NEPLP saistībā ar apdraudējumu valsts drošībai ierobežo piekļuvi vēl 16
tīmekļvietnēm Latvijas teritorijā
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Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome (NEPLP) jūnijā un jūlijā
pieņēmusi lēmumus ierobežot kopumā vēl 16 Latvijā pieejamas tīmekļa vietnes,
jo tajās izplatītais saturs rada apdraudējumu Latvijas nacionālajai drošībai.

Veicot pārbaudi, NEPLP un kompetentā valsts pārvaldes iestāde ir konstatējusi, ka
tīmekļa vietnēs izplatītā informācija apdraud vai var apdraudēt valsts drošību vai
sabiedrisko kārtību un drošību. Tajā skaitā tiek izplatīta informācija, kur

“Krievija aizstāv vispārcilvēciskās vērtības, cīnās par savu vietu pasaulē, par savu
vēsturisko nākotni un viennozīmīgi uzvarēs, “Krievijas “specoperācija” novērsa
Ukrainas triecienu pa Baltkrieviju”, ka “Luhanskas republikas Tautas milicija un
Krievijas Federācijas Bruņotie spēki pilnībā “atbrīvoja” republikas teritoriju no
Ukrainas bruņotajiem formējumiem - Šodien mūsu karaspēks ar Krievijas bruņoto

spēku atbalstu atbrīvoja Lisičanskas pilsētu, tādējādi pabeidzot republikas
atbrīvošanu tās vēsturiskajās robežās", “12.jūnijā izplatīts paziņojums: “Laimīgu
Krievijas dienu! Krievijas robežas nekur nebeidzas”.

14 tīmekļa vietnes, kurām ar 7.jūlija Padomes lēmumu ierobežota piekļuve, kā
arī to dublējošām spoguļlapām: https://www.rossaprimavera.ru,
https://www.mirnov.ru, https://www.ukraina.ru, https://www.dan-news.info,
https://www.eurasia.expert, https://www.sharij.net, https://www.sharijnews.net,
https://www.lug-info.com, https://www.mvdlnr.ru, https://www.er.ru, https:www.ergosduma.ru, https://www.yugsn.ru, https://www.kazedros.ru un
https://www.ritmeurasia.org.
Savukārt jūnijā pieņemts lēmums ierobežot Latvijā pieejamo tīmekļa vietni
https://infoagentura.wordpress.com/un tās spoguļlapas, liedzot piekļuvi šīs tīmekļa
vietnes domēna vārdam vai interneta protokola adresei. Tīmekļa vietnē martā
publicēts raksts “Latvija drīzumā atgriezīsies Krievijas ietekmes zonā”, tajā minot, ka
“...pie tam šī likumsakarība ar fatālu neizbēgamību tieksies realizēties neatkarīgi no
Latvijas iedzīvotāju vēlmēm, NBS un Zemessardzes kaujas spējām, Latvijas esamības
NATO un ES, un pat ne no NATO karaspēka esamības Latvijā. Nekas no tā
nepalīdzēs," bet maijā publicētajā rakstā minēts, ka "Ukraiņi nav Ukrainas cienīgi.
Ukraiņi ir izvirtusi publika, kura pirmkārt domā par piķi.."

Tāpat nolemts ierobežot Latvijā pieejamo tīmekļa vietni www.1tv.ru, kurā tiek
izplatīti materiāli no Krievijas ziņu programmām, paužot informācija par to, kādi
panākumi Krievijai ir Ukrainā.
Interneta piekļuves pakalpojuma sniedzējiem ir pienākums nekavējoties ierobežot
piekļuvi konkrētajiem interneta resursiem.

Tādejādi kopumā par valsts drošību apdraudoša satura izplatīšanu līdz šim Padome
ierobežojusi pieeju 109 tīmekļa vietnēm, bet saistībā ar noteiktajām starptautiskām
sankcijām ierobežotas 22 tīmekļvietnes. NEPLP turpina citu tīmekļvietņu pārbaudi.
Ar lēmumiem iespējams iepazīties šeit.
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