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Saeimas Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai
Par NEPLP locekļu kandidātu vērtējumu
Biedrība “Latvijas Pilsoniskā alianse” (turpmāk - LPA), atsaucoties uz Saeimas Cilvēktiesību
un sabiedrisko lietu komisijas aicinājumu biedrībām un nodibinājumiem, kas darbojas
plašsaziņas līdzekļu, izglītības, kultūras, zinātnes un cilvēktiesību jomā, un citas ieinteresētās
personas sniegt atsauksmes par pieteiktajiem kandidātiem uz Nacionālās elektronisko
plašsaziņas līdzekļu padomes (turpmāk - NEPLP) locekļu amatiem, sniedz sekojošus
apsvērumus NEPLP locekļu amata kandidātu izvērtējumam.
LPA ieskatā*, Latvijā ir nepieciešams īstenot mērķtiecīgas stratēģiskās komunikācijas
pasākumus – informatīvas un izglītojušas komunikācijas aktivitātes visām sabiedrības grupām,
lai veicinātu sabiedrības iesaistīšanos un līdzdalību sabiedriski politiskajos procesos valstī,
vienlaikus mazinot plaisu starp sabiedrību un valsti, veicinātu pilsonisko un politisko
līdzdalību, kā arī samazināt Latvijas reģionu atrautību no nacionālā līmeņa politisko lēmumu
pieņemšanas centra.
Tādēļ aicinām Saeimas Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisiju, izvērtējot NEPLP locekļu
amata kandidātus, izvērtēt kandidātu līdzšinējo darbību un apņemšanos veicināt medijus kā
demokrātisko vērtību popularizēšanas, sabiedrības informēšanas un izglītošanas instrumentu.
* Šādas stratēģiskās komunikācijas nepieciešamību apliecina virkne datu, tai skaitā pašvaldību
vēlēšanās rekordzemā vēlētāju aktivitāte. Tas var tikt skaidrots ar uzticēšanās krīzi –
sabiedrības pārstāvju neuzticēšanās viens otram, iedzīvotāju neuzticēšanās publiskajai
pārvaldei un iedzīvotāju neticību savai spējai ietekmēt procesus valstī, kas savukārt radījis
kritiski zemu iedzīvotāju pilsonisko un politisko līdzdalību.
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Pēdējās Saeimas vēlēšanās piedalījās 54,56% pilsoņu, pašvaldību vēlēšanas – 34,01%
(iepriekšējās 50,39%, Rīgas domes ārkārtas vēlēšanās – 40,58%), un Eiropas
Parlamenta - 33,53% (Centrālās vēlēšanu komisijas statistika).
Eiropas Sociālā pētījuma rezultāti liecina, ka 9% iedzīvotāju var uzskatīt par pilsoniski
aktīviem (Rietumeiropas valstīs - aptuveni 25%, Skandināvijas valstīs - vismaz 30%),
kā arī to, ka savstarpējā uzticēšanās Latvijā ir 51%, salīdzinājumā ar 88% Norvēģijā.
Saskaņā ar Eirobarometra 89 (2018), iedzīvotāju uzticēšanās īpatsvars valsts pārvaldei
Latvijā ir 31%, kas ir ceturtais sliktākais rādītājs ES, salīdzinājumā ar 50% vidēji ES.
Eirobarometra 94 aptauja Latvijā, kas notika no 2021.gada 12.februāra līdz 18.martam,
apliecina, ka demokrātiskā krīze kļūst arvien nopietnāka Latvijā un lielu lomu tās
pārvarēšanai var spēlēt tieši sabiedriskie mediji.
Eirobarometra 94 aptaujas rezultāti liecina, ka kopš 2020.gada rudens ir būtiski
mainījusies Latvijas pilsoņu apmierinātība ar to, kā Latvijā darbojas demokrātija.
2021.gada sākumā ar to, kā demokrātija darbojas Latvijā, bija apmierināti 45% Latvijas
pilsoņu, bet ar to, kā demokrātija darbojas ES, bija apmierināti 62% Latvijas pilsoņu.
39% Latvijas pilsoņu uzticas tiesai vai Latvijas tiesu sistēmai, 62% uzticas policijai,
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72% uzticas armijai, ceturtā daļa jeb 27% uzticas valsts pārvaldei Latvijā, aptuveni puse
jeb 48% uzticas reģionālā vai vietēja līmeņa institūcijām, 23% - Latvijas valdībai, piektā
daļa jeb 21% uzticas Saeimai, politiskajām partijām uzticas vien 7% Latvijas pilsoņu;
61% Latvijas pilsoņu uzticas Eiropas Savienībai (ES) un 62% - Apvienoto Nāciju
Organizācijai (ANO).
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