PRIEKŠVĒLĒŠANU PERIODA MONITORINGS 2018. GADA JŪNIJĀ

I NEPLP KOMPETENCE
Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma 57. panta pirmā daļa noteic, ka NEPLP ir neatkarīga
pilntiesīga autonoma institūcija, kas atbilstoši savai kompetencei pārstāv sabiedrības intereses
elektronisko plašsaziņas līdzekļu jomā, kā arī uzrauga, lai to darbībā tiktu ievērota Satversme,
Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likums un citi normatīvie akti. Atbilstoši Elektronisko
plašsaziņas līdzekļu likuma 57. panta pirmajai daļai un 60. panta otrajai daļai NEPLP kontrolē
Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma un citu normatīvo aktu, tostarp Priekšvēlēšanu
aģitācijas likuma, ievērošanu, veicot izplatīto radio un televīzijas programmu, un
pakalpojumu pēc pieprasījuma katalogu satura pārbaudes.
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.
NEPLP atgādina elektroniskajiem plašsaziņas līdzekļiem, ka Elektronisko plašsaziņas
līdzekļu likuma 24. panta ceturtā daļa noteic: “Elektroniskie plašsaziņas līdzekļi nodrošina,
lai fakti un notikumi raidījumos tiktu atspoguļoti godīgi, objektīvi, ar pienācīgu precizitāti un
neitralitāti, veicinot viedokļu apmaiņu, un atbilstu vispārpieņemtajiem žurnālistikas un ētikas
principiem. Komentārus un viedokļus atdala no ziņām un nosauc viedokļa vai komentāra
autoru. Informatīvi dokumentālajos un ziņu raidījumos fakti tiek atspoguļoti tā, lai apzināti
nemaldinātu auditoriju.” Ņemot vērā, ka parlamenta vēlēšanas ir demokrātiskas valsts
iekārtas un demokrātiskas sabiedrības pastāvēšanas pamats, tad elektroniskajiem plašsaziņas
līdzekļiem ar sevišķu atbildību ir jānodrošina Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma 24.
panta ceturtās daļas prasību ievērošana programmās izplatītajos raidījumos, nodrošinot faktos
balstītu, objektīvu, daudzveidīgo un neitrālu notikumu atspoguļojumu, lai raidījumu auditorija
saņemtu precīzu un pietiekamu informāciju, kas ļauj sabiedrībai patstāvīgi izvērtēt notikumus,
veidot patstāvīgu viedokli un izdarīt secinājumus. NEPLP brīdina, ka par Elektronisko
plašsaziņas līdzekļu likuma 24. panta ceturtās daļas pārkāpumu elektroniskajiem plašsaziņas
līdzekļiem ir paredzēta administratīvā atbildība Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa
201.5 pantā.
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Ievērojot savas kompetences robežas, NEPLP informē par priekšvēlēšanu aģitācijas perioda
uzraudzību 2018. gada jūnijā.
II KOMERCIĀLIE ELEKTORNISKIE 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, partijas un politiķi ir tie subjekti, kas pamatā rada to
atspoguļojumu raidījumos. Šāda tendence ir sevišķi izteikta komerciālajās radio programmās,
kuru ziņu raidījumu saturu politisko aktualitāšu kontekstā būtībā veido ziņu aģentūru
sagatavotie materiāli. Izvērstāki notikumu apskati ir konstatējami programmā “Baltkom
radio”. 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, taču būtiski, var ietekmēt mediju darba kārtību un saturu, kas nonāk
līdz iedzīvotājiem, nodrošinot alternatīvu notikumu atspoguļojumu.
2018. gada jūnijā 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 plaša politiķu līdzdalība. Tā piemēram, elektroniskā plašsaziņas līdzekļa AS “TV
Latvija” programmas “RīgaTV 24” raidījumos regulāri par dažādām aktualitātēm tiek
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intervēti vai aicināti piedalīties diskusijās 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 pārstāvji (sk. Tabulu Nr. 1).
Tā kā televīzijas programmās ir konstatējama regulāra 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 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 konstatējusi
Priekšvēlēšanu aģitācijas likuma pārkāpumus. Par minēto periodu NEPLP nav saņēmusi
iesniegumus vai sūdzības par iespējamiem Priekšvēlēšanu aģitācijas likuma pārkāpumiem.

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
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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.
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 jūnijā 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.
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IV SECINĀJUMI
Vērtējot izplatīto programmu saturu kopumā, NEPLP secina, ka 2018. gada jūnijā politisko
partiju un politiķu aktivitāte ir zema, par ko liecina izplatītie elektronisko plašsaziņas līdzekļu
raidījumi, kas 2018. gada jūnijā galvenokārt balstīti Saeimas un Ministru kabineta darba
atspoguļojumā un attiecīgo amatpersonu komentāru izplatīšanā. Par zemo aktivitāti liecina arī
fakts, ka NEPLP 2018. gada jūnijā izplatītajā radio un televīzijas programmu saturā nav
konstatējusi normatīvo aktu pārkāpumus, kā arī NEPLP nav saņēmusi nevienu iesniegumu vai
sūdzību par iespējamiem normatīvo aktu pārkāpumiem. Medijs, kas 2018. gada jūnijā aktīvi
nodrošināja politisko aktualitāšu atspoguļojumu un politiķu līdzdalību raidījumos ir AS “TV
Latvija”, kas veido televīzijas programmu “RīgaTV 24”.
Ievērojama daļa atspoguļoto politisko aktualitāšu komerciālajās radio programmās,
iespējams, ir veidoti izmantojot ziņu aģentūru radīto saturu, bez elektroniskā plašsaziņas
līdzekļa veiktas analīzes un žurnālistikas metožu izmantošanas. Tādējādi ziņu aģentūras
pastarpināti, taču būtiski var ietekmēt mediju darba kārtību un saturu, kas nonāk līdz
iedzīvotājiem, nodrošinot alternatīvu notikumu atspoguļojumu. Savukārt komerciālo
televīziju un sabiedrisko mediju radītais saturs mazina iespējamo ziņu aģentūru ietekmi
aktualitāšu atspoguļojumā, ņemot vērā, ka mediji, veicot notikumu izpēti un analīzi,
nepaļaujas uz ziņu aģentūru radīto saturu, bet iegulda resursus ziņu satura veidošanā.
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Tabula Nr. 1
Datums
Programma Raidījums
Dalībnieki
11.06.2018 RīgaTV 24 Dienas
Edgars Tavars (ZZS)
personība ar
Veltu Puriņu

13.06.2018 RīgaTV 24

TOP 5

Kārlis Šadurskis (Jaunā
vienotība)

13.06.2018 RīgaTV 24

Latvijas
labums

Inese Andersone (Jaunā
Vienotība), Edvards
Smiltēns (LRA), Elīna
Rītiņa

14.06.2018 RīgaTV 24

TOP 5

Artis Pabriks
(Attīstībai/Par!)

Tēmas
1) Aktualitātes transporta jomā Eiropas
Savienībā
2) Iespējamā atteikšanās no laikā
pārejas
3) Privātums un datu aizsardzība
elektroniskajā vidē
4) Iespējamais Facebook atbalsts
priekšvēlēšanu perioda uzraudzībā
5) Nīderlandes karaļa vizīte Latvijā
1) Par aizliegumu privātajās
augstskolās un koledžās studēt
krievu valodā
2) 2018. gada centralizētā eksāmena
matemātikā sarežģītība
3) Vai pret Danu Reiznieci-Ozolu ir
uzsākta organizēta nomelnošanas
kampaņa
4) Par veiktajām piemaksām Izglītības
un zinātnes ministrijas
amatpersonām
5) Valsts ieņēmumu dienesta
ģenerāldirektora konkurss
1) Galvenie izaicinājumi Latvijas
attīstībai līdz 2030. gadam
2) Paveicamie darbi 2018. – 2022.
gadam (raidījuma dalībnieku
atbildes uz vadītāja jautājumiem)
3) Darbaspēka nodokļi
4) Pašvaldību motivācija attīstīt
uzņēmējdarbību
5) Trīs svarīgākās lietas, kas jāizdara
2018. – 2022. gadā
1) Atlikts lēmums par Dzintara
Rasnača demisiju
2) Anrija Matīsa izstāšanās no partijas
Vienotība
3) Eiropas Centrālās bankas lēmums
par atļauju pašlikvidēties ABLV
4) Par 1944. gada jūnija deportācijām
5) Vai valstu līderiem būtu jāpiedalās
Pasaules čempionāta futbolā
atklāšanas ceremonijā Krievijā
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15.06.2018 RīgaTV 24

Preses klubs

Kārlis Streips, Rihards
Pīks, Valdis Kalnozols
(ZZS)

18.06.2018 RīgaTV 24

Preses klubs

Indulis Emsis, Žaklīna
Cinovska, Ints Dālderis
(Jaunā vienotība)

19.06.2018 RīgaTV 24

TOP 5

Pēteris Sproģis

19.06.2018 RīgaTV 24

Preses klubs

Gunta Līdaka, Artis Velšs,
Ojārs Ēriks Kalniņš (Jaunā
Vienotība)

1) Vai Tramps ir sašķēlis Eiropas
Savienības un ASV attiecības
2) Vai Eiropas Savienībai ir vairāk
jāiegulda aizsardzības stiprināšanai
3) Bēgļu politika Eiropas Savienībā
4) Par nepieciešamību izsludināt
ārkārtas stāvokli lauksaimniecībā
ilgstošā sausuma dēļ
5) Klimata pārmaiņu dēļ, iespējams,
būs nepieciešams dažādot
lauksaimniecība Latvijā
6) Barona ielas nodošana ekspluatācijā
7) Kampaņa pret braukšanu alkohola
reibumā
1) Par emigrējošo latviešu Īrijā
atgriešanu Latvijā
2) Latvijas iedzīvotāju zemā uzticība
politiskajām partijām
3) Latvijas iedzīvotāji ekonomisko
situāciju valstī vērtē kā sliktu
4) Bērnu aptaukošanās problemātika
Latvijā
5) Par elektrotransporta maksas uzlādes
pakalpojumiem
6) Mežaparka Lielās estrādes atklāšana
7) Dziesmu un deju svētku
organizatoriskie jautājumi
1) Par Pētera Sproģa iesaistīšanos
politikā
2) Par personu iekļaušanu Krievijas
melnajā sarakstā
3) Par “čekas maisu” atvēršanu
4) Par ieceri ierobežot “ātro
kreditētāju” peļņu
5) Par Barona ielas remontdarbiem
1) Par personu iekļaušanu Krievijas
“melnajā sarakstā”
2) Par “čekas maisu” publiskošanu
3) Par Pētera Sproģa iesaistīšanos
politikā
4) Eiropas Savienības izaicinājums:
bēgļu krīze
5) Vai darba devēji bez pamatojuma
var prasīt svešvalodas zināšanas?
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20.06.2018 RīgaTV 24

Latvijas
labums

Roberts Putnis
(Progresīvie), Daniels
Pavļuts (Attīstībai/Par!),
Kristaps Klauss

20.06.2018 RīgaTV 24

Preses klubs

Arnis Krauze, Evita ZālīteGrosa, Hosams Abu Meri
(Jaunā vienotība)

21.06.2018 RīgaTV 24

Preses klubs

Kārlis Leiškalns, Jānis
Āboliņš, Mārtiņš Šics
(LRA)

25.06.2018 RīgaTV 24

TOP 5

Raivis Dzintars (NA)

26.06.2018 RīgaTV 24

TOP 5

Edgars Tavars (ZZS)

6) Dziesmu un deju svētku
organizatoriskie jautājumi
1) Galvenie izaicinājumi Latvijas
attīstībai līdz 2030. gadam
2) Paveicamie darbi 2018. – 2022.
gadam (raidījuma dalībnieku
atbildes uz vadītāja jautājumiem)
3) Partiju trīs prioritātes
4) Nodokļu politika un to iekasēšana
5) Publiskās pārvaldes samazināšana
1) Artusa Kaimiņa aizturēšana
2) Saeima noraida Dzintara Rasnača
demisijas pieprasījumu
3) Par IV Pasaules latviešu zinātnieku
kongresu
4) Dziesmu un deju svētku
organizatoriskie jautājumi
5) Par iedzīvotāju tēriņiem Līgo svētku
mielastam
1) No apcietinājuma atbrīvo Artusu
Kaimiņu
2) Vai Artusa Kaimiņa aizturēšana
palīdzēs priekšvēlēšanu kampaņai?
3) Saeima noraida Arvila Ašeradena
demisijas pieprasījumu
4) Par “ātro kreditētāju” ierobežošanu
5) Par soda piemērošanu par viedierīču
lietošanu vadot transportlīdzekli
6) Par brīvdienu pāvesta vizītes laikā
Latvijā
7) Dziesmu un deju svētku
organizatoriskie jautājumi
1) Vislielākā remigrantu interese par
atgriešanos Latvijā
2) Par ABLV pašlikvidācijas procesu
3) Latvija neiesaistās Eiropas
Savienības kiberdrošības ātrās
reaģēšanas spēkos
4) Par iespēju žurnālistiem analizēt
izbeigtu kriminālprocesu
dokumentus
5) Par partijas KPV LV biedru
aizturēšanu un tās iemesliem
1) Par sausuma radīto ietekmi uz
lauksaimniecību
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27.06.2018 RīgaTV 24

TOP 5

Jānis Ādamsons (Saskaņa)

27.06.2018 RīgaTV 24

Preses klubs

Pēteris Šmidre, Rūta
Dimanta, Jānis Bordāns
(JKP)

28.06.2018 RīgaTV 24

Preses klubs

Mārtiņš Daugulis, Andris
Bērziņš, Kārlis Seržants
(ZZS)

2) Par ceļu remontiem un kohēzijas
fondu pārvirzīšanu reģionālo ceļu
remontiem
3) Par uzsākto kriminālprocesu saistībā
ar Jūrmalā notikušo atkritumu
ugunsgrēku
4) Par Artusa Kaimiņa aizturēšanu un
atbrīvošanu
5) Par taksometru tarifiem lidostā Rīga
1) Par Pētera Sproģa kandidatūras
valsts prezidenta amatam atsaukšanu
2) Par memorandu par nesadarbošanos
ar “prokremliskām partijām”
3) Par Saeimas deputātu aizturēšanu
4) Par restorāna “Vairāk Saules”
pārstāvju aizturēšanu
5) Par nebanku kreditētāju darbības
ierobežošanu
1) “Melnās kampaņas” priekšvēlēšanu
periodā
2) Pēteris Sproģis atsauc savu
kandidatūru
3) Restorāna “Vairāk Saules”
kriminālprocess
4) Par Brexit
5) Par memorandu par nesadarbošanos
ar “prokremliskām partijām”
6) Par Saeimas deputātu aizturēšanu
1) Uzsākta kriminālvajāšana pret
Ilmāru Rimšēviču un Māri
Martinsonu
2) Vai pret Pēteri Sproģi bija izvērsta
naida kampaņa
3) TOP 10 “Politiskie pasūtījumi”
Latvijā
4) Zināmi seši Saeimas deputāti, kuri
nekandidēs 13. Saeimas vēlēšanās
5) “Rail Baltica” būvniecība
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