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Par Kritēriju projektu
Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome (turpmāk – Padome) ir saņēmusi
VSIA "Latvijas Televīzija" (turpmāk – LTV) 2021.gada 14.septembra vēstuli Nr. 120/1-6.2.
"Par Kritēriju projektu".
Padome pateicas LTV par minētajā vēstulē sniegto viedokli par Padomes izstrādātajiem
“Kritērijiem VSIA "Latvijas Televīzija" un VSIA "Latvijas Radio" veidoto un pārraidīto ziņu
un informatīvi analītisko raidījumu nodošanai bezatlīdzības lietošanā citiem elektroniskajiem
plašsaziņas līdzekļiem” (turpmāk – Kritēriji) un iespēju robežās ņēma vērā LTV priekšlikumus
izskatot un apstiprinot lēmumu par Kritērijiem. Vienlaikus, iepazīstoties ar vēstulē norādīto,
Padome vērš LTV uzmanību, ka Kritēriji nevar tikt attiecināti tikai uz laika posmu, kad valstī
ir izsludināts ārkārtas stāvoklis un tikai attiecībā uz LTV ziņu raidījumiem, kā to ierosina LTV
savā vēstulē, jo šāda kritērija noteikšana būtu pretrunā Covid-19 infekcijas izplatības
pārvaldības likumā noteikto. Minētais likums paredz valsts institūciju darbības pamatprincipus,
kā arī valsts institūciju un privātpersonu tiesības un pienākumus valsts apdraudējuma
novēršanai un pārvarēšanai visā Covid-19 infekcijas izplatības laikā, nevis tikai valstī
izsludināta ārkārtas stāvokļa laikā. Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likumā 371.pants
noteic, Padomes tiesības pieņemt […] lēmumu, ar kuru tā atļauj uz noteiktu laiku bez atlīdzības
iekļaut sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu izveidotos un pārraidāmos ziņu un
informatīvi analītiskos raidījumus vai to daļas arī Nacionālās elektronisko plašsaziņas
līdzekļu padomes noteiktās citu elektronisko plašsaziņas līdzekļu programmās, kā arī lemt par
to lietošanas pārtraukšanu, ja attiecīgais elektroniskais plašsaziņas līdzeklis neievēro
Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes lēmumā paredzētos nosacījumus. […].
Turklāt, ir jāņem vērā, ka sabiedrības tiesības uz plaši pieejamu, objektīvu, vispusīgu, aktuālu,
patiesu un nesagrozītu informāciju, kā arī sociālo un kultūras vajadzību apmierināšanu, ir
aktuālas arī ārpus ārkārtējā stāvokļa. Augstāk minēto apsvērumu dēļ, LTV priekšlikums
attiecināti Kritērijus tikai uz laika posmu, kad valstī ir izsludināts ārkārtas stāvoklis un tikai
attiecībā uz LTV ziņu raidījumiem, netika ņemts vērā.
Tāpat vēršam Jūsu uzmanību, ka sabiedrisko mediju ziņu un analītisko raidījumu
bezatlīdzības nodošana citiem elektroniskajiem plašsaziņas līdzekļiem Covid-19 izplatības
laikā, ir viens no Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likuma mērķa sasniegšanas

mehānismiem, – nodrošināt ar sabiedrības veselības un drošības interesēm samērīgu
privātpersonu tiesību un pienākumu apjomu un efektīvu valsts un pašvaldību institūciju
darbību. Līdz ar to nav pieņemama situācija, ka komerciālajiem elektroniskajiem plašsaziņas
līdzekļiem tiek piemērots līgumsods par Latvijas sabiedrības informēšanu Covid-19 infekcijas
izplatības laikā, tādējādi izpildot arī likumā noteikto mērķi. Turklāt, Covid-19 infekcijas
izplatības pārvaldības likumā 371.pants, paredz Padomes tiesības pieņemt lēmumu par piešķirto
sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu izveidoto un pārraidāmo ziņu un informatīvi
analītisko raidījumus vai to daļu bezatlīdzības lietošanas tiesību pārtraukšanu, ja attiecīgais
elektroniskais plašsaziņas līdzeklis neievēro Padomes lēmumā paredzētos nosacījumus, kas
šajā gadījumā arī darbojas kā sankcija par satura nodošanas prasību neizpildi.
Kas attiecas uz LTV norādi, ka būtu jāsaglabā iepriekš iedibināta kārtība un par katru
sabiedriskā elektroniskā plašsaziņas līdzekļa satura nodošanas gadījumu citam elektroniskajam
plašsaziņas līdzeklim jāslēdz licences līgums, kurā tiktu atrunāti satura nodošanas būtiskākie
jautājumi, tajā skaitā, elektroniskā plašsaziņas līdzekļa pienākumi ievērot Kritērijus, citos
SEPLP (Padomes) lēmumos noteiktās saistības un sabiedriskā elektroniskā plašsaziņas līdzekļa
un trešo personu autortiesības un blakustiesības, tad vēršam Jūsu uzmanību, ka Padomes
lēmums ir administratīvais akts, kas rada tiesiskas sekas un ir saistošs tā adresātiem, arī bez
LTV izsniegtas licences. Tomēr, lai izpildītu Padomes lēmumu, LTV var nodibināt ar
elektronisko plašsaziņas līdzekli, kuram ir piešķirtas LTV izveidotos un pārraidāmos ziņu un
informatīvi analītiskos raidījumu bezatlīdzības izplatīšanas tiesības, līgumiskās attiecības, ar
nosacījumu, ka tās atbilst Padomes lēmumā noteiktajiem Kritērijiem.
Bez tam, LTV norāda, ka, ņemot vērā, ka sabiedriskajam elektroniskajam plašsaziņas
līdzeklim nav tiesību izbeigt līguma darbību, piemērot līgumsodu vai citas sankcijas, šim
līgumam būtu jābūt trīspusējam, kā trešo līgumslēdzēju pusi piesaistot SEPLP (Padomi),
līgumā nosakot, ka LTV neuzņemas atbildību par trešo pušu saistību pārkāpšanu, kas izriet no
LTV un trešo pušu starpā noslēgtajiem līgumiem un nosaka, ka LTV nav tiesību nodot satura
izmantošanas tiesības trešajām personām. Vēršam LTV uzmanību, ka Padome kā valsts iestāde,
ņemot vērā tai piešķirto kompetenci, pieņemt lēmumus sabiedrisko elektronisko plašsaziņas
līdzekļu pārvaldībā un uzraudzībā, kas ir saistoši LTV un uzliek sabiedriskajam medijam
noteiktos pienākumu vai piešķir tiesības. Sabiedrisko mediju satura bezatlīdzības nodošanas
gadījumā citiem elektroniskajiem plašsaziņas līdzekļiem, Padome regulē likumā paredzētu
procesu un kā kompetenta iestāde izdod satura nodošanas kritērijus, pēc kurām vadoties LTV
tiek uzlikts pienākums nodot un elektroniskajam plašsaziņas līdzeklim tiek piešķirtas tiesības
izplatīt LTV veidotos un pārraidāmos ziņu un informatīvi analītiskos raidījumus pēc
noteiktajiem kritērijiem. Ņemot vērā minēto, Padome nav un nevar būt līgumā iesaistītā puse.
Informējam, ka 2021.gada 24.septembra Padomes sēdē tika pieņemts lēmums par
Kritērijiem VSIA "Latvijas Televīzija" un VSIA "Latvijas Radio" veidoto un pārraidīto ziņu un
informatīvi analītisko raidījumu nodošanai bezatlīdzības lietošanā citiem elektroniskajiem
plašsaziņas līdzekļiem. Saskaņā ar lēmumā noteikto, lūdzam LTV publicē minēto Padomes
lēmumu ar Kritērijiem savā mājas lapā internetā 1 darba dienas laikā no lēmuma saņemšanas
dienas.
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Pielikumā:
-

Lēmums par Kritērijiem VSIA "Latvijas Televīzija" un VSIA "Latvijas Radio" veidoto
un pārraidīto ziņu un informatīvi analītisko raidījumu nodošanai bezatlīdzības
lietošanā citiem elektroniskajiem plašsaziņas līdzekļiem uz 3 lapām.

Ar cieņu
Padomes priekšsēdētājs

(paraksts*) Jānis Siksnis
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Sagatavoja M.Dzelme
marija.dzelme@seplp.lv
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