekomendācijas, kas ir jāpārņem, ir samērojamas ar Latvijas situāciju? 

Jā, direktīva ir diezgan liberāla, salīdzinot ar iepriekšējo. ES vairāk kā ekonomiski orientēta 
savienība, piemēram, Eiropas Padomē ir vairāk tādi augstāki principi – cilvēktiesības kā primārais, 
bet ES vairāk tiecas regulēt šīs ekonomiskās intereses, sabiedrisko darbību. Faktiski tie ietver 
pamatā reklāmas noteikumus, to, ka tiks ieviesti nelineārie pakalpojumi.  
Ko tas nozīmē? 

Vienkāršiem vārdiem skaidrojot, lineārs ir programma, ko piedāvā programmas veidotājs – 
noteiktajā programmas veidošanas laikā, kā līdz šim ierasts. Savukārt nelineārs – katrs veido savu 
programmu. Uzņēmums piedāvā kā tādu interaktīvu televīziju, kas faktiski ir konkrētu filmu, 
raidījumu pasūtīšana. Pakalpojums, kas ātri attīstās. Drīz tāpat viss būs internetā. Mediju 
konverģence ir ārkārtīgi ātra. Tāpēc es arī nesaprotu Kolāta bažas, jo Latvijas Radio un Latvijas 
Televīzija ir jāapvieno, pirmkārt, vismaz administratīvi, ietaupījumi būs nozīmīgi. Arī, piemēram, 
var Briselē, Maskavā strādāt viens korespondents u.c. Viņš uzskata, ka radio zaudēs savu identitāti. 
Drīz tāpat viss būs internetā. Labāk ir apvienoties spēkiem, izveidot vienu spēcīgu sabiedrisko 
mediju un tad arī cīnīties par finansēm u.c. Uz to ejam.  
Šī mediju vide tik strauji attīstās un tādējādi ir svarīgi dažādi likumdošanas grozījumi 
noteiktā laikā. Kā Jūs vērtējat sadarbību ar Saeimas Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu 
komisiju? Vai būtu nepieciešama regulāri noteikta sadarbība, izrunājot aktuālās problēmas, 
grozījumus likumdošanā?  

Tas viss notiek. Mums ir ļoti laba sadarbība ar Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisiju – 
gan tad, kad Kastēns to vadīja, gan tagad arī Circene ir paziņojusi, ka mediju likumprojekta 
pieņemšana ir šī gada prioritāte Nr.1. Turēsim pie vārda! Tā ir, ka mēs sazvanāmies un uzreiz 
jautājumi tiek ielikti darba kārtībā.  

Nesen arī bija situācija, kad Eiropas Komisija Latvijā bija veikusi slepenu reklāmu 
monitoringu un secinājusi, ka LNT un TV3 ir daudz pārkāpumu. Līdz ar to EK gandrīz sāka 
pārkāpumu procedūru pret Latviju, iespējams, ka arī sāks. Pašlaik sarakstāmies. EK ierosināja, ka ir 
jāpalielina administratīvie sodi, ko mēs paši faktiski ierosinājām, bet viņi atbalstīja. Līdz ar to bija 
nepieciešami grozījumi Administratīvajā kodeksā. Otrdien nosūtīju vēstuli, ka tas ir jādara, un 
ceturtdien, plenārsēdes starplaikā, mani jau uzaicināja uz Komisijas sēdi, kur es noziņoju par 
situāciju un nākamajā nedēļā šo jautājumu jau pārsūtīja juridiskajai komisijai, ko mēs kopumā ļoti 
ātri izdarījām. Teiktu, ka sadarbība ir ļoti laba. Veidot kādu īpašu apakškomisiju radio un televīzijai, 
manuprāt, nevajag, jo arī apakškomisijas deputāti apmeklē formāli. Nav problēmas, ka būtu no 
komisijas puses nevēlēšanās sadarboties. Ļoti ātri arī paši reaģē – arī laikā, kad bija Latvijas Radio 
finanšu lieta, gan arī televīzijas finansējuma samazinājuma dēļ, secinot, ka situācija ir katastrofāla. 
Uzaicināja gan ģenerāldirektorus, gan mūs. Ceru, ka arī likums virzīsies tālāk. Tagad ar juridisko 
biroju redakcionāli to koriģējām. Sadarbība ir – tādā ziņā viss kārtībā. Nezinu, kā būs nākotnē! 
Bet, runājot, piemēram, ar Rubeņa kungu, viņš sacīja, ka sarunas par jauna likumprojekta 
nepieciešamību aizsāktas jau faktiski 1999. gadā, bet rezultāta un politiskās gribas ko mainīt - 
nav! 

Bet tā nav komisijas vaina. Visi tur ir līdzatbildīgi. Visi – koalīcijas, politiskās partijas. Vai 
mēs neesam bijuši prioritāte vai ir kāds cits iemesls, bet tas ir arī aktīvs darbs. Šajā amatā ir 
nepārtraukti jātur roka uz pulsa, ko mēs tagad arī darām. Tagad arī no visām frakcijām esam 
saņēmuši atbildi uz jautājumu, vai viņi atbalsta konceptuālos pamata jautājumus, kas ir jaunajā 
likumprojektā, piemēram, par finansēšanas modeli, par padomes jauno modeli u.c., un visi atbildēja, 
ka ir labi – virzām tālāk. Šobrīd apstākļi ir ļoti labvēlīgi, vienīgi man nepatīk situācija, ka ir 
vēlēšanas tik tuvu un ka likumā neiebalso kādas populistiskas lietas, bet tā kā tas ir tikai pirmais 
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lasījums, kur likums ir jāpieņem konceptuāli, tad līdz vēlēšanām tāpat nepaspēs un pēc tam jau būs 
mierīgi un varēs strādāt. Esmu optimiste un domāju, ka šogad tiks pieņemts.  
Bet audiovizuālo mediju pakalpojuma direktīva ir jāpiemēro līdz 2010. gadam, respektīvi, līdz 
šī gada beigām, kas nozīmē, ka likumprojekts ir šogad obligāti jāpieņem, vai ne? 

Jā, tā ir jāpārņem līdz decembrim. Tādā ziņā direktīva ir labs stimuls, lai likums tiktu ātrāk 
virzīts. Šad tad arī biedēju viņus ar šo termiņu, kas gan deputātiem nepatīk, bet vismaz ir kaut kāds 
termiņš. Pretējā gadījumā atkal ilgtermiņā to vilktu.  

 



 145

Evas Salomonas (Eve Salomon), apraides mediju pētnieces un ekspertes, komentārs par 
Latvijas elektronisko mediju uzraudzības sistēmas neatkarību ierobežojošajiem riska 
faktoriem. 2009. gada 1. maijā.  
 

Uzraudzības institūcijas neatkarības jautājums dažādās formās ir problemātisks visur 
pasaulē, bet Eiropā, bijušajās postkomunisma valstīs, tas vienmēr ir bijis daudz grūtāk risināms 
jautājums, jo šajās valstīs demokrātijas procesi un struktūras joprojām ir relatīvi jaunas. Daudzās no 
vairāk „nobriedušajām” demokrātijām, jēdzienu „neatkarība” tiek vieglāk izprasts un līdz ar to 
lielākajā daļā gadījumu uzraudzības darbu veic cilvēki, kas ir atbilstoši kvalificēti un kuri patiešām 
ir „neatkarīgi” no politikas.  

Nesen, konsultējot parlamentāro grupu no vienas Austrumeiropas valsts par apraides mediju 
likumdošanu un „neatkarīga” regulatora izveidošanu, viņi skatījās uz mani ar „šausmām”, sakot, ka 
„neviens mūsu valstī nav neatkarīgs. Ikviens ir saistīts ar kādu politisko grupu. Ko mēs varam darīt? 
Līdz ar to ir šādi līdzīgos gadījumos ir jāmeklē cilvēku grupa, kas var un kas strādās neatkarīgi, pēc 
tam ir jāmeklē grupa, kas pārstāv iespējami dažādas intereses. Piemēram, atļaut katrai lielākajai 
politiskajai frakcijai izvirzīt uzraudzības institūcijas locekļus, apsverot nominācijas, kas izvirzītas no 
nevalstiskajām organizācijām, pilsoniskās sabiedrības, reizē nodrošinot, ka tiek pārstāvētas visas 
lielākās etniskās minoritātes valstī un sievietes. Nav viena viegla ceļa vai viena pareizā ceļa, kā radīt 
neatkarīgu uzraudzības institūciju un šis process ir ilglaicīgs, lai attīstītu vislabāko neatkarīgas 
institūcijas modeli. Ja neizdodas pirmajā reizē, ir iespējams to mainīt un mēģināt atkal un atkal, bet 
vismaz ir jāmēģina ieviest atzītos pamata tiesiskos uzstādījumus. Tikai tad, ja pašreizējā nepiekāpīgā 
nostāja tiks mainīta un noritēs centīgs darbs, tikai tad galu galā būs rezultāti.  

Jūsu darba kontekstā - sekojot pamata vadlīnijām, īpaša uzmanība ir jāpievērš finansēšanas 
sistēmai – kas finansē uzraudzības institūciju un kā tiek noteikts budžets apmērs? Ja visu 
uzraudzības institūcijas budžetu sastāda valsts budžeta finansējums, tad šī situācija rada valdības 
iespēju kontrolēt uzraudzības institūcijas darbu. Līdz ar to ieteiktu apsvērt, vai pati nozare varētu dot 
ieguldījumu uzraudzības institūcijas finansēšanā. Otrs ieteikums attiecas uz kandidātiem – ar tiem 
atklāti ir jāiepazīstina sabiedrība – informācijai jāievieto medijos visas valsts mērogā par 
pieteikšanās iespēju, kritērijiem un pēc tam par kandidātiem. Jānodrošina, ka tiek ievērota iespējami 
atklātāka pieteikšanās procedūra un caurskatāmāka atlases procedūra. Ja cilvēkiem pašiem ir 
jāpiesakās darbam uzraudzības institūcijā, viņi parasti ir motivētāki un vairāk gatavi šo darbu veikt, 
nekā tas ir gadījumos, ja viņi tiek izvirzīti ar politisku atbalstu. Līdz ar to ir jāapsver arī kandidātu 
prasības: profesionālās ekspertīzes līmenis vai kvalifikācija. Jāapzinās, ka katrai valstij ir jārada savs 
risinājums.  
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Silvijas Harvejas (Sylvia Harvey), profesores, apraides mediju ekspertes, komentārs par 
Latvijas elektronisko mediju uzraudzības sistēmas neatkarību ierobežojošajiem riska 
faktoriem. 2009. gada 15. aprīlī.  

 
Pirmkārt, šie riska faktori ir saistāmi ar politiskā spiediena vai ietekmes piemērošanas iespēju, 

kur indivīdam vai individuālai politiskajai partijai ir iespējas gūt kādas priekšrocības.  
Manuprāt, nozīmīgi atslēgas koncepti šajā gadījumā ir „uzticēšanās” un „taisnīgums” 

(„objektivitāte”). Šie ir arī potenciālie darbības instrumenti, kas jāpanāk, lai radītu izmaiņas. Līdz ar 
to, manuprāt, ir nepieciešamas trīs pamata izmaiņas:  

1. Pārliecināt un izglītot politiskās partijas, kā arī nozīmīgās pilsoniskās sabiedrības 
organizācijas, ka patiess taisnīgums, objektivitāte (vai viskvalitatīvākā situācija, kuru ir iespējams 
sasniegt) ir galvenā pazīme, informējot sabiedrību par valdības un opozīcijas partiju darbībām. 
Arguments ir tāds, ka, lai arī valdībai tas ir ikdienas risks, ja tās būs taisnīgas (objektīvas, godīgas) 
ilgtermiņa procesā partija vai valdības partijas iegūst – jo īpaši laikā, kad tās nokļūst opozīcijā un 
vairs nav valdībā.  

2. Pārliecināt un izglītot politiskās partijas, kā arī nozīmīgās pilsoniskās sabiedrības 
organizācijas, ka taisnīga ziņu sniegšana (jāatbalsta kvalitatīvas žurnālistika izglītības iegūšana) ir 
sabiedrisko mediju pamata pazīme demokrātijā. Tādējādi sabiedrisko mediju informācijas sniegšana 
ir vitāls demokrātijas infrastruktūras elements – bez tās nav paredzamas labas demokrātiskas 
politiskās sistēmas izredzes.  

3. Bez objektīvas un kvalitatīvas informācijas sniegšanas, kas plaši ir pieejama ikvienam 
sabiedrības indivīdam, nevar tikt veidota (būvēta) politiskā uzticēšanās. Šo uzticēšanos nevajadzētu 
jaukt ar atbalstu vienai politiskajai partijai. Tas ir elements, kas ir nepieciešams lai demokrātija 
izdzīvotu pati par sevi.  

Manuprāt, „uzticēšanās” un „taisnīgums” iet roku rokā. Un katrai demokrātiskai sabiedrībai ir 
jānodrošina resursi un apstākļi, lai viena sabiedriskās komunikācijas pamata sistēma (pagātnē 
raksturota kā „sabiedriskā apraide”). Šai sistēmai ir jābūt plaši sasniedzamai un tai ir jābūt 
ietekmīgai, tai ir jāziņo par notiekošo precīzi, tiecoties saglabāt objektivitātes, taisnīguma principu, 
tādējādi radot politisko uzticēšanos.  

Lai arī kāda veida taisnīgums, objektivitāte ir attīstīta Latvijā, nākotnē ir arvien jātiecas tikt 
laukā no dziļi iesakņojušām politisko uzskatu atšķirībām, kuras ir radītas vēsturisko iemeslu dēļ, 
dziļi nošķeļot Latviju no demokrātijas. Lielbritānija šajā ziņā ir priviliģēta, jo valsts nav piedzīvojusi 
nedz ārvalstu spēku invāzijas vairāku gadsimtu garumā, nedz pilsoņu karus vairāk nekā 300 gadu 
garumā. Šie faktori ir palīdzējuši radīt apstākļus, lai stiprinātu uzticēšanos un taisnīgumu. Līdz ar to 
katrai valstij ir jātiecas meklēt savs ceļš, kā to attīstīt, ņemot vērā specifisko vēstures ietekmi. 

Attiecībā uz pilsoniskās sabiedrības organizācijām, uzskatu, ka ir jābūt vismaz vienai spēcīgai, 
enerģiskai asociācijai katrā valstī, kas apzināti nav saistīta ne ar vienu politisko spēku vai 
raidorganizāciju, bet kas iestājas par plašsaziņas apraides kvalitāti, viedokļu daudzpusību, 
informācijas daudzveidību un objektivitāti.  
 



 147

2. pielikums  

 
_________ frakcijai 

Jēkaba iela 16 
Rīga, LV – 1811  

Ievas Beitikas  
______________,  
Rīga, LV-1011 
Mob. 29464097 
E-pasts: ievabeitika@gmail.com 

iesniegums. 
Sveicināti! 
 

Latvijas Universitātes maģistra darba ietvaros veicu pētījumu par Nacionālās radio un televīzijas 
padomes (turpmāk – NRTP) neatkarību ierobežojošajiem politiskajiem un ekonomiskajiem riska faktoriem, 
lai izstrādātu ieteikumus, kā šos riska faktorus iespējami efektīvāk novērst.  

Nozīmīga loma šo riska faktoru novēršanā un NRTP neatkarīgas darbības stiprināšanā ir valsts 
izstrādātajai mediju likumdošanai. Lūdzu Jūs atbildēt uz sekojošajiem jautājumiem, lai spētu izvērtēt 
[partijas nosaukums] politiskos uzstādījumus:  

1. Kādiem kritērijiem, Jūsuprāt, ir jāatbilst NRTP locekļa amata kandidātam?  

2. Kādai būtu jābūt ideālajai NRTP locekļu ievēlēšanas un atcelšanas kārtībai, lai izvairītos no 
potenciālās politiskās un ekonomiskās ietekmes?  

3. Kādai būtu jābūt NRTP finansēšanas sistēmai, lai izvairītos no potenciālās politiskās un 
ekonomiskās ietekmes?  

4. Vai, Jūsuprāt, NRTP nodrošina pietiekamu atskaitīšanos par paveikto?  

5. Kādai būtu jābūt iespējami efektīvākai NRTP atskaitīšanās sistēmai?  

6. Vai, Jūsuprāt, NRTP piešķirtās pilnvaras un kapacitāte ir pietiekama, lai veiktu likumdošanā 
paredzētās funkcijas? 

7. Kādus neatkarību ierobežojošus riska faktorus Jūs saskatāt pašreizējā regulējuma ietvaros? 
Kādas izmaiņas būtu jāveic, lai tos novērstu?  

8. Vai [partijas nosaukums] ir novērojusi kādu NRTP neatkarības ietekmējošu gadījumu? Ja 
atbilde ir pozitīva, lūdzu, aprakstiet situāciju. 
Neatkarība no politiskās ietekmes primāri tiek saistīta ar iecelšanas un atcelšanas kārtību, kā arī ar finansēšanas sistēmas 

radīto potenciālo atkarību. Savukārt neatkarība no ekonomiskās ietekmes - ar komerciālo raidorganizāciju darbību, kas ir vērsta uz  
individuāla labuma gūšanu, piemēram, nepamatoti iegūstot licenci vai kavējot tās piešķiršanu konkurējošām raidorganizācijām, vai 
panākot, ka komerciālā raidorganizācija netiek uzraudzīta saskaņā ar visiem normatīvo aktu nosacījumiem, vai lobējot kādas citas 
savas intereses, kas disonē ar uzraudzības iestādes darbības nosacījumiem, kas ir definēti likumdošanā.  

Lai ietaupītu pasta izdevumus, pastāv iespēja atbildi saņemt elektroniski - ar e-pasta starpniecību! 
Paldies!  

Rīga, 2009. gada 15. aprīlī  
Ar cieņu, 
___________________ 

Ieva Beitika
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PCTVL Saeimas frakcijas atbilde uz informācijas pieprasījumu, 26.04.2009.  

Cienījamā I. Beitikas kundze,  
Diemžēl mēs nevaram sniegt izsmeļošu atbildi uz visiem Jūsu jautājumiem par NRTP, jo 

mēs kā tādu neatbalstām spēkā esošajā Radio un televīzijas likumā nostiprināto regulējumu attiecībā 
uz šo padomi. Mēs uzskatām, ka NRTP tās patreizējā formā vispār nav nepieciešama un līdz ar to 
nav lietderīgi runāt arī par tās neatkarības nodrošināšanu. Mēs neatbalstām arī Jūsu jautājumos 
ietverto uzstādījumu par to, ka Padomei jābūt neatkarīgai no politiskas ietekmes. Nevienai valsts 
pārvaldes iestādei nav iespējams izvairīties no sabiedrības, žurnālistu vai politiķu ietekmes. NRTP 
gadījumā šai ietekmei pat jābūt lielākai, taču sabalansētai tādā veidā, lai tiktu ņemts vērā arī 
opozīcijas viedoklis.  

Runājot par NRTP darbības rezultātiem ir jāatzīst, ka visos savas pastāvēšanas gados, tā 
tapāt kā citas padomes valsts uzņēmumos, pildīja valdošo partiju „barotavas” lomu. Funkcionālais 
noslogojums uz vienu padomes locekli bija nesamērīgi zems attiecībā uz budžeta izdevumiem. 
NRTP nekad netika ievēlēts neviens krievu žurnālists vai mediju speciālists un tā ir vēl viena 
etniskas diskriminācijas izpausme apstākļos, kad vismaz viena ceturtdaļa no Latvijas 
elektroniskajiem mēdijiem raida tieši krievu valodā. Bet būtiskākais NRTP trūkums ir saistīts ar to, 
ka mākslīgi sadrumstalotā lēmumu pieņemšanas kārtība radīja ideālus apstākļus korupcijai un 
noveda pie nepiedodami lēnas reakcijas uz aktuālām problēmām. Tas fakts, ka citās valstīs pastāv un 
veiksmīgi darbojas līdzīgas organizācijas, nevar kalpot par attaisnojumu NRTP saglabāšanai Latvijā, 
jo ir citi paņēmieni, ar kuriem var panākt sabiedrības līdzdalību TV un radio kontrolē un attīstībā.      

Šobrīd ir piemērots brīdis, lai budžeta izdevumu samazināšanas ietvaros likvidētu NRTP un 
sadalītu tās funkcijas starp citām institūcijām. Divas Saeimas komisijas (Izglītības un Cilvēktiesību, 
kur ir pārstāvētas visas, arī krievvalodīgās opozīcijas partijas) kopā ar Kultūras ministriju varētu 
pārņemt elektronisko sabiedrības saziņas līdzekļu attīstības koncepcijas izstrādes funkciju, kā arī 
visus jautājumus, kas ir saistīti ar nacionālo pasūtījumu, bet Satiksmes ministrija varētu veikt 
apraides atļauju un retranslācijas atļauju izsniegšanas funkciju, kā arī sodīt par pārkāpumiem.  
Vēlam veiksmi Jūsu pētījumā! 
Frakcijas uzdevumā,  
deputāts Miroslavs Mitrofanovs 
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TB/LNNK Saeimas frakcijas atbilde uz informācijas pieprasījumu, 15.05.2009. 

Labdien! 
 Uz Jūsu uzstādītajiem jautājumiem izsmeļošāku atbildi varētu sniegt Cilvēktiesību un 
sabiedrisko lietu komisijas deputāti, kuri ikdienā nodarbojās ar likumdošanu, kas skar radio un 
televīzijas jomu, un zināmā mērā nodarbojas ar tās pārraudzīšanu. Mana saskare ar šiem 
jautājumiem ikdienā ir visai fragmentāra. Varu izteikt savas domas, nevis frakcijas vai partijas 
oficiālu viedokli. 
1. Ir izglītība vai/un pieredze darbā masu saziņas līdzekļu jomā. 
2. Jebkura ievēlēšana vai atcelšana, kas notiek ar Saeimas lēmumu (vai tādā vai citādā veidā 

piedaloties valdībai) nevar būt brīva no politiskas ietekmes, ko arī parāda NRTP sastāvs. 
3. Tā ir virzība uz „abonentmaksas” vai atbilstošas nodevas ieviešanu, kas gan droši vien tuvākajos 

gados nenotiks. 
4. Iesaku vērsties ar jautājumu pie Saeimas Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas. 

Atsevišķos gadījumos NRTP pārstāvji pēc mūsu iniciatīvas ir bijuši TB/LNNK frakcijā, bet viņu 
atbildes uz konkrētiem jautājumiem lielākoties ir bijušas izvairīgas. 

5. Dažādi likumi paredz NRTP atskaitīšanos Saeimai, Valsts kontrolei, utt., taču ja runājam nevis 
par NRTP darba formālo pusi, bet misiju, tad tās veikšanu var sekmēt vienīgi sabiedriskā doma, 
kas izpaužas caur tās pārstāvjiem Saeimā, sabiedriskajām organizācijām, masu saziņas 
līdzekļiem, utt. 

6. Diez vai NRTP šodien pilnībā veic to, ko sabiedrība no tās sagaida. Par to, ka tā tas ir, netieši 
liecina mēģinājumi sagatavot un pieņemt jaunu likumu, kas visai būtiski mainītu padomes 
izveidošanas kārtību, funkcijas un atbildību. 

7. Galvenā problēma, manuprāt, nav neatkarības ierobežojumi, bet tagadējās NRTP mazefektivitāte 
un nespēja savlaicīgi ietekmēt procesus radio un televīzijas darbībā. 

8. TB/LNNK ir vairākkārt izteikusi neapmierinātību par NRTP nevēlēšanos vai nespēju rīkoties, lai 
aizstāvētu ar likumu noteiktās valsts valodas pozīcijas radio un –īpaši- televīzijas darbībā, kā arī 
lai sekmētu Latvijas vēstures objektīvu attēlošanu. Šī NRTP nostāja ir liecinājusi par zināmu 
izdabāšanu promaskaviski orientētiem spēkiem valsts iekšienē vai arī par pilnīgi nevajadzīgu 
„ieklausīšanos” ārvalstu pārstāvju „ieteikumos”. 
Ar cieņu, 
Apvienības „Tēvzemei un Brīvībai”/LNNK Saeimas frakcijas 
priekšsēdētājs Māris Grīnblats 
2009. gada 15. maijā 
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TP Saeimas frakcijas atbilde uz informācijas pieprasījumu, 18.05.2009. 

Atbildot uz Jūsu 2009.gada 15.aprīļa vēstuli informēju, ka Saeimas Cilvēktiesību un 
sabiedrisko lietu komisija sadarbībā ar Nacionālo radio un televīzijas padomi izstrādā Elektronisko 
mediju likumprojektu. 

Tautas partijas frakcija atbalsta Elektronisko mediju likumprojekta tālāku virzību Saeimā. 
Mēs uzskatām, ka ir svarīgi šo likumprojektu pieņemt jau šogad, jo ir nepieciešams jauns un precīzs 
regulējums atbilstoši šī brīža prasībām, ko nespēj piedāvāt spēkā esošais Radio un televīzijas likums. 

Augstāk minētajā likumprojektā paredzēts jauns Nacionālās elektronisko mediju padomes 
(turpmāk – NEMP) izveides mehānisms. Padomes locekļu kandidātus apstiprināšanai Saeimā 
izvirzītu nevalstiskās organizācijas, kas darbojas mediju un cilvēktiesību jomā. Pēc kandidātu 
izvērtēšanas Saeimas Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija un Izglītības, zinātnes un kultūras 
komisija izvirzītu 9 kandidātus apstiprināšanai Saeimā. Izvirzītajiem kandidātiem būtu jābūt Latvijas 
Republikas pilsoņiem, kas pastāvīgi dzīvo Latvijā, ar augstāko izglītību un vismaz piecu gadu 
profesionālu vai akadēmisku darba pieredzi mediju vai cilvēktiesību jomā, kā arī padomes loceklis 
nedrīkst būt neviena elektroniskā medija kapitāla daļu turētājs, amatpersona vai darbinieks. 

Nacionālā radio un televīzijas padomes izveidotā darba grupa uzskata, ka saskaņā ar 
Tieslietu ministrija ir atzinumu, lai NEMP būtu neatkarīga institūcija, kā to paredz Eiropas Padomes 
rekomendācijas un ES direktīvas 2007/65/EK preambula, tās statuss ir jānosaka Satversmē. Tautas 
partijas frakcija uzskata, ka darba grupas piedāvātais un likumprojektā iestrādātais padomes 
izvirzīšanas veids un tās darbības joma jau paredz nodrošināt padomi kā neatkarīgu institūciju, 
atbilstoši Eiropas Padomes rekomendācijām. Šāda statusa nostiprināšana Satversmē nav 
nepieciešama. 

Tautas partijas frakcija uzskata, ka Nacionālās elektronisko mediju padomes funkciju 
veikšanai nepieciešamo finansējumu jānodrošina no valsts budžeta. NEMP kā neatkarīgas 
institūcijas budžeta pieprasījums līdz budžeta likuma projekta iesniegšanai Ministru kabinetā bez 
pieprasījuma iesniedzēja piekrišanas nav grozāms. 

Saeimai ir tiesības uzaicināt Nacionālās radio un televīzijas padomes locekļus sniegt 
ziņojumus par paveikto, kā arī lūgt ziņot par konkrētiem jautājumiem. Uzskatām, ka šobrīd šāda 
sadarbība ir efektīva un ļaut saņemt nepieciešamo informāciju. 
Ar cieņu, Tautas partijas frakcijas priekšsēdētājs 
Māris Kučinskis 
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ZZS Saeimas frakcijas atbilde uz informācijas pieprasījumu, 12.05.2009. 

 
Cien. I.Beitikas kundze! 

Saeima tiek ievēlēta atklātās vēlēšanās, kur ikvienam Latvijas Republikas pilsonim ir tiesības 
balstot par sev simpatizējošu politisku spēku. Nacionālo radio un televīzijas padomi (NRTP) ievēl 
Saeima, kurā ir pārstāvji no dažādām politiskām partijām. Saeima nevar iespaidot NRTP darbību, 
bet gan tā var kontrolēt vai tā pilda tai deleģētās funkcijas un vai tiek ievērots Latvijas Republikas 
Satversmes 100.pants, kurš nosaka, ka “Ikvienam ir tiesības uz vārda brīvību, kas ietver tiesības 
brīvi iegūt, paturēt un izplatīt informāciju, paust savus uzskatus. Cenzūra ir aizliegta”. Radio un 
televīzijas likumā tiek noteikts kādas ir NRTP locekļiem izvirzāmās prasības, lai viņi varētu ieņemt 
NRTP locekļa amatu.  

Padomes locekļu kandidatūras var izvirzīt ne mazāk kā pieci Saeimas deputāti, kuri iesniedz 
savu priekšlikumu Saeimas prezidijam. Pirms kandidātu virzīšanas deputāti frakcijās uzklausa 
iespējamos kandidātus un tādā veidā nosaka vai viņiem ir atbilstoša kvalifikācija, lai darbotos 
NRTP.  

NRTP ir autonoma iestāde, kurai tiek piešķirts finansējums no valsts budžeta. Par piešķirtā 
finansējuma izlietojumu NRTP ir jāatskaitās. Padomes budžets ir atkarīgs no stāvokļa valsts 
budžetā.  

Saeima regulāri iepazīstas ar NRTP darbu gan uz frakcijām, gan komisijām aicinot NRTP 
locekļus. Kontakti ar Saeimu ir nepārtraukti, NRTP locekļi piedalās arī likumu izstrādāšanas 
procesā, piemēram, Saeimas komisijai izstrādājot grozījumus Radio un televīzijas likumā tiek 
pieaicināti pārstāvji no NRTP.  

NRTP piešķirtās pilnvaras ir pietiekamas, lai tā spētu veikts tai likumdošanā paredzētās 
funkcijas.  

Saeimas komisijas un frakcijas, tai skaitā, Zaļo un zemnieku savienības (ZZS) frakcija, 
rūpīgi seko, lai nenotiktu preses brīvības apspiešana ar politiskiem līdzekļiem.  
Vēlot sekmes maģistra darba izstrādē: 

Ar cieņu, 
Jānis Strazdiņš  

ZZS frakcijas deputāts
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LPP/LC Saeimas frakcijas atbilde uz informācijas pieprasījumu, 21.05.2009. 

NRTVP locekļa kandidāta atlases procesā galvenajiem ir jābūt diviem kritērijiem: izpratnei 
par elektronisko mediju darbu un menedžera spējām, lai risinātu jautājumus, kas saistīti ar mediju 
uzraudzību, finansiālo jautājumu risināšanu utt. 

Ja tiktu mainīti NRTP locekļu apstiprināšanas principi, nākotnē šāda sistēma varētu uzlabot 
tās darbību. Ja cilvēks ir politiski apstiprināts, sabiedrība viņu neuzskata par ekspertu, bet gan par 
politisku cilvēku. Turklāt liela nozīme ir arī padomes locekļu kompetencei. Ja cilvēks nav 
kompetents, tad nav nozīmes tam, kas viņu izvirza un kas apstiprina – vai tā ir Saeima vai valdība, 
kas apstiprinātu NRTP vai kādā citā veidā locekļus izvirzītu, piemēram, sabiedriskas organizācijas.  

Abonentmaksas kā finansēšanas veidu piedāvā vecās ES dalībvalstis, kas, mūsuprāt, 
pašreizējos Latvijas ekonomiskās situācijas apstākļos nav reāli ieviešamas. Finansējums konkrēta 
procenta apmērā no IKP arī nav atbilstošākais variants, taču pašlaik šim finansējuma veidam nav 
alternatīvas, kas baudītu politisku un arī sabiedrisku atbalstu.  

NRTP ir rūpīgāk jāuzrauga mediji – jo īpaši sabiedriskie mediji menedžmenta jomā, par ko ir 
jāatskaitās arī Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai. Savukārt satura uzraudzības jomā nav 
pieļaujami, ka komisija ko ieteiktu, rekomendētu vai iejauktos sabiedrisko un komerciālo mediju 
satura uzraudzībā. Līdz šim nav bijusi sistemātiska Saeimas Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu 
komisijas komunikācijas ar NRTP.  

Lai NRTP varētu veikt tai likumā paredzētos uzdevumus, tai ir jāpalielina administratīvo 
resursu apmērs. Turklāt pastāv jautājums, vai pašreizējo deviņu cilvēku sastāvā NRTP vispār ir 
spējīga veikt efektīvu mediju uzraudzību Latvijā.  

Ievēlēšanas kārtība un finansēšanas avoti ir divi nozīmīgākie un pašreiz aktuālākie 
problēmpunkti, kas reizē ir arī būtiski NRTP neatkarības nodrošināšanas kontekstā.  

LPP/LC nav novērojusi klajus NRTVP ietekmējošus gadījumus, lai gan publiskajā telpā ir 
bijuši gadījumi, kad padomes vadība dod mājienus par spiedienu. Kā šādu gadījumu var minēt 
dokumentālās filmas nedemonstrēšanu pirms Krievijas Valsts domes vēlēšanām, kad padomes 
vadītājs deva mājienu par Ārlietu ministrijas spiedienu, lai šī filma netiktu parādīta. Taču, kamēr 
padomes vadība nenosauks konkrētus spiediena izdarītājus, šādi mājieni nevar kalpot kā padomes 
darbu ietekmējošs faktors. 
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JL Saeimas frakcijas atbilde uz informācijas pieprasījumu, 23.05.2009. 
 Saeimas frakcija Jaunais laiks ir saņēmusi Jūsu vēstuli par Nacionālo radio un televīzijas 
padomi (NRTP) un tās darbību. Vēlos norādīt, ka pagaidām mūsu frakcijā ir notikušas diskusijas 
tikai par jaunā audiovizuālā likuma pamatprincipiem NRTP tiesisko statusu, sabiedrisko 
raidorganizāciju uzraudzības nodalīšana no apraides licenču sadales, kā arī par sabiedrisko mediju 
finansēšanas modeļiem. 

1. Sabiedrības cieņa, profesionālā darba pieredze, kas ir saistīta ar medijiem vai žurnālistiku, 
nevainojama reputācija. Protams, katru no šīm īpašībām varētu sīkāk izklāstīt, bet 
būtiskākais ir tas, lai sabiedrība uzticētos šiem cilvēkiem. 

2. Izstrādājot jauno Audio vizuālo mediju likumu būs nepieciešama ļoti nopietna diskusija par 
to, vai dažus padomes locekļus varētu deleģēt kādas žurnālistu profesionālās organizācijas, 
mūsu partijai šobrīd vēl nav nodefinēts precīzs viedoklis šajā jautājumā.   

3. Mūsuprāt, esošā sistēma ir apmierinoša, taču izmaiņas būs nepieciešamas pēc iespējamās 
NRTP reorganizācijas. Politiskā ietekme lielākoties ir bijusi, jo visus padomes locekļus 
faktiski izvēlās politiķi.  

4. Nē. 
5. Pamatproblēma nav atskaitīšanās, bet gan atsevišķu padomes locekļu kvalifikācija, par ko 

liecina arī gadījums ar Latvijas Radio finansēm.  
6. Pilnvaras ir pietiekamas, diemžēl gadījums ar Latvijas Radio budžetu liecina, ka NRTP 

veiktā uzraudzība ir bijusi nekvalitatīva.  
7. Vismaz pagaidām būtiskākā problēma ir tā, ka atsevišķi padomes locekļi acīmredzami 

pakļaujas atsevišķu politiķu un partiju spiedienam. Taču Latvijas cilvēktiesību eksperti ir 
atzinuši, ka ja politiska spiediena rezultātā ir noticis vārda brīvības pārkāpums mēs varam 
runāt tikai par politisko atbildību. 

8. Neapšaubāmi šādi gadījumi ir bijuši. Partijas Jaunais laiks Saeimas frakcija asi nosodīja 
gadījumu, kad uz NRTP un Latvijas sabiedriskās televīzijas vadību tika izdarīts politisks 
spiediens, lai no Latvijas sabiedriskās televīzijas programmas tiktu izņemta filma par 
Krievijas prezidentu. 

Saeimas frakcijas Jaunais laiks  
priekšsēdētājs         Dzintars Zaķis 
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3. pielikums 

NRTP padomes locekļu aptaujas rezultāti. 
 
1. Kā Jūs vērtējat pašreizējo NRTP (turpmāk – padomes) darbības modeli – vai, Jūsuprāt, 

tajā ir nepieciešamas kādas būtiskas izmaiņas? 
Jā – 60% (3) 
Nē – 40% (2) 

• Precīzāk jādefinē prasības pret kandidātiem un prasmes - kā jebkurā amatā. 
• Piemēram, jurists, kurš ir strādājos medijos vai radošs cilvēks ar zināšanām mediju jomā, 

prot strādāt ar datoru, valodu zināšanas u.c. 
• Jāmaina pārstāvniecība jeb veids, kā, kādi, kādā veidā un no kādām institūcijām tiek iecelti 

Padomes locekļi. 
• (Nē) Izmaiņas vajadzīgas vienmēr un visur! Par to, tieši kādas, var pārliecināties, izlasot 

jauno likuma projektu. 
2. Padomes locekļu iecelšanas un atcelšanas kārtība 

2.1. Kādiem kritērijiem, Jūsuprāt, ir jāatbilst ikvienam padomes loceklim(-ei)? 
• Godīgums, komunicēt spēja, zinošs mediju jomā. 
• Profesionalitātei nozarē, spējai strādāt komandā, godīgam, inovatīvam, politiski neitrālam. 

u.c. 
• Arī šai ievēlēšanas kārtībai nav ne vainas, jo to apstiprina ar Saeimas vairākuma balsīm! 
• Jābūt profesionālim elektronisko mediju jomā vai ar to saistītajā jurispudencē. 
• Profesionalitāte. 
2.2. Vai esat izjutis(-usi) sabiedrības iespējamo neuzticību Jūsu darbam tā iemesla dēļ, ka 

padomes locekļiem ir noteikta politiskā piederība?  
Jā – 80% (4) 
Nē – 20% (1) 
2.3. Vai, Jūsuprāt, padomes locekļu politiskā piederība ietekmē institūcijas neatkarīgu darbību? 
Jā – 80% (4) 
Nē – 20% (1) 
2.4. Kuriem institūtiem, Jūsuprāt, ir jāizvirza padomes locekļa amata kandidāti? (iespējams 

izvēlēties vairākus atbilžu variantus)  
• Politiskajām partijām   10% (1) 
• Atsevišķiem politiķiem   0% (0) 
• Ministru prezidentam   10% (1) 
• Valsts prezidentam   30% (3) 
• Sabiedriskām organizācijām  30% (3)  
• Elektroniskajiem medijiem  20% (2) 
• Jāpiesakās pašiem konkursa kārtībā 0% (0) 
• Cits     0% (0) 
2.5. Vai, Jūsuprāt pašreizējā padomes sastāvā pietrūkst kādas jomas profesionāļi?   
Jā – 60% (3) 
Nē – 40% (2) 
• Neuzticība darbam? - citu partiju pārstāvju neuzticība. 
• Finanšu. 
• Ekonomists. 
• Finansists, ekonomists. 
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2.6. Vai, Jūsuprāt, pašreizējā padomes sastāvā strādā darbinieki, kas nav atbilstoši ieņemamajam 
amatam?   

Jā – 60% (3) 
Nē – 40% (2) 
• Atturos no komentāra. 
• Neizprot elektronisko mediju struktūru u.c. specifiskos šīs jomas aspektus, neprot vērtēt 

procesus kontekstā. 
• Interešu konflikts, politiskā piederība. 
2.7. Vai Jums ir skaidra padomes locekļa atcelšanas kārtība?   
Jā – 100% (5) 
Nē – 0% (0) 
• Likumā noteiktā. 
• Tā ir skaidri noteikta Radio un televīzijas likumā. 
2.8. Vai kādreiz esat saņēmis(-usi) mājienus no politiskās elites par iespējamu nepamatotu 

atstādināšanu?     
Jā – 20% (1) 
Nē – 80% (4) 
2.9. Vai, Jūsuprāt, padomes locekļu nomaiņas kārtība ir efektīva?  
Jā – 100% (5) 
Nē – 0% (0) 
2.10. Vai Jums kādreiz ir bijušas aizdomas par kāda kolēģa iespējamu interešu konflikta 

situāciju, kas nav novērsta?  
Jā – 60% (3) 
Nē – 40% (2) 

3. Uzraudzības institūcijas funkcijas, pilnvaras un kapacitāte 
3.1. Vai, Jūsuprāt, likumdošanā definētās padomes funkcijas ir pilnīgas?  
Jā – 60% (3) 
Nē – 40% (2) 
• Nākotnē varētu papildināt ar interneta vidi. 
• Arī jaunajā likumprojektā varētu būt korekcijas. 
• Visas nozares koordinēšana un attīstības veicināšana. 
3.2. Vai, Jūsuprāt, padome šīs funkcijas spēj kvalitatīvi veikt?   
Jā – 20% (1) 
Nē – 80% (4) 
• Pietrūkst darba organizācijas un padomes locekļu godaprāta un kapacitātes. 
• Trūkst pietiekošas profesionālās izpratnes 
• Ierobežota finansējuma un monitoringa biroja darbinieku trūkuma dēļ. 
• Trūkst ekonomisko zināšanu.  
3.3. Vai, Jūsuprāt, padomei ir pietiekamas pilnvaras, lai sasniegtu uzstādītos mērķus (piemēram, 

sankciju funkcija)?    
Jā – 40% (2) 
Nē – 60% (3) 
• Jāmaina likumdošana. 
• Jāmaina likumdošana. 
• To nosaka pašreizējais likums. 
3.4. Kā Jūs vērtējat licenču piešķiršanas kārtību? Vai tā notiek pēc skaidriem kritērijiem?  
Jā – 80% (4) 
Nē – 20% (1) 
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• Varētu būt precīzāki kritēriji. 
3.5. Vai līdz šim esat novērojis(-usi) iespējamu ekonomisko vai politisko ietekmi licenču 

piešķiršanas procesā?   
Jā – 20% (1) 
Nē – 60% (3) 
Komentāri – 20% 
• Atturos atbildēt, jo trūkst pierādījumu. 
3.6. Tā kā Latvijā nav definēta elektronisko mediju īpašnieku atklātība, vai, Jūsuprāt, šī situācija 

pieļauj potenciālu ekonomisko ietekmi NRTP darbībā? 
Jā – 20% (1) 
Nē – 80% (4) 
• Teorētiski pieļauju šādu iespēju 
• Viss ir atkarīgs no katra konkrētā NRTP locekļa godaprāta. 
3.7. Kā Jūs vērtējat pašreizējo satura uzraudzības sistēmu – vai tā ir pietiekami standartizēta un 

kvalitatīva?  
Jā – 40% (2) 
Nē – 60% (3) 
• Nav precīzas likumdošanas, jāizvērtē stratēģija, nav jāietekmē. 
• Jo katrā sistēmā nepieciešami regulāri uzlabojumi 
• Likumā iespējamas atsevišķu pantu interpretācijas. 

4. Uzraudzības institūcijas finansēšanas sistēma  
4.1. Kā Jūs vērtējat pašreizējo NRTP finansēšanas sistēmu? Vai, Jūsuprāt, to ir nepieciešams kā 

mainīt?  
Jā – 60% (3) 
Nē – 40% (2) 
• Lai tā būtu konkurētspējīga darba tirgū. 
• Finansējumu nedrīkst samazināt, kā tas notiek pašreiz! 
• Noteikt likumā lielāku finansiālo patstāvību, jo finansēšanas ierobežošana ir spēcīgs 

ietekmēšanas līdzeklis. 
4.2. Vai līdz šim padomei piešķirtais finansējums ir atbilstošs tā vajadzībām, lai veiktu 

likumdošanā paredzētās funkcijas?    
Jā – 20% (1) 
Nē – 80% (4) 
• Nezinu finansējuma lielumu. 
• Daudz par maz finanšu mediju attīstībai (dažiem kursiem, semināriem, sevišķi t.s. mazo TV 

un reģionu vajadzībām. 
• Ir ļoti daudz faktoru, kurus finansējuma trūkuma dēļ nespējam veikt. 
• Piemēram, monitoringa funkciju pilnvērtīga veikšana. 
4.3. Vai, Jūsuprāt, pašreizējā NRTP finansēšanas sistēma ietver potenciālu NRTP neatkarības 

ierobežojošu risku?  
Jā – 20% (1) 
Nē – 80% (4) 

 
4.4. Vai padome ir saskārusies ar draudiem/mājieniem neapstiprināt NRTP nepieciešamo 

finansējumu, ja tiek/netiek kvalitatīvi pildītas kādas funkcijas?   
Jā – 40% (2) 
Nē – 60% (3) 
• Jā, bet netieši. 
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5. Uzraudzības institūcijas atskaitīšanās sistēma, atbildība 
5.1. Vai, Jūsuprāt, padome nodrošina iedzīvotājiem pietiekamu atskaitīšanos par paveikto?  
Jā – 40% (2) 
Nē – 60% (3) 
• Nav atskaites sistēmas. 
• Ar akūto darbību var iepazīties mūsu mājas lapā, bet padziļinātā atskaitē nejūt sabiedrības 

(izņemot dažu preses izdevumu) interesi. 
• Ne vienmēr. 
5.2. Kā Jūs vērtējat sadarbību ar Saeimas cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisiju? Vai tā ir 

pietiekami efektīva un adekvāta?  
Jā – 100% (5) 
Nē – 0% (0) 

6. Sabiedrības iespējas izteikt sūdzības un saņemt atbildi (sabiedrības iesaiste) 
6.1. Vai, Jūsuprāt, padome pietiekami iesaista iedzīvotājus mediju uzraudzības darbā?  
Jā – 80% (4) 
Nē – 20% (1) 
• Vajadzētu plašāk iesaistīt. 
6.2. Vai, Jūsuprāt, padomei būtu sevi jāpozicionē kā aktīvu iedzīvotāju sūdzību izskatītāju?  
Jā – 60% (3) 
Nē – 40% (2) 
• Tā nav mūsu funkcija. Mēs varam novirzīt un ieteikt. 

7. Citi  
7.1. Vai esat kādreiz saņēmis mājienus vai obligāti izpildāmas prasības kāda lēmuma 

pieņemšanā no politiskās elites vai uzņēmēja?  
 Jā – 20% (1) 
Nē – 80% (4) 
7.2. Vai Jums ir zināmi gadījumi par kolēģu ietekmēšanas mēģinājumiem? Jā – 20% (1)  
Nē – 60% (3)  

• Atturos atbildēt. 
• Baumas ir par vēlmi ietekmēt pirms licenču piešķiršanas. 

7.3. Kādi, Jūsuprāt, ir nozīmīgākie riska faktori, kas var ietekmēt neatkarīgu padomes darbu (ja 
tādi ir)? 
• Tas, ka padomes locekļi savu darbu neuztver kā komandas darbu sabiedrības un 

raidorganizāciju labā. 
• Politiskā vai ekonomiskā atkarība. 
• Tikai paša domas un sirds balss. 
• Ja, mainot likumdošanu, padome nokļūst kādas institūcijas pakļautībā. 
• Finansiālā ietekmēšana. 
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4. pielikums 

NRTP locekļu virzītāji 1995 - 2007, politiskā darbība 

Nr. NRTP loceklis Darbības laiks Kandidāta 
virzīju politiskā 
partija 

Koalīcijas 
partijas 
ievēlēšanas laikā 

Politiskā darbība, piezīmes 

1995.g. – 1999.g. LZS LC, TPA 1. Aivars Berķis 
2003.g. – 2007.g. ZZS JL, LPP, ZZS, 

TB/LNNK 
 

1990- AP vēlēšanās ievēlēts 132. Elejas vēlēšanu apgabalā no 
LTF 
Ievēlēts par 5.Saeimas deputātu 
1993- 5.Saeimas priekšsēdētāja biedrs  
1992-1993 LZS priekšsēdētājs 
1993.8.- pārvēlēts par LZS priekšsēdētāju 
1993- 5.Saeimas vēlēšanās kandidējis LZS sarakstā 
1994- LZS kongresā oficiāli atteicies no partijas priekšsēdētāja 
amata  
1995.2.- LZS kongresā ievēlēts LZS valdē 
1995.9.- LZS izvirzījusi NRTP locekļa amatam 
2001- LZS ģenerālsekretārs  
2001.3.- kandidējis Rīgas Domes vēlēšanās LZS sarakstā 
2002- LZS, Ģenerālsekretārs 
2002.10.- kandidējis 8.Saeimas vēlēšanās no ZZS saraksta 
2003.10.- ZZS izvirzījusi NRTP locekļa amatam 

2. Gunta Līdaka 1995.g. – 1997.g. DPS un 
„Līdztiesība” 

LC, TPA 2001- SIA „Studentu radio” direktore (izplata programmu 
„Radio KNZ”) 

3. Rihards Pīks 1995.g. – 1996.g. LZS LC, TPA 1995.9.- kandidējis 6.Saeimas vēlēšanās no LZS/KDS/LDP 
koalīcijas saraksta 
1995.9.- LZS izvirzījusi NRTP locekļa amatam 
1998- izstājies no LZS 
1998.5.- ievēlēts TP valdē 
1998.10.- kandidējis 7.Saeimas vēlēšanās no TP saraksta 
1998.10.- izvirzīts Saeimas priekšsēdētāja amatam no TP 
2000.5.- TP 3.kongresā ievēlēts partijas valdē 
2002.10.- kandidējis 8.Saeimas vēlēšanās no TP saraksta 
2002.11.- ievēlēts TP valdē 
2004.6.- kandidējis Eiropas Parlamenta vēlēšanās no TP 
saraksta 
2009.6.- kandidējis Eiropas Parlamenta vēlēšanās no TP 
saraksta 

4. Velta Puriņa 1995.g. – 1996.g. LNNK LC, TPA 1995.5.- izvirzīta par LZP kandidātu 6.Saeimas vēlēšanām 
1995.9.- LNNK izvirzījusi NRTP locekļa amatam 
1995.9.- 6.Saeimas vēlēšanās kandidējusi no LNNK/LZP 
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koalīcijas saraksta 
5. Romāns Pussars 1995.g. – 1997.g. LNNK LC, TPA 1994.5.- ievēlēts Rīgas Domē no LNNK/LZP 

1995.9.- 6.Saeimas vēlēšanās kandidējis no LNNK/LZP 
koalīcijas saraksta 
2000.5.- ievēlēts par jaundibinātās Latvijas Nacionālās 
nākotnes partijas priekšsēdētāju 

1995.g. - 1999.g. LNNK, LC, 
LZS 

LC, TPA 6. Ojārs Rubenis 

1999.g. - 2003.g., ievēlēts 
atkārtoti 

LC TP, LC, 
TB/LNNK  

1993- kļuvis par „Klubs-21” biedru 
1995- pirms 6.Saeimas vēlēšanām veidojis reklāmas intervijas 
TV raidījumā „Vakara intervija”, par ko partijas pārskaitījušas 
naudu aģentūrai „Labvakar” 

7. Antons Seiksts 1995.g. – 1995.g. LC LC, TPA 1993.6.- partijas LC biedrs-dibinātājs 
1993- 5.Saeimas vēlēšanās kandidējis LC sarakstā 
1995.9.- LC izvirzījusi Nacionālās radio un TV padomes 
locekļa amatam 
1993.- ievēlēts par 5.Saeimas deputātu 
5.Saeimas cilvēktiesību komisijas loceklis 
1995- Tieslietu ministrijas reliģisko lietu departamenta 
direktors 
ievēlēts par 6.Saeimas deputātu 
6.Saeimas Nacionālās drošības komisijas loceklis 
6.Saeimas Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas loceklis 
1995.11.- ievēlēts par 6.Saeimas Cilvēktiesību un sabiedrisko 
lietu komisijas priekšsēdētāju 

8. Helmī Stalte 1995.g. – 1999.g. LNNK LC, TPA 1997.3.- kandidējusi Rīgas domes vēlēšanās no LNNK 
saraksta 
2001.3.- kandidējusi Rīgas Domes vēlēšanās apvienības 
TB/LNNK sarakstā 
2005.3.- kandidējusi Rīgas domes vēlēšanās no apvienības 
TB/LNNK saraksta 
 

9. Rolands Tjarve 1995.g. – 1998.g. LC LC, TPA 1994.8.- partijas LC biedrs-kandidāts 
10. Jānis Motivāns 1996.g. – 1997.g. DPS DPS, TB, LNNK, 

LZP, ZZS, KDS 
un LDP koalīcija, 
LVP 

 

11. Juris Putriņš 1996.g. – 1999.g. TB DPS, TB, LNNK, 
LZP, ZZS, KDS 
un LDP koalīcija, 
LVP 

1989-1991 LSDSP biedrs 
1992- LNA „Tēvzeme” biedrs 
1993- 5.Saeimas vēlēšanās kandidējis „Tēvzemei un Brīvībai” 
sarakstā 
1998.5.- izstājies no TB/LNNK 
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1998.10.- kandidējis 7.Saeimas vēlēšanās no Darba partijas, 
Kristīgi demokrātiskās savienības, Latvijas Zaļas partijas 
apvienības saraksta 
2000.6.- TB/LNNK valde atkārtoti uzņēmusi partijā 
2001.3.- kandidējis Rīgas Domes vēlēšanās apvienības 
TB/LNNK sarakstā 
2002.10.- kandidējis 8.Saeimas vēlēšanās no ZZS saraksta 
2005.3.- kandidējis Rīgas domes vēlēšanās no Darba partijas 
saraksta 
2006.03.- „Darba partijas” pārstāvis  
2006.10.- kandidējis 9. Saeimas vēlēšanās no partijas „Latvijas 
Sociāldemokrātiskā Strādnieku partija” saraksta 
1997.6.- pārkāpis Korupcijas novēršanas likumu, jo apvienojis 
Nacionālās radio un televīzijas padomes locekļa un Rīgas 
domes deputāta amatus 

12. Ansis Epners 1996.g. – 1997.g.  ____ 
 

DPS, TB, LNNK, 
LZP, ZZS, KDS 
un LDP koalīcija, 
LVP 

1996.9.- NRTP izvirzījusi uz vakanto NRTP locekļa vietu 

1997.g. – 2001.g. DPS LC, TB/LNNK, 
DPS, 
LSZ/KDS/LDP 

13. Dace Ķezbere 

2001.g. - 2005.g. 
 

LSDSP TP, LC, 
TB/LNNK, JP  
 

1997.8.- DPS izvirzījusi NRTP locekļa amatam no 
Demokrātiskās partijas „Saimnieks” 
2001.3.- kandidējusi Jūrmalas domes vēlēšanās Latvijas 
Sociāldemokrātiskās Strādnieku partijas sarakstā 
2001.10.- Saeima ievēlējusi par NRTP locekli (izvirzīja 
LSDSP) 
2004.12.- paziņojusi, ka nolēmusi atteikties no amata NRTP 

14. Mariss Andersons 1997.g. – 1999.g. LC LC, TB/LNNK, 
DPS, 
LSZ/KDS/LDP 

1993.6.- partijas LC biedrs-dibinātājs 
1993- 5. Saeimas vēlēšanās kandidējis LC sarakstā 
1995.9.- 6.Saeimas vēlēšanās kandidējis no LC saraksta 
1997.8.- LC izvirzījis NRTP locekļa amatam 
1998.10.- kandidējis 7.Saeimas vēlēšanās no Latvijas Ceļa 
saraksta  
1999.9.- LC izvirzījis par Nacionālās radio un TV padomes 
kandidātu 
2001.3.- kandidējis Rīgas Domes vēlēšanās savienības 
"Latvijas ceļš" sarakstā  
2001.10.- kandidējis Nacionālās Radio un Televīzijas padomes 
locekļa amatam (izvirzīja LC), bet netika ievēlēts 
 

 
15. 

 
Oļģerts Persijs

 
1997.g. – 2003.g. 

TB/LNNK LC, TB/LNNK, 
DPS, 

1993- 5. Saeimas vēlēšanās kandidējis „Tēvzemei un Brīvībai” 
sarakstā 
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LSZ/KDS/LDP Dzenītis 
2003.g. - 2005.g. JL, LPP, ZZS 

TB/LNNK 
16. Baldurs Apinis 1997.g. – 2001.g. DPS JL, LPP, ZZS, 

TB/LNNK 
 

1998.5.- apturējis darbību partijā, uzskatot, ka NRTP jābūt 
neitrālai institūcijai 
1999.11.- kļuvis par savienības LC biedru 
2001.11.- iesniedzis iesniegumu par izstāšanos no savienības 
„Latvijas ceļš”, jo LC neizvirzījis viņu NRTP locekļa amatam 

17. Ilmārs Šlāpins 1999.g. – 2003.g. TP TP, LC, 
TB/LNNK 

1999- Ministru prezidenta A.Šķēles padomnieks sabiedrisko 
attiecību jautājumos 
2004.12.- Ministru prezidenta A. Kalvīša padomnieks 
humanitārajos un kultūras jautājumos 

18. Everita Dāve 1999.g. – 2003.g. TP TP, LC, 
TB/LNNK  

Bijusi TP biedre  

1999.g. – 2003.g. LC TP, LC, 
TB/LNNK  

19. Imants Rākins 

2003.g. – 2005.g. JL JL, LPP, ZZS 
TB/LNNK 
 

2001.3.- kandidējis Rīgas Domes vēlēšanās savienības 
„Latvijas ceļš” sarakstā 
2005.3.- kandidējis Rīgas domes vēlēšanās no partijas JL 
saraksta 
2007.2.- atstājis partijas JL Rīgas domes frakciju pēc A. 
Aksekona atstādināšanas no Rīgas mēra amata  
2007.4.- kļuvis par apvienības TB/LNNK biedru, kļuvis par 
TB/LNNK Rīgas domes frakcijas biedru  

20. Jānis Sīkstulis 1999.g. – 2003.g. LSDSP TP, LC, 
TB/LNNK 

 

21. Dainis Stalts 1999.g. – 2001.g. TB/LNNK TP, LC, 
TB/LNNK 

1993- 5.Saeimas vēlēšanās kandidējis LNNK sarakstā 
1995.9.- 6.Saeimas vēlēšanās kandidējis no LNNK/LZP 
koalīcijas saraksta 
2001.3.- kandidējis Rīgas Domes vēlēšanās apvienības 
TB/LNNK sarakstā 
2002.10.- kandidējis 8.Saeimas vēlēšanās no TB/LNNK 
saraksta 
2008.2.- izstājies no apvienības TB/LNNK 

22. Ilze Pētersone 2001.g. – 2003.g. TB/LNNK TP, LC, 
TB/LNNK, JP  
 

2005.3.- kandidējusi Rīgas rajona Saulkrastu pilsētas ar lauku 
teritoriju domes vēlēšanās no partijas JL saraksta 

2001.g. – 2005.g.; TP TP, LC, 
TB/LNNK, JP 

23. Andris Mellakauls 

2005.gadā ievēlēts 
atkārtoti 

TP TP, JL, LPP, LZS  

1998- kļuvis par TP biedru 

24. Pēteris Bankovskis 2003.g. – 2004.g. TP JL, LPP, ZZD, 
TB/LNNK 

2004.5.- uzrakstīja atlūgumu, lūdzot viņu atbrīvot no darba 
NRTP, jo mediji norādīja uz iespējamo interešu konfliktu, 
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Avots: Dati apkopoti pēc ziņu aģentūras LETA arhīva materiāliem. 

 vienlaikus atrodoties Latvijas Kultūras fonda priekšsēdētāja 
amatā 

25. Aida Prēdele 2003.g. – 2007.g. TP JL, LPP, ZZS 
TB/LNNK 
 

1994- partijas LC biedrs-kandidāts 
2004.2.- izslēgts no savienības „Latvijas ceļš” par biedru 
naudas nemaksāšanu 

2003.g. – 2007.g.  ZZS JL, LPP, ZZS, 
B/LNNK 

26. Imants Skrastiņš 

2007.gadā ievēlēts 
atkārtoti 

ZZS TP, ZZS, LPP/LC, 
TB/LNNK 

1997.3.- kandidējis Rīgas domes vēlēšanās no Nacionālā 
Progresa partijas saraksta 
1998.10.- kandidējis 7.Saeimas vēlēšanās no LZS saraksta 
2000.5.- kļuvis par LZS biedru 
2002.10.- kandidējis 8.Saeimas vēlēšanās no ZZS saraksta 
 

27. Una Ulme-Sila 2003.g. – 2007.g. LPP  JL, LPP, ZZS, 
TB/LNNK 

Tēvs - Arvīds Ulme, Zaļās partijas līderis 
Bijusi premjera biedra A. Šlesera padomniece 

2004.g. – 2007.g.  TP ZZS, TP, LPP 28. Ingrīda Brigita 
Stroda 2007.gadā ievēlēta 

atkārtoti 
TP TP, ZZS, LPP/LC, 

TB/LNNK 

Žurnāliste   

2005.g. – 2007.g. JL  TP, JL, LPP, LZS 29. Dzintra Geka 
2007.gadā ievēlēta 
atkārtoti 

JL TP, ZZS, LPP/LC, 
TB/LNNK 

2003- piedalījusies partijas JL reklāmas kampaņas veidošanā 
pirms 8.Saeimas vēlēšanām 
2005.5 ievēlēta NRTP  

30. Andris Jakubāns 2005.g. – 2008.g. LPP  TP, JL, LPP, LZS  
31. Dārija Juškeviča ievēlēta 2005.gadā JL TP, JL, LPP, LZS 1992-1995 LR programmu direktore 

1996- kļuvusi par LR ģenerāldirektora vietnieci; programmu 
direktore 
2002.7.- iecelta par Latvijas televīzijas (LTV) atpūtas 
raidījumu daļas vadītāju 
2002.9.- LTV programmu daļu direktori 

32. Dace Buceniece ievēlēta 2007.gadā LPP/LC, TP TP, ZZS, 
LPP/LC, 
TB/LNNK 

 

33. Sergejs Kārītis ievēlēts 2007.gadā LPP/LC TP, ZZS, 
LPP/LC, 
TB/LNNK 

Bijis „Pirmā Baltijas kanāla” jurists 

34. Ābrams Kleckins ievēlēts 2007.gadā SC TP, ZZS, LPP/LC, 
TB/LNNK  

Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes pasniedzējs, 
asociētais profesors 
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5. pielikums  

Regulējošo institūciju finansēšanas mehānismi Eiropas valstīs 
     
Valsts  Valsts budžets Abonentmaksas vai Reklāmas Cits avots 
    licenču maksas ieņēmumi   
Albānija Jā       
NCRT         

Austrija       
„maksa par 

uzraudzību”, ko  

KommAustria       

maksā 
sabiedriskās un 

privātās 
        raidorganizācijas 
Beļģija (flāmu 
kop.) Jā       
VcvdM         
Beļģija (franču 
kop.) Jā       
CSA         
Bosnija-
Hercogovina   Jā   subsīdijas vai 
CRA       ziedojumi 

Bulgārija   
no radio un TV 

līdzekļiem   ziedojumi,  
CEM       citi avoti 

Kipra Jā 
Jā (no privātajām 

raidorg.); arī    soda naudas, 

CRTA   
pārbaužu, 

atjaunošanas maksas   subsīdijas 
Čehija Jā       
CRTB         
Dānija Jā       
RTB         
Igaunija Jā       
EBC         
Somija   Jā   Citi avoti 
FICORA         
Francija Jā       
CSA         
Vācija   2% no iekasētajām      
LMA   abonentmaksām     
Grieķija Jā       
NCRT         
Ungārija   1 % no iekasētajām     
ORTT   licenču maksām     
Īrija Jā       
BCI         
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Izraēla 

no 
Komunikāciju 

ministrijas       
CCSB budžeta       

Izraēla   

no privāto 
raidorganizāciju 

licenču     
2.regulators   maksām     

Itālija Jā   
0,035% no 

visu   
AGCOM     nacionālo   

      
operatoru 

ienāk.   
Latvija Jā       
NBCL         

Lietuva   

no privāto 
raidorganizāciju 

licenču 
0,8% no 
reklāmas     

RTC   
un konkursu dalības 

maksām 
ieņēmumiem 

  

Malta Jā 
Jā (no privātajām 

raidorg.)   Soda naudas 
BA apm. 60%       
Nīderlande   Jā Jā Citi avoti 
Cvdm         
Norvēģija Jā       
MMA         
Norvēģija Jā       
NMOA         
Polija Jā       
KRRIT         
Portugāle Jā       
AACSA         
Maķedonija   Apraides nodoklis     
Broad. Council         
Rumānija Jā       
C N A         
Slovākija Jā       
CBR         

Slovēnija Jā     
Nodeva par  
apgādāšanu 

Broad. Council       ar informāciju 

Spānija Jā Jā   
ienākumi no  
publikācijām 

CAC       un pētījumiem 
Spānija       Telecom licences 
CMT         
Zviedrija Jā       
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SBC         
Zviedrija Jā       
RTVV         
Šveice Jā       
OFCOM         
Šveice Jā       
UBI / AIEP         

Turcija 
Nacionālās 

Asambl. Jā Jā   
RTUK budžets       
Ukraina Jā       
NCRT         
Lielbritānija   Jā     
OFCOM         
Avots: NRTP 
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6. pielikums  

Regulējošo institūciju locekļu iecelšanas mehānismi Eiropas valstīs 

Valsts    Izpildvara    Likumdevējs  Citi 
Locekļus var 

atlaist 
Priekšsēdētāju 

ievēl 

  Valdība / 
Prezident

s Pārstāvju 
Augšpalāt

a 
Ties

u  Konkrētas     
  ministrija   palāta   vara grupas     
Albānija 
(NCRT)   nominē  nominē (6)       

Parlaments, ja 
tiek Parlaments 

NCRT   (1)  ieceļ (7)       
noraidīts gada 
pārskats   

Austrija ieceļ            Nē kanclers 
KommAustria (3)               
Beļģija (flāmu 
kop.) ieceļ            valdība valdība 
VcvdM (3)               
Beļģija (franču 
kop.) ieceļ     ieceļ (3)       Nē valdība 
CSA                 
Bosnija-
Hercogovina ieceļ            Nav informācijas Nav informācijas 
CRA                 
Bulgārija   ieceļ ieceļ (5)       Nē locekļi 
CEM   (4)             
Kipra ieceļ            Nē valdība 
CRTA (7)               

Čehija       ieceļ (13)       
Parlaments, ja 

tiek locekļi 

CRTB             
noraidīts gada 
pārskats   

Dānija ieceļ            Nē ministrs 
RTB (7)               
Igaunija      ieceļ (9)       Parlaments locekļi 
EBC                 
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Somija ieceļ            Nē valdība ieceļ 

FICORA 
ģenerāldirektor

u             ģenerāldirektoru 
Francija   ieceļ ieceļ (3) ieceļ (3)     Nē Prezidents 
CSA   (3)             
Vācija      ieceļ     ieceļ Katrā regulatorā locekļi 

LMA     
(skaits 

atšķiras)     
(skaits 

atšķiras) atšķirīgi   
Grieķija      ieceļ (9)       Nē Parlaments 
NCRT                 
Ungārija      ieceļ       Jā Premjerministrs 
ORTT      (vismaz 5)         un Prezidents 
Īrija ieceļ            valdība ar Parla- valdība 
BCI (7 - 10)           menta rezolūciju   
Izraēla ieceļ 13; 6 ir           Nav informācijas Nav informācijas 
CCSB valdības pārst.               

Izraēla ieceļ           Nē 
valdība pēc 
konsultāci- 

2.regulators (15)             jām ar daž. grupām 

Itālija     ieceļ ieceļ     Nav informācijas 
Premjerministrs 

(pēc 

AGCOM     (4) (4)       
Komunikāc. min. 

ierosin.) 
Latvija      ieceļ (9)       Nē locekļi 
NBCL                 
Lietuva   ieceļ  ieceļ (3)     ieceļ Nē locekļi 
RTC   (1)       (8)     

Malta   
ieceļ 

(prez. +         Nē 
Prezidents 
saskaņojot 

BA   vismaz 4)           ar valdību 
Nīderlande ieceļ (vismaz           Nē Ministrija saskaņā 
Cvdm 2 + prez.)             ar karaļa dekrētu 
Norvēģija ieceļ           Nē valdība ieceļ 
MMA ģenerāldirektor             ģenerāldirektoru 
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u 
Norvēģija ieceļ           Nē Kultūras min. ieceļ 

NMOA 
ģenerāldirektor

u             ģenerāldirektoru 

Polija   ieceļ ieceļ ieceļ     
Parlaments, ja 

tiek locekļi 

KRRIT   (3) (4) (2)     
noraidīts gada 
pārskats   

Portugāle ieceļ    ieceļ (5)   ieceļ ieceļ Nē tiesneši 
AACSA (1)       (1) (4)     
Maķedonija     ieceļ (9)       Parlaments locekļi 
Broad. Council                 

Rumānija ieceļ ieceļ ieceļ  ieceļ      
tā institūcija, 

kura locekļi 
C N A (3) (2) (3) (3)     iecēla   

Slovākija     
izvirza un 
ieceļ (9)     izvirza Parlaments locekļi 

CBR                 

Slovēnija     
nominē un 
ieceļ (7)       Nav informācijas Parlaments 

Broad. Council                 
Spānija ieceļ   ieceļ (9)       Nē valdība pēc locekļu 
CAC (1)             ierosinājuma 
Spānija ieceļ           Nē valdība 
CMT (7)               
Zviedrija ieceļ           Jā valdība 
SBC (7)               
Zviedrija ieceļ           Nē valdība ieceļ  

RTVV 
ģenerāldirektor

u             ģenerāldirektoru 

Šveice 
ieceļ direktoru 

un           Nē 
valdība ieceļ 

direktoru 
OFCOM direktora vietn.             un direktora vietn. 
Šveice ieceļ           Nav informācijas Federālā padome 
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UBI / AIEP (9)               
Turcija     ieceļ (9)       Nav informācijas Nav informācijas 
RTUK                 

Ukraina   ieceļ ieceļ (4)       
ja prezidents vai 

parla- locekļi 

NCRT   (4)         
ments izsaka 
neuzticību   

Lielbritānija ieceļ           nav noteikts 
Kultūras, mediju un 

sporta 
ITC (10)             Valsts sekretārs 

Lielbritānija ieceļ           nav noteikts 
Kultūras, mediju un 

sporta 
BSC (8)             Valsts sekretārs 

Lielbritānija ieceļ           nav noteikts 
Kultūras, mediju un 

sporta 
Radio Auth.               Valsts sekretārs 
Avots: NRTP 
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Summary 
The electronic media is a significant platform for developing active civic society, opinion 

forming, and public sphere in democracy. Although the free and independent electronic media is one 

of the fundamental democratic values, it requires a certain state regulation and media policy devel-

oping. Therefore, there is a need for broadcasting regulatory authority that monitors whether broad-

casters work according to the laws and objectives, which were the basis why they received broad-

casting license and the possibility to use public common recourses – the air space and the limited 

number of frequencies, as well.   

In order to ensure the independent media system functioning, democratic states generally set 

up an independent regulatory body that is not directly exposed to the national executive. Despite the 

formal autonomy of these bodies, there are different factors that may potentially limit the independ-

ence of broadcasting regulatory authorities and therefore they are not able to function free from in-

terference or pressure by political and economic interests. In Latvia these functions carry out Lat-

vian National Broadcasting Council (LNBC). 

The master paper is called – “The Evaluation of Risks Hindering Independence of Latvian 

National Broadcasting Council: Analysis and Suggestions”. The aim of the paper is to identify and 

to evaluate risks that hinder independence of Latvian National Broadcasting Council and to develop 

suggestions on how to prevent them effectively.  

The hypothesis of this paper is that the legislation of the Latvian broadcasting regulatory au-

thority includes risks of the political and economic influence that hinder the independent functioning 

of NRTP. According to the results of the research hypothesis was supported.  

The master paper is structured into two main parts – theoretical and empirical part. The theo-

retical part consists of two main chapters, firstly, including characteristics of the broadcasting regu-

latory authority and its main role and importance in democracy, the state’s role in regulation of 

broadcasting, the models of regulation, and, secondly, the characteristics of the role of the independ-

ent regulatory authority, factors to be considered to ensure the independence of regulatory authority, 

the importance of legislation quality in order to ensure the independence of regulatory authority. The 

empirical part consists of four main chapters, including, firstly, the identification of criteria to be 

taken into account in order to carry out the analysis and to identify risk factors. Secondly, it includes 

the legislation and National Broadcasting Council functioning analysis according to the identified 

criteria. Thirdly, it includes the identification of risk factors that hinder independence of Latvian Na-

tional Broadcasting Council functioning by political and economic influence. Fourthly, it includes 
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recommendations that are developed on how to prevent risks that hinder the independence of Na-

tional Broadcasting Council.  

According to the evaluation of the theoretical approaches and conclusions of researches 

about independent regulatory authorities, there were identified nine basic criteria for determining 

risk factors that hinder independence. These criteria are the main frame structure of the empirical 

research and analysis.  

The master paper is based on qualitative data analyses, using structured and semi-structured 

(questionnaire and information requests) interviews with media experts, former and current LNBC 

employees, deputies of political parties and Parliamentary Human Rights and Public Affairs Com-

mittee. In order to justify the risks identified, there is also gathered information in the media about 

LNBC activities and political decisions and bargaining in the context of its independence that prove 

identified risks; there is also gathered information of court judgments and other documentation that 

prove independence hindering risks. This data is the basis for the analysis of LNBC functioning 

According to the results of research, LNBC regulating legislation formally complies with 

two criteria - 1) the status of the regulatory authority; 2) preventing conflicts of interests. It is impor-

tant to take into consideration that these criteria comply formally. The unconformity of the next 

seven criteria proves the opposite. 1) regulatory authority in the political system; 2) the governance 

of broadcasting; 3) appointment and termination procedures; 4) funding system; 5) functions, pow-

ers and capacity of the broadcasting regulatory authority; 6) accountability; 7) public involvement in 

the work of LNBC.  
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Anotācija 
Neatkarīgi elektroniskie plašsaziņas līdzekļi ir viena no demokrātijas pamatvērtībām. Lai to 

nodrošinātu atbilstoši sabiedrības attīstības mērķiem, interesēm un vajadzībām, tie pieprasa noteiktu 

valsts politikas izstrādi, regulāciju un uzraudzību, ko parasti demokrātiskajās valstīs veic neatkarīga 

uzraudzības institūcija, kurai ir jāfunkcionē iespējami autonomi. Latvijā šo funkciju veic NRTP. 

Darba mērķis ir identificēt un izvērtēt NRTP neatkarību ierobežojošos riska faktorus Latvijas 

elektronisko plašsaziņas līdzekļu uzraudzības modeļa un politiskās sistēmas ietvaros un izstrādāt 

ieteikumus pēc iespējas efektīvākai šo risku novēršanai.  

Veicot teorētiskās literatūras un pētījumu izvērtējumu, identificēti deviņi neatkarību 

noteicošie kritēriji, kas veido darba empīriskā pētījuma ietvaru un analīzes pamata struktūru NRTP 

normatīvā regulējuma un darbības izvērtēšanai. NRTP darbības analīze veikta, balstoties uz 

empīriskā pētījuma datiem, kas iegūti, izmantojot kvalitatīvās pētniecības metodes, veicot daļēji 

strukturētas un strukturētas intervijas (aptauja, informācijas pieprasījums) ar mediju ekspertiem, 

bijušajiem un esošajiem NRTP locekļiem, Saeimā pārstāvētajām politiskajām partijām, Saeimas 

atbildīgās Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas pārstāvi, kā arī apkopojot plašsaziņas 

līdzekļos konstatētos faktus un iesaistīto pušu argumentāciju un dokumentus, kas pamato 

problēmjautājumu NRTP darbībā.  

Pētījumā secināts, ka NRTP regulējošajā likumdošanā iekļautās normas formāli atbilst 

diviem neatkarību noteicošajiem kritērijiem – 1) uzraudzības institūcijas statuss; 2) interešu 

konflikta novēršana. Neatkarību ierobežojošie riski tika identificēti pēc septiņu kritēriju analīzes, 

kuru ietekme konstatēta NRTP darbībā, kā rezultātā var secināt, ka formāla atbilstība diviem 

kritērijiem nenodrošina iespējami neatkarīgu NRTP darbību: 1) elektronisko mediju uzraudzības 

institūcija politiskajā sistēmā; 2) raidorganizāciju pārvaldes modelis; 3) iecelšanas un atcelšanas 

kārtība; 4) finansēšanas sistēma; 5) uzraudzības institūcijas funkcijas, pilnvaras un kapacitāte; 6) 

uzraudzības institūcijas atskaitīšanās sistēma, atbildība; 7) sabiedrības iesaiste uzraudzības darbā, 

kas pierāda, ka tā ietver neatkarības no politiskās un ekonomiskās ietekmes riska faktorus.  

Darbā izvirzītā hipotēze „Latvijas elektronisko plašsaziņas līdzekļu uzraudzības institūcijas 

normatīvais regulējums ietver neatkarības no politiskās un ekonomiskās ietekmes riska faktorus, kas 

ierobežo neatkarīgu NRTP darbību” tiek pierādīta, mērķis sasniegts. Rezultāti liecina, ka NRTP 

neatkarību ierobežojošie politiskās ietekmes riska faktori pamatā ir saistāmi ar iecelšanas un 

atcelšanas kārtību un finansēšanas sistēmu, savukārt ekonomiskās - ar apraides licenču piešķiršanas 

kārtību un satura uzraudzību - īpaši reklāmas jomā. Šie riski teorētiski tiek uzskatīti par primāri 
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novēršamajiem politiskās un ekonomiskās ietekmes riska faktoriem, kas Latvijas situācijā joprojām 

pastāv.   


