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Par administratīvā pārkāpuma procesa uzsākšanu
Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome (Ivars Āboliņš, Ieva Kalderauska, Patriks
Grīva) uz amatpersonas iniciatīvas pamata konstatēja:
2022.gada 6.janvārī, izskatot Padomes Monitoringa departamenta 2022.gada 5.janvāra
pārbaudes ziņojumu Nr. P/2020/6-6/4, Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome
(turpmāk ‒ Padome) šādā sastāvā – Padomes priekšsēdētājs Ivars Āboliņš, Padomes locekle
Ieva Kalderauska un Padomes loceklis Patriks Grīva ‒

konstatē:

[1] Padome ir veikusi atkārtotu tīmekļa vietnes “www.brivvalsts.tv” pārbaudi un vērtējusi tās
atbilstību audiovizuāla pakalpojuma pēc pieprasījuma pazīmēm un tās darbību 2021.gada
decembra mēnesī.
[2] Tika konstatēta minētās tīmekļa vietnes atbilstība audiovizuāla pakalpojuma pēc
pieprasījuma pazīmēm:
[2.1] Tiek sniegts audiovizuāls pakalpojums (nodrošināti raidījumi) – saskaņā ar Līguma par
Eiropas Savienības darbību 57. pantā definēto, pakalpojumu parasti sniedz par atlīdzību, ciktāl
uz to neattiecas noteikumi par preču, kapitāla un personu brīvu apriti. Pakalpojums ietver
jebkuru saimnieciskās darbības veidu, tostarp sabiedrisko pakalpojumu uzņēmumus. Par
saimniecisko darbību uzskata ikvienu darbību, kas mērķēta uz darbu veikšanu, preču ražošanu
vai pakalpojumu sniegšanu par samaksu. Saimnieciskā darbība ir arī dažādu līgumu izpilde,
kas saistīta ar profesionālo darbību.
Veicot saimniecisko darbību, var tikt gūti ieņēmumi, tajā skaitā, no preču pārdošanas,
pakalpojumu sniegšanas, dotācijām sponsorējumiem, abonentu maksājumiem, dāvinājumiem
u.tml. Taču par saimnieciska rakstura darbībām liecina arī tas, ka, lai nodrošinātu audiovizuālā
pakalpojuma pēc pieprasījuma darbību, pakalpojuma sniedzējam veidojas izdevumi.
Konkrētajā gadījumā tīmekļa vietnē www.brivvalsts.tv nav pieejama informācija par to, kas ir
pakalpojuma sniedzējs, tomēr, izvērtējot vietnē izvietotos raidījumus, kā arī tekstuālo
informāciju, ir secināms, ka regulāri tiek veidoti raidījumi, tādējādi rodas izdevumi gan par
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tehniskajiem pakalpojumiem (tajā skaitā aparatūru), gan atlīdzības raidījumu veidotājiem un
vadītājiem, kā arī tīmekļa vietnes www.brivvalsts.tv uzturēšanu. Pēc vietnē izvietotās
informācijas secināms, ka pakalpojuma darbības nodrošināšanai un raidījumu veidošanai tiek
piesaistīti ziedojumi un veidoti ieņēmumi, pārdodot preces (kreklus ar dažādiem uzrakstiem),
tādējādi tiek veikta saimnieciskā darbība. To apliecina arī fakts, ka saskaņā ar Lursoft
uzņēmumu datu bāzē un Valsts ieņēmumu dienestā pieejamo informāciju, tīmekļa vietne
www.brivvalsts.tv (reģistrācijas Nr. 91415327496) ir reģistrēta kā struktūrvienība Sabiedrībai ar
ierobežotu atbildību “IEVA FASHION” (reģistrācijas Nr. 40003803947), kuras darbības veids ir
norādīts “Cita veida apģērbu un apģērbu piederumu ražošana”.
Tomēr komerciālā darbība, tirgojot preces, nav uzskatāma par tīmekļa vietnes
www.brivvalsts.tv galveno darbības veidu, jo, ņemot vērā tīmekļa vietnē pausto informāciju,
ziedojumi tiek vākti un komerciālā darbība tiek veikta ar mērķi nodrošināt līdzekļus tīmekļa
vietnes darbības nodrošināšanai un raidījumu veidošanai.
Pēc tīmekļa vietnē izvietotās informācijas nav pamata uzskatīt, ka redakcionālie lēmumi par
pakalpojumā izvietoto saturu tiktu pieņemti ārpus Latvijas.
Arī 2021.gada decembra mēnesī tīmekļa vietnē www.brivvalsts.tv ir izvietoti 5 (pieci) raidījumi
un 2 (intervijas), kā arī katalogā nodrošināts raidījumu arhīvs, tātad šajā laikā tiek nodrošināts
audiovizuālais pakalpojums pēc pieprasījuma, tāpat pakalpojuma pēc pieprasījuma sniegšana
turpinās arī 2022.gada janvāra mēnesī.
[2.2] televīzijai līdzīgu audiovizuālu raidījumu nodrošināšana kā pamata mērķis – no tīmekļa
vietnē www.brivvalsts.tv sniegtā pakalpojuma secināms, ka, lai arī pakalpojumā ir iespējams
iegādāties arī preces, komerciālā darbība nav galvenais pakalpojuma sniegšanas mērķis –
pakalpojuma pamata mērķis ir televīzijai līdzīgu audiovizuālu raidījumu nodrošināšana
(veidošana un izplatīšana).
Tīmekļa vietnē izveidotas sadaļas “raidījumi” un “intervijas”. Ziņu raidījumi vizuāli tiek veidoti
līdzīgi tādiem ziņu raidījumiem, kas tiek demonstrēti televīzijas programmās. Pakalpojuma
nosaukumā ir norādīts “TV”, raidījumu pieteikuma “galva”, veidota, lai pieteiktu kā Brīvvalsts TV
ziņu izlaidumu, un raidījumi pēc būtības ir ļoti līdzīgi tradicionāliem televīzijas ziņu raidījumiem.
Papildus tam tiek veidotas arī intervijas par dažādām tēmām, kuras vizuāli ir līdzīgas intervijām
raidījumos televīzijā. Līdzīgi kā ziņu raidījumos, raidījuma nosaukums ir norādīts “Brīvvalsts TV”
un intervijas sākumā tiek norādīts: “Šodien pie mums studijā [..].” Tādējādi secināms, ka
interviju raidījumi tiek speciāli veidoti studijā, nevis vienkārši kā fiziskas personas (lietotāja)
veidoti video. Raidījumi tiek izvietoti platformā katru nedēļu vienā un tajā pašā laikā, tādējādi
secināms, ka raidījumi tīmekļa vietnē tiek izvietoti regulāri, tādējādi cenšoties “pieradināt”
skatītāju, līdzinoties televīzijai. Tāpat “Brīvvalsts TV” sociālo mediju platformas “Facebook”
kontā sadaļā “Par” norādīts, ka “Brīvvalsts TV” ir “TV kanāls”. Bez tam to apliecina arī tīmekļa
vietnē www.brivvalsts.tv sadaļā “Brīvvalsts” norādītais: “Kas mēs esam […] Blogeri BrīvvalstsTV
veido aktuālas intervijas un ziņas sabiedrības interesēs, fokusējoties uz sociāli un politiski
svarīgām tēmām Latvijas un pasaules mērogā: cilvēktiesību pārkāpumi, korupcija, naudas
atmazgāšana, uzņēmējdarbība, veselība un dezinformācija. Mūsu mērķis ir veicināt atklātību un
pozitīvas pārmaiņas.” Tādējādi nav šaubu, ka pakalpojuma sniedzējs sevi identificē kā
televīzijai līdzīgu un vietnē www.brivvalsts.tv izveidotais pakalpojums varētu konkurēt uz tādu
pašu skatītāju loka iegūšanu kā televīzijai, tikai pakalpojuma sniegšanā izmantots pakalpojuma
pēc pieprasījuma formāts.
Ievērojot minēto, secināms, ka tīmekļa vietnes www.brivvalsts.tv pamata mērķis ir audiovizuālu
pakalpojumu sniegšana.
Arī 2021.gada decembra mēneša ietvaros, kā arī iepriekš, tīmekļa vietnē www.brivvalsts.tv
izvietotie raidījumi un to saturs liecina, ka pakalpojuma sniedzējs sevi identificē kā televīzijai
līdzīgu un tīmekļa vietnes www.brivvalsts.tv pamata mērķis ir audiovizuālu pakalpojumu
sniegšana.
[2.3] audiovizuālais pakalpojums ir pieejams pēc pieprasījuma – Elektronisko sakaru likuma
1.panta 11.punkts nosaka, ka “elektronisko sakaru tīkls — pārraides sistēmas, komutācijas un
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maršrutēšanas iekārtas (tajā skaitā tīkla elementi, kas netiek izmantoti) un citi resursi, kas
neatkarīgi no pārraidītās informācijas veida ļauj pārraidīt signālus, izmantojot vadus,
radioviļņus, optiskos vai citus elektromagnētiskos līdzekļus tīklos, tajā skaitā:
a)
satelītu tīklos, fiksētos tīklos (kanālu un pakešu komutācijas tīklos, ieskaitot internetu)
un mobilos zemes elektronisko sakaru tīklos,
b)

tīklos, kurus izmanto radio un televīzijas signāla izplatīšanai,

c)
kabeļtelevīzijas un kabeļradio tīklos, elektrības kabeļu sistēmās, ciktāl tās ir
izmantotas, lai pārraidītu signālus;” Tādējādi secināms, ka pakalpojums www.brivvalsts.tv ir
pieejams publiskajos elektronisko sakaru tīklos, konkrēti internetā.
Audiovizuālais pakalpojums ir pieejams galalietotāja iekārtā šī lietotāja izvēlētā laikā un vietā.
Līdz ar to nav šaubu, ka audiovizuālie pakalpojumi tīmekļa vietnē www.brivvalsts.tv ir pieejami
pēc pieprasījuma.
[2.4] Tiek nodrošināts raidījumu katalogs – pakalpojuma sniedzējs pakalpojumā
www.brivvalsts.tv organizē katalogu, kurā tiek izvietoti audiovizuāli raidījumi. Raidījumu
izvietošanai ir regularitātes raksturs.
Tīmekļa vietnē www.brivvalsts.tv izvietotais raidījumu katalogs tiek veidots, izvietojot raidījumos
hronoloģiskā secībā. Tiek nodrošināta izvēle atlasīt un skatīties ziņu raidījumus, ņemot vērā
kalendāro mēnesi, kurā tie tikuši izplatīti. Savukārt interviju raidījumus iespējams atlasīt,
izvēloties konkrētas personas, kuras raidījumā piedalījušās.
Pēc audiovizuālo pakalpojumu katalogā pieejamajiem raidījumiem konkrēto pakalpojumu var
atšķirt no citiem līdzīgiem pakalpojumiem. Raidījumi izvēlēti un izvietoti katalogā nolūkā izveidot
un noformēt vienotu pakalpojumu.
Arī 2021.gada decembra mēnesī tīmekļa vietnē www.brivvalsts.tv izvietotie raidījumi ir iekļauti
raidījumu katalogā.
[2.5] audiovizuālais pakalpojums paredzēts plašai sabiedrības daļai – izvērtējot pakalpojumu,
secināms, ka pakalpojums www.brivvalsts.tv nav paredzēts tikai atsevišķiem lietotājiem vai
domubiedru grupām, bet gan tiek veidots un nodrošināts tā, lai to saņemtu pēc iespējas
plašāka sabiedrības daļa.
Informācija par pakalpojumā izvietotajiem raidījumiem tiek izvietota divās tīmekļa vietnēs –
www.brivvalsts.tv un www.brivibasplatforma.lv, tāpat ir izveidots arī “Brivvalsts TV” konts sociālo
mediju platformā “Facebook”, kurā tiek izvietoti arī raidījumi un to fragmenti. Informācija par
audiovizuālajiem raidījumiem un pakalpojumu tiek izvietota arī platformā Telegram. Sociālo
mediju platformā “Facebook” ir izvietots aicinājums sabiedrības locekļiem iesūtīt dažādus video
materiālus, pievienojot aprakstu, tādējādi piesaistot plašu sabiedrības daļu. Tīmekļa vietnē
www.brivvalsts.tv ir izvietots aicinājums “Sekojiet pārraidēm arī mūsu oficiālajos kanālos:
Facebook, Twitter, Bitchute”, tādējādi aicinot lietotājus dalīties ar pakalpojumā pieejamo saturu.
Pakalpojumā www.brivvalsts.tv norādīts: “Brīvvalsts TV strādā tikai un vienīgi sabiedrības
interesēs, jo jums ir tiesības zināt un domāt.” Tātad šī pakalpojuma mērķis nav piesaistīt šauru
domubiedru grupu, bet gan sabiedrību kopumā. Ņemot vērā iepriekš minēto un pakalpojumā
www.brivvalsts.tv izvietotos raidījumus, secināms, ka www.brivvalsts.tv pakalpojums ir
paredzēts, lai sasniegtu plašu sabiedrības daļu. Pakalpojums pieejams interneta lietotājiem,
izmantojot saiti https://www.brivvalsts.tv. Pakalpojums pieejams gan latviešu, gan krievu valodā,
tādējādi pakalpojuma sniedzēja mērķis ir sasniegt arī mazākumtautību auditoriju. Ievērojot visu
minēto, secināms, ka pakalpojums ir publiski pieejams un paredzēts plašai sabiedrības daļai.
Gan 2021.gada decembra mēneša ietvaros tīmekļa vietnē www.brivvalsts.tv izvietotie raidījumi,
gan arī agrāk vietnē izvietoto raidījumu katalogs ir publiski pieejams un paredzēts plašai
sabiedrības daļai.
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[2.6] audiovizuālā pakalpojuma uzdevums ir “informēt, izklaidēt un izglītot” – no pakalpojuma
www.brivvalsts.tv formāta secināms, ka audiovizuālu raidījumu esamība pakalpojumā nav
nejauša, kā arī audiovizuālie raidījumi pakalpojumā nav izvietoti tāpēc, lai vizualizētu kādas
preces vai pakalpojumus, bet gan ar mērķi nodrošināt raidījumus, lai varētu informēt un izglītot
sabiedrību par dažādiem aktuāliem jautājumiem.
Arī 2021.gada decembra mēnesī tīmekļa vietnē www.brivvalsts.tv izvietotie raidījumi nav
izvietoti tāpēc, lai vizualizētu kādas preces vai pakalpojumus, bet gan ar mērķi nodrošināt
raidījumus, lai varētu informēt un izglītot sabiedrību par dažādiem aktuāliem jautājumiem.
[2.7] audiovizuālā pakalpojuma sniedzējs uzņemas redakcionālo atbildību par raidījumu izvēli
un organizāciju – audiovizuālā pakalpojuma sniedzējs īsteno redakcionālo atbildību (efektīvu
kontroli), tas ir, tiek pieņemti redakcionāli lēmumi par pakalpojuma sniegšanu, kas ir saistīti ar
ikdienā veicamajām darbībām audiovizuālo mediju pakalpojuma darbības nodrošināšanai, tajā
skaitā nodrošina efektīvu kontroli gan attiecībā uz raidījumu izvēli, gan uz to organizāciju
katalogā. Ar efektīvu kontroli saprotama pakalpojuma sniedzēja tiesības un iespēja izlemt, vai
un kādi raidījumi tiks izvietoti konkrētajā audiovizuālajā pakalpojumā. Jāuzsver, ka kontrole
konstatējama arī gadījumos, kad faktiski tā netiek īstenota, tomēr pakalpojuma sniedzējam ir
tiesības to īstenot.
Efektīvas kontroles īstenošanai jākonstatē, ka tiek pieņemti lēmumi attiecībā uz raidījumu izvēli
un organizāciju, proti, pakalpojuma sniedzējs izdara izvēli gan par to, vai konkrētais raidījums ir
izvietojams pakalpojumā, gan par to, kā raidījumi tiek izvietoti katalogā.
Tīmekļa vietnē www.brivvalsts.tv regulāri tiek nodrošināti raidījumi, kas izvietoti pēc noteiktas
kārtības – organizēti katalogā hronoloģiskā secībā. Skatītājiem regulāri tiek piedāvāti raidījumi
“Brīvvalsts TV ziņu izlaidumi”, kā arī interviju raidījumi. Raidījumi tiek veidoti latviešu valodā,
tos vada vieni un tie paši cilvēki, ir TV “sejas”. Raidījumos paustā tekstuālā informācija ir
speciāli veidota nevis pausta, improvizējot. Ir redzams, ka raidījumi tiek producēti. No
pakalpojumā www.brivvalsts.tv pieejamā audiovizuālo darbu klāsta un veida, kādā tie izvietoti,
secināms, ka pakalpojuma sniedzējs izdara izvēli un pieņem redakcionālus lēmumus:
1)
par raidījumu izvēli, tajā skaitā par to, kādas tēmas raidījumos tiks apskatītas, kādas
personas tiks intervētas, kādas reportāžas veidotas;
2)

par raidījumu organizāciju – par to, kā šie raidījumi tiks organizēti katalogā.

Arī 2021.gada decembra mēnesī tīmekļa vietnē www.brivvalsts.tv no 7 (septiņiem)
audiovizuālajām satura vienībām 5 (piecas) ir veidotas kā raidījumi un 2 (divas) kā intervijas,
kas norāda uz ikdienas redakcionālo lēmumu pieņemšanu, tas ir, raidījumu izvēli un to
organizāciju katalogā.
[3] No domēnu reģistra un elektroniskās numurēšanas sistēmas turētāja tīmekļa vietnes
https://ping.eu/ns-whois/ pieejamās informācijas secināms, ka domēna brivvalsts.tv lietotāja
kontaktinformācija tiek slēpta ar kompānijas whois.joker.com vietnes www.joker.com palīdzību.
Pieejama ir tikai kompānijas “Joker.com” kontaktinformācija. Savukārt sazinoties ar
“Jocker.com” atbilde nav tikusi saņemta.
Savukārt tīmekļa vietnes www.brivvalsts.tv sadaļā “Kontakti” ir norādīta šāda
kontaktinformācija: e-pasta adrese: info@brivvalsts.tv, kā arī norādīts bankas konts
ziedojumiem, kur kā saņēmējs ir norādīts − Sabiedriskie Satversmes Sargi. No uzņēmumu datu
bāzē pieejamās informācijas secināms, ka “Sabiedriskie Satversmes Sargi” ir biedrība un tās
darbības veidi ir atbalstīt, izglītot, konsultēt cilvēktiesību un indivīda tiesību aizsardzības
jautājumos, kā arī veicināt cilvēka juridisko izglītošanu; veicināt trūcīgo un sociāli
mazaizsargāto personu grupu sociālās labklājības celšanu, juridisko aizstāvību un drošību;
veicināt pilsoniskas sabiedrības attīstību, kā arī pienākumu un tiesību apzināšanos tajā;
organizēt labdarības pasākumus ar mērķi izzināt un aizstāvēt savas cilvēktiesības; piesaistīt
finanšu līdzekļus biedrības mērķu sasniegšanai; veikt sadarbību ar līdzīgām biedrībām Latvijā
un ārvalstīs, valsts un pašvaldību iestādēm un visa veida medijiem.
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Informāciju par tīmekļa vietnes īpašniekiem, lietotājiem un uzturētājiem Padome ir mēģinājusi
noskaidrot, gan rakstot uz tīmekļvietnē pieejamo e-pasta adresi, gan vēršoties Latvijas
Universitātes MII Tīkla risinājumu daļā (NIC), gan Valsts Policijā, tomēr informācija par tīmekļa
vietnes īpašniekiem, lietotājiem un/vai uzturētājiem nebija pieejama. No iepriekš minētā
secināms, ka izvēlētais tīmekļa vietnes www.brivvalsts.tv darbības veids un vietnē izvietotās
informācijas trūkums liecina par vietnē publicētā satura atbildīgo personu slēpšanu vai apzinātu
šķēršļu radīšanu to identificēšanai.
Informāciju par domēna vārda lietotājiem Padome saņēma no citas kompetentās iestādes, kas
norādīja uz trīs personām, kas saistītas ar satura veidošanu un nodrošināšanu tīmekļa vietnē,
tajā skaitā tika norādīts uz fizisku personu – Māri Pīlāci (p.k. 071075-10900, dekl.dz.v. “Krusas”,
Ogresgala pag., Ogres nov., LV-5041). Ņemot vērā saņemto informāciju, secināms, ka Māris
Pīlācis nodrošina pakalpojumu pēc pieprasījuma www.brivvalsts.tv.
[4] Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma (turpmāk− EPLL) 1.panta 8.punkts nosaka, ka
“elektroniskā plašsaziņas līdzekļa audiovizuāls pakalpojums pēc pieprasījuma — elektroniskā
plašsaziņas līdzekļa nodrošināts pakalpojums, uz kuru attiecināma elektroniskā plašsaziņas
līdzekļa redakcionālā atbildība un kurš tiek sniegts pēc pakalpojuma saņēmēja pieprasījuma tā
izraudzītajā laikā, pamatojoties uz elektroniskā plašsaziņas līdzekļa iepriekš piedāvāto
raidījumu katalogu.”
EPLL 1.panta 7.punkts nosaka, ka “elektroniskais plašsaziņas līdzeklis — privātpersona, kurai
tiesību aktos noteiktajā kārtībā ir izsniegta apraides atļauja vai retranslācijas atļauja vai kura
atbilstoši šim likumam ir iesniegusi Nacionālajai elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomei
paziņojumu par elektroniskā plašsaziņas līdzekļa pakalpojumu pēc pieprasījuma sniegšanu.”
EPLL 1.panta 7.punkts nosaka, ka “privātpersona — fiziskā persona, privāto tiesību juridiskā
persona vai šādu personu apvienība.”
EPLL 22.panta pirmā daļa noteic: “Lai sniegtu elektroniskā plašsaziņas līdzekļa pakalpojumu
pēc pieprasījuma, pirms tā uzsākšanas pakalpojumu sniedzējs iesniedz paziņojumu
Nacionālajai elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomei.” No minētās tiesību normas izriet, ka
tieši privātpersonai, kura vēlas sniegt pakalpojumu pēc pieprasījuma Eiropas Savienībā, ir
pienākums iesniegt paziņojumu kādā no Eiropas Savienības dalībvalstīm. Tai pat laikā
Padomei, saskaņā ar Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma 81.panta otro daļu, kas nosaka,
ka “par elektroniskā plašsaziņas līdzekļa audiovizuāla pakalpojuma pēc pieprasījuma
sniegšanu bez paziņojuma iesniegšanas Nacionālajai elektronisko plašsaziņas līdzekļu
padomei piemēro brīdinājumu vai naudas sodu fiziskajai personai no desmit līdz simt
četrdesmit naudas soda vienībām, bet juridiskajai personai — no divsimt līdz divtūkstoš
astoņsimt naudas soda vienībām,” tiek paredzētas tiesības gadījumā, ja privātpersona
neiesniedz Padomei vai kādai no Eiropas Savienības uzraugošajām iestādēm paziņojumu par
pakalpojuma pēc pieprasījuma sniegšanu, ir tiesības uzsākt administratīvā pārkāpuma procesu
un, izvērtējot lietas faktiskos apstākļus, pārkāpuma gadījumā piemērot administratīvo sodu.
Konkrētajā gadījumā no minētās tiesību normas secināms, ka, lai sniegtu audiovizuālu
pakalpojumu pēc pieprasījuma, personai ir pienākums par to iesniegt paziņojumu Nacionālajai
elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomei.
EPLL 25.pants nosaka, ka “elektroniskie plašsaziņas līdzekļi uzņemas redakcionālo atbildību.
Elektronisko plašsaziņas līdzekļu redakcionālā atbildība šā panta izpratnē ir efektīva kontrole
gan attiecībā uz raidījumu izvēli, gan attiecībā uz to organizāciju programmās un katalogos. Šie
noteikumi neattiecas uz programmu retranslāciju.” Tas nozīmē, ka elektroniskie plašsaziņas
līdzekļi ir redakcionāli atbildīgi gan par tā nodrošinātā pakalpojuma pēc pieprasījuma atbilstību
normatīvajos aktos noteiktajām prasībām, gan par šī pakalpojuma organizāciju.
[5] Administratīvās atbildības likuma 26.panta pirmā daļa nosaka, ka: “Atsevišķs ilgstošs
administratīvais pārkāpums ir nepārtraukta viena administratīvā pārkāpuma realizēšana
(darbība vai bezdarbība), kas saistīta ar tai sekojošu ilgstošu likumā noteikto pienākumu
neizpildīšanu. Atsevišķs ilgstošs administratīvais pārkāpums ir uzskatāms par pabeigtu ar
administratīvā soda piemērošanas brīdi.” Savukārt Administratīvās atbildības likuma 26.panta
otrā daļa nosaka, ka: “Ja par administratīvo pārkāpumu ir piemērots administratīvais sods, taču
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administratīvais pārkāpums turpinās un netiek pārtraukts, administratīvo sodu par
administratīvā pārkāpuma turpināšanu piemēro pēc tam, kad ir pagājis saprātīgs laiks
administratīvā pārkāpuma pārtraukšanai.” No minētajām tiesību normām izriet, ka tāds
pārkāpums, kas saistīts ar ilgstošu likumā noteikto pienākumu nepildīšanu ir atsevišķs ilgstošs
administratīvais pārkāpums, par kuru var atkārtoti piemērot administratīvo sodu, ja pārkāpums
turpinās un netiek pārtraukts. Konkrētajā gadījumā 2021.gada 25.novembrī Padomes pieņēma
lēmumu administratīvā pārkāpuma lietā Nr. 502/1−2 (18012000002021−2) par elektroniskā
plašsaziņas līdzekļa audiovizuāla pakalpojuma pēc pieprasījuma sniegšanu bez paziņojuma
iesniegšanas Nacionālajai elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomei. Par minēto pārkāpumu
Mārim Pīlācim tika piemērots administratīvais sods 140 (viens simts četrdesmit) naudas soda
vienības jeb 700 EUR (septiņi simti euro). Kopš iepriekš minētā lēmuma pieņemšanas un
paziņošanas Mārim Pīlācim ir pagājis vairāk nekā 1 (viens) mēnesis, taču pakalpojuma pēc
pieprasījuma brivvalsts,tv sniegšana netiek pārtraukta un Padomei joprojām nav iesniegts
paziņojums par tā sniegšanu Padomei, tādējādi secināms, ka pārkāpums tiek turpināts.
Saskaņā ar Administratīvās atbildības likuma 26.panta otro daļu, kas nosaka, ka par
administratīvo pārkāpumu, kuram ir piemērots administratīvais sods, taču administratīvais
pārkāpums turpinās un netiek pārtraukts, administratīvo sodu par administratīvā pārkāpuma
turpināšanu piemēro pēc tam, kad ir pagājis saprātīgs laiks administratīvā pārkāpuma
pārtraukšanai. Padomes ieskatā 1 (viens) mēnesis ir saprātīgs laiks administratīvā vai nu
pārkāpuma pārtraukšanai, vai arī paziņojuma iesniegšanai Padomē par audiovizuālu
pakalpojumu pēc pieprasījuma sniegšanu, tas ir, nav aizpildīts iesniegums uz 1 (vienas) lapas
un nav sniegta informācija par patiesā labuma guvējiem, lai gan veidlapas minētajiem
dokumentiem
ir
pieejamas
Padomes
mājaslapā:
https://www.neplpadome.lv/lv/sakums/normativie-akti/nacionala-strategija.html kā pielikumi pie
Elektronisko plašsaziņas līdzekļu nozares attīstības nacionālās stratēģijas 2018.-2022. gadam,
taču minētā informācija nav sniegta un pārkāpums tiek turpināts. Līdz ar to Padomei ir tiesības
atkārtoti uzsākt administratīvā pārkāpuma procesu pret personu, kura nav izpildījusi iepriekš
minēto likumā noteikto pienākumu un pārtraukusi pārkāpumu vai pārtraukusi pakalpojuma pēc
pieprasījuma sniegšanu, un saukt to pie administratīvās atbildības.
[6] Izvērtējot visu konstatēto savstarpējā sakarībā, secināms, ka Māris Pīlācis (p.k. 07107510900, dekl.dz.v. “Krusas”, Ogresgala pag., Ogres nov., LV-5041), iespējams, sniedz
pakalpojumu pēc pieprasījuma “brivvalsts.tv”, neiesniedzot paziņojumu par pakalpojuma pēc
pieprasījuma sniegšanu Nacionālajā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomē, tādējādi
pārkāpjot Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma 22.panta pirmo daļu un izdarot EPLL
81.panta otrajā daļā paredzēto administratīvo pārkāpumu.
Tiesiskais pamats:
Administratīvās atbildības likums:
•

•

•
•

26.pants pirmā daļa Atsevišķs ilgstošs administratīvais pārkāpums ir nepārtraukta viena
administratīvā pārkāpuma realizēšana (darbība vai bezdarbība), kas saistīta ar tai
sekojošu ilgstošu likumā noteikto pienākumu neizpildīšanu. Atsevišķs ilgstošs
administratīvais pārkāpums ir uzskatāms par pabeigtu ar administratīvā soda
piemērošanas brīdi;
26.pants otrā daļa Ja par administratīvo pārkāpumu ir piemērots administratīvais sods,
taču administratīvais pārkāpums turpinās un netiek pārtraukts, administratīvo sodu par
administratīvā pārkāpuma turpināšanu piemēro pēc tam, kad ir pagājis saprātīgs laiks
administratīvā pārkāpuma pārtraukšanai;
116.pants 2.punkts Administratīvā pārkāpuma procesu uzsāk: uz amatpersonas
iniciatīvas pamata;
117.pants pirmā daļa 1.punkts Iegūstot ziņas par iespējamu administratīvo pārkāpumu,
amatpersona, ja nepieciešams, normatīvajos aktos noteiktās kompetences ietvaros
pārbauda šīs ziņas un ne vēlāk kā triju darbdienu laikā no ziņu iegūšanas dienas
pieņem vienu no šādiem lēmumiem: par administratīvā pārkāpuma procesa uzsākšanu.

Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likums:
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•

81.pants otrā daļa Par elektroniskā plašsaziņas līdzekļa audiovizuāla pakalpojuma pēc
pieprasījuma sniegšanu bez paziņojuma iesniegšanas Nacionālajai elektronisko
plašsaziņas līdzekļu padomei piemēro brīdinājumu vai naudas sodu fiziskajai personai
no desmit līdz simt četrdesmit naudas soda vienībām, bet juridiskajai personai — no
divsimt līdz divtūkstoš astoņsimt naudas soda vienībām.
Nolēma:

1. Uzsākt administratīvā pārkāpuma procesu.
2. Atzīt par pie atbildības saucamo personu: MĀRIS PĪLĀCIS, personas kods 07107510900.
Administratīvās atbildības likums 41. pants. Pie atbildības saucamās personas tiesības
un pienākumi
(1) Pie atbildības saucamajai personai ir šādas tiesības:
1) iepazīties ar administratīvā pārkāpuma lietas materiāliem, izdarīt no tiem izrakstus,
norakstus un izgatavot kopijas;
2) piedalīties administratīvā pārkāpuma lietas izskatīšanā;
3) sniegt paskaidrojumus;
4) lietot valodu, kurā tā spēj sazināties, kā arī izmantot tulka palīdzību, ja šī persona neprot
valodu, kurā notiek administratīvā pārkāpuma process;
5) zināt, par kāda pārkāpuma izdarīšanu tā tiek saukta pie atbildības;
6) izteikt lūgumus;
7) iesniegt pierādījumus;
8) pārsūdzēt administratīvā pārkāpuma lietā pieņemto lēmumu.
(2) Pie atbildības saucamajai personai ir šādi pienākumi:
1) noteiktajā laikā ierasties amatpersonas, augstākas amatpersonas vai tiesas norādītajā
vietā;
2) nekavēt un netraucēt administratīvā pārkāpuma procesa norisi;
3) paziņot amatpersonai, augstākai amatpersonai vai tiesai par dzīvesvietas, juridiskās
adreses vai elektroniskā pasta adreses maiņu procesa laikā;
4) pārtraukt pārkāpumu, par kuru tā tiek saukta pie atbildības;
5) ievērot piemēroto procesuālo piespiedu līdzekli.
3. Paziņot lēmumu: Pie atbildības saucamā persona MĀRIS PĪLĀCIS, personas kods
07107510900.

Ivars Āboliņš
Priekšsēdētājs
Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome

Dokuments sagatavots Administratīvo pārkāpumu atbalsta informācijas sistēmā.
Lēmums nav pārsūdzams.

18012000000222-1

7 no 7

