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Rīga, 29.okt., NOZARE.LV. Uzticot virszemes televīzijas apraidi vairākiem komersantiem, valstij var 
nākties pašai maksāt par šī pakalpojuma nodrošināšanu, uzskata "Lattelecom" padomes 
priekšsēdētājs Gatis Kokins.
 Intervijā Latvijas Radio Kokins šorīt brīdināja, ka virszemes apraides sadalīšana vairākiem 
komersantiem var piedzīvot līdzīgu neveiksmi kā fotoradaru ieviešana, proti, var izrādīties, ka tā nav izdevīgi 
nevienam.
 Kā piemērus Kokins minēja Somiju, kur virszemes apraides komersanti strādā ar zaudējumiem, un 
Īriju, kur visi trīs virszemes apraides komersanti pārstājuši raidīt un izdevumi gulstas uz valdības 
pleciem.
 Viņš uzsvēra, ka nopietna konkurence, kas ir izdevīga patērētājiem, TV apraides tirgū ir jau 
patlaban – virszemes apraide konkurē ar satelīttelevīziju un kabeļtelevīziju. Pastāv risks, ka, sadalot 
virszemes apraidi starp vairākiem komersantiem, tā tiks novājināta un tiks radītas priekšrocības citām 
platformām, uzskata "Lattelecom" padomes priekšsēdētājs.
 Zaudētājs šādā gadījumā būšot arī skatītājs – ja lētākajā virszemes apraidē komersanti būs spiesta 
rādīt ļoti lētas programmas, skatītājam būs mazāka izvēle un viņš būs spiest izvēlēties dārgāko 
kabeļtelevīziju vai satelīttelevīziju.
 Vienlaikus gan Kokins atzina, ka virszemes apraide būs aktuāla vēl tikai kādus astoņus gadus. 
Attīstoties tehnoloģijām, spēcīga alternatīva tai būs 4G un internets, uzskata Kokins.
 Ja arī "Lattlecom" zaudētu konkursā par virszemes apraidi no 2014.gada, kompānija palikšot 
televīzijas tirgū, attīstot interneta TV platformu un interaktīvo televīziju.
 Kokins norādīja, ka līdzšinējais pierastais TV modelis sāk strādāt arvien sliktāk, jo internetā un 
interaktīvajā televīzijā cilvēki izvēlas skatīties tikai to, kas viņus interesē, nevis reklāmu. Viņš 
prognozēja, ka nākotnē televīzija būs līdzīga videonomai – raidījumu saraksts, no kura skatītāji izvēlas. Pēc 
klasiskā modeļa, raidot no rīta līdz vakaram, strādāšot vairs tikai sabiedriskā televīzija.
 Kā ziņots, Saeimas Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija izskata grozījumus Elektronisko 
plašsaziņas līdzekļu likumā (EPLL), kas noteiks, cik komersantu būs tiesīgi veidot telekanālu paketes un 
pārdot tās maksas virszemes apraidē no 2014.gada 1.janvāra.
 Komisija vēl nav izlēmusi, kuru no diviem variantiem iekļaut likumā, proti, rīkot konkursu uz viena 
vai vairāk nekā viena operatora tiesībām komplektēt un skatītājiem piedāvāt maksas saturu 
virszemes apraidē. Deputāti jau vairākas reizes ir uzklausījuši nozares pārstāvju argumentus par labu katram 
variantam.
 Ir izskanējis viedoklis, ka vairāki operatori nav vajadzīgi kā konkurences veicinošs solis, jo 
konkurence jau pastāvot starp virszemes apraidi un vismaz vienu satelīttelevīzijas operatoru tajās vietās, kur 
nav nekāda veida kabeļu vai interneta televīzijas skatīšanas iespējas.
 Savukārt nozares pārstāvji, kas uzskata, ka vajadzīgs vairāk nekā viens operators, ar Latvijas 
Telekomunikāciju asociācijas prezidentu un maksas televīzijas operatora "Baltcom TV" padomes 
priekšsēdētāju Pēteri Šmidri priekšgalā uzskata, ka, atstāt virszemes apraidi vienam operatoram, kuram ir arī 
fiksētā tīkla maksas televīzija, nozīmētu virszemes maksas klientu pakāpenisku novirzīšanu uz 
fiksēto pakalpojumu.
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