
Labdien, godātie LR Saeimas deputāti! 
 
Apzinoties, ka mūsu vēstule ir nosūtīta elektroniski un līdz ar to nav noformēta 
atbilstoši visiem birokrātiskajiem priekšrakstiem, mēs ceram, ka jūs to izlasīsiet.  
 
Mēs vēlamies vērst jūsu uzmanību uz atklātības trūkumu un labas pārvaldības 
principu neievērošanu Latvijas Televīzijas un Nacionālās Radio un televīzijas 
padomes darbībā saistībā ar LTV Nacionālā pasūtījuma 2009. gadam izskatīšanu un 
apstiprināšanu. Šie procesi jau raisījuši plašākas sabiedrības satraukumu, taču tā vietā, 
lai atbalstītu sabiedrības līdzdalību un izzinātu tās viedokli, LTV vadītājs Kota kungs 
cenšas novest radušos situāciju līdz absurdam, piedraudot (elektroniskajā sarakstē) 
vērsties tiesā pret tiem, kas aicina plašāku sabiedrību izteikt viedokli par neskaidrajām 
pārmaiĦām LTV. 
 
Latvijas Televīzija (LTV) un Nacionālā radio un televīzijas padome (NRTP) savās 
interneta mājas lapās publiskoja dokumentu „VB SIA Latvijas Televīzija Nacionālā 
pasūtījuma projekts 2009. gadam“, kurā iekĜauta arī „Latvijas Televīzijas attīstības 
stratēăija 2009.-2011. gadam“. LTV aicināja līdz 5. decembrim iesūtīt konstruktīvus 
priekšlikumus, bet jau 8. decembrī plānota Nacionālās Radio un televīzijas padomes 
(NRTP) sēde, kurā, pēc NRTP telefoniski sniegtās informācijas, paredzēts atkārtoti 
skatīt un, iespējams, apstiprināt, LTV Nacionālo pasūtījumu.  
 
LTV publiskotais dokuments ir deklaratīvs, un tas 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 un tāpēc nav definējams kā 
nacionālais pasūtījums. Tātad nacionālais pasūtījums nav nodots sabiedriskai 
apspriešanai, un NRTP grasās apstiprināt sabiedrībai svarīgu, taču nepubliskotu 
dokumentu (publiskotajam dokumentam ir pielikumi, kas netiek atklāti, aizbildinoties 
ar komercnoslēpumu). 
 
Sabiedrības pārstāvji ar trim atklātajām vēstulēm jau vērsuši plašākas sabiedrības 
uzmanību uz atklātības trūkumu un labas pārvaldības principu neievērošanu LTV 
nacionālā pasūtījuma un darbības stratēăijas izskatīšanas un apstiprināšanas procesā, 
kā arī uz likumu neievērošanu NRTP rīcībā. 
 
Neskatoties uz to, ka LTV publiskotais dokuments ir nepilnīgs, tomēr esam veikuši tā 
analīzi, kas atklāj teju skandalozu ainu, jo LTV paredzētais raidlaiku sadalījums 2009. 
gadā ir kardinālā pretrunā ar nacionālā pasūtījuma projektā vārdos paustajām 
prioritātēm. 
 
Mēs esam vairākkārt mutiski un elektroniskā sarakstē pauduši lūgumu atklāt 
konkrētāku informāciju par LTV programmām, raidījumiem un finansu izlietojumu, 
taču NRTP nav uzskatījis par vajadzīgu atbildēt. Tāpēc pagājušajā nedēĜā NRTP ir 
oficiāli iesniegts juridiski argumentēts iesniegums ar lūgumu sniegt sabiedrībai 
pienācīgu informāciju par Nacionālā pasūtījuma projektu 2009. gadam.  

                                                 
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.” 



 
Lūdzam iepazīties ar Kristas Burānes un Zanes Kreicbergas veikto LTV 
Nacionālā pasūtījuma 2009. gadam un LTV attīstības stratēăijas 2009.-2011. 
gadam analīzi, kā arī Māra BērziĦa iesniegumu NRTP.  
Lūdzam veicināt šī jautājuma apspriešanu Saeimā, kā arī veicināt sabiedrisku 
apspriešanu, pirms šādi nekvalitatīvi dokumenti tiek apstiprināti un Ħemti par 
pamatu mūsu vienīgās sabiedriskās televīzijas darbībai! 
 
Ar l īdzšinējo notikumu gaitu, rezultātiem un problēmas uzstādījumiem varat 
iepazīties šeit: http://culturelablv.wordpress.com/2008/11/25/cik-konceptuala-ir-ltv-
koncepcija/.  
 
Ar cieĦu, 
 
Zane Kreicberga, režisore (29489478), zane@theatre.lv 
Krista Burāne, māksliniece (29637192), kristaburane@inbox.lv 
Māris BērziĦš, rakstnieks (29111076), maris.berzins@apollo.lv 


