Biedrība “Latvijas Mediju ētikas padome”
Ētikas padomes atzinums
Nr. 3/2021
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 10.decembrī saņēma ******* **** ******* (turpmāk - Iesniedzējs)
sūdzību par 2020.gada **.novembrī SIA “All Media Latvia” (turpmāk arī - AML) televīzijas
programmas “TV3” raidījumā “Bez Tabu” pārraidīto sižetu, kurā vēstīts par ilgstošu ģimenes
konfliktu ***** pilsētā (turpmāk - Sūdzība).
[2] Sūdzībā norādīts, ka Iesniedzēja ieskatā sižetā tika sniegta tendencioza informācija un
pārkāptas Iesniedzēja tiesības uz privātumu. Sūdzībā norādīts, ka sižetā tikusi izplatīta sagrozīta,
nepatiesa, nepārbaudīta, Iesniedzēja cieņu aizskaroša informācija, kas balstās vienīgi uz
intervēto personu fantāziju, kā arī paša žurnālista neētisko rīcību, gan veidojot sižetu, gan tajā
necienīgi izsakoties par Iesniedzēju. Sūdzībā tāpat norādīts, ka nav ņemta vērā visa Iesniedzēja
paustā informācija, kā arī nav nodrošināta Iesniedzēja prasība nodrošināt anonimitāti, jo atklāts
Iesniedzēja īstais vārds, kā arī sižetā nav mainīta Iesniedzēja balss, kā arī Iesniedzējs filmēts tā, ka
to var atpazīt pēc vizuālām pazīmēm.
[3] Biedrības valde Sūdzību nodeva izskatīšanai Ētikas padomei atbilstoši Biedrības Statūtu 6.1.1.
punktam.
[4] Biedrības valde 2021.gada 11.janvārī lūgusi AML sniegt viedokli par Sūdzībā aplūkoto situāciju
atbilstoši Biedrības Statūtu 6.2.punktam. AML viedoklis līdz Sūdzības izskatīšanai Ētikas
padomes sēdē Biedrībā nav saņemts.
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 Iesniedzēja Sūdzībā norādītos faktus, kā arī Sūdzībā aplūkoto raidījuma “Bez Tabu”
sižetu, Ētikas padome kopumā nekonstatē Biedrības Ētikas kodeksā nostiprināto mediju ētikas
principu rupjus pārkāpumus.
[7] Sūdzībā aplūkotā Sižeta veidošanā pēc iespējas ir uzklausītas personas, kuras no dažādām
perspektīvām pārzina Sižetā aplūkotā konflikta apstākļus. Ētikas padome uzsver, ka nevar sniegt
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risinājumu Sižetā aplūkotajam ģimenes konfliktam. Ētikas padomes ieskatā Sūdzībā pēc
būtības nav tiešā veidā aplūkoti ar mediju ētikas jautājumiem saistīti problēmjautājumi, bet
sniegta Iesniedzēja interpretācija par sižetā apskatītā ģimenes konflikta apstākļiem.
[8] Ētikas padome uzsver, ka apstāklis, ka sižetā iekļauti arī tādi viedokļi, kas nav
komplementējoši Iesniedzēja pozīcijai, nevar būt par pamatu, lai konstatētu Biedrības Ētikas
kodeksā nostiprināto principu pārkāpumus.
Ievērojot secināto, Biedrības Ētikas padome
atzīst:
1)

Iesniedzēja 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) Atzinums publicējams Biedrības interneta vietnē.
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