
Cienījamie atklātās vēstules NRTP parakstītāji un citi aktīvisti un atbalstītāji! 
 
Vēlos jūs informēt par mūsu kopīgās aktivitātes rezultātiem un tālāko 
perspektīvu. 
 
Lai arī mediju atspoguĜojums un interneta komentētāju interese šoreiz bija krietni 
mazāka, salīdzinot ar pirmajām vēstulēm, tomēr varam uzskatīt, ka kopumā 
„sabiedrības spiediens“ ir ievērots un pat devis konkrētus rezultātus: 
 

1) NRTP izsludināja atklātu sēdi, kurā tika skatīts LTV Nacionālā 
pasūtījums projekts 2009. gadam. Šajā sēdē un tai sekojošajā preses 
konferencē piedalījās vēstules parakstītāju pārstāvji, kas aktīvi uzdeva 
mūs visus interesējošus jautājumus – Māris BērziĦš, Roberts Ėīlis, Krista 
Burāne, Dainis Grīnvalds, Jānis Oga un Helēna Reitupe. 

2) NRTP 20. novembrī neapstiprināja LTV 15. novembrī iesniegto 
Nacionālā pasūtījuma projektu. Lai gan identiskajās Kleckina 
parakstītajās atbildes vēstulēs melns uz balta bija teikts: „Nacionālā 
pasūtījuma apstiprināšana plānota š.g. 20. novembrī“, domājams, tieši 
mūsu „spiediena“ rezultātā dienu pirms sēdes Kleckina kungs publiski 
Latvijas Radio ēterā meloja, ka nekāda apstiprināšana nav bijusi 
paredzēta, vien „kārtējais lasījums“. 

3) Spontāni izveidojās brīvprātīga darba grupa, kas izstrādāja un 
iesniedza NRTP konkrētus priekšlikumus, kā iesaistīt plašāku 
sabiedrību LTV stratēăijas un Nacionālā pasūtījuma apspriešanā 
un padarīt šo procesu atklātāku. Darba grupa: Zane Kreicberga, Māris 
BērziĦš, Roberts Ėīlis, Dmitrijs Petrenko. Priekšlikumus sk. pielikumā. 
NRTP publiski pauda atbalstu šiem priekšlikumiem. 

4) NRTP tika nosūtīts konkrēts piedāvājums sabiedriskai diskusijai 
portālā politika.lv. Politika.lv pārstāvji (galvenais redaktors Dmitrijs 
Petrenko un izpilddirektore) ir uzaicināti uz NRTP 27. novembrī prezentēt 
šādas diskusijas metodoloăiju. 

5) Gan LTV, gan NRTP mājas lapās ir publicēts „LTV Nacionālā 
pasūtījuma projekts 2009. gadam“, kurā iekĜauta arī LTV attīstības 
stratēăija 2009.-2011. gadā uz 3 lpp. Frāžains un nekonkrēts dokuments, 
pēc kura nav iespējams reāli saprast, kam tiek atbrīvots LTV1ētera laiks 
2009. gadā, likvidējot daudzus raidījumus, kā arī pārceĜot kultūras 
raidījumus uz 3. kanālu, par kuru LTV nesniedz nekādu konkrētu 
informāciju. Šim dokumentam ir pielikumi, kuri satur informāciju par 
raidījumiem, to plānojumu, kā arī par finansēm. Uz ierosinājumu tos 
atklāt, Kleckina kungs aizbildinājās, ka tie esot konfidenciāli. Faktiski NRTP 
un LTV ir pasviedušas sabiedrībai un medijiem vispārēju, frāžainu 
ūdensgabalu, bet konkrēto informāciju par LTV tālākajiem nodomiem 
joprojām patur slepenībā. Mūsuprāt, šādā veidā LTV un NRTP pārkāpj 
Informācijas atklātības likuma prasības, kā arī citas LR likumdošanas 
normas. 

6) Raidījums 100 g kultūras pagaidām „pagarināts“ uz 2009. gada 
pirmajiem trim mēnešiem. 

 
PlašsaziĦas līdzekĜos nekāds satraukums pēc NRTP atklātās sēdes neparādījās, lai 
gan būtu gan, par ko satraukties: 
 

a) NRTP darbojas nevis sabiedrības (kā tai nosaka likums), bet LTV (vai vēl 
kādās – slēptās) interesēs, neatklājot sabiedrībai būtisku informāciju par 
LTV Nacionālo pasūtījumu (tātad – par nodokĜu maksātāju naudas 
potenciālo izlietojumu). 



b) NRTP pārkāpj Radio un televīzijas likumu, kurā noteikts, ka tās 
pieĦemtajiem lēmumiem jābūt publiskiem un pieejamiem jebkurai 
ieinteresētajai personai.  

c) LTV paredz novirzīt kultūras un bērnu raidījumus uz vēl neeksistējošu 3. 
kanālu, taču no Kota izteikumiem noprotams, ka šī kanāla nodrošināšanai 
nauda vēl tikai tiks piesaistīta (tātad tā nav garantēta). Tātad 3. kanāla 
nodrošinājums neietilpst Nacionālajā pasūtījumā, jo tam saskaĦā ar 
likumu finansējums ir garantēts! 

d) Būtu jāievieš lielāka skaidrība Nacionālā pasūtījuma definēšanā. Šobrīd 
Nacionālais pasūtījums ir pašas LTV darboĦu sagatavots priekšlikums, 
kuru bez kārtīgas izskatīšanas un apspriešanas gatava automātiski 
apstiprināt NRTP. (LTV iesniedza dokumentus piektdienā, 15. novembrī, 
tad sekoja 4 brīvdienas un jau 20. novembrī bija NRTP sēde, kurā 
sākotnēji bija paredzēts apstiprināt šos dokumentus.) Nekādas NRTP 
izstrādātas nacionālā pasūtījuma pamatnostādnes nav pieejamas vai arī 
vispār neeksistē (lai gan atkal – pēc likuma tādām būtu jābūt). 

 
Šobrīd mēs, aktīvistu grupa, cenšamies panākt LTV Nacionālā pasūtījuma 
dokumentu (slepeno pielikumu) publiskošanu un sabiedrisku apspriešanu 
(galvenokārt, ar portāla politika.lv resursu palīdzību).  
 
Es aicinu katru no jums, kuram ir kādas iespējas runāt par šiem jautājumiem, 
veicināt mediju interesi un veidot plašāku sabiedrisko viedokli – to aktīvi darīt!  
 
Šodien Latvijas Radio pēc ziĦām 14:00 raidījums Kultūras Rondo – par šo tēmu. 
 
Pielikumā arī Kultūras ministres atbilde uz mūsu atklāto vēstuli. 
 
Ar cieĦu, 
Zane Kreicberga 
 
 


