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To: gundega@theatre.lv 

Subject: RE: LJTI aicina paust viedokli par notikumiem LTV un NRTP 
  

Cienījamā LaiviĦas kundze! 

Vakar Jūs LJTI ziĦu abonentiem izsūtījāt e-pastu, kurā aicinājāt 
atbalstīt Jūsu sagatavoto vēstuli. 

Šajā sakarā vēlamies vērst Jūsu uzmanību uz to, ka vēstulē Jūs apzināti 
paužat nepatiesu informāciju par kultūras un mākslas raidījumiem 
2009. gadā un tālākā nākotnē -„kulturas un makslas raidijumu 
ipatsvars LTV 1.kanala no nakama gada tiks dramatiski samazinats un 
ar laiku, iespejams, izslegts pavisam”. 

Latvijas Televīzijas 2009. gada nacionālā pasūtījuma projektā ir 
norādīts, ka LTV1 kanālā 2009. gadā Vērtību orientējošām kultūras un 
izglītības programmām plānots atvēlēt 558 stundas. Salīdzinoši 2008. 
gadā Vērtību orientējošām kultūras un izglītības programmām bija 
atvēlētas 809 stundas, no kurām 60 stundas tika rādīti Dziesmu un deju 
svētku pasākumi un to atkārtojumi, bet 34,7 stundas tika rādīti Latvijas 
90. gadu dzimšanas dienai veltītie muzikālie priekšnesumi un to 
atkārtojumi. Līdz ar to patiesais 2009. gada samazinājums Vērtību 
orientējošām kultūras un izglītības programmām attiecībā pret 2008. 
gadu ir 156,3 stundas vai 22 procenti. Šajā gadījumā runāt par 
„dramatisku samazinājumu” nozīmē manipulēt ar informāciju, apzināti 
sniedzot nepatiesu un sagrozītu informāciju. 

Attiecībā uz Kultūras raidījumiem LTV1 kanālā nākotnē – Latvijas 
Televīzija jau vairākkārt ir publiski informējusi, ka kultūra ir viena no 
trijām Latvijas Televīzijas stratēăiskajām programmas prioritātēm, 
tāpēc gan šobrīd, gan nākotnē kultūras raidījumi viennozīmīgi ir un būs 
Ĝoti būtiska LTV programmas sastāvdaĜa. Viens no mūsu kā 
sabiedriskās televīzijas galvenajiem uzdevumiem ir sabiedrības 
informēšana un izglītošana par kultūras jautājumiem. Tāpēc ar pilnu 
atbildību varam teikt, ka arī pēc plānotajām izmaiĦām kultūras 
raidījumi LTV1 kanālā būs. 

ĥemot vērā to, ka Jūs jau ilgāku laiku esat aktīvi iesaistījusies par 
kultūras raidījumiem Latvijas Televīzijā Jums šī informācija 
viennozīmīgi ir zināma, līdz ar to Jūsu vēstulē izteiktie apgalvojumi ir 
apzināti pausta nepatiesa informācija ar mērėi nomelnot Latvijas 
Televīzijas un televīzijas vadības publisko tēlu. 

Šajā sakarā mēs pieprasām atsaukt nepatiesi izplatīto informāciju, tā 
vietā izsūtot visiem LJTI ziĦu abonentiem LTV sagatavoto patieso un 
objektīvo informāciju. Pretējā gadījumā izskatīsim iespēju par vēršanos 
tiesā par apzinātu nepatiesas informācijas izplatīšanu un kaitējuma 
radīšanu Latvijas Televīzijai. 

Pielikumā nosūtu Latvijas Televīzijas oficiālo informāciju par kultūras 
raidījumiem un LTV plānoto attīstības stratēăiju, ko lūdzam izplatīt 



visiem LJTI ziĦu abonentiem un citām diskusijā iesaistītajām 
personām. 

Ar cieĦu 

Edgars Kots 

LTV ăenerāldirektors 
 
 


