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Daži problemātiski jaut ājumi par LTV Nacion ālā pasutījuma (NP) projektu 
2009.gadam un LTV attīstības stratēăiju 2009.-2011. gadam 

 

1. Pieejamība visiem Latvijas iedzīvotājiem 

Sabiedriskajam medijam ir jābūt pieejam visiem Latvijas iedzīvotājiem, neatkarīgi 
no tā, kādu tehnoloăiju informācijas ieguvē pielieto konkrētais informācijas saĦēmējs.  

Jaunā stratēăija paredz diskriminēt 30 % sabiedrības (galvenokārt lauku rajonu 
iedzīvotājus un maznodrošinātos), kuri pielieto analogās uztveres tehnoloăijas, 
izslēdzot viĦus no kultūras informācijas aprites.  LTV nepiedāvā reālu plānu 3. kanāla 
ieviešanai un tā pieejamības visiem Latvijas iedzīvotājiem nodrošināšanai. 

2. LTV misija 

NP projektā netiek paskaidrots, ko tieši LTV vadība saprot ar: 

a) iedzīvotāju dzīves kvalitāti,  

b) kādiem darbiem vai rīcībai LTV vēlas iedvesmot Latvijas iedzīvotājus. 

 

3. LTV vērt ības un principi 

a) “Vienota sabiedrība”.  Nav skaidrs, kas (kādas vērtības un mērėi) pēc LTV 
vadības domām var kalpot par sabiedrības vienotības pamatu. 

b) “Unikāls un pievilcīgs programmu saturs”.  Nav skaidrs, kādi ir “pievilcības” 
kritēriji un, kurai tieši sabiedrības grupai saturs būs pievilcīgs. 

c) “Visaptveroša pieejamība”. Stratēăijā paredzētais 3. kanāls neatbilst šim 
principam, jo aptvers tikai 70 % no iedzīvotājiem. 

d) “Nacionālas un pilsoniskas sabiedrības veidošana”. Tāda nav iespējama bez 
nopietnām izglītības un kultūras programmām, kuras šobrīd tiek plānots 
novirzīt no centrālā LTV kanāla.  

 

4. LTV mērėis  

“Kalpot Latvijas sabiedības interesēm”. “Kalpošana” nav nekādā veidā izmērāma, 
tāpēc nepārbaudāma. Kā LTV varēs novērtēt to, ka šo mērėi sasniegusi vai cik lielā 
mērā “kalpojusi”? 

Nav arī skaidrs, ko tieši LTV uzskata par demokrātiskas sabiedrības pamatprincipiem, 
uz kuriem balstoties, jāveido programmas. 

5. LTV uzdevumi 

To, kā LTV definētie uzdevumi tiks īstenoti realitātē, nav iespējams noteikt, jo 
publiskotā NP projekts neietver konkrētu raidījumu plānojumu. 
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6. LTV programmu priorit ātes 

LTV 1. kanāla stratēăijas aprakstā tiek uzsvērts, ka tas lielu vērību velta kultūras 
raidījumiem, bērnu un pusaudžu raidījumiem, ziĦām un informatīvi dokumentāliem 
raidījumiem. 

No kopējā raidlaika LTV 1 programm ā, balstoties uz publiskotajā projektā 
atklāto informāciju, 

ZiĦas un informatīvi analītiskās programmas aizĦems – 21,5 % 

Bērnu un jauniešu programmas – 3,3 % 

Kultūras un izglītības programmas – 8,7 % 

Izklaidējošās programmas – 9,1 %  

Ekranizējumi – 44,1 %  

Reliăija – 1,3 % 

Reklāmas, pašreklāma, rezerve – 11, 8 % 

ĥemot vērā to, ka zem “ekranizējumiem” slēpjas arī visa veida TV seriāli un filmas, 
kas, galvenokārt, ir izklaidējoša rakstura, jāsecina, ka LTV1 programmā reālā 
prioritāte ir izklaide, kas aizĦem 53,2 % no raidlaika.  

Līdzšinējā NRTP un LTV nostāja attiecībā uz ekranizējumiem ir veicinājusi tieši 
Krievijas seriālu un filmu ienākšanu Latvijas sabiedriskajā medijā. Tas izpelnījies asu 
sabiedrības nosodījumu, kas diemžēl netiek Ħemts vērā. 
(http://diena.lv/lat/politics/sabiedriba/nrtp-krievu-serialu-popularitate-ir-modes-lieta, 
http://diena.lv/lat/tautas_balss/lasitaji_raksta/kapec-latvijas-televizijas-prevale-leti-
krievijas-seriali) 

Šāda attieksme ir krasi neatbilstoša LTV postulētajām vērtībām un principiem saistībā 
ar nacionālas un pilsoniskas sabiedrības veidošanu. 

Kopējais proporcionālais raidlaika sadalījums norāda uz patiesajām LTV prioritātēm, 
kuras ir pretrunā ar deklarētajām. Turklāt tas rada aizdomas, ka vēlamās izmaiĦas 
auditorijā, t.i., ekonomiski aktīvās skatītāju daĜas piesaistīšana, tiek plānota tieši ar 
izklaides palīdzību. Mērėis piesaistīt jauniešus un bērnus, atvēlot tiem vien 3,3 % no 
raidlaika, liekas nepamatots. 

Šajā gadījumā atrunas par plānoto LTV 3. kultūras kanālu, kas īstenotu kultūras un 
bērnu raidījumu prioritātes, ir absurdas un nepamatotas, jo par to pilnīgi nekas nav 
zināms – ne kopējais plānotais raidlaiks un tā sadalījums, ne raidījumu plānojums, ne 
finansējums. No LTV vadības publiskiem izteikumiem secināms, ka tai nav skaidrs 
pat tas, kad tieši plānots izveidot 3. kanālu. Līdz ar to jāuzskata, ka šī kanāla izveide 
2009. gadā nav iekĜauta nacionālajā pasūtījumā, kuram pēc likuma ir jābūt garantētam 
valsts finansējumam. 

Šādā kontekstā LTV piedāvātais dokuments balansē uz apzinātu melu robežas. 

7. LTV programmas priorit ātes 2009. gadam 
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Prioritātes ir noteiktas pietiekami precīzi, taču dokuments neietver pilnīgi nekādu 
informāciju par LTV rīcībā esošajiem intelektuālajiem, profesionālajiem un 
finansiālajiem resursiem šo prioritāšu īstenošanai. Dažās sadaĜās ir minēti konkrēti 
raidījumi, taču lielākoties nerodas priekšstats par prioritāšu īstenošanas mehānismiem. 

Piemēram, vienīgie raidījumi, kas minēti ziĦu un analītisko raidījumu sadaĜā ir „Abi 
labi” un „Province”. Kultūras un izglītojošo raidījumu sadaĜā nekas nav teikts par 
patlaban LTV 1 producēto kultūras raidījumu likteni, par ko medijos ir izskanējusi 
pretrunīga informācija. Bērnu un pusaudžu raidījumu sadaĜā tiek runāts par jauna 
raidījuma izveidi 8-12 gadu vecu bērnu mērėauditorijai, bet nekas nav teikts, 
piemēram, par esošo raidījumu “Kas te? Es te!”, utt., utjp. 

 

a) ZiĦu un analītisko raidījumu att īstība 

- ZiĦas un analītiski raidījumi pēc savas būtības aptver visu cilvēka darbības 
lauku, tāpēc  nav skaidrs, kāpēc šajā sadaĜā tiek uzsvērts tieši ekonomiski 
politiskais aspekts. Lai arī tiek minēts, ka tiks veidotas kultūras ziĦas un 
analītiskais kultūras raidījums, tomēr tie vēlāk tiek akcentēti tieši kultūras 
un izglītojošo radījumu blokā. Kā šādā gadījumā tiek noteikts raidlaika 
sadalījums – vai kultūras ziĦas tiek pieskaitītas ziĦu raidlaikam, vai 
kultūras raidījumu raidlaikam? 

- Kā uz ziĦu un analītiskajiem raidījumiem, ir attiecināmi stratēăijā minētie 
ăimenes tēmām veltītie raidījumi – “Abi labi” un “Province”? 

 

b) Kult ūras un izglītojošie raidījumi 

- Nav skaidrs, kādā ētera laikā tiek plānots raidīt jauno ikdienas kultūras 
ziĦu raidījumu un kultūras analītisko apskatu.  

- Vienīgais raidījums, kurš no esošās programmas, tiek pieminēts ir “Ielas 
garumā”. Kas notiek ar pārējiem kultūras raidījumiem? Un kuri raidījumi, 
pēc LTV vadības domām, ietilpst šajā kategorijā? 

- Kā un kādā apjomā tiek plānots raidījumos atspoguĜot Astronomijas gada 
norises Latvijā, kas īpaši izcelts 2009. gada programmas plānojuma 
sakarā? 

 

c) Bērnu un pusaudžu raidījumi 

- Simptomātiska liekas piebilde, ka LTV 1 turpina strādāt pie citu formātu 
izveides dažādām bērnu mērėauditorijām atbilstoši finansiālajām iespējām. 
Nacionālais pasūtījums pēc likuma ir programmu plānojums, kas tiek 
finansēts no budžeta līdzekĜiem. Šādā kontekstā Nacionālajā pasūtījumā 
būtu jāiekĜauj tikai tie uzdevumi, kuru realizācijai ir skaidrs finansējums. 
Krīzes apstākĜos, kad naudas līdzekĜi ir nepietiekoši, ir skaidrs, ka izstrādāt 
jaunus formātus būs gandrīz neiespējami. Tad, kāpēc tos iekĜaut oficiālā 
dokumentā? 
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- Tiek minēts tas, ka LTV 1 veido ăimenei draudzīgu filmu iepirkumu 
programmu. Balstoties uz to, kā LTV 1 ir veidojis programmu ētera laika 
sadalījumu, par to būtu jārunā tieši pie “Ekranizējumu” sadaĜas, kuras 
raidlaika sadales principi un iepirkumu prioritātes netiek dokumentā 
atklāti. Tāpēc nav skaidrs, cik daudz laika no 3,3 % bērniem veltītajiem 
raidījumiem tiek domāts aizstāt ar filmu demonstrēšanu un cik % bērniem 
un ăimenēm domātās filmas aizĦems no kopējā 44,1 % ekranizējumiem 
atvēlētā laika.  

 

8. LTV 7 

Par LTV7 raid ījumu virzienim tiek deklar ēti sporta raid ījumi, ziĦas, 
programmas jauniešiem, populārzinātniskās programmas.  

Savukārt, apskatot Latvijas televīzijas 7. kanāla programmu raidlaika plānojumu 
2009. gadam, nav iespējams atrast atsevišėi izdalītas programmas jauniešiem un 
populārzinātniskās programmas, tāpēc atliek vien minēt, kā un kas konkrēti slēpjas 
zem raidlaiku sadaĜām. 

Plānotajā raidījumu tēmu virzienu sadalījumā 

ZiĦas aizĦem 3,8 % no kopējā raidlaika 

Informatīvi analītiskās programmas – 3,6 %  

Sports – 25,2 % 

Ekranizējumi – 39,2 % 

Izklaidējošās programmas – 19,9 % 

Reklāmas, pašreklāma, rezerve – 8,19 % 

Tomēr tendence atkal ir skaidri saskatāma, lai arī kanāls tiek saukts par Sporta kanālu, 
raidlaikā dominē izklaidējoša rakstura raidījumi, kas kopā ar ekranizējumiem aizĦem 
– 59,1 %  

Procentuāli apskatot kopējo raidlaika sadalījumu LTV1 un LTV7 kanālos atliek 
secināt, ka Nacionālajā pasūtījumā par prioritātēm atzītajām ziĦu un analītiskajiem 
raidījumiem, kultūras un izglītojošajiem raidījumiem, bērnu un jauniešu raidījumiem 
tiek atvēlēts:  

ZiĦām un analītiskajiem raid ījumiem – 14, 46 % 

Kult ūrai un izglītojošajiem raidījumiem – 4,3  % 

Bērnu un jauniešu raidījumiem – 1,6 % 

Izklaid ējošām programmām – 14, 5 % 

SkaitĜi lieliski liecina par to, kā stratēăijas deklaratīvās nostādnes neabilst reālajam 
darbu plānojumam. 
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Salīdzinājumam: 

Ekranizējumi – 41, 64 %    

Reklāmām atvēlētais laiks – 10 %   

9. LTV att īstības stratēăija 2009.-2011. gadā 

Triju kan ālu koncepcijā ir vērojamas pretrunas ar dokumenta iepriekšējās 
lapaspusēs rakstīto.  

 1) LTV 1. kanāls 

Ja, runājot par 2009. gada stratēăiju šajā pašā dokumentā, kultūras un izglītojošie, 
bērnu un jauniešu raidījumi tika uzsvērti kā LTV 1. kanāla prioritāte, tad no kopējā 
2009.-2011. gada stratēăijas apraksta šie jēdzieni ir pazuduši pavisam. Toties tiek 
pieminēti izklaides raidījumi un ekranizējumi. Tieši šī tendence atklājas arī 2009. 
gada programmu raidlaika analīzē. Tas nozīmē, ka iepriekšējais dokumenta saturs, kas 
nosaka LTV prioritātes, ir nepatiess. Šāds apgalvojums būtu apgāžams vienīgi ar 
uzskatāmiem programmu un raidījumu plāniem, kas diemžēl nav pieejami. 

2) LTV 7. kanāls 

Tiek uzsvērts, ka tā galvenais saturs būs sporta raidījumi. Pēc 2009. gada plāna, tiem 
ir atvēlēts 25, 2 % procenti. Vai nav par maz sporta kanālam ar pilnu apraides laiku?  

3) Neeksistējošais LTV 3. kanāls kura saturiskajā aprakstā parādās no abiem 
iepriekšējiem kanāliem izsvītrotie kultūras, izglītojošie un bērnu raidījumi.  

ĥemot vērā krīzes apstākĜus un esošā budžeta iespējas, trešā kanāla atvēršana ir 
pretrunā ar LTV reālajām iespējām un netiek ekonomiski pamatota arī Nacionālā 
pasūtījuma ietvaros.  

Kā jau minēts, Nacionālais pasūtījums sastāv no programmu un raidījumu plānojuma, 
kura realizāciju nodrošina valsts piešėiratais budžets. IekĜaut Nacionālajā pasūtījumā 
trešo kanālu, kurš nevar tikt finansēts no valsts budžeta līdzekĜiem, jo esošais 
finansējums paliek līdzšinējā apjomā un līdz šim tikai daĜēji ir sedzis divu pastāvošo 
kanālu darbību, ir pretlikumīgi. 

Turklāt apspriešanai piedāvātais Nacionālā pasūtījuma projekts neietver nekādu 
informāciju par plānotā 3. kanāla apraides laikiem un raidījumu sadali, tāpēc nav 
uzskatāms par pamatotu un sabiedriskai apspriešanai derīgu.   

Kopumā vērtējot publiskoto LTV Nacionālā pasūtījuma projektu 2009. gadam un 
stratēăiju 2009.-2011. gadam, nākas atzīt, ka tas ir Ĝoti nepilnīgs, pretrunīgs un 
pretlikumīgs dokuments, kas šādā redakcijā nebūtu akceptējams. 

 

Krista Burāne 

Zane Kreicberga 


