Rīgā, 2020.gada 22.oktobrī
LĒMUMS Nr.363 (18012000001420-2)
Par soda uzlikšanu administratīvā pārkāpuma lietā Nr. 18012000001420

Izskatot 2020.gada 3.septembrī uzsākto administratīvā pārkāpuma lietu Nr.
18012000001420 par Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma (turpmāk – EPLL) 24.panta
trešajā daļā paredzētā administratīvā pārkāpuma izdarīšanu elektroniskā plašsaziņas līdzekļa
SIA “Pirmais Baltijas Kanāls” (reģ. Nr. 40003602140) darbībā laika posmā no 2020.gada
15.jūnija līdz 2020.gada 28.jūnijam programmas “Pirmais Baltijas Kanāls Latvija” ietvaros
nenodrošinot pietiekamā apmērā Eiropas audiovizuālo darbu iekļaušanu programmā, tādējādi,
iespējams, pārkāpjot programmai izsniegtās apraides atļaujas darbības pamatnosacījumus un
Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma 24.panta trešo daļu un 32.panta pirmo daļu, Nacionālā
elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome (turpmāk – Padome) šādā sastāvā – Padomes
priekšsēdētājs Ivars Āboliņš, Padomes priekšsēdētāja vietniece Aurēlija Ieva Druviete,
Padomes locekle Ieva Kalderauska, Padomes loceklis Patriks Grīva un Padomes loceklis Jānis
Eglītis –, piedaloties SIA “Pirmais Baltijas Kanāls” pilnvarotajam pārstāvim,
konstatē:
[1] Padomes Monitoringa departaments ir veicis elektroniskā plašsaziņas līdzekļa SIA
“Pirmais Baltijas Kanāls” programmas “Pirmais Baltijas Kanāls Latvija” monitoringu laika
posmā no 2020.gada 15.jūnijam līdz 2020.gada 28.jūnijam par Eiropas audiovizuālo darbu
apjomu tajā.
[2] Padomes locekļi ir iepazinušies ar Padomes Monitoringa departamenta 2020.gada
2.septembra pārbaudes ziņojumu Nr. P/2020/6-6/120, kurā tika konstatēts:
[2.1] SIA “Pirmais Baltijas Kanāls Latvija” uzskaites žurnālā kā Eiropas audiovizuālo
darbus norāda:
Datums

Nosaukums

Valsts

15.06.2020

Kāzas Maļinovkā

PSRS Filmu studija:
Lenfilm

15.06.2020

Smieklīgie videoklipi

Pasaule

15.06.2020

Moderns spriedums

Krievija

15.06.2020

Radu būšana

Ukraina

15.06.2020

Radu būšana

Ukraina

15.06.2020

Pēc kara laikā likumiem 3

Ukraina/Krievija

16.06.2020

Pēc kara laikā likumiem 3

Ukraina/Krievija

16.06.2020

Ceturtdien un vairs nekad

PSRS Filmu studija:
MosFilm

16.06.2020

Smieklīgie videoklipi

Pasaule

16.06.2020

Moderns spriedums

Krievija

16.06.2020

Moderns spriedums

Krievija

16.06.2020

Radu būšana

Ukraina

16.06.2020

Radu būšana

Ukraina

16.06.2020

Pēc kara laikā likumiem 3

Ukraina/Krievija

17.06.2020

Pēc kara laikā likumiem 3

Ukraina/Krievija

17.06.2020

Dzīvoja trīs vecpuiši

PSRS Filmu studija:
MosFilm

17.06.2020

Moderns spriedums

Krievija

17.06.2020

Radu būšana

Ukraina

17.06.2020

Radu būšana

Ukraina

17.06.2020

Pēc kara laikā likumiem 3

Ukraina/Krievija

18.06.2020

Pēc kara laikā likumiem 3

Ukraina/Krievija

18.06.2020

Tu-man, es - tev

PSRS Filmu studija:
MosFilm

18.06.2020

Uz trijiem

Ukraina

18.06.2020

Moderns spriedums

Krievija

18.06.2020

Radu būšana

Ukraina

18.06.2020

Radu būšana

Ukraina

18.06.2020

Pēc kara laikā likumiem 3

Ukraina/Krievija

19.06.2020

Pēc kara laikā likumiem 3

Ukraina/Krievija

19.06.2020

Lieta nr. 306

PSRS Filmu studija:
MosFilm
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19.06.2020

Moderns spriedums

Krievija

19.06.2020

Moderns spriedums

Krievija

19.06.2020

Radu būšana

Ukraina

19.06.2020

Diesel show

Ukraina

20.06.2020

Moderns spriedums

Krievija

20.06.2020

Smieklīgie videoklipi

Pasaule

20.06.2020

Uz trijiem

Ukraina

20.06.2020

Radu būšana

Ukraina

20.06.2020

Kurš grib būt miljonārs?

Krievija

21.06.2020

Cilvēks - amfībija

PSRS Filmu studija:
Lenfilm

21.06.2020

Zelta teļš

PSRS Filmu studija:
MosFilm

21.06.2020

Tiesības uz lēcienu

PSRS Filmu studija:
MosFilm

21.06.2020

Smieklīgie videoklipi

Pasaule

21.06.2020

Iela, pilna pārsteigumu

PSRS Filmu studija:
Lenfilm

21.06.2020

600 sekundes

Latvija

21.06.2020

Citu dzīve

Krievija

21.06.2020

Suns Barboss un neparastais

PSRS Filmu studija:

kross

MosFilm

21.06.2020

Spēle ar uguni

Krievija

22.06.2020

Īpašo uzdevumu vienība

PSRS Filmu studija:
Odessa

22.06.2020

Melno strazdu noslēpums

PSRS Filmu studija:
MosFilm

22.06.2020

Pa ielām veda kumodi

PSRS Filmu studija:
Odessa

22.06.2020

Moderns spriedums

Krievija

22.06.2020

Radu būšana

Ukraina

3

22.06.2020

Pēc kara laikā likumiem 3

Ukraina/Krievija

23.06.2020

Pēc kara laikā likumiem 3

Ukraina/Krievija

23.06.2020

Tiesības uz lēcienu

PSRS Filmu studija:
MosFilm

23.06.2020

Pastaiga zem lietussarga

Latvija

23.06.2020

Laimas Vaikules koncerts

Latvija

“Rendez-vous”
23.06.2020

Moderns spriedums

Krievija

23.06.2020

Radu būšana

Ukraina

23.06.2020

Rūdolfa mantojums

Latvija

23.06.2020

Pēc kara laikā likumiem 3

Ukraina/Krievija

24.06.2020

Intars Busulis. Abonementa

Latvija

orķestris. Liepājas SO
24.06.2020

Laima Vaikule. Festivāls

Latvija

“Latvijas Pērles”
24.06.2020

Laimas Vaikules koncerts

Latvija

“Rendez-vous”
24.06.2020

Intars Busulis. Abonementa

Latvija

orķestris. Liepājas SO
24.06.2020

Intars Busulis. Abonementa

Latvija

orķestris. Liepājas SO
24.06.2020

Jurija Ozerova kinoepopeja

PSRS/Dienvidslavija

25.06.2020

Jurija Ozerova kinoepopeja

PSRS/Dienvidslavija

25.06.2020

Trešais puslaiks

PSRS Filmu studija:
MosFilm

25.06.2020

Melno strazdu noslēpums

PSRS Filmu studija:
MosFilm

25.06.2020

Moderns spriedums

Krievija

25.06.2020

Radu būšana

Ukraina

25.06.2020

Pēc kara laikā likumiem 3

Ukraina/Krievija

26.06.2020

Pēc kara laikā likumiem 3

Ukraina/Krievija
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26.06.2020

Moderns spriedums

Krievija

26.06.2020

Radu būšana

Ukraina

26.06.2020

Diesel show

Ukraina

26.06.2020

Humorists

Latvija/Krievija/Čehija

27.06.2020

Humorists

Latvija/Krievija/Čehija

27.06.2020

Moderns spriedums

Krievija

27.06.2020

Radu būšana

Ukraina

27.06.2020

Kurš grib būt miljonārs?

Krievija

28.06.2020

Humorists

Latvija/Krievija/Čehija

28.06.2020

Pēc diviem zaķiem dzenoties

PSRS Filmu studija :
KiyvFilm

28.06.2020

600 sekundes

Latvija

28.06.2020

Citu dzīve

Krievija

28.06.2020

Laimas Vaikules koncerts

Latvija

“Rendez-vous”
28.06.2020

Kandžas tecinātāji

PSRS Filmu studija:
MosFilm

(Ar pelēku tiek iezīmēti raidījumi, kuri programmu uzskaites žurnālā ir atzīmēti kā Eiropas
audiovizuālie darbi, taču, veicot pārbaudi, konstatēts, ka konkrētie darbi nav uzskatāmi par
Eiropas audiovizuālajiem darbiem).
[2.2] Veicot šo darbu izcelsmes valsts pārbaudi, konstatēts, ka programmā
1. Laika posmā no 15.jūnija līdz 2020.gada 21.jūnijam:
Eiropas audiovizuālo darbu apjoms kopā ir 894 minūtes jeb 8.86 procenti no kopējā
programmas nedēļas raidlaika.
2. Laika posmā no 22.jūnija līdz 2020.gada 28.jūnijam:
Eiropas audiovizuālo darbu apjoms kopā 1866 minūtes jeb 18.5 procenti no kopējā
nedēļas raidlaika;
[3] 2020.gada 3.septembrī Padome pieņēma lēmumu Nr.296, ar kuru tika ierosināta
administratīvā pārkāpuma lieta par iespējamo Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma
24.panta trešajā daļā paredzētā administratīvā pārkāpuma izdarīšanu SIA “Pirmais Baltijas
Kanāls” darbībā par laika posmā no 2020.gada 15.jūnija līdz 28.jūnijam konstatēto, proti,
Eiropas audiovizuālo darbu izvietošanu programmā nepietiekamā apjomā, tādējādi pārkāpjot
programmai izsniegtās apraides atļaujas darbības pamatnosacījumus. 2020.gada 7.septembrī
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Padome SIA “Pirmais Baltijas Kanāls” nosūtīja vēstuli Nr.6-7/801, kurā informēja par
pieņemto lēmumu, kā arī lūdza izvērtēt Padomes konstatēto un sniegt paskaidrojumus minētajā
lietā.
[4] 2020.gada 9.oktobrī Padome ir saņēmusi SIA “Pirmais Baltijas Kanāls” 2020.gada
9.oktobra paskaidrojumus, kuros SIA “Pirmais Baltijas Kanāls” paskaidro turpmāk norādīto:
[4.1] Informē par apstākļiem, kas saistīti ar novēlotu paskaidrojumu sniegšanu.
[4.2] Iepazīstoties ar Padomes lēmumā Nr. 296 minētajiem rādītājiem, redzams, ka
atspoguļotie dati ir radušies, pielietojot nepareizu aprēķina formulu, tādējādi tie ir
absolūti kļūdaini un neatbilst reālajiem. Ir tikusi izmantota šāda formula:
Raidlaika apjoms nedēļā = 10080 minūtes.
Nedēļas laikā Eiropas audiovizuālajiem darbiem jābūt 51% no kopējā apjoma, tas ir
5140,80 minūtes.
[4.3] EPLL 32.panta pirmā daļa nosaka: “Elektroniskie plašsaziņas līdzekļi nodrošina,
lai to veidotajā programmā nedēļas laikā vismaz 51 procentu no raidlaika, izņemot
ziņas, sporta sacensības, spēles, reklāmu, televīzijas veikalu un televīzijas veikala
skatlogu, aizņemtu Eiropas audiovizuālie darbi.” Atbilstoši 2006.gadā veiktajiem
skaidrojumiem par šo likuma normu, ir piemērojama šāda formula:
No 100% raidlaika apjoma atņem ziņu, sporta pasākumu, spēļu, reklāmas, televīzijas
teksta pakalpojumu un televīzijas veikalu un tas veido X%.
Eiropas audiovizuālo darbu apjoms ir 51% no X%.
[4.4] Ņemot vērā, ka minētā aprēķina formula nozarē ir tikusi izmantota vismaz kopš
2006.gada, līdz ar to, ziņojums ticis sastādīts kļūdains un nevarēja būt par pamatu uzsākt
administratīvā pārkāpuma procesu.
[4.5] Ņemot vērā minēto, SIA “Pirmais Baltijas Kanāls” uzskata, ka Padome 2020.gada
3.septembrī
nepamatoti
uzsāka
administratīvā
pārkāpuma
lietvedību
Nr.18012000001420, līdz ar to, tā ir izbeidzama.
[6] Lietas izskatīšanas laikā SIA “Pirmais Baltijas Kanāls” pārstāvji uzturēja rakstveida
paskaidrojumos norādītos argumentus, kā arī norādīja, ka atsevišķi programmā iekļautie seriāli
ir Ukrainas un Krievijas kopražojums, kas pēc savas būtības ir uzskatāmi par Eiropas
audiovizuālajiem darbiem. Vienlaikus SIA “Pirmais Baltijas Kanāls” pārstāvis norāda, ka
piekrīt, ka programmā “Pirmais Baltijas Kanāls Latvija” nav nodrošināts Eiropas audiovizuālo
darbu apjoms 51%, taču norāda, ka tā ir visu elektronisko plašsaziņas līdzekļu, kuri demonstrē
televīzijas programmas, problēma, kura Padomei būtu jārisina.
Ievērojot konstatēto, Padome
secina:
[7] Lietā ir strīds par to, vai elektroniskais plašsaziņas līdzeklis SIA “Pirmais Baltijas
Kanāls” programmas “Pirmais Baltijas Kanāls Latvija” ietvaros laika posmā no 2020.gada
15.jūnija līdz 28.jūnijam ir nodrošinājis Eiropas audiovizuālo darbu iekļaušanu programmā
pietiekamā apjomā, atbilstoši programmai “Pirmais Baltijas Kanāls Latvija” izsniegtās apraides
atļaujas darbības pamatnosacījumiem un Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumam.
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[8] Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma (turpmāk – EPLL) 24.panta pirmā daļa
noteic: “Elektroniskie plašsaziņas līdzekļi ir brīvi un neatkarīgi programmu un raidījumu
veidošanā un izplatīšanā, kā arī savā redakcionālajā darbībā, ciktāl tos neierobežo Latvijas
Republikas Satversme, šis likums un citi likumi, valsts tehniskie standarti un Latvijai saistoši
starptautiskie līgumi.” Minētā tiesību norma noteic, ka elektroniskie plašsaziņas līdzekļi ir
neatkarīgi savā redakcionālajā darbībā, ciktāl tos neierobežo tiesību normas.
[9] SIA “Pirmais Baltijas Kanāls” paskaidrojumos norāda, ka, Iepazīstoties ar Padomes
lēmumā Nr. 296 minētajiem rādītājiem, redzams, ka atspoguļotie dati ir radušies, pielietojot
nepareizu aprēķina formulu, tādējādi tie ir kļūdaini un neatbilst reālajiem, līdz ar to, ziņojums
ticis sastādīts kļūdains un nevarēja būt par pamatu uzsākt administratīvā pārkāpuma procesu.
Padome norāda, ka saskaņā ar Administratīvās atbildības likuma (turpmāk arī – ALL) 116.panta
2.punktu “administratīvā pārkāpuma procesu uzsāk uz amatpersonas iniciatīvas pamata”.
Padome, izvērtējot SIA “Pirmais Baltijas Kanāls” 2020.gada 14.augustā iesniegtos programmas
uzskaites žurnāla izrakstus, pirmšķietami secināja, ka Eiropas audiovizuālo darbu apjoms
programmā “Pirmais Baltijas Kanāls Latvija”, iespējams, ir mazāks, nekā to paredz
Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likums un programmai izsniegtie apraides atļaujas darbības
pamatnosacījumi. Ņemot vērā minēto, tika uzsākts administratīvā pārkāpuma process, kura
ietvaros ir iespējams pilnvērtīgi noskaidrot lietas apstākļus, veikt pārbaudes, aprēķinus un
noskaidrot pie atbildības saucamās personas viedokli par konstatēto. Ņemot vērā, ka tiesiskais
pamats uzsākt administratīvā pārkāpuma procesu ir pie atbildības saucamās personas iespējamā
prettiesiskā darbība, nevis konkrētās darbības smagums, Padome, atzīstot, ka tās 3.septembra
lēmumā Nr.296. norādītā informācija ir precizējama, uzskata, ka ir bijis tiesisks pamats
administratīvā pārkāpuma procesa uzsākšanai, jo konstatējams iespējams darbības
pamatnosacījumu un Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma pārkāpums. Turklāt Padome
nekonstatē nevienu no ALL 119.panta pirmajā daļā minētajiem administratīvā pārkāpuma
procesa nepieļaujošajiem apstākļiem.
[10] EPLL 32.panta pirmā daļa nosaka: “Elektroniskie plašsaziņas līdzekļi nodrošina,
lai to veidotajā programmā nedēļas laikā vismaz 51 procentu no raidlaika, izņemot ziņas,
sporta sacensības, spēles, reklāmu, televīzijas veikalu un televīzijas veikala skatlogu, aizņemtu
Eiropas audiovizuālie darbi.” Atbilstoši 2006.gadā veiktajiem skaidrojumiem par šo likuma
normu, ir piemērojama šāda formula:
• No 100% raidlaika apjoma atņem ziņu, sporta pasākumu, spēļu, reklāmas,
televīzijas teksta pakalpojumu un televīzijas veikalu un tas veido X%.
• Eiropas audiovizuālo darbu apjoms ir 51% no X%.
Padome norāda, ka piekrīt, ka lēmumā par lietas uzsākšanu norādīti neprecīzi aprēķini, Padome
piekrīt SIA “Pirmais Baltijas Kanāls” norādītajai Eiropas audiovizuālo darbu aprēķina formulai
un tāpēc ir atkārtoti veikusi aprēķinu par programmā “Pirmais Baltijas Kanāls Latvija” laika
posmā no 2020.gada 15.jūnija līdz 28.jūnijam izvietoto Eiropas audiovizuālo darbu apjomu.
Turpmāk tiek atspoguļoti aprēķina rezultāti:
1) raidapjoms nedēļā ir 10080 minūtes;
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2) tiek pieņemts, ka programmā ir izvietots maksimāli atļautais komerciālo paziņojumu
apjoms, proti, 12 minūtes stundā x 24 stundas diennaktī x 7 dienas nedēļā = 2016
minūtes nedēļā;
3) atbilstoši programmu ierakstu uzskaites žurnālā norādītajam, tiek aprēķināts visu ziņu
raidījumu un televīzijas veikalu kopējais apjoms, kas nedēļā no 15.jūnija līdz 21.jūnijam
veido 738 minūtes, bet nedēļā no 22.jūnija līdz 28.jūnijam – 850 minūtes;
4) aprēķins:
• aprēķinot Eiropas audiovizuālo darbu apjomu nedēļā no 16.jūnija līdz
21.jūnijam, tiek piemērota formula: no 100% raidlaika apjoma atņem ziņu,
sporta pasākumu, spēļu, reklāmas, televīzijas teksta pakalpojumu un televīzijas
veikalu un tas veido X%.
Tādējādi: 10080-2016-738=7326 minūtes (tātad nedēļā no 2020.gada 15.jūnija līdz
21.jūnijam Eiropas audiovizuālo darbu apjomam bija jābūt vismaz 51% no 7326
minūtēm)
•

aprēķinot Eiropas audiovizuālo darbu apjomu nedēļā no 22.jūnija līdz
28.jūnijam, tiek piemērota formula: no 100% raidlaika apjoma atņem ziņu,
sporta pasākumu, spēļu, reklāmas, televīzijas teksta pakalpojumu un televīzijas
veikalu un tas veido X%.

Tādējādi: 10080-2016-850=7214minūtes (tātad nedēļā no 2020.gada 22.jūnija līdz
28.jūnijam Eiropas audiovizuālo darbu apjomam bija jābūt vismaz 51% no 7214
minūtēm)
5) Padome ir veikusi programmas uzskaites žurnālā norādīto Eiropas audiovizuālo darbu
pārbaudi, tostarp pārliecinoties, vai SIA “Pirmais Baltijas Kanāls” norādītie Eiropas
audiovizuālie darbi uzskatāmi par Eiropas audiovizuālajiem darbiem Elektronisko
plašsaziņas līdzekļu likuma izpratnē. Veicot pārbaudi un saskaitot Eiropas audiovizuālo
darbu apjomu programmā, konstatēts, ka:
• laika posmā no 16.jūnija līdz 21.jūnijam Eiropas audiovizuālo darbu apjoms
programmā kopumā ir apmēram 1231 minūte jeb 16,8%;
• laika posmā no 22.jūnija līdz 28.jūnijam Eiropas audiovizuālo darbu apjoms
programmā kopumā ir apmēram 1976 minūtes jeb 27,4%.
[11] Atainotais uzskatāmi pierāda, ka Eiropas audiovizuālo darbu apjoms programmā
“Pirmais Baltijas Kanāls Latvija” laika posmā no 2020.gada 15.jūnija līdz 28.jūnijam ir
ievērojami mazāks kā 51%.
[12] Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma 24.panta trešā daļa noteic, ka
“elektroniskie plašsaziņas līdzekļi ievēro tos darbības pamatnosacījumus, kurus tie iesnieguši
Nacionālajai elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomei, lai saņemtu apraides atļauju. Ja
apraides tiesības iegūtas konkursa kārtībā, darbības pamatnosacījumus var mainīt ar
Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes piekrišanu. Elektronisko plašsaziņas
līdzekļu programmu pamata audiovaloda un programmu formāts nav maināmas darbības
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pamatnosacījumu sastāvdaļas izsniegtās apraides atļaujas darbības termiņā. Valodas celiņš
apraides atļaujas darbības laikā ir maināms.” Minētā norma noteic, ka SIA “Pirmais Baltijas
Kanāls” ir pienākums ievērot programmas “Pirmais Baltijas Kanāls Latvija” apraides atļaujas
darbības pamatnosacījumus.
Atbilstoši elektroniskā plašsaziņas līdzekļa SIA “Pirmais Baltijas Kanāls” programmas
“Pirmais Baltijas Kanāls Latvija” apraides atļaujai Nr.AA-095/1, Eiropas audiovizuālo darbu
apjomam jābūt ne mazākam kā 51% nedēļas raidlaika.
[13] Ievērojot minēto un izvērtējot lietā esošās ziņas par faktiem kopumā un savstarpējā
sakarībā, Padome secina, ka elektroniskais plašsaziņas līdzeklis SIA “Pirmais Baltijas Kanāls”
laika posmā no 2020.gada 15.jūnija līdz 28.jūnijam, nenodrošinot programmā “Pirmais Baltijas
Kanāls Latvija” pietiekamu Eiropas audiovizuālo darbu apjomu, ir pārkāpis Elektronisko
plašsaziņas līdzekļu likuma 24.panta trešajā daļā noteikto pienākumu ievērot apraides atļaujas
darbības pamatnosacījumus.
[14] Par konstatēto pārkāpumu juridiskām personām paredzēts administratīvais sods –
naudas sods no piecsimt līdz desmit tūkstoš euro.
[15] Uzliekot sodu, ņem vērā izdarītā pārkāpuma raksturu, pārkāpēja personību, vainas
pakāpi, mantisko stāvokli, kā arī atbildību mīkstinošos un pastiprinošos apstākļus. Nosakot
soda apmēru, Padome vadās pēc turpmāk norādītajiem apsvērumiem.
[15.1] Administratīvo atbildību pastiprinoši vai mīkstinoši apstākļi nav konstatēti.
[15.2] Izdarītais pārkāpums uzskatāms par būtisku, jo vienā no pārskata nedēļām Eiropas
audiovizuālu darbu apjoms ir vairāk kā 3 reizes mazāks par minimālo noteikto, savukārt
otrā no pārskata nedēļām apjoms ir tikai mazliet lielāks par pusi no nepieciešamā.
[15.2] Pārkāpums radies, jo SIA “Pirmais Baltijas Kanāls” neveica visus iespējamos
pasākumus Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma 24.panta trešās daļas noteikumu
ievērošanai – pienācīgi nenodrošināja Eiropas audiovizuālu darbu iekļaušanu programmā
atbilstošā apjomā. SIA “Pirmais Baltijas Kanāls” pārstāvji nav apzinājušies savu darbību
prettiesisko raksturu un nav paredzējuši pārkāpuma seku iestāšanās iespēju, kaut gan to
vajadzēja un varēja paredzēt.
[15.3] Saskaņā ar publiski pieejamo SIA “Pirmais Baltijas Kanāls” gada pārskatu,
2019.gada pārskata periodu SIA “Pirmais Baltijas Kanāls” noslēgusi ar 1076324 euro
lielu peļņu.
[15.4] 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 spriedumu 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. Tā kā SIA “Pirmais Baltijas
Kanāls” veido savu programmu un attiecībā uz programmas sastāvdaļām pieņem
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redakcionālus lēmumus, t.sk. par Eiropas audiovizuālo darbu izvietošanu programmā,
SIA “Pirmais Baltijas Kanāls” bija iespēja nodrošināt noteikumu ievērošanu.
[15.5] Saskaņā ar Kodeksa 22.panta administratīvā soda mērķis ir personu, kura izdarījusi
administratīvo pārkāpumu, audzinātu likumu ievērošanas un sadzīves noteikumu
cienīšanas garā, kā arī lai tiklab tiesību pārkāpējs, kā citas personas neizdarītu jaunus
pārkāpumus.
[15.6] Ņemot vērā minēto, Padome uzskata par nepieciešamu piemērot administratīvo
sodu 6000 (seši tūkstoši) euro apmērā, kas uzskatāms par soda apmēru, kas nenodara SIA
“Pirmais Baltijas Kanāls” ar pārkāpumu nesamērojamus materiālus zaudējumus,
vienlaikus stimulējot SIA “Pirmais Baltijas Kanāls” un citus elektroniskos plašsaziņas
līdzekļus turpmāk ievērot Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma prasības attiecībā uz
programmai izsniegtās apraides atļaujas darbības pamatnosacījumu ievērošanu.

Ievērojot minēto un saskaņā ar Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma 24.panta
trešo daļu, Administratīvās atbildības likuma 151.panta 1.punktu, kā arī 153.panta pirmo
daļu, Padome
nolemj:
1. Sodīt elektronisko plašsaziņas līdzekli SIA “Pirmais Baltijas Kanāls” reģ.nr.
40003602140, par Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma 24.panta trešās
daļas neievērošanu un pārkāpuma izdarīšanu laika posmā no 2020.gada
15.jūnija līdz 28.jūnijam programmas “Pirmais Baltijas Kanāls Latvija”
ietvaros nenodrošinot Eiropas audiovizuālo darbu iekļaušanu programmā
pietiekamā apjomā, uzliekot administratīvo sodu – naudas sodu 6000 (seši
tūkstoši) euro apmērā.
2. Pieņemto lēmumu paziņot SIA “Pirmais Baltijas Kanāls”.
Administratīvais sods jāsamaksā zemāk norādītajā bankas kontā:
Saņēmējs: Valsts kase
Reģistrācijas Nr. 90000050138
Konta Nr. LV78TREL1060001019900
Saņēmēja banka: Latvijas Banka
Bankas kods: TRELLV22
Saskaņā ar Administratīvās atbildības likuma 166.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.
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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.

Ivars Āboliņš

Padomes priekšsēdētājs

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA
ZĪMOGU
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