LĒMUMS Nr.359 (Nr. 18012000000120-2)
Par administratīvā soda uzlikšanu
administratīvā pārkāpuma lietā Nr. AP/2020/6-7/10 (Nr. 18012000000120)
Rīgā, 2020.gada 22.oktobrī
Izskatot 2020.gada 11.septembrī uzsākto administratīvā pārkāpuma lietu par iespējamo
Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma 80.panta pirmajā daļā paredzētā administratīvā
pārkāpuma izdarīšanu elektroniskā plašsaziņas līdzekļa SIA ražošanas komercfirma “Pikal un
Partneri” (reģ. Nr.40003279231) (turpmāk arī – Pikal un Partneri) darbībā, Nacionālā
elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome (turpmāk arī – Padome) šādā sastāvā – Padomes
priekšsēdētājs Ivars Āboliņš, Padomes priekšsēdētāja vietniece Aurēlija Ieva Druviete,
Padomes loceklis Patriks Grīva, Padomes loceklis Jānis Eglītis, Padomes locekle Ieva
Kalderauska, attālināti piedaloties Pikal un Partneri pārstāvjiem,
konstatē:
[1] Padomes Monitoringa departaments ir veicis elektroniskā plašsaziņas līdzekļa Pikal
un Partneri programmas “Radio PIK” (turpmāk arī – PIK) tiešajā ēterā izplatīto diskusijas
raidījumu (laika posmā no 2020.gada 17.marta līdz 20.martam), pārbaudi par to atbilstību
programmu veidošanas vispārīgajiem noteikumiem.
[2] Padomes locekļi ir iepazinušies ar Padomes Monitoringa departamenta 2020.gada
8.jūlija pārbaudes ziņojumu Nr. P/2020/6-6/95, kurā tika konstatēts, ka SIA ražošanas
komercfirma “Pikal un Partneri” programmā “Radio PIK” laika posmā no 2020.gada 17.marta
līdz 20.martam tiešajā ēterā izplatītajos diskusiju raidījumos ir vērojamas viedokļu apmaiņas
un viedokļu daudzveidības trūkuma pazīmes un konkrēti:
[2.1] 2020.gada 17.martā no pulksten 12:07:47 tiek izplatīts informatīvi analītisks
raidījums (turpmāk arī – Raidījums) par aktualitātēm Latvijā un pasaulē. Studijā ir Raidījuma
vadītāja Marija Medvedeva, kā arī attālināti diskusijā piedalās Juris Žuravļovs un viesis Edvīns
Puķe. Pulksten 12:07:47 Raidījuma vadītāja raidījumu paziņo, ka antivīrusa dziesma ir
izskanējusi [ dziesma: “A nam vsjoravno”] ir izskanējusi un laiks saņemt optimismu no
Spānijas, kur lietas notiek krietni sliktāk, ņemot vērā, ka saslimušo skaits pieaug un arī skumjie
gadījumi tiek novēroti.
Pulksten 12:08:07 J. Žuravļovs izsakās par to, ka viss ir ļoti labi un visi ejam uz leju (ko dnu),
bet pēc tam pasaka, ka, protams, tas esot joks, jo esot tikai ieviesti ierobežojoši mēri. Bez tam
J.Žuravļovs turpina ar to, ka izsaka viedokli par to, ka tas [koronovīruss] ir gripa un neko īpašu

tur neredz, jo tad, kad ir bijuši gripas stāvokļi un ieviesta karantīna bērnudārzos un skolās, ko
mūsu vecāki atceras un ka karantīna gripas laikā bija gan pagājušajā, gan aizpagājušajā gadā
un tas nav nekas īpašs, ka pa dažiem bērniem nāca uz skolu. Cita situācija ir ar gados veciem
cilvēkiem, kuriem ir vāja imunitāte vai kādas orgānu slimības, taču jebkura gripa dodot kaut
kādas komplikācijas. Konkrētajā situācijā esot kāds gudrs onkulis vai viltīgs mākslinieks ir
izdomājis šo slimību un palaidis, tāpēc, ka ar karu to nevar uzvarēt. Žuravļovs uzskata, ka tā ir
tāda izmēģinājuma bumbas palaišana Ķīnā, lai pārbaudītu Ķīnu un paši ķīnieši jau ir noteikuši
un paziņojuši, ka šo vīrusu ir ieveduši Amerikāņu zaldāti savu mācību pieredzes apmaiņas laikā
Uhaņā un tas esot izgudrots gadu atpakaļ un, ka šis vīruss nav radies no sikspārņiem vai
kukaiņiem, vai kādiem citiem dzīvniekiem.
Pulksten 12:12:58 Žuravļovs saka, ka šajā situācijā iekrīt acīs robežu slēgšana, jo, ja notiek
robežu slēgšana un tiek izvietotas robežsargu vienības, tad principā tas nozīmē viss tiek virzīts
uz Eiropas Savienības likvidāciju. Ar ķīniešu rokām, ielaižot vīrusu Eiropas Savienībā, tas arī
būs galvenais pārbaudījums šai konstrukcijai (Eiropas Savienībai), vai tā izturēs tādu
epidēmiju, gripu. Krīze jau šobrīd esot Latvijā, jo trīs lielas kompānijas ir paziņojušas par
darbinieku samazināšanu, bet tās esot vēl papildus tam, ka “Airbaltic”, aviokompānijas un
Latvijas dzelzceļš jau ir paziņojis par darbinieku samazināšanu, kā arī drīz aizslēgs kafejnīcas
un restorānus, līdzīgi kā citās Eiropas valstīs, arī Spānijā. Turpinājumā J. Žuravļovs nosauc
ierobežojumus, kādi šobrīd ir Spānijā, un secina, ka viss ir apstājies un tas nozīmē, ka šobrīd
jau ir liela krīze Eiropā un Eiropas Savienībā un izsaka viedokli, ka tas ir pārbaudījums Eiropas
Savienības izturībai.
Pulksten 12:15:23 Žuravļovs izsakās par to, kurš to visu varēja noorganizēt un saka, ka šo akciju
noorganizēja pasaules mēroga baņķieri, lai gāztu D. Trampu un V.Putinu. D.Trampa situāciju
vajadzēja ekonomiski un citādi pasliktināt, jo šī gada rudenī būs ASV prezidenta vēlēšanas un,
ja šī krīze beigsies jūlija beigās vai augustā, tad pēc tam sākšoties strauja ekonomiskā izaugsme
un amerikāņi novērtēšot Trampu par to, ka viņš visu ir ļoti labi noorganizējis un mēs esam
uzvarējuši krīzi.
Pulksten 12:20:46 Žuravļovs saka, ka attiecībā uz Krieviju viss esot skaidrs, jo vajagot tikai
visiem atbalstīt Konstitūciju un vēršas pie visiem Krievijas pilsoņiem, kuri dzīvo Latvijā, lai tie
ar abām rokām un kājām to atbalsta, jo globālais bizness lielie baņķieri, haizivis vēlas visu
Krieviju saplēst gabalos, novākt politiskās iestādes, kas šodien vada Krieviju no pjedestāla,
noliekot savas opozīcijas struktūras un izzagt valsti, kā tas notiek Ukrainā un kā tas notika
Latvijā un Austrumeiropā. J. Žuravļovs saka, ka mēs (latvieši) to visu esam izbaudījuši uz
savas ādas un valsts principā tika iznīcināta un šobrīd vēl tas viss turpinās, līdz ar to Latvijai
vajadzētu pret to visu aizstāvēties, bet domā, ka valdībai tāda plāns nav, līdz ar to ir jāpaļaujas
pašiem uz sevi.
Pulksten 12:23:04 E.Puķe saka, ka viss notiek tieši tad, kad tam ir jānotiek, korona vīruss
parādījās tieši ķīniešu jaunajā gadā pašā centrā un tagad ir palaista panika. Tur, kur panika no
elektroniskajiem plašsaziņas līdzekļiem tika palaista ar nodevu saviem saimniekiem, tur ir traki.
Piemēram, Vācijā un Krievijā netika no elektroniskajiem plašsaziņas līdzekļiem palaista panika
un tur viss ir mierīgi, taču Kanādā un ASV notiekot trakas lietas.
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Pulksten 12:25:31 Edvīns Puķe saka, ka Latvijā Gulbja laboratorija izdomājusi ņemt samaksu
80 EUR no cilvēka par vienu analīzi, aptiekas paaugstina cenas, arī tirgotāji to izmanto, ļauj
viņiem tikai vaļu un viņi savu personīgo māti pārdos. Cenas mūsu (Latvijas) aptiekās ir
visaugstākās Baltijā. Es jau nerunāju nemaz nesalīdzinu ar Krieviju, kur ir ne tāds impakts kā
pie okupācijas, ja tā var izteikties, taču dažus līmeņus zemākas.
Pulksten 12:27:54 E.Puķe saka, ka tas ir tāds vienlaicīgs trieciens Eiropas Savienībai, nekā
personīga, droši vien tikai nauda (babki) un konkurenta iznīcināšana. Es par to neskumstu
drīzāk mani tas priecē, jo tajā verdzībā, kurā mūs ir iedzinusi Eiropas Savienība kaut kādā veidā
tam ir jābeidzas, jo iet tupikā, kurā ejam 30 gadus, tas nav iespējams, tā ir pašiznīcināšanās
(samoisterbļeņija) pēc indiāņu scenārija un pēc aborigēnu scenārija un tā tālāk. Jebkurš vergs
un mēs tagad esam iedzīti verdzībā, jo mūsu tautieši Īrijā un Anglijā, Dublinā, un Vācijā strādā
par tādu algu, par kādu vietējie iedzīvotāji negrib strādāt. Kā to, lai savādāk to nosauc.
Pulksten 12:29:11 E.Puķe saka, ka mūsu valdītāji, elite, kāda viņa ir mūsu, ja viņu bērni mācās
tur, viņu konti ir tur, viņu nekustamais īpašums atrodas tur. Tātad jautājums ir, kam ir vēl šī
elite. Ja kāds cenšas no Tautas varas frontes, mūsu organizācijas, mēģina nogādāt informāciju
par tiem skaitļiem, cik ir saslimušie, bet ir izveseļojušies, par sevi cienoši mediķi saka, ka tas ir
viens no vīrusiem, tie vīrusi ir un būs, tas nekas īpašs nav, taču nopelnīt var uz cilvēku vājībām,
jo cilvēkam ir pašsaglabāšanās instinkts, kā arī bailes par sevi un saviem bērniem, vecākiem.
Šajā situācijā nostrādā vesels baiļu komplekss, uz kura var labi nopelnīt.
Pulksten 12:30:38 E. Puķe saka, daži ļoti cienījami elektrotransportu ražošanas uzņēmumi ar
nopietnu apgrozījumu nomainīja visu aparatūru un pārgāja uz sejas masku ražošanu, jo tas ir
bizness. Arī no “Alieexpress” pienāca ziņa, ka šobrīd viņi ir atsākuši normāli strādāt, jo viss ir
normalizējies un viņi strādā ierastā ritmā, vismaz šajā kompānijā. Izskatās, ka tur viss iet uz
izjukšanu, ko viņi gribēja uztaisīt – ar vīrusa palīdzību puķu revolūciju, izmantojot vienus
spēkus pret otriem spēkiem. Kā vienmēr rietumi darbojas.
Pulksten 12:33:19 E.Puķe saka, ka nav sliktas vai labas savienības ir tikai slikti vai labi
nosacījumi, uz kuriem veidojas šīs savienības vai nu jūs pieņem vai okupē, vai anektē,
nospļauties (pļevatj) kā tas notiek, svarīgi ir tikai uz kādiem nosacījumiem, ja jūs pieņem uz
līdzvērtīgiem nosacījumiem vai jums tiešām grib palīdzēt. Tas, ka rietumi mums “briesmīgi”
gribēja palīdzēt 90 gados, gribēja jau palīdzēt no “Amerikas balss” laikiem, lai uzspiestu mums
“vajadzīgo” informāciju un ko gribējām arī dabūjām – džinsus un košļājamās gumijas, bet
iemainījām to pret bezmaksas medicīnu, bet galvenais mēs pazaudējām normālas cilvēciskas,
normālas biedriskas attiecības.
Pulksten 12:35:00 J.Žuravļovs uzdod jautājumus raidījuma vadītājai, kāda šodien ir situācija
Latvijā uz ielām. Raidījuma vadītāja saka, ka cilvēki uz ielām ir mazāk, saulīte spīd, cilvēki
dodas uz darbu, lai gan daudzi strādājot attālināti. Viņa norāda, ka pilsēta dzīvo un nav tā kā
citās valstīs, ka ir tukšas pilsētas kā rāda televīzijā un internetā.
Pulksten 12:36:36 J.Žuravļovs saka, ka “Maxima” ir paziņojusi, ka vidēji plkst. 14.00 tiek slēgti
veikali, jo esot ļoti daudz esot liela noslodze pārdevējiem un darbiniekiem, kuri izliek preces,
jo netika plānots, ka varētu būt tāds pieprasījums. Domāju, ka cilvēki ir pārpanikojušies, laikam
atcerējušies bada momentus, par kuriem viņu vecāki ir stāstījuši. Pulksten 12:37:11 J.Žuravļovs
saka, ka, starp citu, šodien ir palikušas 53 dienas līdz Uzvaras dienai, 53 dienas līdz
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75.gadadienai. 75 gadi ir pagājuši un mēs esam ieraudzījuši var teikt bakterioloģisko
uzbrukumu, bakterioloģisko karu, kura daļēji ir noteikta Latvijā, bet Eiropā jau viss tiek slēgts,
tajā skaitā Vācijā, kur tiek slēgta visa satiksme, robežas, ceļojumi un var atrasties tikai tuvumā
mājām, līdzīgi kā tas jau ir izdarīts Spānijā. Tiek slēgta ražošana, darbinieki tiek sūtīti mājās
algas vai bezalgas atvaļinājumos, nav īsti saprotams, kādos atvaļinājumos.
Pulksten 12:39:12 Žuravļovs saka, ka ja šis vīruss netiks uzveikts tuvāko viena, divu mēnešu
laikā, tad tas draud ar Eiropas Savienības izjukšanu. Tai pat laikā Žuravļovs saka, ka Krievijā
problēmu ar korona vīrusa uzvarēšanu nebūs un to izdarīs ātri, tāpēc, ka 22.aprīlī notiks
balsošana par jauno konstitūciju, kurā prezidenta Krievijas Federācijas prezidenta iepriekšējās
pilnvaras attiecināja uz nulli un prezidents tagad viņš varēs balotēties uz diviem jauniem
termiņiem. To vajag izdarīt ne tikai tāpēc, ka jūk ārā Eiropas Savienība, bet slīkstošie vēl grib
noslīcināt visus, kas ir blakus, kas vēl turas uz ūdens un noslīcināt, lai pa kauliem pašam izkāptu
no ekonomiskā bezdibeņa. Vladimiram Putinam es novēlu noteikti noturēties un tiem, kuri atver
tortes un sūta viltīgas domas par V. Putinu, ka viņš ir piesavinājies Krievijas varoņa nosaukumu
par Krimas tilta celtniecību. Viņš ir varonis divreiz par to, ka uzcēla olimpiskos objektus Sočos
un otrs par Krimas tiltu, jo pirms tam visādi centās to uzcelt, nekas neizdevās, lai cik to mēģināja
projektēt un celt, bet tur, apsteidzot laiku, visus darbu veikšanas termiņus par gadu Krimas tilts
tiek uzcelts un tas funkcionē, savienoja Krimu un Krievijas galveno daļu un viss notiek. Tika
pielikti celtnieku un galvenā organizatora varonīgi un getoniski spēki. Apbalvojums bija
nopelnīts. Ir kuri apgalvo, ka uz to ir iedzīvojies, bet parādiet man kaut vienu biznesu, kurā
neko nenopelna.
Pulksten 12:41:26 Žuravļovs saka, ka Putins Krieviju izvilka no purva aiz ausīm un uzlika uz
kājām, pataisīja par ievērojamu sportistu, kurš uzstāda pasaules rekordus. Vienīgais, kas mūs,
latviešus, var izglābt, ir Krievija un tā jau to vairākkārt ir darījusi, lai pasargātu mūs no
iznīcināšanas, glāba no izmiršanas un sagūstīšanas, glāba no pilnīgas iedzīvotāju iznīcināšanas
un tā tālāk. Pēdējais Lielais Tēvijas karš parādīja to, ka, ja Padomju Savienība nebūtu
uzvarējusi, tad Latvija beigtu pastāvēt kopā ar tās iedzīvotājiem. Būtu bijusi pilnīga okupācija,
pilnīga iedzīvotāju iznīcināšana, labākajā gadījumā latvieši būtu bijuši vergi, kuri apkalpotu
lielo verdzību, bet labi, ka tā nenotika un latviešu nācija saglabājās, taču tagad ir lieli un reāli
draudi, ka šī (latviešu) nācija var tikt iznīcināta, jo ir zems demogrāfijas līmenis, kurš vēl kritīs,
jo jaunieši dodas projām no valsts un arī pēdējie jaunieši to darīs, faktiski šeit paliks tikai
tuksnesis, kurā pēdējais latvietis dzīsies pakaļ pēdējam krievam. Šeit vajag runāt par to, ka
okupējiet mūs vēlreiz, tas ir, glābiet mūs, tos, kuri šeit vēl dzīvo. Krievi jebkurā gadījumā
izdzīvos ir miljoniem, taču latviešu nāciju iznīcinās. Tad J.Žuravļovs stāsta, ka vēsturiski
latvieši jau ir glābti no Katrīnas II laika un arī Latvija 1861.gadā tā arī neatbrīvojās no
dzimtbūšanas, bet Krievija gan.
Pulksten 12:44:18 J. Žuravļovs saka, ka mēs stāvam pie valsts iznīcināšanas, kur pārbaude ar
bakterioloģisko ieroci pārbaudīs mūsu valsti (Latviju), valdību, vai mēs varam izdzīvot.
Pulksten 12:44:41 Žuravļovs atkal uzsver, ka valstij ir jādod nodokļu brīvdienas dažādās dzīves
jomās, lai aizietu no bankrota, slēgšanas. Tas ir svarīgākais, kas šobrīd ir jāizdara Kariņa
valdībai. Tulkojumā Kariņš nozīmējot “Voinuška” vai “Voina”. Tāpat Žuravļovs saka, ka
valdībai ir jādara viss, lai novērstu palikušā biznesa slēgšanu, jo daudz jau ko valdība ir
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iznīcinājusi, maksimāli slēgusi banku sektoru, naudu izmeta no valsts, iznīcināja izglītību citās
valodās, kas piesaistīja studentus. Tātad iznīcināja visu, kas nesa naudu. Vairāk mums nav ar
ko pelnīt. Mēs stāvam bezdibeņa malā.
Pulksten 12:47:29 Žuravļovs saka, ka mums (Latvijai) vienīgā glābšanās iespēja viņa skatījumā
ir izstāties no Eiropas Savienības un draudzīgu attiecību atjaunošana ar Krievijas Federāciju.
Krievija vienmēr mūs kritiskās situācijās ir glābusi un arī tagad izglābs.
Pulksten 12:47:51 E.Puķe saka, ka šoreiz J. Žuravļovam nepiekritīs, jo uzskata, ka tas, kas
notika šeit un rietumos liecina par to, ka aizrijas tādēļ, ka kapitālistiskā sistēma neizturēja, jo tā
varēja eksistēt tik ilgi, kad bija, ko okupēt, anektēt, palīdzēt iegūt neatkarību un pēc tam izzagt
mūs, bet tagad vairs nav kur izplesties, jo zeme ir apaļa. Kā īstens latvietis E.Puķe atgādina vēl
vienu nozīmi vārdam kariņš, kā latvieši ironizē “pakariņš”, tas nozīmē – pakārties. Tauta
intuitīvi jūtot uz kurieni ejam, līdz ar to tā sauc mūsu premjeru.
Pulksten 12:49:15 E.Puķe ilustrācijai citē citātu no Krievijas vēsturnieka Andreja Furševa,
kuram viņš pilnībā piekrīt un kurā ir teikts, ka kapitālisms šobrīd aiziet no vēstures skatuves.
E.Puķe saka, ka par to jau runājis gadus piecus atpakaļ, tāpat arī divās iepriekšējās vēlēšanās,
kur video rullīšos viņš sakot, ka kapitālisms ir lielā krīzē. Pulksten 12:52:03 E.Puķe tālāk saka,
ka sociālisms ir dzīvotspējīga ideja, tā vienmēr ir pievilkusi cilvēku uzmanību. Ļoti iespējams,
ka cilvēkiem, kuriem nebūs alerģija no vārdiem sociālisms un komunisms gribēs atkal mēģināt
izveidot harmonisku sociālo sabiedrību.
Pulksten 12:55:56 J.Žuravļovs saka, ka Eiropas teritoriju šodien sagrābj ķīnieši un musulmaņi
un pie tam viņi mēģina iegūt varu. To, ko savā laikā nevarēja izdarīt Ļeņins un Staļins, tas,
iespējams, izdosies Ķīnai un ķīniešiem, esot jābūt stingrai cīņai ar korupciju un sociālisms ir
iespējams.
Pulksten 12:56:56 J.Žuravļovs saka, ka Rīgas domes vēlēšanas ir jāatliek, iepriekšējā diennaktī
ir 15 jauni inficēšanas gadījumi, pārbaudes nenotiekot un ka medicīna esot dziļā krīzē, jo nav
pietiekoši daudz punktu, kur veikt analīzes.
Pulksten 12:58:05 J.Žuravļovs saka, ka tā ir gripa un epidēmija, bet jāuzrāda ir visi gadījumi,
bet nevis gaidīsim, kad visi nomirsim, tā ir pilnīga mūsu valsts un valdības rīcībnespēja.
Pulksten 12:58:25 J. Žuravļovs saka, ka vēlēšanas ir jāatliek, kamēr mēs neinficēsim visus
iedzīvotājus, kas pie mums dzīvo.
Pulksten 12:58:36 J.Žuravļovs pateicas radio klausītājiem un atvadās līdz nākamajai tikšanās
reizei, atkārtoti pieminot, ka ir palikušas 53 dienas līdz Uzvaras dienai un lūdz raidījuma
vadītāju uzlikt kādu labu kara dziesmu pirms vai pēc pulksten 13.00. Pulksten 12:58:50
informatīvi analītiskais raidījums beidzas.
[2.2] 2020.gada 18.martā no pulksten 12:08:35 līdz 12:57:11 [šeit un turpmāk ieraksta
laiks] tiek izplatīts analītiski informatīvais raidījums, kurā tiek diskutēts par dažādiem
jautājumiem gan saistībā ar Latviju, gan saistībā ar citām valstīm. Raidījumā piedalās Edvīns
Puķe un attālināti pa telefonu no Spānijas Juris Žuravļovs.
J.Žuravļovs atgādina, ka līdz 9.maijam ir palikušas 52 dienas. Turpinājumā runā par Covid –
19 kā par nopietnu problēmu. Kritizē uz Latvijā atgriezušos jeb repatriantus, jo tie atvedot
Covid – 19. Repatrianti tiekot slikti pārbaudīti un tie arī neievērojot pašizolāciju. Kritizē
Latvijas valdību, jo netiekot pieņemti radikāli lēmumi, lai ierobežotu Covid – 19 izplatību.
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Runā par ES, kur esot sākusies ekonomikas recesija. Daudz stāsta par Spānijas ekonomikas
recesiju un cīņu ar Covid – 19, jo viņš pašlaik atrodas Spānijā. Tad pievēršas Rīgas domes
jautājumiem un saka, ka Rīgā nevajagot nekādu vēlēšanu un nekādu deputātu, jo pietiekot ar
trim pilnvarotām personām, lai vadītu pašvaldību. Seko ES kritika, Valda Dombrovska kritika,
izsaka viedokli, ka ES varētu nākotnē nepastāvēt un tam arī Tramps pielikšot savu roku, tāpēc
Latvijai esot jādomā par savas naudas drukāšanu. J.Žuravļovs uzskata, ka Tramps jau esot
uzvarējis nākamajās ASV prezidenta vēlēšanās, jo Baidens neesot pretinieks. Tālāk pievēršas
Krievijai un saka, ka sankcijas esot piespiedušas Krieviju attīstīt lauksaimniecību.
E.Puķe [pulksten 12:32:55] pauž savu viedokli par Covid – 19 un saka, ka tas esot katalizators
ekonomiskajai krīzei. Liela Ķīnu par Covid – 19 uzvarēšanu, jo no slimnīcas esot izrakstījies
pēdējais vīrusa skartais slimnieks. Kritizē Latvijas valdību par stingrāku sankciju
nepieņemšanu, jo vajagot ieviest tādas sankcijas, kādas esot ieviestas Vācijā. Tur visiem esot
jābūt mājās un iziet no mājas varot tikai tad un tikai tur, kur esot noteikts. Runā par Latviju un
saka, ka vajagot samazināt nodokļus un stiprināt uzņēmumus, lai saglabātu ekonomiku. Latvijas
lauksaimnieki nevarot pabarot Latviju, jo audzējot tikai rapsi.
J.Žuravļovs [pulksten 12:40:20] runā par pasaules ekonomisko krīzi, jo krīt naftas un akciju
cenas. Toties Latvijas valdība tikai stāstot par Latvijas ekonomikas attīstību. Saka, ka prezidents
Levits nav prezidents, jo aizgājis pagrīdē, bet vajagot darīt tā kā Putins darot Krievijā. Vajagot
Levitam ņemt vadības grožus savās rokās un vadīt valsti šajā grūtajā situācijā. Krievijai esot
prezidents un, tāpēc tur viss esot kārtībā, bet Latvijā neesot prezidenta un tāpēc viss brūkot.
Liela Igaunijas prezidenti, kura esot zvanījusi Putinam, lai saskaņotu darbību cīņai pret Covid
– 19. Tad pievēršas Latvijai un saka, ka Latvijā lauksaimniekus vispār vajadzētu atbrīvot no
nodokļiem.
E.Puķe [pulksten 12:48:11] saka, ka Lietuvā prognozējot, ka viņiem būšot 500 000
bezdarbnieku un valsts parāds būšot pieci miljardi euro. Uzsver, ka Latvijas prognozes pašlaik
esot ļoti rožainas, repatrianti netiekot pārbaudīti, Vecrīga pilna ar valsts iestādēm, bet darba
rezultāti valsts labā esot diezgan trūcīgi.
[2.3] 2020.gada 19.martā no pulksten 12:19:20 līdz 12:57:50 [šeit un turpmāk ieraksta
laiks] tiek izplatīts analītiski informatīvais raidījums, kurā tiek diskutēts par dažādiem
jautājumiem gan saistībā ar Latviju, gan saistībā ar citām valstīm. Raidījumā attālināti pa
telefonu piedalās Edvīns Puķe un arī attālināti pa telefonu no Spānijas Juris Žuravļovs.
J.Žuravļovs atgādina, ka līdz 9.maijam ir palikusi 51 diena. Turpinājumā runā par Covid – 19
un saka, ka Eiropā notiekot bakterioloģiskais karš. Kārtējo reizi kritizē Latvijas valdību saistībā
ar Covid – 19 ierobežošanu. Latvijas prezidents E.Levits ilgus gadus dzīvoja Vācijā un tagad
Latvijā, kopā ar citu ārzemnieku K.Kariņu, veidojot nespējīgu Latvijas vadību. Latvija esot
bijusi ekonomiskā krīzē un tagad vīrusa Covid – 19 ietekmē krīze padziļinoties. J.Žuravļovs
ierosina, ka Latvijā vajag izveidot krīzes štābu, kurā vajagot iekļaut visu spēka ministriju
ministrus. Tāda štāba neesot, bet tādam štābam vajagot būt. Līdzīgu štābu vajagot izveidot arī
visā ES, bet ES valstu valdības neesot spējīgas pieņemt lēmumus. ES Briseles valdība arī neko
nevarot. Katra valsts darbojas katra par sevi, slēdz robežas, sabrūk Šengenas zona un, līdz ar
to, arī sabrūk pati ES. Pašlaik esot pat tāda situācija, ka ES valstis caur savām robežām nelaiž
citu ES valstu pilsoņus atgriezties savās valstīs. Plaši stāsta par ES pilsoņu problēmām, lai
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atgrieztos savās valstīs. ES valstis esot katra par sevi. Kritizē ES vadības pasīvo rīcību un kritizē
britu premjera B.Džonsona pasīvo rīcību saistībā ar Covid – 19 ierobežošanu. J.Žuravļovs liela
Krieviju, kur esot sagatavoti 700 tūkstoši testu Covid – 19 pārbaudei un Krievija esot gatava
cīņai ar to. J.Žuravļovs saka, ka Latvijas valdībai esot jāatkāpjas un par krīzes situācijas vadītāju
vajagot iecelt cilvēku ar Afganistānas pieredzi, kurš protot rīkoties krīzes situācijās. Vajag
rīkoties tā, kā savā laikā rīkojās Kārlis Ulmanis, kurš padzina Saeimu, blēžus salika cietumā un
varu pārņēma savās rokās. Latvijā vajagot stingru administratoru, bet diez vai tā notikšot. Šī
valdība esot parādījusi, ka nav spējīga strādāt un ir tikai korumpēta, bet tas esot cits stāsts.
J.Žuravļovs saka, ka Covid – 19 esot tā pati gripa tikai daudz reižu stiprāka un jaunie cilvēki
pret to ir izturīgi. Problēma esot tā, ka Eiropā nav stingrības un netiek ievērota karantīna. Šo
Covid – 19 esot amerikāņu laboratorijas palaidušas Uhaņā. Tā tas sākās un tagad Covid – 19
iet pa visu pasauli. ASV esot savu panākušas, jo esot globālā krīze, akciju cenas krītas, naftas
cenas krītas, robežas slēgtas. Pasaulē būs liela krīze, tāpēc Latvijas valdībai ir jāpieņem svarīgi
lēmumi. Tomēr izskatoties, ka Latvijas valdība saņemto miljarda kredītu izniekos un nekādus
nopietnus lēmumus nepieņems. Tālāk J.Žuravļovs saka, ka Trampa uzsāktais tirdzniecības karš
ir pāraudzis bioloģiskajā karā. Varot teikt, ka ASV ir uzsākusi bioloģisko karu pret ES un
Krieviju. Tramps būšot prezidents uz otro termiņu, jo konkurents Baidens esot tikai nomināls
pretinieks.
E.Puķe [pulksten 12:40:29] pauž savu viedokli par Covid – 19 un kritizē ES, kura radījusi
politiku, ka katra valsts ir pati par sevi un nav vairs ES vienotības. Ķīna palīdz Itālijai ar
dažādām iekārtām cīņā pret Covid – 19, bet ES nedod neko un nepalīdz. E.Puķe runā par lielo
ekonomisko krīzi, kas tuvojas un būs lielāka par 2008.gada krīzi. Latvijai būšot grūti ar pārtiku,
jo Latvijas zemnieki nevarot pabarot valsti, jo audzējot tikai rapsi. Latvijā būšot krīze, būšot
bankroti, bezdarbs un situācijas pasliktināšanās. Vasarā Covid – 19 pazudīšot, bet rudenī
atgriezīšoties un tautai būs grūti dzīvot bez darba un mežā, jo bankas būs atņēmušas dzīvokļus.
J.Žuravļovs [pulksten 12:47:27] kārtējo reizi liela Krieviju, kur esot viss sagatavots vīrusa
Covid – 19 novēršanai. Krievijā esot mediķi, stacionāri, disciplīna un kārtība. Krievijā
kontrolējot atbraukušos tūristus un kopumā Krievijā esot vērojams augsts profesionālisms.
Krievijā Covid – 19 kontrolējot ļoti stingri, bet Latvijā neesot tik stingras kontroles, tāpēc esot
apdraudēti mūsu pensionāri. J.Žuravļovs saka, ka pasaule Covid – 19 krīzē ieiet ar jau esošu
ekonomisko krīzi. Bez pamatojuma un seguma tiek drukāti dolāri, jo Trampam ir jāuzpērk savi
vēlētāji. Latvijai ir jāgatavojas krīzei, bet Latvijas valdība gatavojas izniekot vienu miljardu
euro. Ekonomika brūk visā pasaulē, tāpēc ir jāgatavojas smagai situācijai. Pēc Trampa
atkārtotas ievēlēšanas par ASV prezidentu beigsies krīzes pirmais etaps, bet nav zināms, kas
būs otrajā un trešajā etapā. J.Žuravļovs runā par Latvijas ekonomiku un saka, ka visas nozares
ejot uz grunti, valsts parādi pieaugot, ostas tikšot pārdotas un tāds jēdziens kā Latvijas valsts
beigšot pastāvēt. Atkal kritizē Latvijas valdību un atkārto, ka tai ir jāatkāpjas un tās vietā ir
jābūt cilvēkam ar pieredzi ekstremālās situācijās.
Raidījuma dalībnieki atvadās no radio klausītājiem līdz nākamajai reizei.
[2.4] 2020.gada 19.martā no pulksten 16:21:56 līdz 16:56:34 [šeit un turpmāk ieraksta
laiks] tiek izplatīts analītiski informatīvais raidījums, kurā tiek diskutēts un sniegti viedokļi par
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dažādiem jautājumiem gan saistībā ar Latviju, gan saistībā ar citām valstīm. Raidījumā attālināti
pa telefonu no Spānijas piedalās Juris Žuravļovs.
J.Žuravļovs runā par Covid – 19 un aicina braukt uz savām lauku mājām un šo laiku pārdzīvot
tur. Stāsta par Covid – 19, higiēnas prasībām. Kritizē Latvijas valdības Covid – 19
ierobežošanas darbības. Kritizē ES un saka, ka robežas noslēgtas, katra valsts cīnās pati par
sevi, solidaritātes nav, ir panika. Panika esot tāpēc, ka nav stingras vadības ne ES, ne Latvijā.
Latvijā dala vienu miljardu, nodokļu sistēmu neuzlabo, bet šajā situācijā vajadzētu atcelt
nodokļus, nevis bezjēdzīgi tērēt miljardu, par ko visiem mums būs jāmaksā. Tāpēc valdībai un
prezidentam vajagot atkāpties un nozīmēt pagaidu administratoru, kurš būtu atbildīgs par valsts
izvešanu no Covid – 19 krīzes un globālās ekonomiskās krīzes. Jāprasa ES palīdzība, jāprasa
parādu norakstīšana un, ja tas nenotiek, tad Latvijai ir jāizstājas no ES. Bet tas nenotikšot, jo
valdību veido piecas sorosiešu partijas, kuras ir pārdevušas valsti. Liela Igauniju un Lietuvu,
kuras esot parūpējušās par savu pasaulē iestrēgušo pilsoņu atvešanu uz dzimteni, bet Latvija
neko nedarot. Latvijas valdība tika likvidējot bankas un krievu valodu skolās. Tomēr tagad
krīzes laikā atcerējās par krievu valodu un sākuši lietot publiskajā telpā, bet ar daudzām kļūdām,
it kā nevarētu atrast kārtīgu tulku. Tālāk J.Žuravļovs saka, ka iebraucējus vajagot stingri
pārbaudīt, bet Rīgas lidostā neko nedara. Iebraucējus vajadzētu likt karantīnā tukšajās viesnīcās
un sanatorijās. Covid – 19 esot pārbaude gan Latvijas, gan ES dzīvotspējai. Tas parādot arī to,
vai iespējamā konflikta gadījumā ar Baltkrieviju vai Krieviju esam gatavi. Izrādās, ka nav
dzīvotspējīga ne Latvija, ne ES. Vienīgais ko prot ir aizvērt robežas, bet, kad Itālija lūdz
palīdzību, tad ES to pasūta tālāk. Stāsta par stingrajiem karantīnas mēriem, kuri esot ieviesti
Spānijā. Latvijā neesot ieviesta karantīna un akadēmiķis Ivars Kalviņš esot teicis, ka Gulbja
laboratorijā uz testiem jāgaida rindā divas nedēļas, jo neesot ne aparatūras, ne speciālo līdzekļu.
Runā par to, ka Latvijā cīņa ar krievu valodu beigusies ar to, ka, Covid – 19 laikā publiskajā
telpā visur lieto krievu valodu. Arī valdības cīņa ar pašu Covid – 19 esot zaudēta pilnā apjomā.
Vēlētos, lai Latvijas valdība mobilizētos un ieviestu kārtību, bet ir par vēlu, jo nav ne iekārtu,
ne testu materiālu. J.Žuravļovs saka, ka ES mums nepalīdz, konkurences cīņā zaudējam citām
ES valstīm, ES palīdz Latviju attīrīt no iedzīvotājiem un paliek jautājums, kāpēc mums tāda ES
vajadzīga. Ir bēda un neviens mums nenāk palīgā. ES šai ekstremālajai situācijai nav gatava un
ES nākotnē ir paredzēta likvidācija. Latvijai vajagot rakstīt iesniegumu par izstāšanos no ES.
Runājot par Rīgas domes vēlēšanām, J.Žuravļovs saka, ka vēlēšanas vajagot organizēt ne tikai
Rīgā, bet visā Latvijā un vajagot ievēlēt visas tautas vēlētu Latvijas prezidentu ar visām
pilnvarām kādas ir Putinam. Šajā krīzē Putins varot visu operatīvi risināt, visu kontrolēt, dod
uzdevumus, sadarboties ar reģionu gubernatoriem. Šis [Covid – 19] esot bakterioloģiskais karš,
šis esot ķīmiskais karš un mēs Latvijā ar savu vadību neesam gatavi šim karam. Tāpēc valdībai
vajagot demisionēt.
[2.5] 2020.gada 20.martā no pulksten 12:10:15 līdz 12:59:11 [šeit un turpmāk ieraksta
laiks] tiek izplatīts analītiski informatīvais raidījums, kurā tiek diskutēts un sniegti viedokļi par
dažādiem jautājumiem gan saistībā ar Latviju, gan saistībā ar citām valstīm. Raidījumā attālināti
pa telefonu piedalās Edvīns Puķe un arī attālināti pa telefonu no Spānijas Juris Žuravļovs.
J.Žuravļovs atgādina, ka līdz 9.maijam ir palikuša 50 dienas. Tiek runāts par Covid – 19 ļoti
nopietnā aspektā, kārtējo reizi liela Krieviju un kritizē Latvijas valdību. Stāsta par to, kas ir
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uzdots darīt Krievijā katram apgabala gubernatoram. Stāsta par to, ka Latvijas slimnīcas nav
gatavas uzņemt vīrusa Covid – 19 slimniekus. Liela padomju laika civilās aizsardzības
apmācības sistēmu, jo tajos laikos Latvija un tās iedzīvotāji bija gatavi dažādiem masu
saslimšanas novēršanas pasākumiem. Stāsta detalizēti kā padomju laikā apmācīja civilās
aizsardzības pasākumiem, tai skaitā, arī tika apmācīti mediķi kā rīkoties ekstremālās situācijās.
Tagad Latvijas sabiedrība nav tādā veidā apmācīta un nav gatava ekstremāliem gadījumiem.
Ļoti liela Ķīnu saistībā ar Covid – 19 novēršanas pasākumiem, kura bija sagatavojusies un
momentā tika mobilizēti resursi un sabiedrība. Kritizē Itāliju un Spāniju un saka, ka tur bijuši
gadījumi, kad slimi cilvēki tika atstāti likteņa varā. ES šī esot pārbaude un arī ekonomiskā krīze,
kas nāk, ir pārbaude ES. ES ar Covid – 19 krīzi netiek galā un vienīgais ko dara ir tas, ka
aizslēdz robežas, neļauj cilvēkiem atgriezties mājās un cilvēkus kā trušus sadzen būros.
E.Puķe [pulksten 12:30:30] pauž savu viedokli saistībā ar vīrusa Covid – 19 novēršanas
pasākumiem un kritizē Latvijas valdību. Vīrusa Covid – 19 krīze esot parādījusi kapitālisma
sistēmas vispārējo krīzi. Runā par lielu ekonomisko krīzi pasaulē un kritizē Latvijas valdības
darbību, jo tā šajā krīzē atbalsta tikai lielos biznesmeņus. Valdība nepievērš uzmanību tiem
cilvēkiem, kuri zaudē darbu. Tagad šiem cilvēkiem nav arī iespējas darba meklējumos aizbraukt
uz ES. Stāsta par to, kāda stingra karantīnas kārtība ir Polijā un pie mums no tā neesot nekā,
bet valdība vienīgi domājot par kapitālistu glābšanu.
J.Žuravļovs [pulksten 12:36:22] kārtējo reizi kritizē valdību un Saeimu. Valdība esot paņēmusi
parādā vienu miljardu ko tērēt, bet cilvēkiem no tā nebūšot nekāda labuma. Atgādina Parex
bankas sabrukšanas procesu un zaudējumu apjomu Latvijas valstij. Latvijā tagad esot palicis
tikai 200 000 strādājošo, kuri ar saviem nodokļiem, uztur ierēdņus. Ierēdņu Latvijā arī esot ap
200 000. Parādā paņemto vienu miljardu vajagot dot ražošanai un transportam, tad arī cilvēkiem
būšot darbs un viņi būšot paēduši. Ierēdņi pa trīsdesmit gadiem sev jau visu esot sazaguši un
tiem ir uzkrājumi, lai varētu šo krīzi pārdzīvot. Valdība nerūpējas par tiem, kuri tagad zaudē
darbu un kļūst par bezdarbniekiem. Piemin, ka Covid – 19 esot mākslīgi radīts Ķīnā un ielaists
Eiropā. Ķīna vīrusu notestēja uz sevis un tad palaida Eiropā.
E.Puķe [pulksten 12:50:16] saka, ka NATO spēki Latvijā viņam neradot drošības sajūtu. Tad
kritizē Latvijas valdību, kura necīnoties ne ar vīrusu, ne ar ekonomisko krīzi. Saka, ka cilvēkiem
vajagot tāpēc pašorganizēties, lai justos drošībā. Okupācijas laikā bijusi drošības sajūta un
garantija, ka būs darbs un iztika.
J.Žuravļovs [pulksten 12:52:50] saka, ka pret Krieviju un Putinu notiekot informatīvais karš,
toties Krievijā nostiprinās valsts un ekonomika. Krievija ir patstāvīga valsts un neklausa citu
pavēlēm, bet pasaules kapitālisti un baņķieri to nesaprot un negrib saprast, jo viņus interesējot
Krievijas dabas bagātības. Tāpēc arī esot informatīvais karš pret Krieviju, lai to sagrautu.
Pasaulē vajagot karu vai infekciju, jo visa kā esot par daudz. Karot atomieroču laikmetā esot
grūti, tāpēc tagad esot palaists vīruss, esot atrasts ienaidnieks Krievijas un Ķīnas izskatā.
[3] Kā liecina monitoringa rezultāti, laika posmā 2020.gada 17.marta līdz 20.martam, ir
izplatīti pieci informatīvi analītiski diskusiju raidījumi un tajos ir piedalījušies tikai divi
diskusiju dalībnieki – Juris Žuravļovs (partija “Jaunā saskaņa”) un Edvīns Puķe (partija
“Jaunā saskaņa”). Visos piecos raidījumos kā viesis ir piedalījies un savu viedokli par
politiskajām, ekonomiskajām un sociālajām problēmām Latvijā un pasaulē Juris Žuravļovs
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(attālināti pa telefonu no Spānijas). Vienā raidījumā (2020.gada 19.martā no pulksten 16:21:56
līdz 16:56:34) savu viedokli ir paudis viņš viens pats. Savukārt, četros raidījumos no pieciem
savu viedokli par politiskajām, ekonomiskajām un sociālajām problēmām Latvijā un pasaulē ir
paudis Edvīns Puķe. Jau apriori var secināt, ka viedoklis ir vienpusējs, jo abi diskusiju
dalībnieki pārstāv vienu politisko spēku (partiju “Jaunā saskaņa”). Minētās personas nav
pozitīvi noskaņots pret Latvijas valsti, latviešu nāciju, Eiropas Savienību un NATO. To arī
apliecina augstāk atspoguļotie raidījumu monitoringa rezultāti, jo viss, kas tiek veikts no
Latvijas Saeimas un valstības puses ekonomikas, sociālajā jomā un Covid – 19 ierobežošanas
jomā tiek pasniegts negatīvā nozīmē. Tiek noliegtas un apstrīdētas Eiropas Savienības un
NATO aktivitātes un darbība visās to izpausmēs. Faktiski abi informatīvi analītisko raidījumu
viesi stiprina Latvijas krievvalodīgajos radio klausītājos Krievijas radīto propagandas mītu par
Latviju kā neizdevušos valsti. Vienlaikus Latvijas vēsturē nepamatoti tiek glorificēts Padomju
Savienības periods, tiek slavēta šodienas Krievija un tās prezidents Vladimirs Putins. Šāda
viedokļa paušana ir pieļaujama un akceptējama demokrātiskā sabiedrībā, ja vienlaikus tiek dota
iespēja paust arī cita rakstura viedokļus. Diemžēl jākonstatē, ka elektroniskais plašsaziņas
līdzeklis Pikal un Partneri laika posmā 2020.gada 17.marta līdz 20.martam to nav nodrošinājis.
Tādējādi, iespējams, pieļaujot tikai vienpusēja viedokļa paušanu.
[4] 2020.gada 9.jūlijā ar Padomes lēmumu Nr.227 (lieta Nr. AP/2020/6-7/10 (lēmuma
numurs administratīvo pārkāpumu procesa atbalsta sistēmā – 1801200000120-1)) tika
pieņemts lēmums uzsākt administratīvā pārkāpuma procesu lietā pret elektronisko plašsaziņas
līdzekli Pikal un Partneri par iespējamo Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma 80.panta
pirmajā daļā paredzētā administratīvā pārkāpuma izdarīšanu, kur laika posmā no 2020.gada
17.marta līdz 20.martam programmā PIK informatīvi analītiskajos radījumos netika
nenodrošināta dažādu viedokļu paušana, bet pieļauta tikai viena viedokļa paušana, tādējādi
Pikal un Partneri, iespējams, pārkāpjot Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma 24.panta
ceturto daļu.
[5] 2020.gada 13.jūlijā Padome ir nosūtījusi lūgumu Pikal un Partneri izvērtēt Padomes
konstatēto un sniegt paskaidrojumus minētajā lietā. Savukārt, 2020.gada 27.augustā Padome ir
nosūtījusi papildus lūgumu Pikal un Partneri izvērtēt Padomes konstatēto un sniegt
paskaidrojumus minētajā lietā.
[6] 2020.gada 28.jūlijā Padome ir saņēmusi Pikal un Partneri paskaidrojumus un
2020.gada 7.septembrī Padome ir saņēmusi Pikal un Partneri papildus paskaidrojumus, kuros
Pikal un Partneri paskaidro, ka nepiekrīt Padomes viedoklim, vēlas klātienē iepazīties ar lietas
materiāliem un kā ekspertus piesaistīs Latvijas Republikas tiesībsargu Juri Jansonu un juristu
Alvi Pīlāgu.
[7] Lietas izskatīšanas laikā Pikal un Partneri pārstāvis Juris Žuravļovs norādīja, ka šajā
laikā vajadzējis runāt tieši tādā veidā, lai piesaistītu „Saskaņas” vēlētājus savai partijai. Partijai
„Jaunā Saskaņa” neesot bijis daudz finansu līdzekļu, tāpēc vajadzējis tādā veidā darboties. Tāds
arī bijis uzstādījums no vadošajām partijām. J.Žuravļovs uzsver, ka darīšot visu, ko Padome
norādīs un tagad programmā PIK visi informatīvi analītiskie raidījumi esot apturēti un tagad
notikšot konsultācijas ar vadošajām Latvijas partijām par tālāko programmas PIK rīcību un
darbību. Vienlaikus J.Žuravļovs uzsver, ka darīs to, ko Padome teiks. Viņš arī vēlreiz akcentē
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to, ka darīs to, ko Padome norādīs. Noslēgumā J.Žuravļovs saka, ka ir gatavs ar Padomi uzsākt
konsultācijas, lai vienotos, kā pilnveidot programmas PIK darbību. Tomēr J.Žuravļovs
nepasaka tieši un nepārprotami, ka Padomes konstatētais pārkāpums tiek atzīts.
Ievērojot konstatēto, Padome
secina:
[8] Pikal un Partneri programmā PIK izplatīto raidījumu no 2020.gada 17.marta līdz
20.martam saturu apliecina Padomes veiktie programmas PIK ieraksti laika posmā no
2020.gada 17.marta līdz 20.martam.
[9] Veicot programmā PIK laika posmā no 2020.gada 17.marta līdz 20.martam tiešajā
ēterā izplatīto analītiski informatīvo diskusiju raidījumu monitoringu, konstatēts, ka :
[9.1] 17.marta raidījumā no pulksten 12:07:47 līdz 12:58:50:
• J.Žuravļovs saka, ka tas [koronovīruss] ir gripa un neko īpašu tur neredz;
• J.Žuravļovs saka, ka šajā situācijā iekrīt acīs robežu slēgšana, jo, ja notiek robežu
slēgšana un tiek izvietotas robežsargu vienības, tad principā tas nozīmē viss tiek virzīts
uz Eiropas Savienības likvidāciju;
• E.Puķe saka, ka tajā verdzībā, kurā mūs ir iedzinusi Eiropas Savienība kaut kādā veidā
tam ir jābeidzas, jo iet tupikā, kurā ejam 30 gadus tas nav iespējams tā ir
pašiznīcināšanās [samoisterbļeņija] pēc indiāņu scenārija un pēc aborigēnu scenārija
un tā tālāk;
• J.Žuravļovs saka, ka Maxima ir paziņojusi, ka vidēji plkst. 14.00 tiek slēgti veikali, jo
esot ļoti daudz esot liela noslodze pārdevējiem un darbiniekiem, kuri izliek preces, jo
netika plānots, ka varētu būt tāds pieprasījums;
• E.Puķe saka, ka mūsu valdītāji, elite kāda viņa ir mūsu, ja viņu bērni mācās tur, viņu
konti ir tur, viņu nekustamais īpašums atrodas tur. Tātad jautājums ir, kam ir vēl šī
elite. Viņiem ir dota komanda “FAS” un viņi to pilda;
• J.Žuravļovs saka, ka, ja šis vīruss netiks uzveikts tuvāko viena, divu mēnešu laikā, tad
tas draud ar Eiropas Savienības izjukšanu;
• J.Žuravļovs saka, ka vienīgais, kas mūs latviešus var izglābt ir Krievija un tā jau to
vairākkārt ir darījusi, lai pasargātu mūs no iznīcināšanas, glāba no izmiršanas un
sagūstīšanas, glāba no pilnīgas iedzīvotāju iznīcināšanas un tā tālāk;
• J.Žuravļovs saka, ka Putins Krieviju izvilka no purva aiz ausīm un uzlika uz kājām un
pataisīja par ievērojamu sportistu, kurš uzstāda pasaules rekordus. Vienīgais, kas mūs
latviešus var izglābt ir Krievija un tā jau to vairākkārt ir darījusi, lai pasargātu mūs no
iznīcināšanas, glāba no izmiršanas un sagūstīšanas, glāba no pilnīgas iedzīvotāju
iznīcināšanas un tā tālāk. Šeit vajag runāt par to, ka okupējiet mūs vēlreiz, tas ir glābiet
mūs, tos, kuri šeit vēl dzīvo. Krievi jebkurā gadījumā izdzīvos ir miljoniem, taču latviešu
nāciju iznīcinās;

11

•

•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•

•

J.Žuravļovs saka, ka mums (Latvijai) vienīgā glābšanās iespēja viņa skatījumā ir
izstāties no Eiropas Savienības un draudzīgu attiecību atjaunošana ar Krievijas
Federāciju;
J.Žuravļovs saka, ka tā ir gripa un epidēmija, bet jāuzrāda ir visi gadījumi, bet nevis
gaidīsim, kad visi nomirsim, tā ir pilnīga mūsu valsts un valdības rīcībnespēja;
J.Žuravļovs saka, ka to, ko savā laikā nevarēja izdarīt Ļeņins un Staļins, tas iespējams
izdosies Ķīnai un ķīniešiem, esot jābūt stingrai cīņai ar korupciju un sociālisms ir
iespējams.
[9.2] 18.marta raidījumā no pulksten 12:08:35 līdz 12:57:11:
J.Žuravļovs saka, ka Latvijas valdība šajā vīrusa izplatīšanās situācijā nepieņem
radikālus, stingrus mērus un nekontrolē situāciju Latvijā;
J.Žuravļovs saka, ka Krieviju prezidents V.Putins kontrolē situāciju Krievijā, bet
Latvijas prezidents E.Levits nav pārņēmis vadības grožus savās rokās;
J.Žuravļovs kritizē ES un izsakās, ka ES beigšot pastāvēt un pie tā savu roku pielikšot
arī ASV prezidents D.Tramps;
E.Puķe bez objektīvas argumentācijas kritizē Latvijas valdības darbību, liela Ķīnu par
vīrusa Covid – 19 uzvarēšanu un izsaka apšaubāmu un nepierādītu pieņēmumu, ka Ķīnā
no slimnīcas esot izrakstījies pēdējais vīrusa skartais slimnieks.
[9.3] 19.marta raidījumā no pulksten 12:19:20 līdz 12:57:50:
J.Žuravļovs saka, ka Latvijas prezidents E.Levits ilgus gadus dzīvoja Vācijā un tagad
Latvijā, kopā ar citu ārzemnieku K.Kariņu, veidojot nespējīgu Latvijas vadību;
J.Žuravļovs saka, ka Latvijas valdībai esot jāatkāpjas un par krīzes situācijas vadītāju
vajagot iecelt cilvēku ar Afganistānas pieredzi, kurš protot rīkoties krīzes situācijās;
J.Žuravļovs saka, ka šo vīrusu Covid – 19 esot amerikāņu laboratorijas palaidušas
Uhaņā;
J.Žuravļovs saka, ka pasaulē būs liela krīze, tāpēc Latvijas valdībai ir jāpieņem svarīgi
lēmumi. Tomēr izskatoties, ka Latvijas valdība saņemto miljarda kredītu izniekos un
nekādus nopietnus lēmumus nepieņems;
J.Žuravļovs saka, ka Trampa uzsāktais tirdzniecības karš ir pāraudzis bioloģiskajā
karā. Varot teikt, ka ASV ir uzsākusi bioloģisko karu pret ES un Krieviju;
J.Žuravļovs saka, ka Krievijā vīrusu Covid – 19 kontrolējot ļoti stingri, bet Latvijā
neesot tik stingras kontroles, tāpēc esot apdraudēti mūsu pensionāri;
J.Žuravļovs runā par Latvijas ekonomiku un saka, ka visas nozares ejot uz grunti, valsts
parādi pieaugot, ostas tikšot pārdotas un tāds jēdziens kā Latvijas valsts beigšot
pastāvēt.
[9.4] 19.marta raidījumā no pulksten 16:21:56 līdz 16:56:34:
J.Žuravļovs kritizē Latvijas valdības vīrusa Covid – 19 ierobežošanas darbības. Kritizē
ES un saka, ka robežas noslēgtas, katra valsts cīnās pati par sevi, solidaritātes nav, ir
panika. Panika esot tāpēc, ka nav stingras vadības ne ES, ne Latvijā;
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J.Žuravļovs saka, ka Latvijas valdībai un prezidentam vajagot atkāpties un nozīmēt
pagaidu administratoru, kurš būtu atbildīgs par valsts izvešanu no vīrusa Covid – 19
krīzes un globālās ekonomiskās krīzes;
J.Žuravļovs saka, ka Latvijai jāprasa ES palīdzība, jāprasa parādu norakstīšana un, ja
tas nenotiek, tad Latvijai ir jāizstājas no ES;
J.Žuravļovs atsaucas uz akadēmiķi Ivaru Kalviņu, kurš teicis, ka Latvijā neesot
aizsardzības līdzekļu, neesot dezinfekcijas līdzekļu, neesot vajadzīgo iekārtu, tai skaitā,
plaušu ventilācijas iekārtu;
J.Žuravļovs saka, ka akadēmiķis Ivars Kalviņš esot teicis, ka Gulbja laboratorijā uz
testiem jāgaida rindā divas nedēļas, jo neesot ne aparatūras, ne speciālo līdzekļu;
J.Žuravļovs saka, ka Latvijā cīņa ar krievu valodu beigusies ar to, ka, vīrusa Covid –
19 laikā, publiskajā telpā visur lieto krievu valodu. Arī valdības cīņa ar pašu vīrusu
Covid – 19 esot zaudēta pilnā apjomā;
J.Žuravļovs saka, ka ES šai ekstremālajai situācijai nav gatava un ES nākotnē ir
paredzēta likvidācija. Latvijcam vajagot rakstīt iesniegumu par Latvijas izstāšanos no
ES;
Runājot par Rīgas domes vēlēšanām, J.Žuravļovs saka, ka vēlēšanas vajagot organizēt
ne tikai Rīgā, bet visā Latvijā un vajagot ievēlēt visas tautas vēlētu Latvijas prezidentu
ar visām pilnvarām kādas ir Putinam;
J.Žuravļovs saka, ka šis esot bakterioloģiskais karš, šis esot ķīmiskais karš un mēs
Latvijā ar savu vadību neesam gatavi šim karam. Tāpēc valdībai vajagot demisionēt.
[9.5] 20.marta raidījumā no pulksten 12:10:15 līdz 12:59:11:
J.Žuravļovs liela Krieviju un kritizē Latvijas valdību. Stāsta par to, kas ir uzdots darīt
Krievijā katram apgabala gubernatoram. Vienlaikus stāsta par to, ka Latvijas slimnīcas
nav gatavas uzņemt vīrusa Covid – 19 slimniekus;
E.Puķe pauž savu viedokli saistībā ar vīrusa Covid – 19 novēršanas pasākumiem un
kritizē Latvijas valdību. Runā par lielu ekonomisko krīzi pasaulē un kritizē Latvijas
valdības darbību, jo tā šajā krīzē atbalsta tikai lielos biznesmeņus;
J.Žuravļovs saka, ka Latvijā ierēdņi pa trīsdesmit gadiem sev jau visu esot sazaguši un
tiem ir uzkrājumi, lai varētu šo krīzi pārdzīvot. Vienlaikus uzsver, ka valdība nerūpējas
par tiem, kuri tagad zaudē darbu un kļūst par bezdarbniekiem;
E.Puķe saka, ka NATO spēki Latvijā viņam neradot drošības sajūtu. Okupācijas laikā
bijusi drošības sajūta un garantija, ka būs darbs un iztika.

[10] Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma (turpmāk – EPLL) 24.panta ceturtajā daļā
noteikts, ka: “Elektroniskie plašsaziņas līdzekļi nodrošina, lai fakti un notikumi raidījumos tiktu
atspoguļoti godīgi, objektīvi, ar pienācīgu precizitāti un neitralitāti, veicinot viedokļu apmaiņu,
un atbilstu vispārpieņemtajiem žurnālistikas un ētikas principiem. Komentārus un viedokļus
atdala no ziņām un nosauc viedokļa vai komentāra autoru. Informatīvi dokumentālajos un ziņu
raidījumos fakti tiek atspoguļoti tā, lai apzināti nemaldinātu auditoriju.” Minētās normas
mērķis ir panākt, lai elektronisko plašsaziņas līdzekļu programmu raidījumos, fakti un notikumi
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tiktu atspoguļoti objektīvi, tā lai raidījuma (kurā ietvertas ziņas un viedokļi) auditorijai rastos
pēc iespējas atbilstošs priekšstats par notiekošo. Pienākums atspoguļot faktus un notikumus
objektīvi, veicinot viedokļu apmaiņu atbilstoši vispārpieņemtajiem žurnālistikas un ētikas
principiem, ietver pienākumu atspoguļojot viedokļus, ievērot viedokļu daudzveidību,
nepārraidīt vienpusīgu informāciju, nošķirot ziņas par faktiem no to interpretācijas.
[11] Likumdevējs ar 2018.gada 20.jūnija likumu izdarīja grozījumus augstāk minētajā
EPLL 24.panta ceturtajā daļā. Šo likuma grozījumu anotācijā noteikts, ka papildinot likuma
24.pantu ar pienācīgas neitralitātes un precizitātes principu, kā arī nosakot pienākumu
informatīvi dokumentālajos raidījumos un ziņās atspoguļot faktus tā, lai apzināti netiktu
maldināta auditorija, tiktu samazināta faktiem neatbilstošas un maldinošas informācijas
izplatīšana elektronisko plašsaziņas līdzekļu programmās un katalogos. “Precizitāte” nozīmē
to, ka jo īpaši strīdīgos jautājumos ir jāņem vērā svarīgākie atšķirīgie viedokļi un fakti. Savukārt
“pienācīga” nozīmē atbilstību un piemērotību konkrētā raidījuma priekšmetam un būtībai.
“Neitralitāte” pati par sevi nozīmē, ka vienai pusei netiek sniegta lielāka labvēlība
salīdzinājumā ar otru pusi. Rezultātā tiktu īstenotas sabiedrības tiesības saņemt ne tikai patiesu,
bet arī pietiekami precīzu un apzināti nesagrozītu informāciju. Ievērojot minēto, secināms, ka
likumdevēja mērķis ir bijis noteikt elektroniskajiem plašsaziņas līdzekļiem tādus raidījumu
veidošanas standartus, kas uzliek par pienākumu izplatīt informāciju, kas ir faktoloģiski precīza
un sabalansēta viedokļu dažādībā.
[12] Monitoringa rezultāti liecina, ka ir vērojamas pazīmes, ka pārbaudāmajā laika
posmā, veidojot analītiski informatīvos diskusiju raidījumus, nav nodrošināta viedokļu
daudzveidība. Faktiski ir pausts tikai tāds viedoklis, kas vērsts uz Latvijas politiskās elites un
valdības kritiku, aicinājumu uz Latvijas prezidenta un valdības demisiju, sabiedrības
maldināšanu, kā arī vēlmi panākt valsts varas maiņu, uzsverot, ka tikai demokrātiskā ceļā.
Raidījumos tiek uzturēts Krievijas propagandas veidotais naratīvs, proti, tiek uzturēts mīts par
Latviju kā neizdevušos valsti, nepamatoti tiek glorificēts laiks, kad Latvija bija Padomju
Savienības sastāvā, noniecināti Latvijas valsts sasniegumi un iestāšanās Eiropas Savienībā,
tikai negatīvās nokrāsās tiek atspoguļota Latvijas iestāšanās un darbība NATO sastāvā
Monitoringa gaitā konstatēts, ka saistībā ar ES ir pausts tikai viens viedoklis, proti, tiek kritizēta
ES darbība, tiek prognozēta ES likvidācija un tiek aicināts Latvijai izstāties no ES. Vienlaikus
bez objektīvas un pamatotas argumentācijas lielot un slavējot Krieviju un prezidentu V.Putinu,
slavējot Ķīnu par vīrusa ātru ierobežošanu un daļēji lielot arī ASV prezidenta D.Trampa
darbību. Augstāk minētie piemēri liecina par to, ka tiek pausts tikai viena veida viedoklis, jo
konkrētajos informatīvi analītiskajos raidījumos netiek pausti alternatīvi viedokļi par Latvijas
politisko situāciju, par Latvijas valdības darbību, par ES darbību un tās nākotni. Netiek sniegti
alternatīvi Krievijas politiskās situācijas un tās prezidenta V.Putina darbības vērtējumi. Nav arī
alternatīvu vērtējumu ne Ķīnas darbībām saistībā ar vīrusa ierobežošanu, ne arī alternatīva
vērtējuma ASV prezidenta D.Trampa darbībai. Līdz ar to, iespējams, ka informatīvi
analītiskajos raidījumos sniegtā informācija nav sabalansēta viedokļu dažādībā. Vienlaikus
jākonstatē, ka, iespējams, nav ievērots neitralitātes princips, jo tikai viena viedokļa paušanai
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tiek sniegta labvēlība, bet alternatīvie viedokļi tiek ignorēti, kā arī sniegtā informācija vietām
ir sabiedrību maldinoša un Latvijas valsti diskreditējoša. Piemēram, 2020.gada 17.marta
raidījumā, cita starpa, J.Žuravļovs saka, ka latvieši no Latvijas braucot projām un vajagot runāt
par to, ka okupējiet mūs vēlreiz, tas ir, glābiet mūs, tos, kuri šeit vēl dzīvo. Krievi jebkurā
gadījumā izdzīvos ir miljoniem, taču latviešu nāciju iznīcinās. J.Žuravļovs turpina un stāsta, ka
vēsturiski latvieši jau esot glābti Katrīnas II laikā un arī Latvija 1861.gadā tā arī neatbrīvojās
no dzimtbūšanas, bet Krievija gan. Ar aicinājumu okupēt mūs (Latviju okupēt Krievijai) liek
klausītājiem noprast, ka Padomju Savienībā latvieši dzīvoja labāk nekā atjaunotās Latvijas
valsts laikā. Lai gan faktiski toreiz notika migrantu ieplūšana Latvijā no visas Padomju
Savienības un latvieši kļuva gandrīz par minoritāti savā tēvu zemē (aptuveni 52%), notika
Latvijas rusifikācija, latviešu valoda netika lietota oficiālos politiskajos pasākumos, latviešu
valodā netika pilnvērtīgi lietota lietvedībā, par Latvijas un latviešu nācijas starptautisku
pārstāvniecību starptautiskajās organizācijās nevarēja būt pat runa. J.Žuravļovs glorificē
padomju laika ekonomiku, lai gan faktiski bija visu pirmās nepieciešamības preču un pārtikas
deficīts. Vājā padomju ekonomika arī bija viens no galvenajiem faktoriem Padomju Savienības
sabrukumam. Īsti nav saprotams kā latvieši tika izglābti Katrīnas II laikā un, kas ar to ir domāts.
Tomēr kā klaja vēstures faktu sagrozīšana ir jāuzskata J.Žuravļova teiktais, ka Latvija
1861.gadā tā arī neatbrīvojās no dzimtbūšanas, bet Krievija gan. Faktiski dzimtbūšana Kurzemē
tika atcelta 1817.gadā, Vidzemē 1819.gadā, bet Latgalē 1861.gadā, reizē ar dzimtbūšanas
atcelšanu Krievijā. Jāatgādina, ka likumdevējs elektroniskajiem plašsaziņas līdzekļiem ir
uzlicis par pienākumu rūpēties, lai fakti tiktu atspoguļoti godīgi un objektīvi, lai netiktu
maldināta auditorija.
Līdz ar to, konstatējams, ka, iespējams, informatīvi analītiskajos diskusiju raidījumos ir
sagrozīti fakti, sniegtā informācija nav sabalansēta viedokļu dažādībā. Vienlaikus jākonstatē,
ka, iespējams, nav ievērots neitralitātes princips, jo tikai viena viedokļa paušanai tiek sniegta
labvēlība, bet citi viedokļi tiek ignorēti. Tādējādi ir secināms, ka, iespējams, nav ievērota EPLL
24.panta ceturtā daļa.
[13] Ņemot vērā to, ka šodienas Krievijas propaganda ir agresīva pret Latvijas valsti,
latviešu nāciju, cenšas radīt mītu par Latviju kā neizdevušos valsti, ka Krievija šodien cenšas
pārrakstīt vēsturi sev labvēlīgā gaisotnē ignorējot vēstures faktus, šādu, tikai vienu viedokli
pārstāvošu izteicienu (Krievijas faktiski propagandu atbalstošu) paušana Latvijas Republikā
reģistrētā un Latvijas valsti pārstāvošā elektroniskajā plašsaziņas līdzeklī nav pieļaujama.
Vienlaikus jāatzīmē, ka Krievija ir okupējusi Krimu un jau vairākus gadus Krievijas atbalstīti
separātisti Donbasā apdraud Ukrainas teritoriālo integritāti. Pašlaik aktuāli ir notikumi Latvijai
kaimiņos esošajā Baltkrievijā un nav zināms, kādu lomu tajos nākotnē spēlēs Krievija. Tādā
sarežģītā ģeopolitiskajā situācijā izplatīt analītiski informatīvos diskusiju raidījumus ar tikai
vienu viedokli (nepiedāvājot alternatīvus viedokļus), kurš atbalsta šodienas Krievijas
propagandu un to izplatīt Latvijā reģistrētam elektroniskajam plašsaziņas līdzeklim ir
nepieļaujami.
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[14] Izvērtējot Padomes konstatēto, secināms, ka elektroniskā plašsaziņas līdzekļa SIA
ražošanas komercfirma “Pikal un Partneri” programmā “Radio PIK” laika posmā no 2020.gada
17.marta līdz 20.martam izplatītajos analītiski informatīvajos diskusiju raidījumos vērojamas
tikai viena viedokļa paušanas pazīmes, neveicinot viedokļu apmaiņu tādējādi ticis, iespējams,
izdarīts Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma 24.panta ceturtās daļas pārkāpums.
[15] Saskaņā ar Administratīvās atbildības likuma (turpmāk arī – AAL) 132.pantu
institūcijai (amatpersonai), izskatot administratīvā pārkāpuma lietu, jānoskaidro, vai ir izdarīts
administratīvais pārkāpums, vai to izdarījusi pie atbildības saucamā persona, vai šo personu var
saukt pie administratīvās atbildības, vai ir atbildību mīkstinoši un pastiprinoši apstākļi, vai ir
nodarīts mantisks zaudējums, kā arī jānoskaidro citi apstākļi, kam ir nozīme lietas pareizā
izlemšanā. Pamatojoties uz AAL 11.panta pirmo daļu, ja personas izdarītais administratīvais
pārkāpums konkrētajos apstākļos nav radījis tādu apdraudējumu tiesiski aizsargātajām
interesēm, lai par to piemērotu sodu (maznozīmīgs pārkāpums), amatpersona var neuzsākt
administratīvā pārkāpuma procesu, bet, ja tas ir uzsākts, amatpersona, augstāka amatpersona
vai tiesa jebkurā stadijā var to izbeigt, nepiemērojot sodu. Šajā gadījumā amatpersona, augstāka
amatpersona vai tiesa, ja to atzīst par lietderīgu, izsaka personai aizrādījumu. Aizrādījums
nerada tiesiskas sekas.
[16] Juridiskās personas vaina nosakāma, ņemot vērā divus nosacījumus: pirmkārt, vai
juridiskajai personai bija iespēja nodrošināt noteikumu ievērošanu, par kuru pārkāpšanu ir
paredzēta atbildība, otrkārt, vai juridiskā personā veica nepieciešamos pasākumus, lai
nodrošinātu šo noteikumu ievērošanu (Augstākās tiesas Administratīvo lietu departamenta
2009.gada 5.marta spriedums lietā Nr. SKA-19/2009). Saskaņā ar Elektronisko plašsaziņas
līdzekļu likuma 25.pantu “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.” Tā kā SIA ražošanas komercfirma
“Pikal un Partneri” pati veido savu programmu un attiecībā uz programmas ietvaros izplatītajos
raidījumos uzaicināmo viesu izvēli pieņem redakcionālus lēmumus, SIA ražošanas
komercfirma “Pikal un Partneri” bija iespēja nodrošināt noteikumu ievērošanu atbilstoši
Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma prasībām. No minētā secināms, ka SIA ražošanas
komercfirma “Pikal un Partneri” bija iespēja informatīvi analītiskajos diskusiju raidījumos
nodrošināt gan faktu godīgu un objektīvu atspoguļošanu, gan nodrošināt viedokļu
daudzveidību, gan ievērot neitralitātes principu nepieļaujot tikai viena viedokļa paušanu.
Svarīgi uzsvērt, ka daļa auditorijas, iespējams, klausās tikai noteiktus programmā izplatītos
raidījumus, tādējādi, ja informatīvi analītisko diskusiju raidījumu ietvaros galvenokārt tiek
atspoguļots tikai viens viedoklis, elektroniskais plašsaziņas līdzeklis nenodrošina pietiekamu
citu viedokļu atspoguļojuma līdzsvaru, viedokļu apmaiņu un neveicina objektīvas informācijas
saņemšanu radio klausītājiem.
Līdz ar to no lietas apstākļiem secināms, ka ir izdarīts administratīvais pārkāpums un lietā
nepastāv apstākļi, kas varētu būt par pamatu lietvedības izbeigšanai (AAL 119.pants), lietā
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nepastāv apstākļi, lai nepiemērotu administratīvo sodu, kā arī konstatētais pārkāpums nav
uzskatāms par maznozīmīgu, un tādēļ SIA ražošanas komercfirma “Pikal un Partneri”
konkrētajā gadījumā nav atbrīvojama no administratīvās atbildības (AAL11.panta pirmā daļa),
un tā iemesla dēļ, lai atturētu pārkāpēju un citus elektroniskos plašsaziņas līdzekļus no
administratīvo pārkāpumu izdarīšanas, kā arī šādu pārkāpumu atkārtošanās, Padome uzskata,
ka nepieciešams SIA ražošanas komercfirma “Pikal un Partneri” piemērot administratīvo sodu.
Padomes ieskatā ar administratīvā soda palīdzību SIA ražošanas komercfirma “Pikal un
Partneri” tiks motivēta savā turpmākajā komercdarbībā nepieļaut atkārtotu iepriekš minētā
pārkāpuma izdarīšanu.
[17] SIA ražošanas komercfirma “Pikal un Partneri” savos paskaidrojumos pārkāpuma
izdarīšanu neatzīst un no paskaidrojumiem var secināt, ka SIA ražošanas komercfirma “Pikal
un Partneri” pārstāvji neizprot izdarītā pārkāpuma nopietnību.
[18] Ievērojot iepriekš minēto un izvērtējot lietā esošās ziņas par faktiem kopumā un
savstarpējā sakarībā, Padome secina, ka elektroniskais plašsaziņas līdzeklis SIA ražošanas
komercfirma “Pikal un Partneri” programmā „Radio PIK” laika posmā no 2020.gada 17.marta
līdz 20.martam izplatītajos informatīvi analītiskajos diskusiju raidījumos ir pārkāpusi
Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma 24.panta pirmo daļu, tādējādi izdarot Elektronisko
plašsaziņas līdzekļu likuma 80.panta pirmajā daļā paredzēto pārkāpumu – „Par šajā likumā
noteikto aizliegumu un ierobežojumu pārkāpšanu vai pienākumu neievērošanu attiecībā uz
elektronisko plašsaziņas līdzekļu programmu veidošanu vai pakalpojumu sniegšanu pēc
pieprasījuma piemēro brīdinājumu vai naudas sodu fiziskajai personai no desmit līdz simt
naudas soda vienībām, bet juridiskajai personai — no simt līdz divtūkstoš naudas soda
vienībām.” AAL 16.panta otrā daļu nosaka, ka “viena naudas soda vienība ir pieci euro.”No
minētā izriet, ka par EPLL 80.panta pirmās daļas pārkāpumu juridiskām personām var piemērot
naudas sodu no 500 euro līdz 10 000 euro.
[19] AAL 19.panta pirmā daļa nosaka, ka “sodu par administratīvo pārkāpumu piemēro
ietvaros, ko nosaka likums vai pašvaldību saistošie noteikumi, kuros paredzēta atbildība par
izdarīto pārkāpumu.”
[20] AAL 19.panta otrajā daļā noteikts, ka “nosakot administratīvā soda veidu un mēru,
ņem vērā izdarītā pārkāpuma raksturu, pie atbildības saucamās personas personību
(juridiskajai personai — reputāciju), mantisko stāvokli, pārkāpuma izdarīšanas apstākļus,
atbildību mīkstinošos un pastiprinošos apstākļus.” Nosakot soda apmēru, Padome ņem vērā
turpmāk norādītos apsvērumus:
[20.1] Administratīvo atbildību pastiprinoši vai mīkstinoši apstākļi nav konstatēti.
[20.2] Pārkāpums radies, jo SIA ražošanas komercfirma “Pikal un Partneri” neveica
visus iespējamos pasākumus Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma 24.panta ceturtās
daļas noteikumu ievērošanai, tajā skaitā neizvērtēja konkrēto viesu (dažādu viedokļu
paudēju) uzaicināšanu uz programmas „Radio PIK” veidotajiem un izplatītajiem
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informatīvi analītiskajiem diskusiju raidījumiem, lai izslēgtu pārkāpuma seku iestāšanās
iespēju. SIA ražošanas komercfirma “Pikal un Partneri” nav apzinājusies savu darbību
prettiesisko raksturu un nav paredzējusi pārkāpuma seku iestāšanās iespēju, kaut gan tās
varēja un vajadzēja paredzēt.
[20.3] Padome, izvērtējot raidījumus, ņem vērā arī to, ka minētie raidījumi ir izskanējuši
publiski un sasnieguši lielu sabiedrības daļu. Ievērojot minēto, uzskatāms, ka SIA
ražošanas komercfirma “Pikal un Partneri” izdarītās darbības kvalificējamas kā būtisks
pārkāpums.
[20.4] SIA ražošanas komercfirma “Pikal un Partneri” pārkāpumu neatzīst un no
paskaidrojumiem var secināt, ka SIA ražošanas komercfirma “Pikal un Partneri”
pārstāvji neizprot izdarītā pārkāpuma nopietnību.
[20.5] Saskaņā ar publiski pieejamo SIA ražošanas komercfirma “Pikal un Partneri”
finanšu rādītāju pārskatu par 2019.gada periodu SIA ražošanas komercfirma “Pikal un
Partneri” 2019.gada apgrozījums ir bijis 33 905 euro, bet 2019.gadu SIA ražošanas
komercfirma “Pikal un Partneri” ir noslēgusi ar 16 233 euro zaudējumiem.
[20.6] Juridiskas personas vaina nosakāma, ņemot vērā divus nosacījumus: pirmkārt,
vai juridiskajai personai bija iespēja nodrošināt noteikumu ievērošanu, par kuru
pārkāpšanu ir paredzēta administratīvā atbildība, otrkārt, vai juridiskā persona veica
nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu šo noteikumu ievērošanu (sk. Augstākās
tiesas Administratīvo lietu departamenta 2009.gada 5.marta spriedums lietā Nr.SKA19/2009).
[20.7] Saskaņā ar AAL 13.pantu “Administratīvais sods ir ietekmēšanas līdzeklis, kas
tiek piemērots administratīvo pārkāpumu izdarījušajai personai, lai aizsargātu
sabiedrisko kārtību, atjaunotu taisnīgumu, sodītu par izdarīto pārkāpumu, kā arī
atturētu administratīvo pārkāpumu izdarījušo personu un citas personas no turpmākas
administratīvo pārkāpumu izdarīšanas.”
[20.8] Ņemot vērā iepriekš minēto, Padome uzskata par nepieciešamu piemērot
administratīvo sodu 1100 viens tūkstotis un simts) naudas soda vienības jeb 5500,(pieci tūkstoši pieci simti) euro, kas uzskatāms par soda apmēru, kas nenodara SIA
ražošanas komercfirma “Pikal un Partneri” ar pārkāpumu nesamērojamus materiālus
zaudējumus, vienlaikus stimulējot SIA ražošanas komercfirma “Pikal un Partneri” un
citus elektroniskos plašsaziņas līdzekļus turpmāk ievērot EPLL prasības attiecībā uz
programmu veidošanu.
Ievērojot minēto un saskaņā ar Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma 80.panta
pirmo daļu un Administratīvās atbildības likuma 151.panta 1.punktu, kā arī 153.panta
pirmo daļu, Padome
nolemj:
1. Sodīt elektronisko plašsaziņas līdzekli SIA ražošanas komercfirma “Pikal un
Partneri” reģistrācijas numurs 40003279231, par Elektronisko plašsaziņas
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līdzekļu likuma 24.panta ceturtajā daļā paredzētā pārkāpuma izdarīšanu laika
posmā no 2020.gada 17.marta līdz 20.martam, uzliekot naudas sodu 1100 viens
tūkstotis viens simts) naudas soda vienības jeb 5500,- (pieci tūkstoši un pieci
simti) euro apmērā.
2. Pieņemto lēmumu paziņot SIA ražošanas komercfirma “Pikal un Partneri”.
Administratīvais sods jāsamaksā 1 (viena) mēneša laikā zemāk norādītajā bankas kontā:
Saņēmējs: Valsts kase
Reģistrācijas Nr.90000050138
Konta Nr. LV78TREL1060001019900
Saņēmēja banka: Latvijas Banka
Bankas BIC: TRELLV22
Saskaņā ar Administratīvās atbildības likuma166.panta pirmo un otro daļu, kā arī 168.panta pirmo daļu persona,
kura saukta pie administratīvās atbildības šo lēmumu desmit darba dienu laikā no lēmuma paziņošanas dienas var
pārsūdzēt rajona (pilsētas) tiesā pēc tās juridiskās adreses, iesniedzot sūdzību Nacionālajai elektronisko plašsaziņas
līdzekļu padomei.
Saskaņā ar Administratīvās atbildības likuma 262.pantu termiņš lēmumā noteiktā naudas soda labprātīgai izpildei
pilnā apmērā tiek noteikts 1 (viens) mēnesis no dienas, kad lēmums ir stājies likumīgā spēkā. Naudas soda
brīvprātīgas izpildes kārtība ir noteikta Administratīvās atbildības likuma 263.pantā.
Gadījumā, ja naudas sods labprātīgi netiek samaksāts šajā lēmumā noteiktajā termiņā, tad saskaņā ar
Administratīvās atbildības likuma 269.panta pirmo daļu iestāde pēc naudas soda brīvprātīgas izpildes termiņa
beigām nekavējoties nodod lēmumu par sodu piespiedu izpildei zvērinātam tiesu izpildītājam.

Padomes priekšsēdētājs

Ivars Āboliņš

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA
ZĪMOGU
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