
“APSTIPRINĀTS”  

    ar VSIA “Latvijas Radio”  

valdes  14.04.2021. 

   rīkojumu Nr.40/A1 – 10 

                                                         

                      

NOLIKUMS 

Par valsts nodrošinātā bezmaksas raidlaika piešķiršanu  

un izmantošanu priekšvēlēšanu aģitācijai VSIA “Latvijas Radio”  

pirms 2021.gada 5.jūnija pašvaldību vēlēšanām  

saskaņā ar Priekšvēlēšanu aģitācijas likumu 

 

1. Latvijas Radio nodrošina viena nosaukuma deputātu kandidātu sarakstā esošajiem 

deputātu kandidātiem tiesības Latvijas Radio pirmajā programmā, t.i., programmā 

„Latvijas Radio 1”, izmantot priekšvēlēšanu aģitācijai valsts nodrošināto bezmaksas 

raidlaiku, turpmāk tekstā - Raidlaiks. 

2. Tiesības uz Raidlaiku ir pašvaldību vēlēšanām iesniegtā viena nosaukuma deputātu 

kandidātu sarakstā esošajiem deputātu kandidātiem, ja attiecīgais saraksts iesniegts 

kopumā vismaz piecu republikas pilsētu domju vai novadu domju (arī jebkurā to 

kombinācijā) vēlēšanām. 

3. Viena nosaukuma deputātu kandidātu sarakstā esošajiem deputātu kandidātiem ir 

tiesības izmantot Raidlaiku četras reizes pa piecām minūtēm laika posmā no 

2021.gada 10.maija līdz 3.jūnijam. 

4. Raidlaiku priekšvēlēšanu aģitācijai var izmantot visi viena nosaukuma deputātu 

kandidātu sarakstā esošie deputātu kandidāti kopā vai, savstarpēji vienojoties, daži no 

viņiem. Par šo vienošanos pirms Raidlaika izmantošanas jāpaziņo Latvijas Radio 

atbildīgajam redaktoram. 

5. Dažādu nosaukumu deputātu kandidātu sarakstos esošie deputātu kandidāti, ja viņiem 

ir tiesības izmantot Raidlaiku priekšvēlēšanu aģitācijai, var vienoties par kopīgu 

Raidlaika izmantošanu šiem deputātu kandidātiem atvēlētā Raidlaika ietvaros. Par 

šādu vienošanos iesniegumā paziņo Latvijas Radio. Paziņojums par vienošanos par 

kopīgu Raidlaika izmantošanu nav grozāms un atsaucams. 

6. Lai saņemtu Raidlaiku, viena nosaukuma deputātu kandidātu saraksta pārstāvis 29 

(divdesmit deviņas) dienas pirms pašvaldību vēlēšanu dienas, t.i., ne vēlāk kā līdz 

2021.gada 7.maija plkst. 10.00, iesniedz Latvijas Radio iesniegumu, turpmāk tekstā – 

iesniegums, par Raidlaika izmantošanu, kurā ir norādīts: 

6.1.deputātu kandidātu saraksta nosaukums, kontaktinformācija, kā arī republikas pilsētas 

un novadi, kuru domju vēlēšanām iesniegti deputātu kandidātu saraksti; 

6.2.informācija par šī Nolikuma 5.punktā minēto vienošanos (ja ir vienošanās); 

6.3.persona, kurai nosūtīt koplietošanas platformas Zoom saiti, lai nodrošinātu piekļuvi  

Raidlaika izlozei tiešsaistē, norādot: vārdu, uzvārdu, elektroniskā pasta adresi un 

kontakttālruņa numuru. 

 

7. Iesniegumu par Raidlaika izmantošanu priekšvēlēšanu aģitācijai var iesniegt: 

7.1.sūtot pa pastu uz adresi Doma laukums 8, Rīga, LV-1505, ar šādu norādi: 

 



„Iesniegums par valsts nodrošinātā bezmaksas raidlaika piešķiršanu 

un izmantošanu priekšvēlēšanu aģitācijai VSIA “Latvijas Radio” 

pirms 2021.gada 5.jūnija pašvaldību vēlēšanām” 

7.2.elektroniski, ar drošu elektronisko parakstu parakstītu iesniegumu sūtot uz 

elektronisko pastu: radio@latvijasradio.lv. 

 

 Informācija pa  tālruņiem 67206722, 67206721. 

8. Latvijas Radio, sadarbojoties ar Centrālo vēlēšanu komisiju, pārliecinās par deputātu 

kandidātu saraksta atbilstību Priekšvēlēšanu aģitācijas likuma 6.panta otrajā daļā 

minētajām prasībām, t.i., vai attiecīgais saraksts iesniegts kopumā vismaz piecu 

republikas pilsētu domju vai novadu domju (arī jebkurā to kombinācijā) vēlēšanām.  

9. Lai nodrošinātu epidemioloģiskās drošības prasības, ievērojot, ka publiski pasākumi 

klātienē ir aizliegti, Raidlaika izloze, turpmāk tekstā – izloze, notiek bez deputātu 

kandidātu sarakstu pārstāvju klātbūtnes Latvijas Radio telpās.  

10. Raidlaiku izlozē Latvijas Radio pārstāvis, lozējot tiešsaistē koplietošanas platformā 

Zoom, turpmāk tekstā – izloze, no Doma laukuma 8, Rīgā. 

Informācija pa tālruni 67206711 

11. Izloze notiek 2021.gada 7.maijā plkst. 15.00. Ne vēlāk kā 30 minūtes pirms Izlozes 

sākuma Latvijas Radio atbildīgais darbinieks nosūta Zoom saiti uz Nolikuma 

6.3.punktā norādīto kontaktinformāciju (e-pastu). Par Zoom saites saņemšanu 

nekavējoties ir jānosūta apstiprinājums saites izsūtītājam. 

12. Lozēšanas kārtība notiek šo Noteikumu 6.punktā minēto iesniegumu saņemšanas 

Latvijas Radio secībā. 

13. Lai sasniegtu pēc iespējas plašāku mērķauditoriju, Latvijas Radio pārstāvis par katru 

deputātu kandidātu sarakstu izlozē četrus Raidlaikus - katru no sava atbilstošā 

Raidlaika zonas sadalījuma. Izlozes gaita tiek protokolēta un fiksēta Zoom ierakstā. 

Ieraksts glabājas Latvijas Radio. 

14. Izlozes rezultātus Latvijas Radio publicē mājas lapā: www.latvijasradio.lv sadaļā 

Priekšvēlēšanu aģitācija. 

15. Raidlaiki priekšvēlēšanu aģitācijai pirms Pašvaldību vēlēšanām tiek piešķirti īpašos 

raidījumos ar nosaukumu “5.jūnijs -  Pašvaldību vēlēšanas” saskaņā ar šī nolikuma 

1.pielikumu.  

16. Raidlaiku var izmantot vienīgi ierakstā, turpmāk tekstā - Raidījums. 

17. Raidījuma ieraksta garums nedrīkst pārsniegt 5 (piecas) minūtes un tam jāatbilst 

šādiem tehniskās kvalitātes parametriem: 44100Hz, 16 bit, faila paplašinājums ______ 

.wav  

18. Iesniedzējs ir atbildīgs par iesniegtā Raidījuma ieraksta satura autentiskumu un sava 

deputātu kandidātu saraksta pārstāvju, kuri piedalās ierakstā, pieteikumu Raidījuma 

sākumā un atteikumu Raidījuma beigās. 

http://www.likumi.lv/doc.php?id=253543#p6
http://www.latvijasradio.lv/


19. Raidījumu, iesūtot to uz šajā punktā attiecīgi norādīto e-pasta adresi, jāiesniedz 

Latvijas Radio atbildīgajam redaktoram vismaz 48 (četrdesmit astoņas) stundas pirms 

izlozētā Raidlaika šādā kārtībā: 

Partijas nosaukums 

Atbildīgais redaktors un 

kontaktinformācija 

 

APVIENĪBA IEDZĪVOTĀJI 

Ieva Zeiza 
(e-pasta adrese: 

ieva.zeiza@latvijasradio.lv) 

Tālrunis saziņai 22434811 

Jaunā konservatīvā partija 

Jaunā Saskaņa 

Jaunā VIENOTĪBA 

Kustība Par!"" 

LATGALES PARTIJA 

 

 

Latvijas attīstībai 

Ilze Zvaigzne 
 

(e-pasta adrese: 

ilze.zvaigzne@latvijasradio.lv) 

Tālrunis saziņai 26322811 

 

Latvijas Krievu savienība 

Latvijas Sociāldemokrātiskā strādnieku partija 

Latvijas Zaļā partija 

LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA 

Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei 

un Brīvībai/LNNK" 

 

 

Politiskā partija "KPV LV" 
Mairita Znotiņa 
(e-pasta adrese: 

mairita.znotina@latvijasradio.lv) 

Tālrunis saziņai 29635998 

 

 

Politiskā partija "Latvijas Reģionu Apvienība" 

PROGRESĪVIE 

Saskaņa sociāldemokrātiskā partija 

VIDZEMES PARTIJA 

Zaļo un Zemnieku savienība 

Šis saraksts ir spēkā Nolikuma publicēšanas dienā. Saraksts tiks aktualizēts gadījumā, ja 

informāciju mainīs Centrālā vēlēšanu komisija 

20. Iesūtot Raidījuma ierakstu, deputātu kandidātu saraksta pārstāvim jāiesniedz Latvijas 

Radio atbildīgajam redaktoram informācija, kurā jānorāda to konkrēto deputātu 

kandidātu vārdi un uzvārdi, kuri piedalās Raidījuma ierakstā un pārstāv atbilstošo 

kandidātu sarakstu, aizpildot Veidlapu par Raidījumu (nolikuma 2.pielikums). 

21. Latvijas Radio atbildīgais redaktors ir tiesīgs pārbaudīt Raidījuma ieraksta  atbilstību 

Latvijas Radio raidīšanas tehniskajiem standartiem. Latvijas Radio ir tiesības tehniski 

apstrādāt Raidījuma skaņas failu atbilstoši Latvijas Radio raidīšanas tehniskajiem 

noteikumiem. 

22. Ja tiek konstatēts Raidījuma ieraksta brāķis/neatbilstība tehniskajiem standartiem, ko 

Latvijas Radio nevar novērst, atbildīgais redaktors informē par to iesniedzēju, norādot 

uz konkrētiem trūkumiem. Atkārtoti Raidījuma ieraksts jāiesniedz ne vēlāk kā 24 

(divdesmit četras) stundas pirms Raidījuma pārraides ēterā. 

Kontaktpersona no Latvijas Radio puses par tehniskajiem jautājumiem  

mailto:ieva.zeiza@latvijasradio.lv
mailto:ilze.zvaigzne@latvijasradio.lv
mailto:mairita.znotina@latvijasradio.lv


Edgars Jackēvičs (e-pasts: edgars.jackevics@latvijasradio.lv, tālruņa nr. 29469466) 

23. Elektroniski iesūtīta Raidījuma ieraksta atbilstību raidīšanai puses fiksē e-pastā. 

Raidījums tiek uzglabāts pie atbildīgā redaktora. 

24. Programma “Latvijas Radio 1” tiek veidota kā nacionālā programma valsts valodā. 

Priekšvēlēšanu aģitācijas Raidlaiks „Latvijas Radio 1” ir jānodrošina latviešu valodā.  

25. Ja kandidāts vēlas uzstāties citā valodā, viņam pašam jānodrošina tulkojums latviešu 

valodā konkrētā Raidlaika ieraksta ietvaros. 

26. Latvijas Radio nerediģē, nemontē un nekā citādi nepārveido bezmaksas 

priekšvēlēšanu aģitācijas Raidījumus, kā arī neatbild par Raidījuma saturu. 

27. Priekšvēlēšanu aģitācijas satura veidotājiem ir jāievēro Latvijas Republikas normatīvo 

aktu prasības. 

28. Visi priekšvēlēšanu aģitācijas Raidījumi tiek uzglabāti saskaņā ar Elektronisko 

plašsaziņas līdzekļu likumu un Latvijas Radio iekšējiem normatīviem aktiem 

raidījumu elektroniskajā programmā.  

 

 

 

mailto:edgars.jackevics@latvijasradio.lv


Iespējamie Raidlaiki priekšvēlēšanu aģitācijai pirms  

Pašvaldību vēlēšanām 05.06.2021. 

(1.pielikums) 
 

10.maijs - pirmdiena 

15:45:00 15:50 

15:51:00 15:56 

 

11.maijs - otrdiena 

15:05:00 15:10 

15:11:00 15:16 

15:17:00 15:22 

15:23:00 15:28 

15:29:00 15:34 

15:35:00 15:38 

15:41:00 15:46 

15:47:00 15:52 

15:53:00 15:58 

 

 

12.maijs - trešdiena 

15:05:00 15:10 

15:11:00 15:16 

15:17:00 15:22 

15:23:00 15:28 

15:29:00 15:34 

 

14.maijs - piektdiena 

15:35:00 15:40 

15:41:00 15:46 

15:47:00 15:52 

15:53:00 15:58 

 

17.maijs - pirmdiena 

15:45:00 15:50 

15:51:00 15:56 

 

18.maijs - otrdiena 

15:05:00 15:10 

15:11:00 15:16 

15:17:00 15:22 

15:23:00 15:28 

15:29:00 15:34 

15:35:00 15:38 

15:41:00 15:46 

15:47:00 15:52 



15:53:00 15:58 

 

19.maijs - trešdiena 

15:05:00 15:10 

15:11:00 15:16 

15:17:00 15:22 

15:23:00 15:28 

15:29:00 15:34 

 

21.maijs - piektdiena 

15:35:00 15:38 

15:41:00 15:46 

15:47:00 15:52 

15:53:00 15:58 

 

 

 

24.maijs - pirmdiena 

15:45:00 15:50 

15:51:00 15:56 

 

 

25.maijs - otrdiena 

15:05:00 15:10 

15:11:00 15:16 

15:17:00 15:22 

15:23:00 15:28 

15:29:00 15:34 

15:35:00 15:40 

15:41:00 15:46 

15:47:00       15:52 

15:53:00 15:58 

 

28.maijs - piektdiena 

15:35:00 15:38 

15:41:00 15:46 

15:47:00 15:52 

15:53:00 15:58 

 

31.maijs - pirmdiena 

15:42:00 15:47 

15:48:00 15:53 

15:54:00 15:59 

 

1.jūnijs - otrdiena 

15:05:00 15:10 



15:11:00 15:16 

15:17:00 15:22 

15:23:00 15:28 

15:29:00 15:34 

15:35:00 15:40 

15:41:00 15:46 

15:47:00 15:52 

15:53:00 15:58 

 

2.jūnijs - trešdiena 

15:05:00 15:10 

15:11:00 15:16 

15:17:00 15:22 

15:23:00 15:28 

15:29:00 15:34 

 

 



Veidlapa par Raidījuma 

“5.jūnijs - Pašvaldību vēlēšanas” 

datiem 

(2.pielikums) 

 
Datums Laiks Dalībnieka vārds un uzvārds 

 

partija 

    

    

    

 

 

 

 


