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1. JĒDZIENU SKAIDROJUMI
1 

Informatīvā telpa – abstrakta, virtuāla teritorija, kas veidojusies sabiedrības, kultūras 

un komunikācijas mijiedarbības rezultātā. Tā ne vienmēr sakrīt ar valsts vai reģiona 

ģeogrāfisko iedalījumu. Informatīvo telpu raksturo informācijas plūsmas, mediji un to 

saturs, valoda, sabiedrības sociālā atmiņa un citi faktori. Salīdzinājumā ar mediju 

telpu šis jēdziens ir plašāks, jo aptver arī to informācijas daļu, kas cirkulē sabiedrībā 

bez plašsaziņas līdzekļu starpniecības, tostarp, visas runātās un rakstītās valodas 

izpausmes. 

 

Medijs – komunikācijas līdzeklis, kas tiek izmantots informācijas, analīzes, 

komentāra, kultūras, izklaides un cita satura radīšanai un izplatīšanai potenciāli lielai 

auditorijai tekstuālā, audio, vizuālā vai audiovizuālā formātā. Par mediju uzskatāmas 

avīzes, žurnāli, televīzija, radio, interneta lapas, kā arī interaktīvai sabiedriskai saziņai 

paredzētas lietojumprogrammas un citas saturiskas liela mēroga interaktīvas 

platformas. Pastāvīgi saturu radošu mediju pazīme ir redakcionālā kontrole vai 

uzraudzība pār šī saturu veidošanu. Medijs ir ne tikai ekonomisko attiecību, bet arī 

noteiktas kultūrtelpas dalībnieks, tādēļ medija darbību nosaka gan uzņēmējdarbības, 

gan sociālā atbildīguma principi. 

 

Mediju konverģence – tradicionālo mediju, tostarp, apraides pakalpojumu, un 

interneta pakāpeniska apvienošanās. Līdz šim pārsvarā atsevišķi sniegtie audiovizuālo 

mediju pakalpojumi tiek apvienoti, notiek to mijiedarbība vai sasaiste. Tā maina 

patērētāju uzvedību un rada jaunus uzņēmējdarbības modeļus satura radīšanai un 

finansēšanai – nepieciešami jauni sadarbības veidi starp uzņēmumiem un nozarēm, lai 

lietotāji jebkurā vietā, brīdī un jebkurā ierīcē varētu izmantot audiovizuālo saturu un 

elektroniskos pakalpojumus. Konverģence veicinājusi nelineāro mediju attīstību, kā 

arī satura izplatīšanu ar moderno informācija un komunikācijas tehnoloģiju 

starpniecību.
2
 

                                                           
1
 Pamatnostādnēs lietotie jēdzienu skaidrojumi ir uzskatāmi par orientieriem, kas labāk ļauj saprast 

pamatnostādņu tekstu un pausto nostāju. Šie skaidrojumi nav absolūti, un attiecas tikai uz šīm 

pamatnostādnēm. 
2
  Eiropas Komisija. (2013). Zaļā grāmata: Gatavojoties pilnīgi konverģētai audiovizuālajai pasaulei. 

Izaugsme, radīšana un vērtības. 3. lpp. Sk.: 09.06.2015. 

http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=LV&f=ST%208934%202013%20INIT; Eiropas 
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Mediju pratība – arī mediju lietotprasme, mediju lietotpratība. Tā ir zināšanu un 

prasmju kopums, kas nepieciešams darbam ar informācijas avotiem – informācijas 

atrašanai un analīzei, informācijas sniedzēju funkciju izpratnei, informācijas satura 

kritiskam izvērtējumam, objektīvas informācijas atšķiršanai no tendenciozas, dažādos 

avotos pieejamo ziņu salīdzinājumam, lai veidotu savu pamatotu viedokli. Mediju 

pratība ietver arī prasmi praktiski lietot medijus. 

 

Mediju vide – interaktīvs publiskās telpas segments, kas rodas sabiedrības, kultūras 

un mediju mijiedarbības rezultātā un kam ir būtiska ietekme uz sabiedrības 

saliedētību, nacionālo identitāti un nacionālo drošību. Mediju vidi veido mediju 

saturs, kura radīšanu ietekmē gan mediju organizācijas vide, gan ārējie apstākļi: 

ekonomiskā situācija, sociāldemorgāfiskā struktūra, tradīcijas u. c. 

 

Nacionālie mediji – Latvijā reģistrēti mediji, kuru saturs ir adresēts Latvijas 

iedzīvotājiem visā valsts teritorijā. 

 

Nelineārs audiovizuālo mediju pakalpojums – elektroniskā plašsaziņas līdzekļa 

audiovizuāls pakalpojums, ko sniedz mediju pakalpojumu sniedzējs raidījumu 

skatīšanai brīdī, ko izvēlējies lietotājs, un pēc lietotāja individuāla lūguma, 

pamatojoties uz elektroniskā plašsaziņas līdzekļa iepriekš piedāvāto raidījumu 

katalogu.
3
 

Redakcionālā neatkarība – medija tiesības un iespējas veidot saturu, un brīvība 

pieņemt lēmumus bez medija īpašnieka vai citu politisko vai ekonomisko interešu 

ietekmes. 

 

Reģionālie mediji – mediji, kuru saturs ir adresēts noteikta reģiona vai novada 

iedzīvotājiem, ietver tā problēmu un aktualitāšu izklāstu, kā arī pārsvarā tiek raidīts 

vai izplatīts noteiktas administratīvas teritorijas robežās.  

                                                                                                                                                                      
Parlaments. (2014. gada 28. janv.). Ziņojums par gatavošanos pilnīgi konverģētai audiovizuālajai 

pasaulei (2013/2180 (INI)) Sk.: 09.06.2015. http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-

//EP//TEXT+REPORT+A7-2014-0057+0+DOC+XML+V0//LV 
3

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2010/13/ES (2010.gada 10.marts). Sk.: 10.06.2015. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/HTML/?uri=CELEX:32010L0013&from=LV 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32010L0013:LV:NOT
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Sabiedriskie mediji – Latvijas gadījumā – sabiedrībai piederoši mediji, kuru 

uzdevums ir realizēt sabiedrisko pasūtījumu, tostarp, radīt, uzturēt un attīstīt nacionālo 

kultūrtelpu un informācijas vidi, veicināt nacionālo un kultūras identitāti, nodrošināt 

Latvijas sabiedrībai brīvi pieejamu, daudzveidīgu, kvalitatīvu un objektīvu 

informāciju neatkarīgi no mājsaimniecības ģeogrāfiskā novietojuma. 

 

Sabiedriskais pasūtījums – sabiedrībai paredzēts plašs un daudzveidīgs programmu 

kopums, kuru veido sabiedriskie mediji.  

 

Sociālie mediji – internetā un jebkurā platformā ar interneta pieslēgumu balstītas 

lietotnes un līdzekļi, kas interneta lietotājiem nodrošina iespēju dalīties ar informāciju 

un savstarpēji mijiedarboties ar viņu pašu radītā satura (teksta, fotogrāfiju, video un to 

komentāru) starpniecību. Sociālie mediji ietver sociālos tīklus, emuārus, forumus un 

citas formas, kas paredz lietotāja interaktivitāti. 

 

Vārda brīvība – ikvienam ir tiesības brīvi paust savus uzskatus. Šīs tiesības ietver 

uzskatu brīvību un tiesības saņemt un izplatīt informāciju un idejas bez iejaukšanās no 

valsts institūciju puses un neatkarīgi no valstu robežām. Vienlaikus tas neierobežo 

valstu tiesības pieprasīt radioraidījumu, televīzijas raidījumu un kino demonstrēšanas 

licencēšanu. Tā kā vārda brīvības īstenošana ir saistīta ar pienākumiem un atbildību, 

tā var tikt pakļauta tādām prasībām, nosacījumiem, ierobežojumiem vai sodiem, kas 

paredzēti likumā un nepieciešami demokrātiskā sabiedrībā, lai aizsargātu valsts 

drošības, teritoriālās vienotības vai sabiedriskās drošības intereses, nepieļautu 

nekārtības vai noziegumus, aizsargātu veselību vai tikumību, aizsargātu citu cilvēku 

cieņu vai tiesības, nepieļautu konfidenciālas informācijas izpaušanu vai lai 

nodrošinātu tiesas varu un objektivitāti.
4
 

 

Žurnālistika – darbību kopums, kas orientēts vākt, rakstīt, rediģēt, ierakstīt, filmēt, 

fotografēt vai citādā veidā sagatavot medijā publiskojamu saturu ar mērķi informēt 

sabiedrību drukāta, audio, vizuāla, audiovizuāla vai multimediju veidā. Šo darbību 

regulē noteikti kvalitātes standarti un profesionālā ētikas. Žurnālistika ir nošķirama no 

                                                           
4
 Eiropas Cilvēktiesību konvencijas 10.pants. 
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indivīdu publiskajā telpā radītā satura publicēšanas sociālajos tīklos un citur, kā arī 

sabiedrisko attiecību un reklāmas teksta veidošanas. 
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2. SITUĀCIJAS APRAKSTS 

2.1. Vispārīgs ieskats 

 

Latvijā pastāv vārda brīvība, mediju un viedokļu daudzveidība. Daudzveidīgu 

mediju darbība un kvalitatīvas, uzticamas, uz demokrātiskām vērtībām balstītas 

žurnālistikas attīstība ir Latvijas valsts un mediju nozares stabilitātes un izaugsmes 

priekšnoteikums. Mediji ir neatkarīgi no valsts ietekmes satura veidošanā.  

Latvijas mediju vidē darbojas vairāklīmeņu mediji: sabiedriskie un privātie, 

nacionālie un reģionālie mediji. Informatīvo telpu veido arī citās valstīs reģistrēto un 

Latvijā retranslēto mediju saturs. Līdztekus nacionālajiem medijiem darbojas 

reģionālie mediji. Tiem ir specifiskas funkcijas un uzdevumi, tostarp, aplūkot 

reģionam aktuālos jautājumus un problēmas un veicināt Latvijas iedzīvotāju piederību 

valstij, stiprinot piederības sajūtu lokālai kopienai. 

Latvijas valsts atbalsta mediju vai atsevišķu tā sadaļu veidošanu latgaliešu un 

lībiešu valodā kultūras un valodas daudzveidības uzturēšanai un saglabāšanai. Tāpat 

nozīmīga auditorijas daļa, kas tiek uzrunāta ar mediju starpniecību, ir Latvijas 

mazākumtautību kopienas. Mediji ļauj veicināt šo dažādo sabiedrības grupu 

komunikāciju, veidojot viņu piederības sajūtu Latvijai un tās informatīvajai telpai. 

  

2.2. Latvijas mediju vides raksturojums 

2.2.1. Ekonomiskā situācija – ierobežots tirgus un finansējums 

Ļoti būtisku iespaidu uz Latvijas mediju vidi ir atstājusi ekonomiskā 

lejupslīde, kas, sākot ar 2009.gadu, ir ievērojami samazinājusi reklāmas tirgus apjomu 

un vietējo mediju uzņēmējdarbības spēju.
5
 Mediju nozarē joprojām ir novērojamas 

ekonomiskās krīzes sekas – reklāmas tirgus nav sasniedzis tos finanšu rādītājus, kādi 

pastāvēja pirms ekonomiskās krīzes (94 milj. – 2007.gadā, 49 milj. – 2012.gadā, 76 

milj. – 2014.gadā).
6
 Šāda ierobežota finansējuma apstākļos vietējo mediju kvalitatīva 

darbība ir būtiski apgrūtināta. 

                                                           
5

Latvijas Reklāmas asociācija. (B. g.). Latvijas mediju reklāmas tirgus dati. Latvijas Reklāmas 

asociācija. Sk: 27.05.2015. http://www.lra.lv/lv/statistika/  
6
 Sk.: TNS Latvia. (2015). Mediju reklāmas tirgus 2014.gadā ir audzis par 3% un sasniedzis 75,63 

miljonus eiro. TNS Latvia. Sk.: 27.05.2015. 

http://www.tns.lv/?lang=lv&fullarticle=true&category=showuid&id=4774; Latvijas Reklāmas 

asociācija. (2014). Latvijas mediju reklāmas tirgus apjoms 2013.gadā vērojams pieaugums. Latvijas 
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Reklāmas apjoma samazināšanās visnegatīvāk ir iespaidojusi Latvijas 

drukātos medijus (37 milj. – 2007.gadā, 10 milj. – 2013.gadā).
7
 Lai gan joprojām 

salīdzinoši labi lasīšanas rādītāji ir reģionālajiem laikrakstiem un žurnāliem, dienas 

avīzes zaudē savu popularitāti.
8
 Arī preses abonēšanas rezultāti un tirāža kopumā 

uzrāda lejupslīdi
9
 (skatīt 1.tabulu). Kā iespējamie cēloņi tiek minēts mazais tirgus 

apjoms, zemā pirktspēja, konkurence ar interneta medijiem un sabiedrības 

depopulācija. Mediju lietošanas paradumu maiņas rezultātā ir pieaugusi interneta 

mediju auditorija, taču sarūk preses izdevumu, it īpaši dienas laikrakstu, tirāžas. Tas 

apdraud drukāto mediju kā viedokļu daudzveidības avota, latviešu valodas un kultūras 

balsta pastāvēšanu.  

Preses izdevumi joprojām ir uzskatāmi par būtisku informācijas avotu, īpaši, 

lai uzzinātu par lokālajiem pilsētu vai reģionu notikumiem.
10

 Drukāto preses 

izdevumu loma sabiedrībā ir ļoti svarīga arī jautājumos, kas skar valsts ekonomisko 

attīstību, stiprina tās indivīdu darba spējas, profesionālo izaugsmi u. c. Preses 

izdevumu abonēšanas dati liecina, ka 2014.gadam tika noformēti 445 tūkstoši 

abonementu, no kuriem 78% bija noformēti lauku reģionos.
11

 Jāņem arī vērā, ka 

vairāk nekā trešdaļai Latvijas mājsaimniecību nav pieejamas iespējas, ko piedāvā 

interneta tehnoloģijas
12

 un vecāka gadagājuma auditorija internetu kā informācijas 

avotu izmanto retāk. Turklāt drukāto mediju radītais saturs tiek dažādā veidā 

izmantots interneta platformās, kas rada zaudējumus redakcijām – tās satura radīšanā 

                                                                                                                                                                      
Reklāmas asociācija. Sk. 27.05.2015. http://www.lra.lv/webroot/file/uploads/files/LMRT_2013F.pdf; 

Latvijas Reklāmas asociācija. (2008). Latvijas mediju reklāmas tirgus 2007.gadā audzis par 24% un 

sasniedzis 93.94 miljonu latu. Latvijas Reklāmas asociācija. Sk.: 27.05.2015. 

http://www.lra.lv/webroot/file/uploads/files/LMTD_2007.pdf 
7
 TNS Latvia. (2015). Mediju reklāmas tirgus 2014.gadā ir audzis par 3% un sasniedzis 75,63 miljonus 

eiro. TNS Latvia. Sk.: 27.05.2015. 

http://www.tns.lv/?lang=lv&fullarticle=true&category=showuid&id=4774; Reklāmas asociācija. 

(2008). Latvijas mediju reklāmas tirgus 2007.gadā audzis par 24% un sasniedzis 93.94 miljonu latu. 

Sk.: 27.05.2015. http://www.lra.lv/webroot/file/uploads/files/LMTD_2007.pdf 
8
 Vendele, L. (2015). Nacionālā preses auditorijas pētījuma rezultāti 2015.gada pavasarī. TNS Latvia. 

Sk.: 23.05.2015. http://www.tns.lv/?lang=lv&fullarticle=true&category=showuid&id=4791 
9
 Kļaviņš, A. (13.05.2015). Žurnālu abonēšanas rezultāti 2015.gada maijā – tabula. LETA. 

10
 Juzefovičs, J. (2012). Ziņas sabiedriskajā televīzijā: Paaudžu un etnisko (lingvistisko) grupu ziņu 

mediju izvēles Latvijā. Valmiera: Vidzemes Augstskola. 11. lpp.; SKDS. (2014). Attieksme pret 

televīziju. Latvijas iedzīvotāju aptauja. SKDS. 2014.gada novembris. 30. lpp. 
11

 Skudra, O., Šulmane, I., Dreijere, V. (2014). Plašsaziņas līdzekļi demokrātiskā sabiedrībā. Grām.: 

Rozenvalds, J. (zin. red.) Cik demokrātiska ir Latvija? Demokrātijas audits, 2005–2014. Rīga: LU 

Sociālo un politisko pētījumu institūts. 198. lpp. 
12

 Juzefovičs, J. (2011). Digitālo mediju karte: Latvija. 

http://www.opensocietyfoundations.org/sites/default/files/mapping-digital-media-latvia-latvian-

20120829.pdf 17. lpp. 

http://www.opensocietyfoundations.org/sites/default/files/mapping-digital-media-latvia-latvian-20120829.pdf
http://www.opensocietyfoundations.org/sites/default/files/mapping-digital-media-latvia-latvian-20120829.pdf
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ir ieguldījušas savus resursus, bet iespējas kontrolēt šī satura izplatīšanu ir 

ierobežotas.  

Viena no pastāvošām atbalsta formām drukātajiem medijiem ir izdevumu 

piegādes izmaksu kompensēšana.
13

 Tas ļauj nodrošināt drukāto mediju pieejamību 

tajās Latvijas vietās, kur ir zems apdzīvotības blīvums. Šai likuma normai ir būtiska 

nozīme mediju vides daudzveidības un satura pieejamības nodrošināšanā – jo īpaši 

reģionos un vietās, kur ir zems apdzīvotības blīvums. Pasta likums nosaka, ka kopš 

2013.gada no valsts budžeta ikgadēji tiek kompensētas tīrās izmaksas, ja pasta 

pakalpojuma sniedzējs pierāda, ka „tas ir pakļauts netaisnīgam apgrūtinājumam un 

universālā pasta pakalpojuma saistību izpilde rada zaudējumus”.
14

 Satiksmes 

ministrijai ir pienākums „nodrošināt kompensācijas izmaksu universālā pasta 

pakalpojuma sniedzējam”.
15

 

Tāpat atsevišķu drukāto mediju grupu piegādei var tikt piemērota samazinātā 

PVN likme.
16

 Tomēr šis atbalsts nav pietiekošs, lai sekmētu žurnālistiski kvalitatīva 

satura radīšanu un drukāto mediju ilgtspēju. Latvija uz ES dalībvalstu fona izceļas ar 

visaugstāko PVN likmi presei. Tieši PVN likmes pieaugumu nozares pārstāvji min kā 

galveno iemeslu, kādēļ pēdējos gados ir būtiski kritusies gan drukāto mediju kvalitāte, 

gan pieejamība.  

Bez īpaša valsts atbalsta nespēj pastāvēt arī dažādi nozaru drukātie mediji, kas 

padziļina sabiedrības izpratni par sociāli nozīmīgiem notikumiem un procesiem 

kultūras, vides, drošības u. c. jomās. Privāto lokālo mediju ilgtspēju vājina arī Latvijas 

pašvaldību izdotie informatīvie izdevumi vai citi speciāli radīti komunikācijas kanāli, 

no kuriem daudzi darbojas vietējā reklāmas tirgū (skatīt 2.2.5.sadaļu). 

                                                           
13

 Saeima. (04.06.2009.). Pasta likums. Likumi.lv. Sk.: 21.05.2015. http://likumi.lv/doc.php?id=193574; 

Ministru kabinets. (03.12.2013.). Noteikumi par universālā pasta pakalpojuma saistību izpildes tīro 

izmaksu kompensēšanu. Likumi.lv. Sk.: 21.05.2015. http://likumi.lv/doc.php?id=262998 
14

Saeima. (04.06.2009.). Pasta likums. Likumi.lv. Sk.: 21.05.2015. http://likumi.lv/doc.php?id=193574.;  

Iepriekš tika veikta valsts budžeta pārdale Satiksmes ministrijas budžeta ietvaros, piemēram, sk.:  

Ministru kabinets. (01.07.2008.). Latvijas Republikas Ministru kabineta sēdes protokols Nr. 45. 31.§, 

9.punkts.  Likumi.lv. Sk.: 21.05.2015. http://likumi.lv/doc.php?id=216287 
15

 Ministru kabinets. (03.12.2013.). Noteikumi par universālā pasta pakalpojuma saistību izpildes tīro 

izmaksu kompensēšanu. Likumi.lv. Sk.: 21.05.2015. http://likumi.lv/doc.php?id=262998 
16

 Saeima. (29.11.2012.). Pievienotās vērtības nodokļa likums. 42.pants, 7.punkts. Likumi.lv. Sk.: 

21.05.2015. http://likumi.lv/doc.php?id=253451; Latvijas Republikas Finanšu ministrija. [B. g.].  

Samazinātā PVN likme. Finanšu ministrija. Sk.: 21.05.2015. 

http://www.fm.gov.lv/lv/sadalas/nodoklu_politika/pievienotas_vertibas_nodoklis/no_2013_gada_speka

_esosais_regulejums/pvn_samazinata_likme  
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Ekonomiskā recesija Latvijas mediju vidē ir veicinājusi arī koncentrācijas un 

komercializācijas tendences. Gan elektronisko, gan drukāto mediju koncentrēšanās 

tendences norāda uz nepieciešamību izstrādāt mehānismu tās ierobežošanai un 

saglabāt ne vien satura, bet arī institucionālo daudzveidību. Tāpat Latvijas mediju 

ekonomikas un satura pētījumi liecina par nopietnām mediju satura kvalitātes 

problēmām – samazinās pētnieciskās žurnālistikas īpatsvars, sašaurinās mediju 

darbinieku iespējas aptvert ne tikai nacionālus, bet arī lokālus un starptautiskus 

problēmjautājumus un aktualitātes, samazinās spēja piesaistīt profesionālu un labi 

atalgotu darbaspēku, kā arī nodrošināt tā profesionālās kompetences un mediju 

darbinieku izglītības paaugstināšanu. Kaut gan Latvijā vairāki mediji regulāri piedāvā 

pētniecisko un analītisko žurnālistiku, šie projekti atkarīgi no iespējām piesaistīt ārējo 

finansējumu, jo daudzu mediju organizāciju finansiālais stāvoklis neļauj attīstīt 

resursu ietilpīgu un kvalitatīvu žurnālistiku. 

Saglabājoties stabiliem mediju lietojuma paradumiem, Latvijas iedzīvotāji 

pakāpeniski zaudē uzticību medijiem.
17

 Iedzīvotāji kritiski vērtē mediju satura 

kvalitāti, uzskatot, ka saturu ietekmē mediju īpašnieki un kopumā mediju saturs kļuvis 

nekvalitatīvāks. Tāpat sabiedrībā ir nostiprinājies uzskats, ka medijos izskan valdības, 

nevis iedzīvotāju viedoklis.
18

 Šādu priekšstatu dominēšana liecina par mediju un 

sabiedrības atsvešinātību. Vienlaikus populārāko mediju lietojums parāda noturīgu 

auditorijas paradumu tos izmantot lielākoties izklaides vajadzībām.  

Vairākus gadus aktualizēts, bet joprojām neatrisināts ir jautājums par mediju 

darbinieku, tostarp, žurnālistu, operatoru u.c., sociālajām garantijām. Sevišķi tas skar 

mediju ārštata darbiniekus. Ierasta mediju prakse ir sociālo nodokli segt tikai no 

pamata algas, bet ne no honorāriem. Tādējādi ilgtermiņā darbiniekam ir liegta sociālā 

nodrošinātība. 

                                                           
17

 Salīdzinājumam sk.: Eurobarometer. (2006). Eirobarometrs 66: Sabiedriskā doma Eiropas 

Savienībā: Rudens 2006: Ziņojums par valsti Latvija. Sk.: 21.05.2015. 

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb/eb66/eb66_lv_nat.pdf; Eurobarometer. (2011). 

Eurobarometer 74: Sabiedriskā doma Eiropas Savienībā: 2010. gada rudens: Nacionālais ziņojums: 

Latvija. Sk.: 21.05.2015. ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb/eb74/eb74_lv_lv_nat.pdf;  

Eurobarometer. (2013). Standarta Eirobarometrs 80: Sabiedriskā doma Eiropas Savienībā: 2013. gada 

rudens: Nacionālais ziņojums: Latvija. Sk.: 21.05.2015. 

ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb/eb80/eb80_lv_lv_nat.pdf 
18

 Šeit un iepriekš dati no Rīgas Stradiņa Universitātes veiktā pētījuma „Krīzes pārvarēšana Latvijā: 

ekonomiskie, sociālie un komunikācijas aspekti” (2013.–2015).  Vairāk informācijas par pētījumu: 

http://www.rsu.lv/dazadi/zinas-un-notikumi/aktualitates/8516-tiesraide-konference-par-krizes-ietekmi-

uz-latvijas-iedzivotajiem  
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2.2.2. Globalizācijas ietekme un mediju lietošanas paradumu maiņa 

Mediju globalizācijas process rada izaicinājumu nacionālajiem un 

reģionālajiem medijiem, kuriem par auditorijas uzmanību nākas konkurēt ar 

pārrobežu medijiem. Eiropas Savienība īsteno vienotā audiovizuālo mediju tirgus 

politiku, kas ir balstīta brīva tirgus konkurences principu ievērošanā.
19

 Vienlaikus, 

attīstoties pārnacionālajai komunikācijas telpai, pieaug starptautisko mediju īpatsvars, 

kas piedalās vietējā reklāmas tirgū un tādējādi var apdraudēt nacionālās mediju vides 

un kultūras daudzveidību. Tāpat arvien grūtāk ir ierobežot nelegālu elektronisko 

mediju satura translēšanu, izmantojot satelīta tehnoloģiju un internetu. 

Pēdējās desmitgades laikā Latvijas sabiedrībā ir strauji mainījušies mediju 

lietošanas paradumi, kas ietekmē kā sabiedrisko, tā privāto mediju patērēšanu un 

audiovizuālo produktu veidošanas praksi. Auditorija ir kļuvusi fragmentēta un 

izkliedēta daudzveidīgo interešu ziņā, un mediji arvien vairāk tiek patērēti nelineārā 

veidā. 

Mūsdienās cilvēkiem ar Latvijas un pārrobežu mediju starpniecību tiek 

piedāvātas plašas iespējas sevi identificēt ar dažādām kopienām, kas ietver arī risku 

vājināt nacionālās un reģionālās piederības formas. Tieši globalizācijas apstākļos 

vietējie mediji ir kļuvuši par izšķiroši svarīgiem nacionālās un reģionālās identitātes 

balstiem. Palielinoties daudzveidībai un izvēles iespējām mediju tirgū, tostarp, privāto 

mediju un pārrobežu mediju piedāvātajam saturam un pieejamībai, sabiedriskajiem 

medijiem ir īpaši jāraugās, lai to piedāvātais saturs atbilstu gan nacionālas valsts, gan 

sabiedriskā labuma idejai. 

2.2.2.1. Pārrobežu mediju pārmērīga dominance 

Latvijas normatīvie akti Latvijas mediju videi garantē augstu autonomiju, kas 

ļauj attīstīties daudzveidīgam mediju saturam. Taču Latvijas valsts pienākums ir ne 

tikai garantēt Satversmē noteiktās tiesības brīvi iegūt, paturēt un izplatīt informāciju, 

                                                           
19

Eiropas Parlaments un Padome. (2007). Direktīva 2007/65/EK par datu audiovizuālo mediju 

pakalpojumu sniegšanas noteikumu koordinēšanu, kas ietverti dalībvalstu normatīvajos un 

administratīvajos aktos (spēkā no 03.10.1989.), kas groza Padomes Direktīvu 89/552/EEK; European 

Commission. (2001). Communication on the Application of State Aid Rules to Public Service 

Broadcasting (Text with EEA Relevance). Available at: 

http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/broadcasting_communication_en.pdf; European 

Commission. History of the Audiovisual Regulatory Framework. 

http://ec.europa.eu/avpolicy/reg/history/index_en.htm; European Parliament. (2013). European 

Parliament Resolution on Completing the Digital Single Market (2013/2655(RSP)). Available at: 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2013-

0327+0+DOC+XML+V0//EN 
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bet arī nodrošināt, ka šīs brīvības neapdraud demokrātisko valsts iekārtu un nacionālo 

drošību. 

Viens no piemēriem pārrobežu mediju pārmērīgai dominancei ir Krievija, kas 

globalizācijas tendences efektīvi izmanto savas ārpolitikas mērķu sasniegšanai, jo 

īpaši – bijušajās Padomju Savienības republikās, tostarp Latvijā, Lietuvā un Igaunijā. 

Latvijas drošības dienestu un stratēģiskās komunikācijas pētnieku apkopotā 

informācija liecina, ka Latvijas mediju vide jau daudzus gadus tiek izmantota, lai 

izplatītu Krievijā radītu vai Krievijas iniciētu tendenciozu informāciju par Latviju. Šī 

mērķtiecīgā dezinformācija šķeļ sabiedrību, kultivē šaubas par valsts suverenitāti un 

neatkarības leģitimitāti.
20

 Sabiedrības integrācijas politikas veidotāju vērtējumā 

Krievijas mediju saturs un pieaugošā dominance Latvijas mediju tirgū negatīvi 

ietekmē Latvijas sabiedrības saliedētību.
21

 Drošības policija ir secinājusi, ka šādi 

apstākļi „rada arvien nozīmīgākus draudus nacionālajai drošībai”.
22

 Lai saglabātu 

nacionālo mediju veidoto publisko telpu dialogam ar sabiedrību un novērstu 

pārmērīgu Krievijā veidotā mediju satura ietekmi, ir nepieciešama kompleksa pieeja, 

aptverot gan sabiedriskos un privātos medijus, gan tradicionālos un jaunos medijus.  

Vadošie Krievijas TV kanāli ir viens no efektīvākajiem instrumentiem plašas 

pārrobežu auditorijas uzrunāšanai.
23

 Latvijas krievvalodīgajai auditorijai televīzija ir 

galvenais informācijas avots par notikumiem Latvijā (77,4%), citur pasaulē (76%) un 

Krievijā (78,1%).
24

 Latvijas krievvalodīgajā auditorijā skatītākie TV kanāli – PBK, 

NTV Mir Latvija, RTR Planeta Baltija
25

 – daļēji vai pilnībā pieder Krievijas 

                                                           
20

 Muižnieks, N. (ed.). (2008). Manufacturing enemy image? Russian media portrayals of Latvia. Riga: 

Academic Press of the University of Latvia.; Pelnēns, G. (ed.). (2010). The „humanitarian dimension” 

of Russian foreign policy towards Georgia, Moldova, Ukraine, and the Baltic States. Riga: Center for 

East European Policy Studies.; Kudors, A. (2015). Reinventing views to the Russian media and 

compatriot policy in the Baltic States.  In: Pabriks, A., Kudors, A. (eds.) The War in Ukraine: Lessons 

for Europe. Rīga: The Center for East European Policy Studies.; University of Latvia. P. 157–174; 

Kudors, A., Pelnens, G. (2015). Diverging Faces of ‘Soft Power’ in Latvia between the EU and Russia. 

In: Rostoks, T., Spruds, T. (eds.). The different faces of “soft power”: the Baltic states and Eastern 

neighborhood between Russia and the EU. Riga: Latvian Institute of International Affairs. P. 220–242. 
21

 Sk. Nacionālās identitātes, pilsoniskās sabiedrības un integrācijas politikas pamatnostādnes (2012– 

2018). http://polsis.mk.gov.lv/view.do?id=3782 
22

Drošības policija. (2014). Drošības policija: 2013. gada publiskais pārskats. Sk.: 25.05.2015.  

http://www.iem.gov.lv/files/text/DPpaarskats.pdf 15. lpp. 
23

 Sk., piemēram, Kudors, A.., Kaprāns, M., Cepurītis, M. (2014). Pētījums Krievijas informācijas 

kampaņa pret Ukrainu – no “Viļņas samita” līdz “Krimas referendumam”. Vēstījumu analīze. Rīga: 

Austrumeiropas politikas pētījumu centrs. Sk.: 27. 05. 2015. http://appc.lv/wp-

content/uploads/2014/06/Krievijas_Info_Kamp.compressed.pdf  40.–41. lpp. 
24

 SKDS. (2014). Attieksme pret televīziju. Latvijas iedzīvotāju aptauja. SKDS. 2014. gada novembris. 

12.–35. lpp. 
25

 Vendele, L. (2015).TV kanālu auditorijas 2015. gada aprīlī. TNS Latvia. Sk.: 21.05.2015. 

http://appc.lv/wp-content/uploads/2014/06/Krievijas_Info_Kamp.compressed.pdf
http://appc.lv/wp-content/uploads/2014/06/Krievijas_Info_Kamp.compressed.pdf
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īpašniekiem.
26

 Šajos kanālos regulāri parādās tendenciozi un Krievijas publiskajai 

diplomātijai izdevīgi vēstījumi.
27

 

Krievijas elektroniskie mediji sasniedz ievērojamu Latvijas auditorijas daļu 

(skatīt 1. attēlu). TNS dati rāda, ka Latvijā retranslētajām programmām PBK
28

, RTR 

Planeta Baltija un NTV Mir Latvija ir pieaugusi TV skatīšanās laika daļa.
29

 Tomēr 

2014.gada rudenī veiktās aptaujas dati liecina, ka 63,5% krievvalodīgo respondentu 

atbalsta arī jauna krievvalodīgā TV kanāla izveidi Latvijā un 58,8% krievvalodīgo 

respondentu apgalvo, ka ir liela iespēja, ka viņi skatītos šo jauno TV kanālu.
30

 Tas 

nozīmē, ka līdzšinējais, pārsvarā Krievijā radītais, mediju piedāvājums nespēj pilnībā 

apmierināt Latvijas krievvalodīgās auditorijas vajadzības, un šajā auditorijā ir 

identificējama objektīva nepieciešamība pēc daudz lokalizētāka satura.
31

 

Nacionālās drošības kontekstā svarīgi ir mainīt mazākumtautību auditorijas 

mediju lietošanas paradumus, piedāvājot informatīvos, dokumentālos raidījumus, 

izklaides pārraides un mākslas filmas Latvijas televīzijās, kā arī saistošu un politiski 

neitrālu saturu citos medijos. Tas veicinātu uzticēšanos Latvijā radītai informācijai. Šī 

satura primārajām auditorijām jābūt ekonomiski aktīvajai mazākumtautību daļai un 

jauniešiem. Latvijas nacionālo un reģionālo mediju priekšrocība salīdzinājumā ar 

pārrobežu medijiem ir to spējā kombinēt Latvijā vai ārvalstīs neatkarīgu producentu 

veidotus izglītojošus un izklaides raidījumus kopā ar daudzveidīgu nacionālās un 

reģionālas nozīmes saturu. Šajā procesā ir svarīgi apzināties, ka mediju lietošanas 

paradumi mainās pakāpeniski un mazākumtautību auditorija ir daudzveidīga.  

                                                                                                                                                                      
 http://tns.lv/?lang=lv&fullarticle=true&category=showuid&id=4790 
26

 Rožukalne, A. (2013). Kam pieder Latvijas mediji? Rīga: Zinātne. 220.–222. lpp.; Spakovska, R. et 

al. (2014). Vai ir dzīve pēc krīzes? Baltijas mediju finanšu un auditorijas analīze (2008–2014). Rīga: 

The Centre for Media Studies at SSE Riga, The Baltic Center for Investigative Journalism Re:Baltica. 
27

 Muižnieks, N. (ed.) (2008). Manufacturing enemy image? Russian media portrayals of Latvia. Riga: 

Academic Press of the University of Latvia.; Kaprāns, M. (2014). Vecs vīns vecā ādas maisā: Latvijas 

ierāmēšana Krievijas medijos. Grām.: Kudors, A. (red.) Krievijas publiskā diplomātija Latvijā: Mediji 

un nevalstiskais sektors. Rīga: Austrumeiropas politikas pētījumu centrs, LU Akadēmiskais apgāds. 

57.–75. lpp.; Kudors, A., Kaprāns, M., Cepurītis, M. (2014). Krievijas informācijas kampaņa pret 

Ukrainu – no „Viļņas samita” līdz „Krimas referendumam”: Vēstījumu analīze. Rīga: NATO 

StratCom Centre; CEEPS. 
28

 Televīzijai ir arī redakcija Latvijā, kas veido Latvijas ziņu izlaidumu „Latvijas laiks” un citus 

oriģinālraidījumus. 
29

 Vendele, L. (2015). TV kanālu auditorijas 2015. gada martā. TNS Latvia. Sk.: 20.05.2015. 

http://www.tns.lv/?lang=lv&fullarticle=true&category=showuid&id=4761 
30

 SKDS. (2014). Attieksme pret televīziju. Latvijas iedzīvotāju aptauja. 51.–52. lpp. 
31

 Krievu valodā Latvijā runā mazliet vairāk kā 37% iedzīvotāju. Avots: Latvijas Republikas Centrālā 

statistikas pārvalde. (2012). 2011. gada tautas skaitīšanas rezultāti īsumā: Informatīvais apskats. 6. 

lpp.  Sk.: 22.05.2015. http://www.csb.gov.lv/statistikas-temas/2011gada-tautas-skaitisana-datubaze-

33609.html 
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2.2.2.2. Mediju monitorings 

Viens no mediju uzraudzības galvenajiem instrumentiem ir mediju satura 

monitorings. Tas ļauj nodrošināt mediju vides caurskatāmību, dažādu interešu 

pārstāvniecību publiskajā telpā, kā arī piemērot atbildību par pretlikumīgu mediju 

organizāciju darbību.  

Mediju satura atbilstību normatīvajiem aktiem Latvijā izvērtē tiesībsargājošās 

institūcijas un savas kompetences ietvaros arī NEPLP Monitoringa centrs. Tas 

galvenokārt pievērš uzmanību valodas proporciju ievērošanai radio kanālu saturā, 

satura atbilstībai katra kanāla koncepcijai un citiem nosacījumiem, kas attiecas uz 

saņemto apraides atļauju. Līdzās valsts pārvaldes iestādēm mediju saturu un 

žurnālistu darbību uzrauga arī profesionālās organizācijas.  

Tā kā televīzijas radītais saturs daudziem Latvijas iedzīvotājiem ir galvenais 

informācijas avots par valsts un ārzemju sociālajiem, ekonomiskajiem un 

politiskajiem notikumiem, tad televīzijas kanāliem ir vislielākās iespējas iespaidot 

Latvijas sabiedrisko domu un eventuāli radīt nopietnu apdraudējumu nacionālajai 

drošībai.
32

 Ar pašreizējo cilvēkresursu un tehnoloģisko nodrošinājumu NEPLP 

Monitoringa nodaļa nespēj veikt sistemātisku retranslētā, ļoti bieži Krievijā radītā 

audiovizuālā satura padziļinātu pārbaudi,
33

 nelineāro pakalpojumu monitoringu un 

kabeļoperatoru darbības uzraudzību. Līdz ar to Latvijas elektronisko mediju segmentā 

nedarbojas efektīvs disciplinējošais un preventīvais mehānisms, kas maksimāli 

ierobežotu tāda satura parādīšanos, kurā izskan aicinājums uz karu vai militārā 

konflikta izraisīšanu, nacisma un komunisma noziegumu attaisnošanu vai arī naida 

kurināšanu etniskās un valstspiederības dēļ. NEPLP darbību ierobežo arī ES tiesiskais 

regulējums, kas liek ievērot t.s. izcelsmes valsts principu. Saskaņā ar šo principu 

audiovizuālais medijs pakļaujas tās valsts jurisdikcijai, kurā tas ir reģistrēts vai atbilst 

citiem noteiktiem kritērijiem, nevis kurā tas faktiski veic savu uzņēmējdarbību vai 

kurā tā saturs tiek patērēts.
34

 

                                                           
32

 SKDS. (2014). Attieksme pret televīziju. Latvijas iedzīvotāju aptauja. 12.–35. lpp. 
33

 2014. gadā NEPLP spēja izvērtēt 4691 stundas no audiovizuālā materiāla jeb tikai 0,5% no Latvijā 

veidotā un izplatītā audiovizuālā satura. Avots: Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes 

ziņojums. Prezentēts Saeimas Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas sēdē 2015. gada 4. martā. 
34

 Eiropas Parlaments un Padome. (2010). Eiropas Parlamenta un Padomes direktīva 2010/13/ES 

„Audiovizuālo mediju pakalpojumu direktīva”. http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/LV/TXT/HTML/?uri=CELEX:32010L0013&from=LV  
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Pieaugoša loma Latvijas mediju vidē ir dažādām interneta platformām, kas lielā 

mērā paliek ārpus pastāvošā mediju darbības un atbildības tiesiskā regulējuma. Jauno 

mediju formāti ne tikai paplašina sadarbību un demokrātisku diskusiju, bet arī 

paaugstina publiskās telpas agresivitāti un naida runu. Turklāt plašās anonimitātes 

iespējas padara internetu arī par efektīvu propagandas instrumentu, kam var būt īpaši 

liela ietekme uz jauniešu auditoriju. Taču Latvijā interneta saturs netiek sistemātiski 

monitorēts. 

 

2.2.3. Tehnoloģiskā attīstība 

Latvijā pieaug nelineārā mediju satura patēriņš, ko nodrošina interaktīvās 

televīzijas arhīvs, TV un radio pārraižu pieejamība mediju mājaslapās u.c. Sociālie 

mediji ir paplašinājuši tradicionālās žurnālistikas darbības sfēru un mediju videi 

pievienojuši jaunus formātus: blogošana (emuāru rakstīšana), pilsoniskā žurnālistika 

u.c. Tādējādi tradicionālie mediji konkurē ne tikai ar citu tradicionālo mediju interneta 

lapām, bet arī ar jaunām formām – blogiem, informācijas meklētājiem, sociālajiem 

tīkliem. Žurnālisti ir zaudējuši savu ekskluzīvo informācijas pārraidītāja funkciju.
 
 

Mūsdienās medija pilnvērtīga darbība neaprobežojas tikai ar informācijas 

sniegšanu, izmantojot vienu kanālu, bet gan ar satura piedāvāšanu vairākās 

platformās, tostarp, digitālajā vidē – kanāla mājaslapā un/vai mobilo tālruņu, 

planšetdatoru lietotnēs. Mediju konverģences ietekmē nošķīrums starp radio, 

televīziju un internetu ir kļuvis daudz nosacītāks. 

Tradicionālā profesionālā žurnālistika arvien vairāk lieto sociālo mediju 

sniegtās iespējas gan izpētei, gan radīto stāstu izplatīšanai un popularizēšanai. Jaunie 

komunikācijas veidi sakņojas cilvēku pamattiesībās par izteiksmes brīvību un brīviem 

medijiem – jaunās tehnoloģijas nozīmē, ka šīs tiesības un vienlaikus – arī atbildība 

attiecas uz visām žurnālistikas formām, arī internetā. Tādēļ jauno mediju segmentam 

ir jābūt saskaņotam tradicionālo mediju normatīvajiem aktiem un darbības 

regulāciju.
35

 Tehnoloģiju attīstība ir arī veicinājusi mediju satura patēriņu, izmantojot 

dažādus starpniekus, piemēram, interneta meklētājus, sociālos tīklus, kabeļtelevīzijas 

                                                           
35

 Novy, L. (2013). Changing societies, changing journalism. In: Möller, C., Stone, M. (eds.). 2013 

Social Media Guidebook. Vienna: OSCE Representative on Freedom of the Media. P. 129–130.; 

Mijatović, D. (2013). Foreword. In: Möller, C., Stone, M. (eds.). 2013 Social Media Guidebook. 

Vienna: OSCE Representative on Freedom of the Media. P. 5–6.; Möller, C. (2013). Social media and 

social networks as tools for journalists. In: Möller, C., Stone, M. (eds.). 2013 Social Media Guidebook. 

Vienna: OSCE Representative on Freedom of the Media. P. 89. 
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nodrošinātājus. Tādējādi aktualizējams jautājums par atbildību saistībā ar trešo pušu 

radīto mediju saturu. Ir izstrādāti tā dēvētie „Manilas principi par starpnieku 

atbildību” (Manila principles on intermediary liability), taču tiem ir tikai ieteikuma 

raksturs.
 36

 

Mūsdienās medija pilnvērtīga darbība neaprobežojas tikai ar informācijas 

sniegšanu, izmantojot vienu kanālu (piemēram, radio vai televīziju), bet gan nozīmē 

satura piedāvāšanu vairākās platformās, tostarp, digitālajā vidē – kanāla mājaslapā 

un/vai mobilo tālruņu, planšetdatoru lietotnēs. Tādējādi ir iespējams piesaistīt arī 

gados jaunu auditoriju tai parocīgākā un biežāk lietotajā komunikācijas veidā 

salīdzinājumā ar tradicionālajiem medijiem. Būtiska ir multimediāla un interaktivitāti 

ar auditoriju paredzoša satura radīšana, kurā liela loma ir auditorijas atgriezeniskajai 

saitei. Radio, televīzija un internets zaudē stingro nošķīrumu pēc medija izmantotā 

kanāla satura publiskošanai. Par mediju konverģenci apzīmētais process raksturo 

tehnoloģiju attīstību, kas ļauj piedāvāt vienu un to pašu vai papildinošu saturu dažādās 

vidēs un formātos. Tāpat arī mūsdienu mediju vidi raksturo vairāku mediju veidu 

(piemēram, tradicionālo un digitālo) vienlaicīgs izmantojums.  

 

2.2.4. Sabiedriskais pasūtījums un sabiedrisko mediju finansēšana 

Valsts atbalsta formu elektroniskajiem medijiem Latvijā pamatā nosaka 

Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likums. Tas paredz ikgadēju valsts budžeta 

subsīdijas piešķiršanu NEPLP sabiedriskā pasūtījuma īstenošanai. Līdzekļu 

piešķīrumu pamato Elektronisko plašsaziņas līdzekļu nozares attīstības nacionālā 

stratēģija.
37

  

Sabiedriskais pasūtījums ir viens no galvenajiem Latvijas mediju politikas 

instrumentiem, lai nodrošinātu kvalitatīva vietējā satura pieejamību plašai un 

daudzveidīgai auditorijai. Saskaņā ar Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumu 

sabiedrisko pasūtījumu pilda sabiedriskie mediji. Taču atsevišķu raidījumu vai 

programmu veidošanu Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome (NEPLP) 

var konkursa kārtībā nodot citiem elektroniskajiem plašsaziņas līdzekļiem, ja kopējā 

izmaksu summa šo mediju satura radīšanai attiecīgajā kalendārajā gadā nepārsniedz 
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 Sk. Manilas principus: https://www.manilaprinciples.org/ 
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 Saeima. (12.07.2010.). Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likums. 70. pants. Likumi.lv. Sk.: 
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15% no sabiedriskā pasūtījuma īstenošanai piešķirtajiem līdzekļiem. 2014.gadā 

privāto mediju satura atbalstīšanai tikai piešķirti 8% no kopējiem sabiedriskajam 

pasūtījumam paredzētajiem līdzekļiem. Šāda sabiedriskā pasūtījuma sadales kārtība 

neatbilst Eiropas valstīs pastāvošajai praksei. Turklāt tā neveicina sabiedriskā 

pasūtījuma sadales caurspīdīgumu, bet rada nesaskaņas starp sabiedriskajiem un 

privātajiem medijiem. 

Latvijā ir izveidota tāda elektronisko mediju uzraudzības sistēma, kurā NEPLP 

vienlaikus veic gan regulatora funkciju, rūpējoties par Latvijas elektronisko 

plašsaziņas līdzekļu nozares kopējo attīstību, gan Latvijas sabiedrisko mediju 

pārvaldītāja funkciju. Šāds institucionālais ietvars neveicina sabiedriskā pasūtījuma 

sadales caurspīdīgumu, bet rada konfrontāciju starp sabiedriskajiem un privātajiem 

medijiem.  

Sabiedriskajiem medijiem tiek piešķirta absolūti lielākā sabiedriskā pasūtījuma 

daļa. Tomēr Latvijas Televīzijas un Latvijas Radio finansējums ir viens no 

zemākajiem Eiropā. Ja vidēji Eiropas sabiedriskajiem medijiem valsts (sabiedriskā) 

finansējuma apjoms ir 0,2% no IKP, tad Latvijas sabiedriskie mediji 2013. gadā 

saņēma 0,1% no IKP.
38

 EBU apkopotie dati liecina, ka finansējuma apjoms ir tiešā 

veidā saistāms ar sabiedrisko mediju spēju sasniegt noteiktu auditorijas daļu: jo 

lielāks finansējums, jo lielāka ir arī sabiedriskā medija auditorija. Kaut gan Latvijas 

sabiedriskie mediji uzrāda augstāku piešķirtā finansējuma izmantošanas efektivitāti 

nekā citu Eiropas Savienības valstu sabiedriskie mediji, tomēr šis finansējums ne 

absolūtos skaitļos, ne attiecībā pret IKP nav pietiekošs, lai varētu sasniegt vismaz pusi 

no kopējās nedēļas auditorijas un nodrošināt stabilu izaugsmi. Finansējuma trūkums 

neļauj sabiedriskajiem medijiem pilnībā izvērst modernizācijas projektus un attīstīties 

interneta vidē, kas ļautu piesaistīt lielāku jauniešu auditoriju, un tādējādi kalpot par 

neatkarīgas, kvalitatīvas un daudzveidīgas mediju vides balstiem un pilsoniskās 

apziņas veidotājiem.
39

  

2.2.5. Valsts un pašvaldību iestāžu finansētais mediju saturs  

Latvijā ir nostiprinājusies prakse, ka valsts un pašvaldību iestādes nodarbojas 

ar mediju satura finansēšanu un mediju komercdarbību. Vienlaikus valsts budžeta 
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 EBU. (2014). Funding of public service media. EBU Media Intelligence Service. P. 17. 
39

 Aalberg, T., Aelst, P., Curran, J. (2010). Media Systems and the Political Information Environment: 
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iestādēs tiek paredzēts finansējums sabiedriskajiem medijiem, kas būtu uzreiz 

iekļaujams sabiedriskajā pasūtījumā. Daudzās valsts iestādēs tiek slēgti līgumi par 

mediju un komunikāciju pakalpojumiem. 

Valsts kontrole
40

 ir secinājusi, ka nav caurskatāma finansējuma sadale 

sabiedriskajam pasūtījumam un valsts budžeta iestādēm sabiedrības informēšanai ar 

mediju pakalpojumu starpniecību. Līdz ar to pastāv arī dubultās finansēšanas riski. 

Tāpat tiek atzīmēts, ka nepastāv skaidri kritēriji, kādos gadījumos, par kādām tēmām 

un cik bieži valsts budžeta iestādēm būtu jāinformē sabiedrība.
41

 Šāda kārtība, kad 

publiskais finansējums tiek izmantots, lai pēc neskaidriem principiem apmaksātu 

saturu, apdraud neatkarīgu un kvalitatīvu mediju pastāvēšanu, un mediju vidē 

nostiprina klientelismu.  

Patlaban daļa pašvaldību avīžu, piedalās arī komerciālās reklāmas tirgū, 

publicējot reklāmas un sludinājumus. Tādā veidā tiek samazināti potenciālie 

ieņēmumi no reklāmas privātajiem reģionālajiem medijiem, kas jau tā sarūkošā 

reģionu iedzīvotāju skaita un citu iemeslu dēļ piedzīvo lejupslīdi.  

 

2.2.6. Ierobežota mediju vides caurskatāmība 

Likums par presi un citiem masu informācijas līdzekļiem nosaka mediju 

īpašnieku atklāšanas pienākumu, komercreģistra iestādei sniedzot informāciju par to 

patiesajiem labuma guvējiem. Uzņēmuma reģistrs šo informāciju iekļauj mediju 

reģistrā, kurā 2015.gadā ir reģistrēts 1531 medijs.
42

 Taču reģistra publiska pieejamība 

ir ierobežota, kas neveicina mediju vides caurskatāmību. Turklāt pašreizējais 

tiesiskais regulējums kā medijus ļauj reģistrēt dažāda veida komunikācijas kanālus, 

kuri faktiski nepilda neatkarīgu un profesionālu mediju organizāciju funkcijas. 

Vienlaikus likuma “Par presi un citiem masu informācijas līdzekļiem” regulācija 

                                                           
40

 Valsts kontrole, veicot revīziju par Latvijas Republikas 2013. gada pārskata par valsts budžeta izpildi 

un par pašvaldību budžetiem, atklāja, ka izlases veidā pārbaudītajās budžeta iestādēs slēgti līgumi par 

mediju un komunikāciju pakalpojumiem Ls 826 253 (1 175 652,102 EUR) apmērā. Sk.: LR Valsts 

kontrole. (2014). Revīzijas ziņojums Par Latvijas Republikas 2013. gada pārskata par valsts budžeta 

izpildi un par pašvaldību budžetiem. Sk.: 11.06.2015. www.lrvk.gov.lv/uploads/reviziju-

zinojumi/2013/5.1-2-32_2013/sgp-zinojums-publiskosanai-02-10-2014.pdf; revīzijas izlasē tika 

iekļautas 29 pašvaldības. 
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pieļauj interneta ziņu portāliem pastāvēt, nereģistrējoties kā medijiem un to 

darbiniekus – neuzskatīt par žurnālistiem.
43

 

Pēdējos desmit gados ir būtiski izmainījusies arī Latvijas mediju īpašnieku 

struktūra, kas kļuvusi necaurskatāmāka. Kaut gan pašreizējo normatīvo aktu ietvaros 

ir iespējams identificēt formālos mediju organizāciju īpašniekus, tomēr bieži patiesā 

labuma guvēji paliek nezināmi. Tieši mediju īpašnieku necaurskatāmība ir bijis viens 

no iemesliem, kādēļ Latvijā ir būtiski pazeminājusies preses brīvība,
44

 tādējādi 

apdraudot ne tikai Satversmē garantētās brīvības, bet arī palielinot risku, ka Latvijas 

mediji kļūst par citas valsts ietekmes kanāliem. 

 

2.2.7. Mediju profesionāļu izglītošana 

Kvalitatīva mediju satura radīšana lielā mērā ir atkarīga no mediju jomā 

strādājošo profesionālās sagatavotības. Profesionāli un sociāli atbildīgi mediju 

profesionāļi vairo uzticību Latvijas mediju videi, kā arī veicina sabiedrībā kritisko 

domāšanu un izpratni par kopējo labumu. Tādēļ mediju politikas ietvaros ir svarīgi 

stiprināt Latvijas mediju un žurnālistikas profesionālos standartus. 

Izglītība mediju un žurnālistikas jomā Latvijā tiek piedāvāta piecās augstskolās, 

trīs no tām atrodas Rīgā, bet divas reģionu pilsētās – Valmierā un Liepājā. Neskatoties 

uz to, ka Latvijas medijiem, sākoties ekonomiskajai recesijai 2009.gadā, nācās 

samazināt gan darbinieku skaitu, gan atalgojumu, Latvijas mediju un komunikācijas 

studijas jau vairāk nekā desmit gadu garumā ir vienas no pieprasītākajām studiju 

programmām. Mediju studiju programmās daļa no studentiem nonāk bez motivācijas, 

reaģējot uz programmas popularitāti un prestižu, taču arī augstskolas asas 

konkurences apstākļos cenšas piesaistīt pēc iespējas vairāk studentus. Mediju un 

žurnālistikas izglītībai pieejamais valsts budžeta finansējums starp Latvijas 

augstskolām nav sadalīts atbilstoši studiju programmu starptautiskajam 
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 Uz šādā tiesiskā regulējuma problemātiku ir norādījis AT Senāta Civillietu departamenta 2012. gada 

17.oktobra spriedumu Lietā Nr. SKC-637/2012. 
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novērtējumam, tāpēc dažādu Latvijas augstskolu studentiem nav vienādas iespējas 

studēt par valsts budžeta līdzekļiem.  

Tikai dažas mediju un žurnālistikas studiju programmas piedāvā specifisku 

saturu, bet lielākā daļa bakalaura un maģistra līmeņa studiju piedāvā līdzīgus studiju 

kursus. Pēdējos desmit gados studiju programmas ir kļuvušas tematiski 

daudzveidīgākas, bet vienlaikus arī fragmentārākas, pieaug izvēles studiju kursu 

skaits, jo tādējādi var piedāvāt gan vispārējas, gan specifiskas zināšanas.
45

 Kā rāda 

Latvijas pieredze un citu valstu studiju programmu analīze, mediju un žurnālistikas 

izglītība pieprasa sabalansēt teorētiskās un praktiskās zināšanas, tāpēc akadēmisko un 

profesionālo studiju programmu nošķīrums ir nepamatots.  

Lai gan ir apstiprināts reportiera profesionālais standarts,
46

 salīdzinot ar 

prasībām pret žurnālistikas profesionāļiem citās ES valstīs, Latvijā darbu medijos var 

atrast cilvēki bez priekšzināšanām.
 47

 Pieprasīti ir darbinieki, kas ātri spēj iekļauties 

dinamiskajā mediju organizāciju darba vidē, ar daudzveidīgām prasmēm un iemaņām, 

kā arī augstu erudīcijas un informētības līmeni. Latvijas nestabilajā mediju vidē 

mediju organizācijas neprognozē vai nespēj prognozēt nepieciešamo darbinieku skaitu 

vairāku gadu perspektīvā, lai gan šī informācija varētu būt noderīga augstākās 

izglītības iestādēm. Mediju vadītāji un redaktori tradicionāli kritiski vērtē studiju 

programmu absolventu gatavību strādāt mediju organizācijās, kā galvenos trūkumus 

uzsverot nepietiekamo iepriekšējo pieredzi, nepilnīgās valodas zināšanas, šauro 

redzesloku, nepietiekamo interesi par sabiedriski politiskajiem jautājumiem, 

problēmas ar liela apjoma informācijas apstrādi un spēju izvērtēt informācijas 

vērtību.
48

  

Izvirzot augstas prasības pret jaunajiem mediju jomas speciālistiem, plašsaziņas 

līdzekļiem pietrūkst resursu, lai strādātu ar praktikantiem un veicinātu viņu izaugsmi, 

tāpēc no augstskolām tiek sagaidīta jau pilnībā intensīvam darbam konkrētajā medijā 

piemērotu darbinieku sagatavošana. Mediju organizācijas nav gatavas atbalstīt 

darbinieku studijas bakalaura vai maģistra studiju programmās. 
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Daļā mediju uzņēmumu to vadītāji plāno dažādas savu darbinieku mūžizglītības 

aktivitātes: aicina lektorus no Latvijas un citām valstīm un rīko seminārus saviem 

darbiniekiem ar mērķi uzlabot viņu prasmes specifiskos jautājumos. Tiek arī atbalstīta 

darbinieku piedalīšanās Latvijā un citās valstīs organizētajos mūžizglītības kursos, 

kuri lielākoties tiek piedāvāti bez maksas. Žurnālistu profesionālās organizācijas arī 

rīko mūžizglītības kursus un regulāri informē savus biedrus par mūžizglītības 

iespējām. Tomēr nedz mediju organizācijas pašas, nedz nozares profesionālās 

organizācijas un augstskolas Latvijā nepiedāvā regulāras, sistemātiskas tālākizglītības 

programmas žurnālistiem un mediju darbiniekiem, un tālākizglītība pašlaik vairāk ir 

atkarīga no darbinieku individuālās iniciatīvas, nevis redakcijas, uzņēmuma 

ilgtermiņa darbinieku tālākizglītības stratēģijas. Šo iztrūkumu tikai daļēji kompensē 

augstskolu piedāvātās komunikācijas un mediju maģistra studiju programmas, tomēr 

trūkst uz praksi orientētas maģistra studiju programmas, kas vienlaikus varētu pildīt 

arī nozares profesionāļu tālākizglītības funkcijas. 

 

2.2.8. Zema mediju pratība 

21.gadsimtā mediju vide ir kļuvusi izteikti multimediāla. Tas no mediju lietotāja 

pieprasa jaunas prasmes un kompetences. Sabiedrībai, kurā ir augsta mediju pratība, ir 

daudz kritiskāka attieksme pret mediju saturu un tā ietekmi. Vienlaikus šāda 

sabiedrība spēj arī radošāk un daudzpusīgāk izmantot informācijas un komunikācijas 

tehnoloģijas. Mediju pratība nozīmē spēju orientēties daudzveidīgajā mediju vidē, kas 

ir svarīgs priekšnosacījums komunikatīvi integrētas sabiedrības pastāvēšanai un 

sociālā kapitāla vairošanai. Tādēļ mediju pratības veicināšana ir būtiska Latvijas 

mediju politikas prioritāte.  

Daudzās ES valstīs mediju pratība tiek piedāvāta visos izglītības līmeņos, sākot 

no pirmsskolas bērnu izglītības iestādēm līdz augstskolām. ES mediju pratību ir 

izvirzījusi kā svarīgu politikas prioritāti, uzsverot, ka mediju pratības veicināšana 

nozīmē atbalstu ne tikai formālai izglītībai, bet arī dažādām kultūras institūciju, 

nevalstisko organizāciju un brīvprātīgo iniciatīvām.
49

 Tā kā mediji mainās un to 

tehnoloģijas attīstās ļoti ātri, nozīmīga kļūst mediju pratības vieta mūžizglītības 
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kontekstā. Atšķirībā no citām ES valstīm Latvijā mediju pratība netiek pasniegta 

obligātās izglītības iestādēs. Pamatskolā un vidusskolā atsevišķu mācību priekšmetu 

ietvaros ir paredzēts runāt par mediju ietekmi. Latvijā tiek veidoti arī dažādi 

metodiskie materiāli, kuros iekļauta informācija, kas satur mediju pratības elementus. 

Tomēr Latvijā trūkst vienotas izpratnes par mediju pratības vietu izglītības saturā, 

netiek regulēta arī ar šo jomu saistīto zināšanu specifika un īpatsvars dažādos 

izglītības posmos.  

Tiesa, jau šobrīd ir vērojamas pārmaiņas izglītības sistēmā, kas sekmētu 

mediju pratības attīstību bērniem un jauniešiem. Valsts izglītības satura centrs ir 

izstrādājis mācību programmas paraugus (projektus) Datorikas apguvei no 1. līdz 

9.klasei – no 2015.gada septembra paredzēta to aprobācijas uzsākšana 133 pilotskolās 

visos Latvijas vēsturiskajos novados. Plānots mediju pratības tēmas apguvi integrēt 

arī citos mācību priekšmetos.
50

 

Virkni nozīmīgu projektu, kas veicina mediju pratību mūžizglītības ietvaros, ir 

realizējusi Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācija un SIA 

„Lattelecom”. Tomēr joprojām pastāv būtiskas informācijas tehnoloģiju un interneta 

lietošanas prasmju atšķirības dažādās vecumgrupās, kas neveicina sabiedrības 

komunikatīvo integrāciju.
51

 Informācijas sabiedrības politikas kontekstā tiek atzīts, ka 

valsts atbalsts e-prasmju apguves veicināšanai līdz šim ir bijis neregulārs vai 

fragmentārs.
52

 

Mediju pratības neesamība ilgtermiņā sabiedrībā var radīt dažādas problēmas: 

nespēju adekvāti novērtēt dažādus medijus un to saturu, neprasmi kritiski uztvert 

mediju darbību un saturu, kā arī izpratnes trūkumu par audiovizuālā kultūras 

mantojuma un mediju lietošanas daudzveidību. 
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 Par to mediju lietotprasmes darba grupas sanāksmē NEPLP 2015. gada 11. maijā informēja IZM 

Izglītības departamentadirektores vietniece vispārējās izglītības jomā Ineta Īvāne.  

Prezentāciju sk.: 

http://www.izm.gov.lv/images/sabiedriska_lidzdaliba/aktualitates/NEPLP_110515_ppt.pdf 
51

 Informācijas tehnoloģijas. Galvenie rādītāji. http://www.csb.gov.lv/statistikas-temas/informacijas-

tehnologijas-galvenie-raditaji-30332.html; Interneta pateriņa paradumu pētījums TNS Latvia Digital, 

http://www.tns.lv/wwwtnslv_resources/images/Mediju_petijumu_gadagramata/2013-

2014/08_Internets.pdf  
52

 Informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādnes 2014.–2020. gadam, 

http://polsis.mk.gov.lv/view.do?id=4518  
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2.2.9. Diasporas mediji 

Mediju vides daudzveidības nodrošināšana ietver arī kvalitatīva satura 

pieejamību Latvijas iedzīvotājiem, kas dzīvo ārzemēs. Pēdējos 15 gados Rietumeiropā 

(Lielbritānijā, Īrijā, Vācijā u. c.) ir izveidojušās lielas latviešu emigrantu kopienas, kas 

jaunajās mītnes zemēs iesaistās diasporiskās kultūras veidošanā. Turklāt latviešu 

skaitam, kas dzīvo ārpus Latvijas, ir tendence pieaugt.
53

 Pētījumi liecina arī par 

straujajām Latvijas emigrantu asimilācijas tendencēm jaunajās mītnes zemēs.
54

  

Lai uzzinātu par Latvijā un latviešu emigrantu kopienā notiekošo, ārvalstīs 

dzīvojošie Latvijas iedzīvotāji izmanto gan diasporas medijus,
55

 gan Latvijas medijus, 

īpaši interneta portālus.  

Sabiedrisko mediju lomas stiprināšanu attiecībās ar diasporu paredz diasporas 

politikas rīcības plans.
56

 Atbalstu diasporas medijiem sniedz arī NEPLP, konkursa 

kārtībā piešķirot sabiedriskā pasūtījuma līdzekļus.  
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 Hazans, M. (2011). Latvijas emigrācijas mainīgā seja: 2000–2010. Grām.: Zepa, B., Kļave, E. (galv. 

red.) Latvija. Pārskats par tautas attīstību 2010/2011. Nacionālā identitāte, mobilitāte un rīcībspēja. 

Rīga: LU SPPI. 
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 Ārzemēs dzīvojošo valstspiederīgo aptauja. 2014. LU Filozofijas un socioloģijas institūts. 
55

 Diasporas mediju un komunikācijas platformu sarakstu sk.: Latvijas Republikas Ārlietu ministrija. 

(2014). Diasporas mediji un interneta vietnes saziņai. Latvijas Republikas Ārlietu ministrija. Sk.: 

08.06.2015 http://www.mfa.gov.lv/tautiesiem-arzemes/latvijas-diaspora-pasaule/diasporas-mediji-un-

interneta-vietnes-sazinai 
56

 Rīcības plāns „Par sadarbību ar Latvijas diasporu 2015.–2017. gadam”. Sk.:01.06.2015. 

http://www.mfa.gov.lv/data/file/AMPlans_150714_Diaspora.662.pdf 40.–41. lpp. 
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3. PROBLĒMU FORMULĒJUMS, KURU RISINĀŠANAI 

NEPIECIEŠAMS ĪSTENOT NOTEIKTU VALDĪBAS 

POLITIKU 

Problēmas, kas nosaka nepieciešamību realizēt 1.apakšmērķi: 

1.1. Ir apdraudēta Latvijas drukāto mediju ilgtspēja un tādējādi mediju 

vides daudzveidība. 

1.2. Koncentrācijas tendences Latvijas mediju vidē var apdraudēt 

viedokļu daudzveidību un var radīt riskus nacionālajai drošībai. 

1.3. Nav nošķirtas elektronisko plašsaziņas līdzekļu tirgus regulētāja un 

sabiedrisko mediju īpašnieka funkcijas.
 57

 

1.4. Publisko personu finansētie mediji un komunikācijas kanāli 

darbojas komerciālās reklāmas tirgū, radot nevienlīdzīgus 

konkurences nosacījumus.  

1.5. Pārrobežu mediju dalība vietējā reklāmas tirgū apdraud nacionālās 

mediju vides un kultūras daudzveidību un pastāvēšanu. 

Problēmas, kas nosaka nepieciešamību realizēt 2.apakšmērķi: 

2.1. Vāja saikne starp augstākās izglītības programmu veidotājiem un 

mediju darbinieku profesionālajām organizācijām. 

2.2. Mediju darbinieku mūžiglītība un tālākizglītība tiek nodrošināta 

tikai daļā mediju organizāciju. 

2.3. Plašsaziņas līdzekļiem pietrūkst resursu, lai strādātu ar 

praktikantiem un veicinātu viņu izaugsmi. 

2.4. Lielākā daļa mediju un žurnālistikas bakalaura un maģistra līmeņa 

studiju programmas dublējas.  

Problēmas, kas nosaka nepieciešamību realizēt 3.apakšmērķi: 

3.1. Latvija netiek piedāvāta sistemātiska mediju pratības izglītība, kas 

neveicina kritisku attieksmi pret mediju saturu, kā arī rada šķēršļus 

jauno informācijas un komunikācijas tehnoloģiju radošai 

izmantošanai. 

3.2. Pastāv būtiskas informācijas tehnoloģiju un interneta lietošanas 

prasmju atšķirības dažādās vecumgrupās, kas neveicina 

sabiedrības komunikatīvo integrāciju. 

Problēmas, kas nosaka nepieciešamību realizēt 4.apakšmērķi: 

4.1. Pieaug retranslēta mediju satura popularitāte no trešajām valstīm; 

šis saturs ir Latvijas valstiskuma leģitimitāti apšaubošs un Latvijas 

sabiedrību šķeļošs. Latvijas mediju vidē ir maz alternatīvu mediju 
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 Directive 2002/21/EC of the European Parliament and of the Council of March 2002 on a common 

regulatory framework for electronic communications networks and services (Framework Directive). 

Sk. 10.06.2015.: http://ec.europa.eu/digital-agenda/sites/digital-agenda/files/140framework_5.pdf 
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iniciatīvu, kas piedāvā kvalitatīvu, uzticamu mazākumtautību 

auditorijām adresētu saturu. 

4.2. Trūkst atbilstoša starptautiska un nacionāla tiesiskā regulējuma par 

starpniekmediju pienākumiem un atbildību par trešo pušu radīto 

saturu. 

4.3. Mediju vides tiesiskais regulējums neatbilst faktiskajai situācijai 

un mediju attīstībai. 

4.4. Sabiedrībai nav publiski pieejama informācija par mediju 

īpašniekiem, īpašumtiesību struktūru un patiesā labuma guvējiem. 

4.5. Elektronisko mediju saturs satelītplatformās un internetā nereti tiek 

izplatīts nelegāli. 

4.6. Žurnālisti un citi mediju darbinieki ir sociāli mazaizsargāti, kas 

apdraud viņu radošo brīvību un neatkarību.  
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4. ATTĒLI 

1. tabula 

Žurnālu abonēšanas rezultāti 2015.gada maijā
58

  

 
Maijs 2015 

Izmaiņas salīdzinot 

ar 04.2015 

Izmaiņas salīdzinot 

ar 05.2014 

100 labi padomi 5504 86 1258 

36,6'C Veselīgāk, 

Saskanīgāk, Gudrāk 
1703 13 -543 

Agrotops 1366 -3 -18 

Annas Psiholoģija 3591 2 -580 

ASTES 3282 3 -138 

Auto Bild Latvija 2504 13 -2035 

Citādā Pasaule 4009 -11 -19 

Copes lietas 4095 6 -276 

Cosmopolitan 1399 301 -237 

Dari Pats 3706 33 -212 

Dārza Pasaule 7502 63 77 

Deko 1989 7 -100 

FHM 433 -286 -379 

GEO 1824 52 -213 

Ieva 22850 35 412 

Ievas Dārzs 12932 70 102 

Ievas māja 10144 5 -818 

Ievas mezgls 921 10 -99 

Ievas stāsti 19929 35 871 

Ievas Veselība 13340 8 -1828 

Ievas Virtuve 9406 7 -1520 

Ilustrētā Junioriem 7776 24 -380 

Ilustrētā Pasaules 

Vēsture 
6201 36 -527 

Ilustrētā Zinātne 4774 12 -1471 

IR 8264 234 597 

Jurista Vārds 1197 9 -134 

Kapitāls 4402 27 -73 

Kas Jauns? 4115 -19 -380 

Klubs 5014 30 283 

Ko ārsti tev nestāsta 3975 24 -1654 

Lata Romāns 655 6 -51 

Latvijas 

Architektūra 
684 -14 24 

Latvijas Būvniecība 406 -2 -8 

Leģendas 3836 -5 -495 

LILIT 3656 -2 -269 
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PROJEKTS  

 
 

27 

 
 

Māja 7114 -86 -790 

Mājas Viesis 8696 -197 -1189 

Mans Mazais 4215 37 -272 

Medības 3323 21 295 

Mezgla Zelta Mīklas 370 -2 370 

Mīklas 404 0 404 

Mezgls 2963 3 -75 

OK! 1433 9 -58 

Pastaiga 769 16 -59 

Pastaiga.ru 205 -2 5 

Patiesā Dzīve 6859 38 -1480 

Planētas noslēpumi 1085 -62 -312 

Praktiskā 

Astroloģija 
1352 2 -71 

Praktiskais Latvietis 8910 -91 -635 

Praktiskie Rokdarbi 1043 -5 -255 

Privātā Dzīve 8609 1 -146 

Pūcīte 1938 11 537 

Rīgas Viļņi 6369 47 -91 

Santa 4677 3 -535 

Sestdiena 18233 -187 -1470 

SHAPE 1541 20 -68 

Sīrups 1703 -18 -544 

Sīrups Girl 637 -37 -1531 

Sīrups Mīklas 369 -35 -1797 

Sporta Avīze 1644 0 -195 

Supermezgls 625 6 625 

Una 2267 -48 -26 

Veselība 2377 -27 -383 

Zviedru mezgls 1242 6 -102 

Žurnāls Vakara 

Ziņas 
994 -1 -72 

Lilit (kr.val.) 3459 36 -366 

Otkrito (kr.val.) 529 -3 -16 

Otkritij gorod 

(kr.val.) 
2717 0 96 

Patron (kr.val.) 1744 -6 -114 
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1.attēls 

Krievijas retranslēto televīzijas kanālu sasniegtā auditorija vidēji dienā 

% (daily reach %) 2009. – 2013. gadā 
TV kanāls 2009 2010 2011 2012 2013 

NTV Mir 

Latvija 

  18,0 20,2 19,2 

PBK 25,6 23,8 27,1 26,5 24,8 

REN Baltija 15,8 15,5 18,5 19,8 18,3 

RTR Planeta 

Baltija 

15,5 17,9 18,8 11,1 20,2 

 

Avots: TNS Latvijas mediju pētījumu gadagrāmata 2013/2014
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 TNS. (2014). TNS Latvijas mediju pētījumu gadagrāmata 2013/2014. Sk.: 25.05.2015. 

http://www.tns.lv/wwwtnslv_resources/images/Mediju_petijumu_gadagramata/2013-2014/05_TV.pdf 

13. lpp.  


