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Sabiedrisko mediju loma 

demokrātiskā valstī.  

NEPLP kompetence un neatkarība 

Moderatore – Kristīne Pakārkle  

Tiesībsarga biroja Pilsonisko un politisko tiesību 

 nodaļas vadītāja vietniece 

 

10.12.2015. 

Paneļdiskusijas dalībnieki 

• Roberts Putnis - Kultūras ministrijas Mediju politikas 

nodaļas vadītājs 

• Sergejs Ņesterovs - LTV valdes loceklis 

• Sigita Kirilka- Latvijas Radio valdes locekle 

• Antra Cilinska - NEPLP Sabiedriski Konsultatīvās 

padomes locekle 

• Anda Rožukalne - RSU Komunikācijas fakultātes 

komunikācijas studiju katedras vadītāja 

• Dace Ķezbere - NEPLP locekle 

 

• Mediju brīvība ir būtiska citu pamattiesību izmantošanai, 
ne tikai vārda brīvībai (Riga Declaration, World Press Freedom Day 

International Conference 2-4 May 2015) 

 

• Satversmes 100. pants: Ikvienam ir tiesības uz vārda 
brīvību, kas ietver tiesības brīvi iegūt, paturēt un izplatīt 
informāciju, paust savus uzskatus. Cenzūra ir aizliegta 

 

• Eiropas Cilvēktiesību Konvencijas 10. panta 1. daļa: 
Ikvienam ir tiesības brīvi izteikties. Šīs tiesības ietver 
uzskatu brīvību un tiesības saņemt un izplatīt informāciju 
un idejas bez iejaukšanās no publisko institūciju puses[..] 

 

• Valsts pati var noteikt sabiedriskās apraides sistēmu, taču 

ECT uzliek konkrētus pienākums šādas sistēmas 

nodrošināšanai (Woytas-Kaleta v. Poland 16.10.2009.) 

 

• Prese ieņem būtisku lomu kā sabiedrības «sargsuns» 
(Barthold v. Germany 25.03.1985. para.58) 

 

• Principi, kas formulēti attiecībā uz tradicionālo presi ir 

attiecināmi arī uz plašsaziņas līdzekļiem (Jersild v. Denmark 

23.09.1994.  para.31.) 

 

• Augstākā sabiedriskā medija prioritāte ir nodrošināt 

redakcionālo un operatīvo neatkarību 

 

• Sabiedriskajam medijam ir jāatbild par to, kā tie nosaka 

savus mērķus, kā tie attaisnojumi kopsakarā ar vispārējo 

sabiedriskā pasūtījuma mērķi [..] (Rec. CM/Rec(2012)1 of the 

Committee of Ministers to member States on public service media governance) 

 

• Sabiedriskajiem medijiem teritoriāli un tematiski 

jāiekļauj visas sabiedrības grupas (CM/Rec(2007)3, of the 

Committee of Ministers to member states on the remit of public service media 

in the information society) 

• Sabiedriskajiem medijiem jāuzrunā dažādas sociālās 

grupas. (Rec. No. R(99) 1 of the Committee of Ministers to member states 

on measures to promote media pluralism) 

 

• Jānodrošina neatkarība no politiskas ietekmes. (Resolution 

1636(2008) on indicators for media in democracy, Parlamentary Assembly, 

2008) 

 

• Ētika un tolerance ir būtiski mediju principi. (R (97) 21 on the 

media and the promotion of a culture of tolerance) 
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Sabiedriskais pasūtījums: 

a) Atskaites punkts visiem sabiedrības locekļiem, piedāvājot 
visaptverošu piekļuvi 

b) Faktors sociālajai saliedētībai un integrācijai 

c) Avots objektīvai un neatkarīgai informācijai ar 
inovatīvu saturu, kas atbilst augstiem ētikas un kvalitātes 
standartiem 

d) Forums plurālistiskām sabiedrības diskusijām un 
līdzeklis plašākai indivīdu iesaistīšanai demokrātiskos 
procesos  

e) Aktīvs atbalstītājs dažādajam nacionālajam un Eiropas 
kultūras mantojumam 

Rec CM/Rec (2007)3 on the remit of public service 
media in the information society 

 

• EPLL 71.p. 2.daļa 

Sabiedrisko pasūtījumu pilda sabiedriskie elektroniskie 

plašsaziņas līdzekļi. Atsevišķu raidījumu vai 

programmu veidošanu [..] NEPLP var konkursa kārtībā 

nodot citiem elektroniskajiem plašsaziņas līdzekļiem, 

[..] nepārsniedzot 15 % no sabiedriskā pasūtījuma 

īstenošanai piešķirtajiem līdzekļiem 

 

Paldies par uzmanību,  

lai spraigas diskusijas! 


