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Rīgā, Datums skatāms laika zīmogā
LĒMUMS Nr.2/1-1
Kritēriji VSIA "Latvijas Televīzija" un VSIA "Latvijas Radio" veidoto un pārraidīto
ziņu un informatīvi analītisko raidījumu nodošanai bezatlīdzības lietošanā citiem
elektroniskajiem plašsaziņas līdzekļiem
Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome (turpmāk – Padome), ievērojot
Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likumā 37.1 pantā noteikto un ar mērķi stiprināt
Latvijas informatīvo telpu un nodrošinātu objektīvas, vispusīgas, aktuālas, patiesas un
nesagrozītas informācijas plašu pieejamību sabiedrībai, kā arī sociālās un kultūras vajadzības
Latvijas iedzīvotājiem Covid-19 infekcijas izplatības laikā,
nolemj:
1. Noteikt, ka Covid-19 infekcijas izplatības laikā un saskaņā ar Covid-19 infekcijas
izplatības pārvaldības likumā noteikto, VSIA "Latvijas Televīzija" un VSIA "Latvijas
Radio" (turpmāk arī – sabiedriskie mediji) veidoto un pārraidīto ziņu un informatīvi
analītisko raidījumu bezatlīdzības nodošana lietošanā citiem elektroniskajiem plašsaziņas
līdzekļiem notiek, ja izpildās šādi kritēriji:
1.2.Sabiedrības vai kādas tās grupas ierobežotas tiesības operatīvi saņemt informāciju Covid
– 19 infekcijas izplatības laikā;
1.3.Raidījumu nodošana bezatlīdzības lietošanā sasniegs auditoriju, ko sabiedriskie mediji
pietiekami nesasniedz, tādējādi nodrošinot maksimāli plašas auditorijas sasniedzamību
Covid -19 infekcijas izplatības laikā;
2. Elektroniskie plašsaziņas līdzekļi, iesniedzot Padomē lūgumu saņemt bezatlīdzības
lietošanā VSIA "Latvijas Televīzija" un VSIA "Latvijas Radio" veidotos un pārraidītos
ziņu un informatīvi analītiskos raidījumus, ietver informāciju par atbilstību šā lēmuma
1.punktā norādītajiem kritērijiem, tajā skaitā pamato, kā tiks sasniegta auditorija, ko
sabiedriskie mediji pietiekami nesasniedz, kā arī informē par sabiedrisko mediju
veidoto un pārraidīto raidījumu plānoto pārraidīšanas laiku savā programmā.
3. Pirms lēmuma pieņemšanas par sabiedrisko mediju raidījumu nodošanu bezatlīdzības
lietošanā citam elektroniskajam plašsaziņas līdzeklim, Padomei ir tiesības pieprasīt
papildu informāciju no elektroniskā plašsaziņas līdzekļa par atbilstību noteiktajiem
kritērijiem, kā arī pieņemt lēmumu nenodot bezatlīdzības lietošanā sabiedrisko mediju
raidījumus, ja neizpildās šā lēmuma 1. punktā norādītie kritēriji un 2.punktā noteiktās
prasības. Savu lēmumu par sabiedrisko mediju veidoto un pārraidīto raidījumu nodošanu
bezatlīdzības lietošanā citam elektroniskajam plašsaziņas līdzeklim vai atteikumu tos
nodot, Padome noformē rakstveidā Administratīvā procesa likuma noteiktajā kartībā, kā
arī paziņo savu lēmumu adresātam.
4. Ar Padomes lēmumu citam elektroniskajam plašsaziņas līdzeklim bezatlīdzības lietošanā
nodoto sabiedrisko mediju izveidoto un pārraidīto ziņu un informatīvi analītisko
raidījumu pārraidīšana jānodrošina atbilstoši šādiem kritērijiem:

4.1. Ziņu un raidījumu pārraidīšana jānodrošina regulāri, tas nav attiecināms uz ārpus
kārtas veidotiem raidījumiem. Ārpus kārtas veidoto raidījumu pārraide notiek,
nekavējoties pēc to pārraidīšanas sabiedriskajos medijos, atbilstoši normatīvajiem aktiem;
4.2. Ziņas un raidījumi tiek pārraidīti tikai elektroniskā plašsaziņas līdzekļa lineārajās
programmās (jebkuru citu platformu izmantošana, tajā skaitā pakalpojumi pēc
pieprasījuma un arhivēšana, ir aizliegta);
4.3. VSIA "Latvijas Televīzija" ziņu un informatīvi analītisko raidījumu saturs tiek
pārraidīts kopā ar atdalošo galvu (ziņu raidījumiem) un programmas "LTV1" vai "LTV7"
logo, kas ir skaidri nodalīts ekrāna augšdaļā un nepārklājas ar cita elektroniskā
plašsaziņas līdzekļa programmas vai jebkādu citu logo;
4.4. VSIA "Latvijas Televīzija" veidotos ziņas un informatīvi analītiskos raidījumus drīkst
izmantot vienīgi pilnā apjomā kā vienotu veselumu (tas attiecināms arī uz slīdošo rindu),
ja vien ar Padomi un VSIA "Latvijas Televīzija" nav saskaņota cita raidījumu
izmantošanas kārtība. VSIA "Latvijas Televīzija" saturu ir aizliegts pārveidot, t.sk.
rediģēt, izmantot daļēji vai pa daļām, papildināt, iekļaut citā saturā, veidot komentārus par
saturu u.tml.
4.5. VSIA "Latvijas Televīzija" LSM.lv veidoto un pārraidīto ziņu un informatīvi
analītisko raidījumu (multimediāla) satura nodošana ir pieļaujama atbilstoši 4.1. – 4.4.
punktā noteiktajiem kritērijiem, kā arī citam elektroniskajam plašsaziņas līdzeklim
nodrošinot satura nodošanas un pārraidīšanas tehniskās iespējas un pārraidīšanas
kvalitāti.
4.6.VSIA "Latvijas Televīzija" saturs ir jāpārraida šādā kārtībā:
4.6.1. ziņas citā elektroniskajā plašsaziņas līdzeklī tiek pārraidītas operatīvi un ne vēlāk kā 3
stundu laikā no to pārraidīšanas Latvijas Televīzijā vai līdz nākamajam ziņu
izlaidumam (ziņu atkārtojumi netiek pieļauti);
4.6.2. informatīvi analītiskais raidījums citā elektroniskajā plašsaziņas līdzeklī tiek pārraidīts
24 stundu laikā no tā pārraidīšanas Latvijas Televīzijā (raidījuma atkārtojumi netiek
pieļauti);
4.6.3. elektroniskajiem plašsaziņas līdzekļiem VSIA "Latvijas Televīzija" programmu
"LTV1" un "LTV7" programmu signāls tiek nodrošināts brīvi pieejamā bezmaksas
zemes apraidē;
4.6.4. ja elektroniskajam plašsaziņas līdzeklim ir ierobežotas tehniskas iespējas, VSIA
"Latvijas Televīzija" nodrošina tās veidoto ziņu un informatīvi analītisko raidījumu
izvietošanu uz servera satura nodošanas vajadzībām 60 (sešdesmit) minūšu laikā pēc
tiešraides, ja elektroniskajam plašsaziņas līdzeklim, kam tiek nodots saturs, tas ir
nepieciešams.
4.7. VSIA "Latvijas Radio" nodrošina audiofailu pieteikumam un atteikumam ēterā.
Elektroniskajam plašsaziņas līdzeklim, kam tiek nodots saturs, jānodrošina audiofaila
pārraidīšana pirms un pēc pārraides;
4.8.VSIA "Latvijas Radio" veidotos ziņu un informatīvi analītiskos raidījumus drīkst
izmantot vienīgi pilnā apjomā kā vienotu veselumu, ja vien ar Padomi un VSIA "Latvijas
Radio" nav saskaņota cita raidījumu izmantošanas kārtība. VSIA "Latvijas Radio" saturu
ir aizliegts pārveidot, t.sk. rediģēt, izmantot daļēji vai pa daļām, papildināt, iekļaut citā
saturā, veidot komentārus par saturu u.tml.;
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4.9.VSIA "Latvijas Radio" saturs ir jāpārraida šādā kārtībā:
4.9.1. ziņas citā elektroniskajā plašsaziņas līdzekļi tiek pārraidītas operatīvi un ne vēlāk kā 1
stundas laikā no to pārraidīšanas Latvijas Radio vai līdz nākamajam ziņu izlaidumam;
4.9.2. informatīvi analītiskais raidījums citā elektroniskajā plašsaziņas līdzeklī tiek pārraidīts
24 stundu laikā no tā pārraidīšanas Latvijas Radio;
4.9.3. Latvijas Radio veidoto un pārraidīto ziņu un informatīvi analītisko raidījumu
multimediāla satura nodošana ir pieļaujama atbilstoši 4.7. – 4.9.2. punktā noteiktajiem
kritērijiem, kā arī citam elektroniskajam plašsaziņas līdzeklim nodrošinot satura
nodošanas un pārraidīšanas tehniskās iespējas un pārraidīšanas kvalitāti.
4.10. Ziņas un raidījumi tiek pārraidīti cita elektroniskā plašsaziņas līdzekļa programmā,
ievērojot vismaz pēc 30 minūšu garu laika posma pēc ziņu un raidījumu pārraidīšanas
beigām sabiedrisko mediju programmās un atdalot tos no cita elektroniskā plašsaziņas
līdzekļa pārraidītajām ziņām un raidījumiem;
4.11. Elektroniskie plašsaziņas līdzekļi, kuriem ir piešķirtas tiesības saņemt bezatlīdzības
lietošanā sabiedrisko mediju veidotus un pārraidītus ziņu un informatīvi analītiskajos
raidījumus, nedrīkst tajos ievietot audiālus un audiovizuālus komerciālus paziņojumus;
4.12. Ja iepriekš minētie kritēriji netiek ievēroti, sabiedriskie mediji nekavējoties par to
informē Padomi, kas, izvērtējot pārkāpumu būtiskumu, ir tiesīga lemt par bezatlīdzības
lietošanā nodoto ziņu un informatīvi analītisko raidījumu lietošanas pārtraukšanu. Citas
sankcijas par kritēriju neievērošanu sabiedriskie mediji un Padome nepiemēro;
4.13. Sabiedriskajiem medijiem nav tiesību piemērot līgumsodus vai citas sankcijas
elektroniskajiem plašsaziņas līdzekļiem saistībā ar Padomes lēmumiem par ziņu un
raidījumu nodošanu bezatlīdzības lietošanā citiem elektroniskajam plašsaziņas līdzeklim
izpildi.
4.14. Padome ir tiesīga lemt par bezatlīdzības lietošanā nodoto Ziņu un raidījumu lietošanas
izbeigšanu, ja elektroniskais plašsaziņas līdzeklis, kam nodoti bezatlīdzības lietošanā
sabiedrisko mediju Ziņas un raidījumi, neievēro šajā lēmumā norādītos kritērijus vai ir
zudusi lietošanas nepieciešamība, vai pastāv pamatotas aizdomas, ka elektroniskais
plašsaziņas līdzeklis izmanto bezatlīdzības lietošanā nodotus ziņu un informatīvi
analītiskos raidījumus tam neparedzētiem mērķiem, vai elektroniskajam plašsaziņas
līdzeklim ir ierosināts maksātnespējas process, tiesiskās aizsardzības process, tas ir
likvidēts, vai tas ir iekļauts sankcijām pakļauto vai ar to saistīto personu sarakstā.
5. Informēt par šo lēmumu VSIA "Latvijas Televīzija" un VSIA "Latvijas Radio" un Latvijā
reģistrētos elektroniskos plašsaziņas līdzekļus. Noteikt, ka VSIA "Latvijas Televīzija" un
VSIA "Latvijas Radio" publicē šo lēmumu savā mājas lapā internetā.
6. Atbildīgais Padomes loceklis par lēmuma izpildes kontroli ir Jānis Eglītis.
7. Lēmums stājās spēkā no tā paziņošanas brīža.
Padomes priekšsēdētājs

(paraksts)* Jānis Siksnis

*Dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu
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