
Labdien! 
 
Aicinām vēlreiz iesaistīties cīĦā par mūsu katra tiesībām līdzdarboties visai 
sabiedrībai būtisku jautājumu risināšanā un lēmumu pieĦemšanā saistībā ar 
“Latvijas Televīzijas (LTV) Nacionālo pasūtījumu 2009. gadam un attīstības 
stratēăiju 2009.-2011. gadam” un Nacionālās Radio un televīzijas padomes 
(NRTP) no labas pārvadības viedokĜa apšaubāmo rīcību, kas robežojas ar likuma 
neievērošanu! 
 
LTV un NRTP savās mājas lapās ir publiskojušas deklaratīvu dokumentu 
„Nacionālā pasūtījuma projekts 2009. gadam un LTV attīstības stratēăija 2009. - 
2011. gadam”, kas nesatur būtisku informāciju par LTV programmas veidošanu, 
saturu un finansu izlietojumu 2009. gadā. Līdz ar to formālai sabiedriskai 
apspriešanai LTV vadība ir nodevusi nepilnīgu dokumentu, kas neatbilst 
Radio un televīzijas likuma 53. panta prasībām1, tātad nav definējams kā 
nacionālais pasūtījums. Tātad nacionālais pasūtījums nav nodots sabiedriskai 
apspriešanai. Tātad NRTP grasās apstiprināt nepubliskotu un nepubliskojamu, pēc 
viĦu domām, dokumentu (publiskotajam dokumentam ir pielikumi, kas netiek 
atklāti, aizbildinoties ar komercnoslēpumu). 
 
“Nacionālā pasūtījuma projekts” un LTV vadības medijos paustā pretrunīgā 
informācija nesniedz pārliecību, ka nodokĜu maksātāju nauda tiks izmantota 
lietderīgi. Turklāt nav skaidrības, par kādiem līdzekĜiem tiks veidots LTV 3. kanāls 
– LTV Kultūra, kas saskaĦā ar LTV attīstības stratēăiju, tikšot piedāvāts 
skatītājiem 2009. gada vidū vai otrajā pusē. Atliek tikai minēt, vai jaunā LTV 
kanāla veidošana notiks uz jau esošo rēėina, vai arī LTV vadība cer piesaistīt 
privāto kapitālu, ar visām no tā izrietošajām sekām. Tā kā nav pieejams 
raidījumu plānojums 2009. gadam, bet no publiski izskanējušās informācijas var 
secināt, ka daudzi tagadējie raidījumi tiks likvidēti, tad varam tiki minēt, kādam 
nolūkam tiek atbrīvots ētera laiks LTV 1. kanālā 2009. gadā… 
 
Apstiprinot šādu nepilnīgi izstrādātu dokumentu, kas neatbilst ne Radio un 
televīzijas likuma 53. panta, ne 55. panta2 prasībām, kā arī nenodrošina 54. 
panta3 prasību izpildi, NRTP faktiski atĜauj LTV vadībai patvaĜīgi veikt 
izmaiĦas programmās un raidījumos visa 2009. gada garumā. 
 
NRTP ir paredzējusi Nacionālā pasūtījuma projektu apstiprināt 2008. gada 
8.decembrī, taču mēs uzskatām, ka šis LTV sagatavotais dokuments neatbilst 
Radio un televīzijas likuma prasībām un tā apstiprināšana nav pieĜaujama.  
 

                                                 
1 „53. pants: Nacionālais pasūtījums ir Nacionālajā radio un televīzijas padomē 
apstiprinātais programmu un raidījumu kopums, kurā ievērotas šā likuma prasības un 
kuram ir nepieciešamais finansiālais nodrošinājums.” 
2 “55. pants: Nacionālā pasūtījuma veidošana.  (1) Nacionālo pasūtījumu veido, vispusīgi 
izzinot skatītāju un klausītāju vēlmes. Tam pēc iespējas plaši jāatspoguĜo sabiedrībā 
pastāvošie uzskati, kā arī politiskie, filozofiskie un kultūras virzieni. Nacionālais pasūtījums 
nedrīkst vienpusīgi kalpot kādas politiskās organizācijas (partijas) interesēm.” 
3 “54. pants. Nacionālā pasūtījuma uzdevums.  Nacionālais pasūtījums: 1) nodrošina brīvu 
vispusīgas informācijas izplatīšanu par notikumiem Latvijā un ārzemēs; 2) nodrošina 
latviešu valodas un kultūras attīstību, sekmējot vienkopienas valsts nostiprināšanu; 3) 
saskaĦā ar divpusējiem līgumiem nodrošina Saeimas, Valsts prezidenta, Ministru kabineta 
un pašvaldību darbības atspoguĜojumu; 4) nodrošina sabiedrības vajadzības pēc 
izglītojošiem, arī reliăiski izglītojošiem, kultūras, zinātnes, izklaides, bērnu, 
sporta un citiem raidījumiem (arī ar surdotulkojumu); 5) veicina raidījumu veidošanu 
par Latvijā dzīvojošo mazākumtautību dzīvi un kultūru; 6) nodrošina priekšvēlēšanu 
aăitācijas iespējas saskaĦā ar likumu.” 
 



Šobrīd mūsu darba grupa ar juristes Lindas Austeres palīdzību ir sagatavojusi 
juridiski argumentētu vēstuli, kurā lūdzam NRTP nodrošināt sabiedrībai piekĜuvi 
visiem dokumentiem, kas iekĜauti „Nacionālā pasūtījuma projekts 2009. gadam” 
projektā, pirms NRTP to apstiprina. Tas nodrošinātu iespēju organizēt kvalitatīvu 
sabiedrisko apspriešanu par LTV stratēăiju un nacionālo pasūtījumu, ko pēc 
jau izstrādātas metodoloăijas veiktu portāls Politika.lv. 
 
No atsevišėu NRTP amatpersonu puses ir izskanējuši mutiski apgalvojumi, ka 
mūsu visu iepriekš parakstītās atklātās vēstules ir tikai „šauras interešu grupas” 
iniciatīva. Apzinoties, ka šāds izteikums nav uztverams kā pamatots pārmetums, 
mēs tomēr nolēmām šoreiz katrs atsevišėi parakstīt šo vēstuli un elektroniski 
nosūtīt LTV un NRTP.  
 
Mēs aicinām visus, kas atbalsta šīs vēstules saturu (katrs pats var veikt 
teksta labojumus, jo gaume attiecībā uz izteiksmes formu un stilu var atšėirties), 
parakstīt to personīgi un nosūtīt elektroniski NRTP un LTV no sava e-
pasta līdz 05.12.2008. Adreses: abrams.kleckins@nrtp.lv, nrtp@nrtp.lv, 
edgars.kots@ltv.lv, ltv@ltv.lv.  
 
Tāpat mēs aicinām visus paust savus uzskatus, domas un priekšlikumus par 
Nacionālā pasūtījuma projektu publiskajā telpā (tai skaitā LTV interneta mājas 
lapā:  http://www.ltv1.lv/lv/forums/12724/ ), lai mudinātu LTV un NRTP noĦemt 
slepenības plīvuru no saviem plāniem. 
 
Pielikumā atrodamā vēstule arī oficiāi tiek iesniegta NRTP. 
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