PRIEKŠVĒLĒŠANU PERIODA MONITORINGS 2018. GADA JŪLIJĀ

I NEPLP KOMPETENCE
Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome atbilstoši Elektronisko plašsaziņas
līdzekļu likuma 57. un 60.pantā noteiktajai kompetencei uzrauga, lai elektroniskie plašsaziņas
līdzekļi ievērotu Satversmi, Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumu, kā arī citus likumus,
tostarp Priekšvēlēšanu aģitācijas likumu, jo viens no NEPLP uzdevumiem priekšvēlēšanu
aģitācijas periodā ir uzraudzīt, lai priekšvēlēšanu aģitācijas materiāli elektronisko plašsaziņas
līdzekļu radio un televīzijas programmās tiktu izvietoti atbilstoši Priekšvēlēšanu aģitācijas
likuma prasībām, kā arī, lai elektroniskie plašsaziņas līdzekļi ievērotu likumā noteiktos
aizliegumus un uzliktos pienākumus.
2018.gada jūlija mēnesī NEPLP ir veikusi izplatīto radio un televīzijas programmu, un
pakalpojumu pēc pieprasījuma katalogu monitoringu, tāpat ticis analizēts arī tas, kādas
partijas un partiju apvienības visbiežāk pieminētas konkrētās televīzijas un radio programmās,
tādējādi izdarot secinājumus par dažādu politisko spēku atspoguļojumu gan sabiedriskajos,
gan komerciālajos elektroniskajos plašsaziņas līdzekļos.
II KOMERCIĀLIE ELEKTRONISKIE PLAŠSAZIŅAS LĪDZEKĻI
1. Radio programmas
Veicot radio raidījumu analīzi, NEPLP konstatē, ka politisko partiju un politiķu
atspoguļojums lielākoties ir saistīts Saeimas vai Ministru kabineta darbu, konkrētās dienas vai
nedēļas aktualitātēm, kā arī atsevišķu partiju vai politiķu veiktajām darbībām un izplatītajiem
paziņojumiem. Respektīvi, lielākoties radio programmās politiķu un partiju darbības tiek
atspoguļotas ziņu raidījumu ietvaros, informējot klausītājus par aktualitātēm politikā. Šāda
tendence ir sevišķi izteikta komerciālajās radio programmās, kuru ziņu raidījumu saturu
politisko aktualitāšu kontekstā būtībā veido ziņu aģentūru sagatavotie materiāli. Minētais
liecina, ka ievērojama daļa atspoguļoto politisko aktualitāšu radio programmās, iespējams, ir
balstītas tikai ziņu aģentūru radītajā saturā, bez elektroniskā plašsaziņas līdzekļa veiktas
analīzes un citu žurnālistikas metožu izmantošanas. Tādējādi ziņu aģentūras pastarpināti
ietekmē medijos pieejamo informāciju, kura sasniedz ievērojamu sabiedrības daļu. Tuvojoties
13.Saeimas vēlēšanām, politisko partiju pārstāvji tiek aicināti piedalīties ar atsevišķos
diskusiju raidījumos un intervijās, taču nav novērots, ka kādā radio programmā būtu īpaši
izceltas konkrētas politiskās partijas vai to pārstāvji. Tāpat radio programmās arvien biežāk
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izskan politisko partiju nosaukumi saistībā ar sabiedriskās domas aptaujas rezultātiem par
politisko partiju un partiju apvienību popularitāti, tuvojoties Saeimas vēlēšanām.
2018. gada jūlijā izplatītajā radio programmu saturā NEPLP nav konstatējusi Priekšvēlēšanu
aģitācijas likuma pārkāpumus. Par minēto periodu NEPLP nav saņēmusi iesniegumus vai
sūdzības par iespējamiem Priekšvēlēšanu aģitācijas likuma pārkāpumiem.
2. Televīzijas programmas
Televīzijas programmu monitoringa dati norāda, ka, līdzīgi kā radio programmās, politisko
partiju un politiķu atspoguļojums galvenokārt saistīts ar Saeimas vai Ministru kabineta darbu,
konkrētās dienas vai nedēļas aktualitātēm, kā arī atsevišķu partiju vai politiķu veiktajām
darbībām un izplatītajiem paziņojumiem. Tomēr atšķirībā no radio programmu raidījumiem,
televīzijas raidījumos ir novērojuma plašāka atspoguļoto notikumu analīze, iesaistot dažādu
viedokļu paudējus, tostarp nozaru ekspertus u.tml. Līdz ar to pretēji novērotajai tendencei
radio programmu saturā, televīzijas raidījumu veidotāji mazina ziņu aģentūru ietekmi uz
mediju darba kārtību un saturu, kas nonāk līdz iedzīvotājiem.
NEPLP konstatē, ka televīzijas raidījumos, atšķirībā no radio programmu raidījumiem, tiek
nodrošināta politiķu līdzdalība. Tā piemēram, vislielākā politiķu līdzdalība vērojama
elektroniskā plašsaziņas līdzekļa AS “TV Latvija” programmas “RīgaTV 24” raidījumos,
kuros par aktualitātēm regulāri tiek intervēti vai aicināti piedalīties diskusijās dažādu politisko
partiju pārstāvji. No monitoringa datiem izriet, ka nav konstatējams tiešs vai netiešs atbalsts
atsevišķu politisko partiju popularizēšanai, ņemot vērā, ka piedalīties tiek aicināti dažādu
politisko partiju un partiju apvienību pārstāvji (sk. Tabulu Nr. 1). Padome norāda, ka
2018.gada jūlija mēnesī citās komerciālajās televīzijas programmās, piemēram, tādās kā
“LNT”, “TV3”, “Pirmais Baltijas Kanāls Latvija” politiķu aktivitāte ir salīdzinoši zema –
politiskās partijas, partiju apvienības un deputātu kandidāti pārsvarā tiek atspoguļoti ziņu
raidījumos, tostarp arī intervijās, taču skatītājiem netiek demonstrēti īpaši raidījumi, kuros par
aktualitātēm aicināti diskutēt dažādu politisko partiju un partiju apvienību pārstāvji. Tiek
prognozēts, ka, tuvojoties vēlēšanām, diskusiju raidījumi ar politisko partiju un partiju
apvienību pārstāvju piedalīšanos tiks demonstrēti arī šajās televīzijas programmās, līdz ar to
augs arī partiju, partiju apvienību un deputātu kandidātu publicitāte. Ievērojot minēto,
attiecībā uz televīzijas programmām, kurās tiks demonstrēti priekšvēlēšanu diskusiju
raidījumi un citi raidījumi ar partiju, partiju apvienību un deputātu kandidātu piedalīšanos,
tiks kāpināta arī monitoringa intensitāte šajās programmās un attiecīgi izdarīti plašāki
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secinājumi par dažādu politisko spēku un deputātu kandidātu atspoguļojumu komerciālajās
televīzijas programmās, tuvojoties Saeimas vēlēšanām.
Tā kā atsevišķās televīzijas programmās ir konstatējama politisko partiju pārstāvju dalība
raidījumos, Padome vērš elektronisko plašsaziņas līdzekļu uzmanību uz Priekšvēlēšanu
aģitācijas likuma 3. panta pirmo daļu, kas noteic, ka slēptā priekšvēlēšanu aģitācija ir aizliegta.
Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs slēptu priekšvēlēšanu aģitāciju skaidro kā
jebkuru publisku darbību, kuras mērķis ir tieši vai netieši publiski popularizēt kādu politisko
partiju vai to apvienību un deputāta kandidātu, aicinot par to balsot, vai arī, paužot negatīva
rakstura informāciju, aicinot balsot pret kādu politisko partiju vai deputāta kandidātu. 1 Kā
vienu no slēptās priekšvēlēšanu aģitācijas izpausmes veidiem Korupcijas apkarošanas un
novēršanas birojs norāda uz gadījumiem, kad žurnālists, neuzdodot konkrētus jautājumus, ļauj
deputāta kandidātam netraucēti izteikties, izvēlēties sarunas tēmu un virzību, vai uzdodot
jautājumus, lai izceltu deputāta kandidāta personības pozitīvās iezīmes.2 Tāpat norādīts, ka
politiskās partijas vai deputāta kandidāta parādīšanās bez pamatota iemesla var tikt kvalificēta
kā slēptā priekšvēlēšanu aģitācija.3 Arī vienpusīgs raidījums, kurā nav sabalansēti atspoguļoti
iesaistīto pušu viedokļi var tikt kvalificēts kā slēptā priekšvēlēšanu aģitācija.4
Ievērojot to, ka AS “TV Latvija” programmā “RīgaTV 24” demonstrētajos raidījumos
piedalīties un diskutēt bieži ir aicināti politisko partiju un partiju apvienību pārstāvji, NEPLP
ir pievērsusi pastiprinātu uzmanību programmā “RīgaTV 24” izvietoto raidījumu atbilstībai
priekšvēlēšanu aģitācijas likumā noteiktajām prasībām par priekšvēlēšanu aģitācijas
izvietošanu. Veicot programmā izvietoto raidījumu monitoringu un izvērtējot un analizējot
konkrētus raidījumus ar nozares ekspertu un politisko partiju un partiju apvienību pārstāvju
piedalīšanos, NEPLP ir vērtējusi, vai raidījumos nav saskatāmas slēptas priekšvēlēšanu
aģitācijas pazīmes. NEPLP sīkāk analizējusi konkrētu raidījumu saturu, diskusijas dalībnieku
izteikumus un darbības, kā arī raidījuma vadītāja rīcību un ir saskatījusi slēptas priekšvēlēšanu
aģitācijas pazīmes raidījumā “Nacionālo interešu klubs”. Ņemot vērā, ka šis ir pirmais
konstatētais šāda veida pārkāpums AS “TV Latvija” darbībā, Padome ir brīdinājusi
elektronisko plašsaziņas līdzekli un aicinājusi turpmāk ievērot priekšvēlēšanu aģitācijas
izvietošanas noteikumus, kā arī informējusi, ka atkārtota pārkāpuma konstatēšanas gadījumā

Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja Informatīvais materiāls par priekšvēlēšanu aģitācija
ierobežojumiem. Pieejams: https://www.knab.gov.lv/upload/2018/velesanas/info_mat_01062018_1.pdf
2
Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja Informatīvais materiāls par priekšvēlēšanu aģitācija
ierobežojumiem. Pieejams: https://www.knab.gov.lv/upload/2018/velesanas/info_mat_01062018_1.pdf
3
Ibid.
4
Ibid.
1

3

NEPLP uzsāks administratīvo lietvedību un piemēros elektroniskajam plašsaziņas līdzeklim
sodu Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā noteiktajā kārtībā.
Ievērojot minēto, elektroniskajiem plašsaziņas līdzekļiem, pieļaujot politisko partiju pārstāvju
dalību raidījumos, ir jānodrošina to atbilstība augstiem žurnālistikas standartiem, kā arī jāspēj
profesionāli vadīt raidījumus, nedodot uzaicinātajiem politiķiem iespēju tieši vai netieši aģitēt
par vai pret kādu politisko partiju vai deputāta kandidātu. Pretējā gadījumā pastāv risks
pārkāpt Priekšvēlēšanu aģitācijas likuma 3. panta pirmajā daļā noteikto slēptās priekšvēlēšanu
aģitācijas aizliegumu, par ko elektroniskajiem plašsaziņas līdzekļiem ir paredzēta
administratīvā atbildība Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 204.2 pantā.
2018. gada jūnijā izplatītajā televīzijas programmu saturā NEPLP nav saņēmusi skatītāju
iesniegumus vai sūdzības par varbūtējiem priekšvēlēšanu aģitācijas likuma pārkāpumiem.
III SABIEDRISKIE ELEKTRONISKIE PLAŠSAZIŅAS LĪDZEKĻI
Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma 66. panta pirmā daļa noteic: “Sabiedriskie
elektroniskie plašsaziņas līdzekļi nodrošina informāciju, kas nepieciešama, lai katrs
sabiedrības loceklis varētu veidot pamatotu un brīvu viedokli.” Tā paša panta otrā daļa nosaka,
ka “sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu programmas tiek veidotas atbilstoši
augstām ētikas un kvalitātes prasībām un atspoguļo sabiedrības uzskatu dažādību.
Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu programmās nedrīkst atspoguļot tikai atsevišķu
politisko, ideoloģisko, ekonomisko, reliģisko vai citu grupu intereses.”, savukārt panta trešā
daļa paredz: “Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu programmu veidošanā tiek
ievērota Latvijas sabiedrības dažādība sociālajā, ekonomiskajā, reģionālajā, izglītības,
kultūras un reliģijas ziņā, respektējot cilvēka tiesības un pamatbrīvības, visu cilvēku
vienlīdzību likuma priekšā, uzskatu un izteiksmes brīvību, tiesības brīvi saņemt un izplatīt
informāciju, nevainīguma prezumpciju, personiskās dzīves, kā arī goda un cieņas
neaizskaramību.” Ar minētajām tiesību normām likumdevējs ir uzsvēris sabiedrisko
elektroniskā plašsaziņas līdzekļu veidoto programmu nozīmi un ietekmi sabiedrības viedokļa
veidošanā par aktualitātēm politikā, ekonomikā, sociālajā un izglītības jomā, aizsardzības u.c.
jautājumos. Līdz ar to likumdevējs ir noteicis sabiedriskajiem elektroniskajiem plašsaziņas
līdzekļiem sevišķi augstus standartus programmu un raidījumu veidošanā. Arī Elektronisko
plašsaziņas līdzekļu likuma 71. panta pirmā daļa nosaka konkrētus uzdevumus, kas izpildāmi
sabiedriskajiem elektroniskajiem plašsaziņas līdzekļiem, veidojot to radio un televīzijas
programmas.
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Ņemot vērā Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā noteiktos sabiedrisko elektronisko
plašsaziņas līdzekļu programmu veidošanas uzdevumus un standartus, konstatējams, ka
sabiedrisko mediju saturā ir izvērstāka un padziļinātāka aktualitāšu, tostarp politisko
aktualitāšu, analīze. Sabiedriskie mediji, izmantojot ziņu dienesta resursus, veicot notikumu
izpēti un analīzi, nepaļaujoties uz ziņu aģentūru radīto saturu, mazina ziņu aģentūru ietekmi
uz mediju darba kārtību un saturu, kas nonāk līdz iedzīvotājiem, nodrošinot alternatīvu
notikumu atspoguļojumu. 2018.gada jūlija mēnesī tādās elektronisko plašsaziņas līdzekļu
programmās kā LTV1 un LR1 politiskās aktualitātes tiek atspoguļotas ne tikai ziņu
raidījumos, bet arī intervijās un diskusiju raidījumos, kuros aicināti piedalīties gan dažādu
politisko partiju pārstāvji, gan nozares eksperti. Jāuzsver, ka, veidojot raidījumu ciklu,
raidījumā pieļaujama atsevišķa viedokļa atspoguļošana, tomēr pašam ciklam kopumā ir
jāatspoguļo uzskatu dažādība par attiecīgo tēmu. Skatītājiem un klausītājiem iepriekš
jāpaziņo, ka cikls radīts ar nodomu sniegt līdzsvarotu priekšstatu par attiecīgo problēmu.
Jūlija mēnesī aktualitātes un atspoguļotie politiķu viedokļi galvenokārt bijuši saistīti ar partiju
nostāju jautājumā par atklātām Valsts prezidenta vēlēšanām, iespējamo sadarbību starp
dažādām partijām, ja tām izdosies iekļūt nākamajā Saeimā, kā arī ziņu un diskusiju raidījumos
atspoguļota informācija par politiskajām partijām, kuras jau bija iesniegušas deputātu
kandidātu sarakstus 13.Saeimas vēlēšanām, vairākkārtīgi tikuši nosaukti arī šo partiju un
partiju apvienību sarakstu līderi.
2018. gada jūlijā izplatītajā sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu programmu saturā,
NEPLP nav konstatējusi Priekšvēlēšanu aģitācijas likuma pārkāpumus. Par minēto periodu
NEPLP nav saņēmusi iesniegumus vai sūdzības par iespējamiem Priekšvēlēšanu aģitācijas
likuma pārkāpumiem.

IV SECINĀJUMI
Vērtējot izplatīto programmu saturu kopumā, NEPLP secina, ka 2018. gada jūlijā politisko
partiju un politiķu aktivitāte salīdzinājumā ar aktivitāti 2018.gada jūnija mēnesī ir augusi, taču
tā joprojām ir zema. Jūlijā kopējā publicitāte visaugstākā bijusi tādiem politiskajiem spēkiem
kā sociāldemokrātiskā partija Saskaņa (20.07%) un Zaļo un zemnieku savienība (19.58%),
bieži pieminētas arī tādas politiskās partijas un partiju apvienības kā Nacionālās apvienība,
Jaunā Vienotība un Jaunā konservatīvā partija. Jāatzīmē, ka medijos, kuru programmas tiek
veidotas latviešu valodā, visbiežāk pieminētais politiskais spēks ir Zaļo un zemnieku
savienība, turpretim medijos, kuru programmas tiek veidotas krievu valodā, visbiežāk
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pieminēta Sociāldemokrātiskā partija Saskaņa. Kopējā publicitāte televīzijas programmās
vislielākā ir bijusi Zaļo un zemnieku savienībai, taču radio programmās pirmajā vietā
pārliecinoši ierindojas Saskaņa, otrajā vietā - Zaļo un zemnieku savienība, bet kā trešo
ierindojot Nacionālo apvienību.
Kopējā Saskaņas popularitāte ir skaidrojama ar to, ka dažādu partiju pārstāvjiem nākas
atbildēt uz žurnālistu jautājumiem par to, ar kādiem politiskajiem spēkiem tās būtu gatavas
sadarboties un, iespējams, veidot koalīciju. Tostarp tiek noskaidrots viedoklis par iespējamo
sadarbību ar Saskaņu. Savukārt Zaļo un zemnieku savienības augstā publicitāte skaidrojama
ar to, ka gan Ministru prezidents Māris Kučinskis gan finanšu ministre Dana Reizniece-Ozola
pārstāv Zaļo un zemnieku savienību. Šo politiķu viedokļi bieži tiek atspoguļoti sižetos, kas
saistīti ar dažādiem finanšu jautājumiem, tostarp arī citu partiju solījumiem potenciālajiem
vēlētājiem. Jaunās konservatīvās partijas publicitātes kāpums salīdzinājumā ar jūnija mēnesi
skaidrojams ar apstākli, ka tieši šī partija bija pirmā, kura Centrālajā vēlēšanu komisijā
iesniedza savu deputātu kandidātu sarakstu 13.Saeimas vēlēšanām, līdz ar to elektroniskajos
plašsaziņas līdzekļos vairākkārtīgi tika nosaukti gan partijas sarakstu līderi, tāpat atspoguļots
arī partijas līderu viedoklis atsevišķos jautājumos.
Jūlija mēnesī izplatītie elektronisko plašsaziņas līdzekļu raidījumi līdzīgi kā jūnija mēnesī
galvenokārt ir balstīti Saeimas un Ministru kabineta darba atspoguļojumā un attiecīgo
amatpersonu komentāru izplatīšanā. Par kopumā salīdzinoši zemo aktivitāti liecina arī fakts,
ka NEPLP 2018. gada jūlijā izplatītajā radio un televīzijas programmu saturā ir konstatējusi
tikai vienu pārkāpumu, kā arī NEPLP nav saņēmusi nevienu iesniegumu vai sūdzību par
iespējamiem normatīvo aktu pārkāpumiem. Medijs, kas 2018. gada jūlijā aktīvi nodrošināja
politisko aktualitāšu atspoguļojumu un politiķu līdzdalību raidījumos ir AS “TV Latvija”, kas
veido televīzijas programmu “RīgaTV 24”.
Tuvojoties Saeimas vēlēšanām politisko partiju, partiju apvienību un deputātu kandidātu
atspoguļojums radio un televīzijas raidījumos turpina augt, taču 2018.gada jūlija mēnesī,
kamēr aktivitāte saglabājas salīdzinoši maza, nav saskatāmi precedenti, ka kāda televīzijas vai
radio programma īpaši izceltu vai atspoguļotu tikai kāda konkrēta politiskā spēka deputātu
kandidātus, to darbības vai viedokli.
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Tabula Nr. 1
Datums
02.07.2018

Programma Raidījums
RīgaTV 24 Kārtības rullis

02.07.2018

RīgaTV 24

03.07.2018

RīgaTV 24

03.07.2018

RīgaTV 24

Dalībnieki
Augusts
Brigmanis
(ZZS), Hosams Abu Meri
(Jaunā
vienotība),
Vjačeslavs Dombrovskis
(Saskaņa), Lato Lapsa

Tēmas
1) Politiskais spiediens Latvijā –
ietekme un sekas
2) Māris Kučinskis: Tik “melnas”
priekšvēlēšanas nav piedzīvotas
3) Nacionālā apvienība atdos atpakaļ
2000 euro saņemto ziedojumu
4) Rimšēviča lieta – starp politiku un
tiesiskumu
5) Cik Latvijas politikā ir prokremlisku
partiju?
6) “Čekas maisu” atvēršana
7) Vai svarīgi, kas atbalsta partiju?
TOP 5
Rihards
Kozlovskis 1) Bunkus slepkavība
(Jaunā vienotība)
2) Vācija panākusi Latvijas piekrišanu
par migrantu atpakaļuzņemšanu
3) “Vairāk saules” kriminālprocess
4) Dziesmu un deju svētkos aizliegts
izmantot dronus
5) Rosina ļaut atgriezties dienestā
atlaistiem
iekšlietu
sistēmas
amatpersonām
Dienas personība Armands Krauze (ZZS)
1) Sausuma radītā ietekme uz
ar Veltu Puriņu
lauksaimniecību
2) OIK maksājumu pārtraukšana
3) Baltijas elektrotīklu sinhronizācija
ar kontinentālo Eiropu
4) Nepietiekama
ministru
komunikācija ar sabiedrību
5) Politiķu partejiskās piederības
maiņa
6) Par augstskolu mācībspēku valsts
valodas zināšanām
7) Partiju un politiķu reitingi
8) Iespējamās vienošanās koalīcijas
veidošanai
Preses klubs
Andris Sprūds, Ingūna 1) Vai Latvijā nepieciešams “lētais”
Sudraba (NSL), Māris
darbaspēks
Gulbis (JKP)
2) Itālijas prezidentam piešķirs Triju
Zvaigžņu ordeni
3) Taksometru tarifi lidostā
4) Par līdzekļu piešķiršanu pāvesta
vizītes izdevumiem
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04.07.2018

RīgaTV 24

Preses klubs

05.07.2018

RīgaTV 24

Dienas personība Janīna
ar Veltu Puriņu
(NA)

05.07.2018

RīgaTV 24

TOP 5

Nauris Puntulis (NA),
Sandijs
Semjonovs,
Andris
Skride
(Attīstībai/Par!)

Kursīte-Pakule

Māris Kučinskis (ZZS)

5) “Ātros kredītus” visbiežāk ņem
parādu segšanai
6) Vācija pie robežas ar Austriju
veidos migrantu tranzīta centrus
1) Par studijām privātajās augstskolās
tikai latviešu valodā
2) Par Raimonda Vējoņa kandidēšanu
otrajam termiņam
3) Lauku skolās centralizēto eksāmenu
rezultāti zemāki, nekā pilsētās
4) Šogad vēsturiski lielākais izkritušo
skaits matemātikas centralizētajā
eksāmenā
5) Ierobežos ārstu iespējas valsts
apmaksātu pakalpojumu sniegšanā
6) “Nanoūdens” lietā Rīgas Satiksmei
izteikts brīdinājums
7) Bloķēta pieeja Vikipēdijas vietnei
latviešu valodā
8) Datu regula: Kā pareizi publicēt foto
sociālajos tīklos
9) Par rosinājumu aizliegt spēļu zāles
Rīgā
10)
Dziesmu un deju svētku
apdrošināšanas izmaksas
1) Dziesmu un deju svētki
2) Latvijas folklora
3) Par grāmatu “Daba krāsos, dzilna
auž”
4) Oficiālā saziņā jāizmanto tikai
latviešu valoda
5) Par nepatiesajām ziņām par
Kursītes-Pakules
partejiskās
piederības maiņu
6) Filma “Kriminālās
ekselences
fonds”
7) Par jaunu cilvēku dalību politikā
1) Džastina Trudo vizīte
2) Par aplokšņu algām un “ātrajiem
kredītiem”
3) Par VID ģenerāldirektora amata
konkursu
4) Iespējamā informācijas noplūde
Rimšēviča un Martinsona lietā
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05.07.2018

RīgaTV 24

Preses klubs

Kārlis Šadurskis (Jaunā
vienotība), Ieva Brante
(LRA), Juris Cālītis

08.07.2018

RīgaTV 24

Nacionālo
interešu klubs

09.07.2018

RīgaTV 24

Kārtības rullis

Ringolds Balodis (NA),
Aldis Gobzems (KPV
LV), Sandris Točs, Veiko
Spolītis (Jaunā vienotība)
Jūlija
Stepaņenko
(Saskaņa),
Imants
Parādnieks (NA), Edgars
Jaunups (Attīstībai/Par!),
Filips Rajevskis

10.07.2018

RīgaTV 24

TOP 5

Ināra Mūrniece (NA)

10.07.2018

RīgaTV 24

Kur tas
apraksts?

suns Normunds Bergs, Edgars
Jaunups (Attīstībai/ Par!)

5) Par pieprasītākajām profesijām un
studiju programmām
1) Iespējamā informācijas noplūde no
KNAB
2) Iespējamā
VDK
izmeklēšanas
komisijas diskreditēšana
3) Pedagogu deficīts
4) Pieprasītākās studiju programmas
5) Darba devēju ieteiktākās augstskolas
6) “Ātrie kredīti”
7) Sods par viedierīču izmantošanu pie
stūres
1) Politisko partiju “sarkano līniju”
veidošana
2) Sadarboties vai nesadarboties ar
politisko partiju Saskaņa
1) “Jājamzirdziņi” politikā jeb kā iekļūt
Saeimā
2) Valsts prezidenta institūts
3) Anrija Matīsa pievienošanās partijai
Saskaņa
4) Laimdota Straujuma: Ja vidējā alga
būs 1200 euro, cilvēki gribēs dzīvot
Latvijā
5) Partiju finansēšana
6) Valsts
suverenitāte
Eiropas
Savienībā
1) Kanāda uz četriem gadiem pagarina
NATO bataljona vadību Latvijā
2) Valsts kase plāno aizņemties 3
miljardus euro
3) KNAB vērtēs Saeimas deputātiem
izmaksātās kompensācijas
4) Par Lielbritānijas ārlietu ministra
atkāpšanos
5) Par aizvadītajiem Dziesmu un deju
svētkiem
1) Raimonda Vējoņa iespēja tikt
pārvēlētam
2) Politiskie skandāli
3) Nerezidenti Latvijas bankās
4) “Tirdzniecības karu” ietekme uz
Latviju
5) Donalda Trampa izteikumi par
NATO
9

11.07.2018

RīgaTV 24

Dienas personība Kārlis Šadurskis (Jaunā
ar Veltu Puriņu
vienotība)

11.07.2018

RīgaTV 24

TOP 5

Lolita Čigāne
vienotība)

11.07.2018

RīgaTV 24

Preses klubs

Filips
Rajevskis,
Aleksandrs
Kiršteins
(NA), Aigars Bikše

12.07.2018

RīgaTV 24

TOP 5

Jānis
(Saskaņa)

(Jaunā

Ādamsons

6) Studiju programmu izvēles
1) Izglītības un zinātnes ministrijas trīs
modeļi efektīvākai pārejai uz
mācībām valsts valodā
2) Par diasporas bērnu latviešu valodas
prasmēm
3) Valsts valodas zināšanu prasības
augstskolu rektoriem
4) Vai valodu noteikumi privātajām
augstskolām netraucēs izglītības
eksportam
5) Atlikts lēmums par mācību
uzsākšanu no 6 gadu vecuma
6) Izmaiņas valsts skolās no rudens
7) Izglītības un zinātnes ministrijas
atbalsts Latvijas zinātnei un sportam
8) Vienotība un Jaunā vienotība
1) Latvijā lielākais iedzīvotāju skaita
samazinājums Eiropas Savienībā
2) Par Donalda Trampa ietekmi uz
NATO
3) Par vēlēšanu iecirkņiem ārvalstīs
4) Par Dziesmu un deju svētku
infrastruktūras attīstību
5) Par ārvalstu noguldījumiem Latvijas
bankās
1) NATO samits Briselē
2) Tēriņi aizsardzībai
3) Autoceļu remonti
4) Imants Kalniņš: Latvijas politika ir
pārnacionālo interešu apkalpošana
5) 5G ieviešana
6) Uzņēmumu ilgtspēja atkarīga no
vadītāju zināšanām
7) Studentiem neziņa par darba
iespējām nākotnē
8) Latvijā straujākais dzīvokļu cenu
kāpums Eiropas Savienībā
1) NATO
dalībvalstu
tēriņi
aizsardzībai
2) Kanāda
palielinās
karavīru
klātbūtni Latvijā
3) ABLV
anulēta
licence
kredītiestādes darbībai
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12.07.2018

RīgaTV 24

13.07.2018

RīgaTV 24

16.07.2018

RīgaTV 24

16.07.2018

RīgaTV 24

16.07.2018

RīgaTV 24

17.07.2018

RīgaTV 24

4) Eksperti:
Vidējā
alga
būtu
jāpalielina līdz 1440 euro
5) Zilaļģes Rīgas jūras līcī
Preses klubs
Edgars Tavars (ZZS), 1) NATO samits Briselē un dalībvasltu
Otto Ozols, Vija Kilbloka
tēriņi aizsardzībai
2) Pētnieks: Donalds Tramps rada
krīzes, lai pats izskatītos labi
3) Vidējā alga būtu jāpalielina līdz
1440 euro
4) Pieaudzis mirušo skaits darba vietās
veselības problēmu dēļ
5) Nebūs
nepieciešama
sanitārā
grāmatiņa uzsākto darbu
6) Jūras krastu uzkopšana
7) Pāvilostas mājas-kuģa pārvietošana
Globuss
Raimonds
Bergmanis Par notikušo NATO samitu Briselē
(ZZS), Mārtiņš Hiršs, ar
telefona
starpniecību
raidījumam pievienojas
Rihards Kols (NA)
Speciālizlaidums: Andis Kudors, Artis Trampa un Putina samits Helsinkos
Helsinkos notiek Pabriks (Attīstībai/Par!)
Trampa un Putina
samits
Preses klubs
Inese
Lībiņa-Egnere 1) Trampa un Putina samits Helsinkos
(Jaunā
vienotība), 2) Eiropas Savienība aicina ASV, Ķīnu
Mārtiņš Āboliņš, Valdis
un Krieviju novērst tirdzniecības
Birkavs
karu
3) Saeimas vēlēšanas novēros EDSO
pārstāvji
4) Kādām
profesijām
piesaistīt
ārzemniekus
5) Nerezidenti Latvijas bankās
6) Atteikšanās no OIK
Kārtības rullis
Jurģis Liepnieks, Jānis 1) Populisms Latvijas politikā
Dombrava (NA), Ingūna 2) Trampa politika attiecībā pret
Sudraba (NSL), Andrejs
Eiropas Savienību
Mamikins (LKS)
3) Pāvesta vizīte Latvijā
4) VID
ģenerāldirektora
amata
konkurss
5) Latvija nākotnē būs nacionāla vai
internacionāla valsts
Dienas personība Edgars Rinkēvičš (Jaunā 1) Helsinku samits: Tā rezultāts?
ar Veltu Puriņu
vienotība)
2) Aktualitātes ārpolitikā un to
ietekme uz Latviju
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17.07.2018

RīgaTV 24

TOP 5

Roberts
(Progresīvie)

17.07.2018

RīgaTV 24

Preses klubs

Arno Jundze, Dzintris
Kolāts, Valdis Kalnozols
(ZZS)

17.07.2018

RīgaTV 24

Kur tas
aprakts?

18.07.2018

RīgaTV 24

TOP 5

Kārlis Šadurskis (Jaunā
vienotība)

18.07.2018

RīgaTV 24

Preses klubs

Rihards Kols (NA),
Baiba
Fromane
(Attīstībai/Par!), Arnis
Blodons

Putnis

suns Filips Rajevskis, Edgars
Jaunups (Attīstībai/ Par!)

1) Viltus ziņa par tirdzniecības parka
Alfa sabrukšanu
2) Tapis jauns nacionālās identitātes
stiprināšanas plāns
3) Par atklātu valsts prezidenta
ievēlēšanu
4) Latvijas izmaksas aizsardzībai
5) Trampa kritika NATO
1) Latvijas izmaksas aizsardzībai
2) Eiropas Savienības un ASV
attiecības
3) Valsts prezidenta atklāta ievēlēšana
4) Raimonda Vējoņa kandidatūra
nākamajam valsts prezidenta amata
termiņam
5) Kas sagaidāms no deputātu
kandidātu sarakstiem?
6) Nacionālās identitātes stiprināšanas
plāns
7) Viltus ziņas
1) Priekšvēlēšanu aģitācija
2) Partiju “priekšvēlēšanu triki”
3) Partiju komunikācija ar vēlētājiem
4) Bēgļu migrācija Eiropas Savienībā,
ietekme uz priekšvēlēšanu periodu
5) Deputātu
kandidātu
sarakstu
veidošana
6) Trampa un Putina samits Helsinkos
7) Līdzekļi aizsardzībai NATO
1) Mākslīgā intelekta attīstība
2) Izdevumi aizsardzībai
3) Deputātu
kandidātu
sarakstu
iesniegšana
4) Atklāta valsts prezidenta ievēlēšana
5) Kompensācijas
atlaistajiem
pedagogiem
1) Bunkus slepkavības izmeklēšana
2) Izdevumi aizsardzībai
3) Zemessardze
4) Deputātu
kandidātu
sarakstu
iesniegšana
5) Raimonda Vējoņa pārvēlēšana un
atklāta valsts prezidenta ievēlēšana
6) Investīcijas Latvijas ostās no
Krievijas
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7) Ēnu ekonomika būvniecības jomā
8) CSDD veiktās transportlīdzekļa
pārbaudes uz ceļiem
1) Demogrāfiskā situācija Latvijā
2) Kā veicināt dzimstību?
3) Kas maināms ģimeņu atbalsta
politikā?
4) Bērnu dārzu un citu aktivitāšu loma
dzimstībā
5) Emigrējušo iedzīvotāju atgriešana
6) Ārvalstu iedzīvotāju nodarbināšana
Latvijā
1) Ugunsgrēks Valdgalē
2) KNAB priekšnieks neizpratnē par
vairāku lietu neizmeklēšanu līdz
galam
3) Tehniskā apskate autoservisos
4) Baltijas jūras “mirušās zonas”
pārsniedz Latvijas izmērus
5) Valsts prezidenta atklāta ievēlēšana
1) Valsts prezidenta atklāta ievēlēšana
2) Lūgums izslēgt Gobzemu no
Zvērinātu advokātu padomes
3) Tehniskā apskate autoservisos
4) Vai pieaugot labklājībai, darba
attiecības samazināsies naudas
nozīme
5) Starptautiskais
forums
par
uzmanības pievēršanu ģimenes
vērībām un atbalstam
6) Dzimstība Latvijā
7) Alimentu maksāšana
8) Atsaka
Latvijas
pilsonības
piešķiršanu
Brazīlijas
futbola
federācijas vadītājam
1) NATO un Helsinku samits –
ietekme uz Latviju

18.07.2018

RīgaTV 24

Latvijas Labums

Imants Parādnieks (NA),
Ilmārs Mežs, Lienīte
Skaraine

19.07.2018

RīgaTV 24

TOP 5

Armands Krauze (ZZS)

19.07.2018

RīgaTV 24

Preses klubs

Elmārs Tannis, Andrejs
Klementjevs (Saskaņa),
Elīna Treija (NA)

20.07.2018

RīgaTV 24

Preses klubs

22.07.2018

RīgaTV 24

Nacionālo
interešu klubs

Rihards Kols (NA),
Sergejs
Dolgopolovs
(Saskaņa),
Māris
Graudiņš (Progresīvie)
Edgars Tavars (ZZS), 1) Vai ir politiskā griba atcelt OIK un
Arvils Ašeradens (Jaunā
citi jautājumi saistībā ar OIK
vienotība), Ivars Zariņš
(Saskaņa),
Aigars
Rostovskis
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23.07.2018

RīgaTV 24

TOP 5

Edgars Tavars (ZZS)

23.07.2018

RīgaTV 24

Preses klubs

Olavs
Cers,
Linda
Liepiņa (KPV LV),
Mārtiņš Šics (LRA)

23.07.2018

RīgaTV 24

Kārtības rullis

Inese
Lībiņa-Egnere
(Jaunā vienotība), Juris
Jurašs (JKP), Otto Ozols,
Mārtiņš
Bondars
(Attīstībai/Par!)

24.07.2018

RīgaTV 24

TOP 5

Augusts
(ZZS)

24.07.2018

RīgaTV 24

Preses klubs

Lolita Čigāne (Jaunā
vienotība),
Normunds
Bergs, Aivars Borovkovs

24.07.2018

RīgaTV 24

Kur tas
aprakts?

25.07.2018

RīgaTV 24

Dienas personība Jānis Dūklavs (ZZS)
ar Veltu Puriņu

Brigmanis

suns Edvards Smiltēns (LRA),
Ringolds Balodis (NA)

1) Četri 12. Saeimas deputāti bijuši
saistīti ar VDK un “čekas maisi”
2) Tehniskā apskate autoservisos
3) Pārtiku pēc derīguma termiņa
beigām varētu nodot labdarībai
4) Taksometru cenas lidostā Rīga
5) Ugunsgrēks Valdgalē
1) Ugunsgrēks Valdgalē
2) Taksometru cenas lidostā
3) “Lido” plāno robotizāciju, jo nevar
atrast darbiniekus un samaksāt
nodokļus
4) Emigrācija
1) Frakciju disciplīna Latvijas politikā
2) Partiju apvienība
3) Iedzīvotāju līdzdalība politikā
4) Valsts
prezidenta
ievēlēšanas
process
5) Memorands par nesadarbošanos ar
“prokremliskajām partijām”
6) Partiju popularitātes reitingi
1) ZZS neveidos valdību ar partiju
Saskaņa
2) “MANABALSS.LV”
pārtrauc
iniciatīvas, kas saistītas ar ZZS un
KPV LV
3) Valdgales ugunsgrēks
4) VID ģenerāldirektora konkurss
5) Vai ZZS deputātu kandidāti
augstāku vietu sarakstā var nopirkt
1) Ugunsgrēks Valdgalē
2) VID ģenerāldirektora konkurss
3) Automātiska pārmaksāto nodokļu
atmaksa
4) Viltus ziņu apkarošana
5) Partiju reitingi
6) Pārtikas produktus pēc derīguma
termiņa beigām varēs ziedot
labdarībai
1) Saeimas un Ministru kabineta
ietekmes sadalījums
2) “Vienotība” elektorāta pārdale
1) Eiropas
Savienības
lauksaimniecības politiku
2) Preču imports no Ukrainas
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25.07.2018

RīgaTV 24

TOP 5

Atis Zakatistovs (KPV
LV)

25.07.2018

RīgaTV 24

Preses klubs

Gunārs Kūtris (ZZS),
Andrejs
Ēķis,
Jānis
Liepiņš

26.07.2018

RīgaTV 24

Preses klubs

Edvards Smiltēs (LRA),
Aigars Rostovskis, Reinis
Znotiņš (JKP)

27.07.2018

RīgaTV 24

TOP 5

Ieva Akurātere (JKP)

27.07.2018

RīgaTV 24

Preses klubs

Jānis
Dzenis,
Artis
Pabriks (Attīstībai/Par!),
Viktors Runtulis

3) PVN
likmes
samazināšana
noteiktiem produktiem
4) Atbalsts lauksaimniekiem sausuma
seku novēršanai
5) Āfrikas cūku mēris
6) “Piebalgas alus” sadarbības partneri
7) OIK likvidācija
1) Ugunsgrēks Valdgalē un Grieķijā
2) Iedzīvotāju
interese
par
priekšvēlēšanu aktivitātēm
3) Priekšvēlēšanu aģitācija
4) Depozītu sistēmas ieviešana
5) Atpazīstamu personu iestāšanās
partijās
1) Ugunsgrēks Valdgalē
2) Priekšvēlēšanu
aģitācija
un
uzraudzība
3) Tehnika, kas konstatē viedierīču
lietošanu vadot transportlīdzekli
4) Tehniskā apskate autoservisos
5) OCTA iespējamais cenu kāpums
6) Brexit
1) Gada laikā no valsts izbraukuši
13000 skolas vecuma bērnu
2) Emigrācija
3) Darbaspēka trūkums
4) Pieprasījums pēc kredītiem
5) Iepakojumu depozītsistēma
6) Partiju reitingi
1) Latvijā cilvēki dzīvo ar to naudu, kas
paliek pēc rēķinu samaksas
2) Artusa Kaimiņa ieraksts Twitter
Donaldam Trampam
3) Pāreja uz mācība latviešu valodā
4) “Čekas maisi”
5) Mākslinieku un sportistu dalība
politikā
1) Artusa Kaimiņa ieraksts Twitter
Donaldam Trampam
2) Partiju reitingi
3) Iedzīvotāju labklājība
4) Latvijā cilvēki dzīvo ar to naudu, kas
paliek pēc rēķinu samaksas
5) Remigrācijas plānā trūkst atbalsta
senioru vecuma latviešiem
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27.07.2018

RīgaTV 24

Globuss

Lolita Čigāne (Jaunā
vienotība), Juris Pūce
(Attīstībai/Par!) , Kārlis
Bukovskis

29.07.2018

RīgaTV 24

Nacionālo
interešu klubs

Ringolds Balodis (NA),
Juris Jurašs (JKP), Aldis
Gobzems (KPV LV)

30.07.2018

RīgaTV 24

TOP

Aleksejs
Loskutovs
(Jaunā vienotība)

30.07.2018

RīgaTV 24

Preses klubs

Gunta Līdaka, Viesturs
Silenieks (ZZS), Mareks
Gailītis

30.07.2018

RīgaTV 24

Kārtības rullis

Artuss Kaimiņš (KPV
LV), Ilga Kreituse, Ilze
Viņķele (Attīstībai/Par!),
Evika Siliņa (Jaunā
vienotība)

31.07.2018

RīgaTV 24

TOP 5

Daniels
Pavļuts
(Attīstībai/Par!)

6) Atteikšanās
no
plastmasas
maisiņiem
1) Eiropas Savienība un ASV vienojas
atcelt tirdzniecības tarifus
2) ASV un Eiropas Savienības
attiecības
3) Brexit
1) Vai Latvija ir patiesi demokrātiska
valsts
2) Priekšvēlēšanu aģitācijas aizliegumi
3) “Koalīcijas padomes” atbilstība
demokrātiskai valstij
4) Specdienestu ietekme uz valsts
pārvaldību
5) Partiju finansēšana
1) Trampa komunikācija mediju jomā
2) Latvijas sabiedrības sašķeltība
priekšvēlēšanu periodā
3) Prokurora amata kvalifikācijas
eksāmeni
4) IKP provizoriskais pieaugums otrajā
ceturksnī – 5,1%
5) Priekšvēlēšanu aģitācijas uzraudzība
1) KNAB
aplikācija
pārkāpumu
konstatēšanai
2) Partiju reitingi
3) Latvijas sabiedrības sašķeltība
priekšvēlēšanu periodā
4) Viltus ziņas
5) Pāvesta vizīte
6) Saules kolektoru efektivitāte
7) Dīzeļdzinēju ierobežošana pilsētās
1) Personības Latvijas politikā
2) Partejiskās piederības maiņa
3) Partiju reitingi
4) Sportistu, mākslinieku , mūziķu
līdzdalība politikā
5) Ministra parlamentārā sekretāra
amats
6) “Čekas maisi”
7) Artusa Kaimiņa komunikācija ar
Donaldu Trampu Twitter
1) Persona uzdodoties par Latvijas
Ārlietu ministrijas darbinieku cenšas
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Kur tas
apraksts?

Mārtiņš Daugulis, Indulis
Emsis, Renārs Putniņš
(Jaunā vienotība)

suns Viesturs Silenieks (ZZS),
Uģis Rotbergs (Jaunā
vienotība)

iegūt
informāciju
no
ASV
senatoriem
2) Bezdarba līmenis
3) Izglītības politika
4) Dotas tiesības iecelt Rimšēviča
aizstājēju ECB padomes locekļa
amatā
5) OIK un tā novēršana
1) Latvijas vēstniece Itālijā – Solvita
Āboltiņa
2) Dotas tiesības iecelt Rimšēviča
aizstājēju ECB padomes locekļa
amatā
3) Lēmumu
pieņemšana
Eiropas
Savienībā
4) Bēgļu migrācija Eiropas Savienībā
5) Augstskolas nespēj aizpildīt budžeta
vietas
6) Apstākļi darbavietās karstumā
1) Mežu ugunsgrēki un to novēršana
2) Vides politika Latvijā
3) Klimata izmaiņas
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