
 

 

 

 

 

Rīgā 2020.gada 23.janvārī 

LĒMUMS Nr. 14 

Par apraides atļaujas izsniegšanu SIA All Media Latvia 

programmas “TV3 Life” apraidei un 

programmas “LNT” apraides atļaujas Nr. AA-119/1 anulēšanu 

 

Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome (turpmāk arī – Padome) 2019.gada 

20.novembrī saņēma SIA All Media Latvia iesniegumu Nr.2/19-107, kurā tika izteikts lūgums 

izsniegt nacionālās komerciālās televīzijas apraides atļauju programmas “TV3 Life” apraidei 

un vienlaikus ar jaunās apraides atļaujas izsniegšanu anulēt apraides atļauju Nr.AA-119/1 

programmai “LNT”. 

2019.gada 20.decembrī Padome nosūtīja SIA All Media Latvia vēstuli Nr.3-1/927 un 

informēja, ka atbilstoši Administratīvā procesa likuma 64.panta otrajai daļai SIA All Media 

Latvia 20.11.2019. iesnieguma Nr.2/19-107 izskatīšanas termiņš tiek pagarināts līdz 2020.gada 

20.martam, jo nepieciešams noskaidrot papildu informāciju, kā arī lūdza SIA All Media Latvia 

iesniegt apraides atļauju darbības pamatnosacījumus programmām “TV3 Life” un “TV3 Mini” 

jaunā redakcijā, jo 2019.gada 19.decembrī ar Padomes lēmumu Nr.244 “Par grozījumiem 

Elektronisko plašsaziņas līdzekļu nozares attīstības nacionālajā stratēģijā 2018.–2022.gadam” 

tika veikti grozījumi Elektronisko plašsaziņas līdzekļu nozares attīstības nacionālajā stratēģijā 

2018.–2022.gadam (turpmāk – Stratēģija), tajā skaitā jaunā redakcijā apstiprinātas apraides 

atļaujas pielikumu – darbības pamatnosacījumu veidlapas. 

Iesnieguma izskatīšanas laikā Padome veica SIA All Media Latvia patiesā labuma guvēja 

izvērtēšanas procesu, tajā skaitā, lūdza atzinumu kompetentajām drošības iestādēm par SIA All 

Media Latvia patieso labuma guvēju. 

Iesnieguma izskatīšanas laikā Padome vērsās Konkurences padomē un lūdza 

Konkurences padomei tai noteiktās kompetences ietvaros izvērtēt, vai elektroniskā plašsaziņas 

līdzekļa SIA All Media Latvia lūgtās izmaiņas anulēt televīzijas programmu “LNT” un “Kanāls 

2” darbību (anulēt Padomes izsniegtās apraides atļaujas) un izveidot divas jaunas atšķirīgi 

pozicionētas televīzijas programmas (saņemt jaunas apraides atļaujas), nav pēc būtības pretrunā 
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ar Konkurences padomes 2017.gada 6.oktobra lēmumu Nr.22 “Par UAB Bite Lietuva un MTG 

Broadcasting AB grupas sabiedrību Latvijā apvienošanos” (turpmāk – Lēmums Nr.22) un 

nepasliktina konkurences vidi, un vai Konkurences padomes vērtējumā šādas izmaiņas ir bez 

objektīvi attaisnojoša iemesla par sliktu patērētājam. 

Konkurences padome atbildes vēstulē vērsa Padomes uzmanību uz to, ka Konkurences 

padome Lēmumā Nr.22 identificēja un izvērtēja apvienošanās rezultātā ietekmētos tirgus, 

apvienošanās ietekmi uz konkurenci, secinot, ka apvienošanās rada vairākus konkrētus 

konkurences riskus, tostarp saistībā ar televīzijas programmu sasaistīšanu, tirgus dalībnieku 

diskrimināciju kontekstā ar retranslēšanas tiesību iegūšanu, atlaižu noteikšanu un reklāmas 

izvietošanu, citu tirgus dalībnieku komercinformācijas nepamatotu izmantošanu. Konkurences 

padome informēja, ka minētajā lēmumā tika noteikti atbilstoši un uz identificētajiem riskiem 

tieši attiecināmi saistoši noteikumi.  

Vienlaikus Konkurences padome skaidroja, ka SIA All Media Latvia plānotās izmaiņas, 

par kurām Padome informēja Konkurences padomi iesniegumā, nav attiecināmas uz Lēmumā 

Nr.22 identificētajiem riskiem un to novēršanai noteiktajiem saistošajiem noteikumiem. 

Konkurences padome secināja, ka SIA All Media Latvia plānoto satura izmaiņu retranslējamās 

programmās uzraudzība un kontrole nav Konkurences padomes kompetencē. 

Iepazīstoties ar Konkurences padomes sniegto atbildi, Padome secināja, ka Konkurences 

padome iesniegumā minēto ir vērtējusi tikai Lēmuma Nr.22 kontekstā, vienlaikus atsaucoties 

uz SIA All Media Latvia plānotajām izmaiņām retranslējamās programmās, nevis uz 

elektroniskā plašsaziņas līdzekļa SIA All Media Latvia esošajām un plānotajām apraides 

atļaujām, netika izvērtēts arī tas, vai Konkurences padomes vērtējumā plānotās izmaiņas ir bez 

objektīvi attaisnojoša iemesla par sliktu patērētājam, tātad kopumā bija jāvērtē ietekme arī uz 

televīzijas tirgu. Atbilde pēc būtības netika sniegta, tādējādi Padome atkārtoti vērsās 

Konkurences padomē ar lūgumu izvērtēt, vai Padomes iesniegumā minētās SIA All Media 

Latvia lūgtās izmaiņas, mainoties tam piederošo programmu, kurām piešķirtas apraides tiesības, 

tirgus pozicionējumam un mērķauditorijai, varētu atstāt ietekmi uz konkurenci nespecializētu 

tēmu televīzijas programmu latviešu valodā tirgū, kā arī samazinās konkurenci ziņu tirgū un 

informācijas daudzveidību patērētājiem, kas izmanto lineārās televīzijas pakalpojumus. 

Padome Konkurences padomei jau 2017.gadā (20.07.2017. vēstule Nr.3-2/0477), kā arī 

2019.gada novembrī (14.11.2019. vēstule Nr.3-2/844) un 2019.gada decembrī (18.12.2019. 

vēstule Nr.3-2/918) norādīja uz risku, ka, faktiski apvienojot divus viena un tā paša īpašnieka 

(elektroniskā plašsaziņas līdzekļa) ziņu dienestus, samazināsies satura daudzveidība un tā 
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pieejamība, piemēram, atsevišķu darbības izmaiņu vai pat redakcionālo vienību izbeigšanas 

veidā. 

Atbildot uz Padomes atkārtotu lūgumu sniegt situācijas izvērtējumu, Konkurences 

padome skaidroja, ka tās kompetencē ir uzraudzīt, vai tirgus dalībnieki ievēro no Konkurences 

likuma (turpmāk – KL) 11. panta (aizliegtas vienošanās) un KL 13. panta (dominējošā stāvokļa 

ļaunprātīga izmantošana) izrietošo aizliegumu. Tāpat Konkurences padomes kompetencē ir 

veikt tirgus dalībnieku apvienošanās kontroli, ja izpildās KL 15. pantā minētie apvienošanās 

paziņošanas priekšnoteikumi. Veicot šos uzdevumus, Konkurences padome novērtē tirgus 

dalībnieku rīcības ietekmi uz konkurenci tirgū un tās ietekmi uz patērētājiem. Taču ārpus šo 

tiesisko instrumentu ietvara Konkurences padome neveic vispārīgus novērtējumus par 

iespējamu konkurences samazināšanos tirgū, ja šāda rīcība nerada iespējamus KL 11. panta vai 

13. panta pārkāpuma riskus. Konkurences padome skaidroja, ka tās rīcībā nav tiesisku 

instrumentu, lai kavētu izvēles, tostarp, ziņu un informācijas daudzveidības kontekstā 

iespējamo samazināšanos tirgus dalībnieka darbības iekšējas reorganizācijas rezultātā.  

Vadoties no iepriekš norādītā, Padome secina, ka Konkurences padome jaunu apraides 

atļauju izsniegšanas SIA All Media Latvia ietekmi uz tirgu pēc būtības nav izvērtējusi. 

2019.gada 30.decembrī Padome saņēma 2019.gada 27.decembra SIA All Media Latvia 

iesniegumu Nr.2/19-130, ar kuru tika iesniegti apraides atļauju darbības pamatnosacījumi jaunā 

redakcijā. SIA All Media Latvia ir iesniegusi EPLL 18.panta ceturtajā daļā minētos 

dokumentus, kas nepieciešami jaunas apraides atļaujas saņemšanai. 

Saskaņā ar Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma (turpmāk arī – EPLL) 18.panta trešo 

daļu un Ministru kabineta 09.01.2018. noteikumu Nr.24 “Noteikumi par valsts nodevu apraides 

atļaujas izsniegšanai un pamatnosacījumu pārskatīšanai, retranslācijas atļaujas izsniegšanai un 

pārreģistrācijai, kā arī apraides tiesību īstenošanas uzraudzībai” (turpmāk – MK noteikumi 

Nr.24) 2.1.8.punktu, SIA All Media Latvia ir veikusi valsts nodevas samaksu par apraides 

atļaujas izsniegšanu komerciālās nacionālās televīzijas programmas apraidei. 

2020.gada 23.janvāra Padomes sēdē SIA All Media Latvia pilnvarotā persona – valdes 

locekle Ieva Meļķe izsaka lūgumu noteikt, ka apraides atļauja programmai “TV3 Life” stājas 

spēkā no 2020.gada 1.marta, vienlaikus nosakot, ka programmas “LNT” darbības pēdējā diena 

ir 2020.gada 29.februāris. 

Saskaņā ar MK noteikumu Nr.24 2.4.punktu par apraides tiesību īstenošanas uzraudzību 

komerciālās nacionālās televīzijas programmas apraidei jāmaksā valsts nodeva (katru gadu no 

10. līdz 31.janvārim) un atbilstoši šo noteikumu 5.3.punktam pirmajā apraides atļaujas darbības 
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gadā valsts nodeva par apraides tiesību īstenošanas uzraudzību jāsamaksā 10 (desmit) 

darbdienu laikā no apraides atļaujas saņemšanas proporcionāli darbības laikam (dienās) 

attiecīgajā gadā. Ņemot vērā, ka apraides atļauja tiek izsniegta 2020.gada 23.janvārī un stāsies 

spēkā 2020.gada 1.martā, par apraides tiesību īstenošanas uzraudzību programmai “TV3 Life” 

2020.gadā SIA All Media Latvia jāmaksā valsts nodeva par periodu no 2020.gada 1.marta līdz 

2020.gada 31.decembrim, kopā par 306 (trīs simti sešām) dienām, kas proporcionāli apraides 

atļaujas darbības laikam 2020.gadā ir EUR 4758,45 (četri tūkstoši septiņi simti piecdesmit 

astoņi euro un 45 euro centi). Atbilstoši MK noteikumu Nr.24 5.3.punktam, nodeva pirmajā 

darbības gadā jāsamaksā 10 (desmit) darbdienu laikā no apraides atļaujas saņemšanas dienas 

(līdz 2020.gada 6.februārim). 

Pamatojoties uz iepriekš minēto, kā arī, saskaņā ar Elektronisko plašsaziņas līdzekļu 

likuma 18.panta pirmo, trešo, ceturto daļu, 21.panta pirmās daļas 1.punktu, 24.panta trešo daļu, 

Ministru kabineta 09.01.2018. noteikumu Nr.24 2.4. un 5.3.punktu, Stratēģijas Pielikuma Nr.1 

“Apraides tiesību piešķiršanas kārtība” 34.punktu, Padome 

nolemj: 

1. Izsniegt SIA All Media Latvia komerciālās nacionālās televīzijas programmas apraides 

atļauju programmas “TV3 Life” apraidei un noteikt, ka apraides atļauja stājas spēkā no 

2020.gada 1.marta. 

2. Apstiprināt SIA All Media Latvia iesniegtos darbības pamatnosacījumus programmai 

“TV3 Life” šim lēmumam pievienotajā redakcijā. 

3. Informēt SIA All Media Latvia, ka par programmas “TV3 Life” apraides tiesību 

īstenošanas uzraudzību 2020.gadā jāveic valsts nodevas samaksa EUR 4758,45 apmērā 

10 darbdienu laikā no apraides atļaujas saņemšanas (līdz 2020.gada 6.februārim). 

4. Iekļaut programmu “TV3 Life” Latvijā retranslējamo audio un audiovizuālo 

programmu sarakstā. 

5. Anulēt programmas “LNT” apraides atļauju Nr.AA-119/1 no 2020.gada 1.marta, 

nosakot, ka apraides atļaujas pēdējā darbības diena ir 2020.gada 29.februāris. 

6. Publicēt Padomes mājaslapā internetā un oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” 

Padomes paziņojumu par programmas “LNT” apraides atļaujas Nr.AA-119/1 anulēšanu 

no 2020.gada 1.marta, norādot, ka apraides atļaujas darbības pēdējā diena ir 2020.gada 

29.februāris. 

7. Atbildīgais Padomes loceklis par lēmuma izpildes kontroli ir Patriks Grīva. 
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Lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas brīdī. 

Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namā 

Baldones ielā 1A, Rīgā. 

Lēmums sastādīts uz 5 (piecām) lapām 2 (divos) eksemplāros, no kuriem viens 

izsniegšanai SIA All Media Latvia. 

 

Pielikumā: 

1. Apraides atļauja Nr.AA-106/2 programmai “TV3 Life” uz 1 (vienas) lapas divos 

eksemplāros, no kuriem viens izsniegšanai SIA All Media Latvia; 

2. Apraides atļaujas Nr.AA-106/2-1 pielikums uz 1 (vienas) lapas 2 (divām) pusēm divos 

eksemplāros, no kuriem viens izsniegšanai SIA All Media Latvia. 

 

Padomes priekšsēdētājs  Ivars Āboliņš 

 


