Biedrība “Latvijas Mediju ētikas padome”
Ētikas padomes atzinums
Nr. 2/2021
Rīgā, 2021.gada 28.janvārī
Biedrības “Latvijas Mediju ētikas padome” (turpmāk – Biedrība) Ētikas padome šādā sastāvā:
Ētikas padomes priekšsēdētājs Andris Ķēniņš, Ētikas padomes priekšsēdētāja vietniece Skaidrīte
Lasmane, Ētikas padomes locekļi Guntars Līcis, Anna Peipiņa, Baiba Liepiņa, Daiga Sproģe,
Aleksandrs Mirlins, Anda Rožukalne, Dita Deruma
konstatē:
[1] Biedrības valde 2020.gada 26.novembrī saņēma ****** ******** (turpmāk - Iesniedzēja) sūdzību
par 2020. gada **.novembrī SIA “All Media Latvia” (turpmāk arī - AML) televīzijas programmas
“TV3” raidījumā “Bez Tabu” pārraidīto sižetu (turpmāk - Sūdzība).
[2] Sūdzībā norādīts, ka Iesniedzējas ieskatā sižetā tika sniegta tendencioza informācija un
pārkāptas Iesniedzējas tiesības uz privātumu. Sūdzībā norādīts, ka sižetā bez Iesniedzējas
piekrišanas tika publicēta privāta sarakste, žurnālists neesot informējis Iesniedzēju, ka
savstarpējā telefona saruna tiek ierakstīta, kā arī Iesniedzējai netika dots laiks, lai sagatavotos
intervijai. Iesniedzēja nav piekritusi ierakstītās sarunas izmantošanai sižeta sagatavošanā, bet
Iesniedzējas iesūtītais rakstveida paskaidrojums sižetā nav atspoguļots. Sižetā tika nosaukts
Iesniedzējas vārds, uzvārds, darba vieta un amats, kas Iesniedzējas ieskatā nebija nepieciešams,
lai nodrošinātu sabiedrības intereses.
[3] Biedrības valde Sūdzību nodeva izskatīšanai Ētikas padomei atbilstoši Biedrības Statūtu 6.1.1.
punktam.
[4] Biedrības valde 2020.gada 2.decembrī lūgusi AML sniegt viedokli par Sūdzībā aplūkoto
situāciju atbilstoši Biedrības Statūtu 6.2.punktam. AML savu viedokli sniegusi 2020.gada
16.decembrī, nepiekrītot Sūdzībā izdarītajiem secinājumiem par iespējamajiem Biedrības Ētikas
kodeksa pārkāpumiem Sūdzībā aplūkotā sižeta sagatavošanā.
Ievērojot konstatēto, Biedrības Ētikas padome:
secina:
[5] Ētikas padome vērš uzmanību, ka nedz normatīvie akti, nedz Biedrības Statūti vai Ētikas
kodekss nedod tai tiesības sniegt apstākļu juridisko vērtējumu un pārbaudīt Sūdzībā aplūkotās
situācijas atbilstību normatīvo aktu prasībām. Biedrības Ētikas padome Sūdzībā norādīto vērtē
atbilstoši Biedrības Ētikas kodeksa nosacījumiem.
[6] Izvērtējot Iesniedzējas Sūdzībā un AML skaidrojumā norādītos faktus, kā arī Sūdzībā aplūkoto
raidījuma “Bez Tabu” sižetu, Ētikas padome nekonstatē Biedrības Ētikas kodeksā nostiprināto
mediju ētikas principu pārkāpumus.
[7] Mediju pienākums ir atspoguļot informāciju par sabiedrībai īpaši svarīgiem jautājumiem un
notikumiem, tostarp saistībā ar Covid-19 pandēmiju, kas ir tiešā veidā saistīta ar sabiedrības
veselības riskiem, tamdēļ tā skar un interesē ļoti plašu sabiedrības loku. Ētikas padomes ieskatā
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nevar secināt, ka Sūdzībā norādītā sižeta sagatavošanā būtu noticis Biedrības Ētikas kodeksā
nostiprināto principu pārkāpums, jo ir būtiski parādīt dažādus sabiedrībā valdošus
aizspriedumus par slimības nopietnību un iespējamo ietekmi uz jebkuras personas veselību.
Ētikas padomes ieskatā sižets veidots par sabiedrībai nozīmīgu jautājumu, attēlojot nievājošu
un nihilistisku attieksmi pret sabiedrības veselību un Covid-19 pandēmijas ierobežošanai
noteiktajiem ierobežojumiem, un piesardzības pasākumiem.
[8] Ētikas padome vērš uzmanību, ka lai arī likuma “Par presi un citiem masu informācijas
līdzekļiem” 7. panta trešajā daļā paredzēts aizliegums publicēt personu korespondenci bez to
piekrišanas, Ētikas padomes ieskatā sabiedrībai ir tiesības iegūt pilnvērtīgu informāciju par
sabiedrības drošībai bīstamām situācijām. Ētikas padomes vērtējumā aplūkotajā situācijā
sabiedrības ieguvums no informācijas atspoguļošanas sižetā ir lielāks, nekā konkrētajai personai
iespējamais kaitējums.
[8] Vienlaikus Ētikas padome uzsver, ka korespondences izmantošana aplūkotajā sižetā pierāda
tajā izteikto apgalvojumu atbilstību patiesībai, tomēr kopumā korespondences publicēšana
būtu pieļaujama tikai galējas nepieciešamības gadījumā, jo personu korespondences
publicēšana var radīt ievērojamu kaitējumu privātpersonu interesēm.
Ievērojot secināto, Biedrības Ētikas padome
atzīst:
1)

Iesniedzējas Sūdzībā norādītajā SIA “All Media Latvia” raidījuma “Bez Tabu” sižetā
Biedrības Ētikas kodeksā nostiprināto principu pārkāpums nav konstatējams;
2) Ētikas padomes atzinums nosūtāms Sūdzības iesniedzējam un informācija izplatāma
atbilstoši Biedrības Statūtu 6.6. punktam;
3) Ētikas padome sagatavos informatīvu skaidrojumu medijiem, tai skaitā SIA “All Media
Latvia” par personas tiesību uz privāto dzīvi nozīmi žurnālistikas spektrā un
korespondences publicēšanas pieļaujamību un robežām;
4) Atzinums publicējams Biedrības interneta vietnē.
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