
Latvijas valstij ar
kapitālda!u vai-
rākumu piedero-
šais «Lattelecom»
Krievijas propa-
gandas kanālus

ieklāvis savā TVpamata pakā. Taču
ši kompānija ~~nekadnedaris» ko
tādu, kas būtu pret Šādupraksi.

usu
TV KRITIKIS,

japāņu virtuve piedāvā īpa-
šu delikatesi - zivi fugu. Taču tai ir
kāds knifs - ja no zivs ar ķirurģiski
precizitāti neatdala indīgās daļas,
ēšanas rezultāts ir letāls. Teleka-
nāli, kas kopā ar satura nekaitīgā-
ko daļu - filmām, seriāliem un šo-
viem - patērētājiem cel galdā arT
toksiskus melus un propagandu,
būtībā piedāvā to
pašu. Atkal aktu-
alizēts jautājums,
vai aizliegt Krievi-
jas ietekmes ka-
nālu pārraidīšanu
Latvijā. Taču vis-
pirms būtu jājau-
tā, ko darīt, lai at-
celtu aizliegumu
aizliegt. Pirmkārt,
minētie kanāli ju-
ridiski nemaz nav Krievijas kanā-
li - tie ar gudru ziņu reģistrēti Rie-
tumeiropas valstīs, kur tos sargā
visām Eiropas Savienības dalībval-
stīm saistoši tiesību akti. Otrkārt,
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EDGARS RAGINSKlS:
«Tallinas piezīmes. levē-
rojot principu:« edari
citiem [aunul», or. estra
tromboniste sev pare-
dzētās notis vien ārši
espēlēja.»

saskanā ar vienu no tiem - Audio-
vizuāl~ mediju pakalpojumu direk-
tīvu -, kāda kanāla slēgšana iespē-
jama tikai tā dēvētās naida runas,
bet ne melu un propagandas ga-
dījumā, jo abus pēdējos, ja labi pa-
cenšas, ir iespējams uzlūkot arT
kā komentārus un viedokļus, kuru
paušanu aizsargā vārda brīvības
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jā, tieši tā - si!
ja kāds sniedz :;ē
publisku pakal- 6-
pojumu, viņš ne- 0::

var pārdot preci, 8
kas acīmredzami ~
neatbilst marķē- ~._
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jumam vai ir pre-
tējs pakalpojuma
būtībai, taču ne ~
medijos. Tirgotā- ,~

jam, kurš pastāvīgi rāptu pircējus, ~
melnu krāsu regulāri pārdodot kā ~
baltu, ā . ūtu jārē. inās ar likuma Q._

,«_;bardzību, bet televīzijas, kas regu- :r:

Iāri melus izziņo par patiesību, no ~
tā ir labi pasargātas. ~_

Latvijas mediju uzraugi kanālā g-
«Rossija RTR», kas svētdien vēs- ~
tīja, a aprit četri gadi, kopš Kijeva 'n:
«sē a pilsoņu karu Ukrainas dien- :;,
vidaustrumos», pēdējā gada lai- ,~
ā konstatējuši pat piecus ar liku- ~
mu liegtus naida runas gadījumus. G';
Taču ari šādā gadījumā slēqt ka- §
nālu uzreiz nevar, jo tas reģistrēts ~
Zviedrijā. Latvija uz šo valsti par 2
pārkāpumiem ziņojusi, tomēr biro- E2
krātiskā procedūra prasīšot mēne- ~
šus. «Lai arT NEPLP pašlaik aktīvi ~
īsteno visus Latvijas informatīvās ~
telpas aizsardzības pasākumus li- j
kumā noteiktajās robežās, cerī- iQ
bas šādā veidā vien būtiski mainīt ~
situāciju nav lielas,» godīgi atzīst ~

eJ
viens no padomes locekļiern Ivars 0
Āboliņš, kā vienīgo risinājumu ie- !Q
sakot mūsu politiķiem, ņemot vērā ~

Baltijas valstu iekšējo un vēstu-
risko situāciju, pieprasīt ES noteikt
tām īpašu regulējumu, kas dāvātu
plašākas tiesības vērsties pret kaitī-
gajām TV programmām. Taču zinot,
cik «ātri» šādi mehānismi mēdz
darboties, top skaidrs, ka vē1 kādu
laiku dzīvosim tā, kā cilvēks, kura
mājā pastāvīgi nāk kāds svešinieks,
lai ar inficētiem belašiem barotu
daļu viņa ģimenes locekļu, vienlai-
kus allaž bļaustldarnies, ka saim-
nieks ir fašists. VēI vairāk - ar šo
barotāju uz vienu roku ir arTmājas
saimnieka pieaugušais dēls, kurš
turklāt šādu ēdināšanu attaisno kā
pašsaprotamu, jo tā ir izdevīgāk.
Proti, Latvijas valstij ar kapitālda-
lu vairākumu piederošais «Lattele-
~om» Krievijas propagandas kanā-
lus ieklāvis savā TV pamata pakā.
Taču ši kompānija «nekad nedarīs»
ko tādu, kas būtu pret šādu praksi,
jo ir komercuzņēmums, kam jāgā-
dā par peļnu To nupat «RīgaTV24»
paskaidroja «Lattelecom» pado-
mes priekšsēdētājs - kāds Gatis
Kokins, kurš savulaik vadīja partiju,
kas savā programmā solija «iestā-
ties par demokrātisku un caurska-
tāmāku Eiropu». Šāda attieksme
un piedāvājums, protams, nav ne-
kāds fugu japāņu gaumē un pat ne
bei ašs stacijas bufetē, bet atklāts
spļāviens klienta borščā padomju
laika ēdnīcu «kultūras» garā:
gribat - ēdiet, gribat - neēdiet, bet
nekā labāka nebūs.

Protams, ir viedoklis, ka aizIie-
gumi nemaz nav vajadzīgi, jo tie
nelīdzēšot. Pirmkārt, kas gribēšot,
atradīšot veidus, kā aizliegto dabūt
internetā vai satelīttelevīzijā. Otr-
kārt, cilvēki paši drīkstot izvēlēties,
kādus kanālus skatīties, un paši
spējot atsijāt graudus no pelavām.

Populāro apgalvojumu, ka aiz-
liegumi nedarbojas, ja labi grib,
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«Bieži sanāk svl- Kaln
nēt, uzstājoties ar kc
koncertos. Vienu
gadu biju Zosēnos,

kad tur vēlledus bija, bet citur
puķes ziedēja. Katru gadu kaut kas i
notiek! Esmu piedalijies ari Baltā
galdauta pasākumā. Man personīgi :
sirdi nozimigāka svētku diena ir
18. novembris.»

••,~, Saldākas bērzu sulas ir tiem
kokiem, kuri aug pilsētā, ķīmisku
reakciju dē], Laukos augušam ko-
kam cukura daudzums sulā ir ma-
zāks.

«Bez tabu», 20.04 .

ļ+' Rūpnīcas visās automašīnās
apzināti spidometros iebūvē lielā-
ku ātrumu, nekā tas ir patiesTbā.
Patieso automašīnas ātrumu rāda
navigācijas ierīces.

«Zebra», 18.04.

var novest Iīdz absurdam. ja tas derē-
tu kā universāli pielietojams Iīdzeklis,
tad nepastāvētu aizliegumi nepilnga-
dīgajiem tirgot alkoholu, brīvi pārdot
katram ieročus[tā sekas redzam ap-
šaudēs ASV], vadīt transportlldzekļus
bez tiesībām, un tamlīdzīgi. Attiecībā
uz otru argumentu būtu vietā pajau-
tāt: ko darīt, ja toksisko maltīti minē-
to TV kanālu pavāri pasniedz tieši tā-
pēc, ka pietiekami liels skaits klientu,
seviški to, kuri zina tikai vienu valodu
un dzTvo tikai vienā informatīvajā tel-
pā, ideoloģisko piedevu neatpazīst un
apēd? Vai jāturpina pieļaut šādu ēdi-
nāšanu? ja pārtikas apritē konstatē
mazāko produkta bīstamību, to neka-
vējoties izņem no plauktiem. Vai tele-
kompāniju precei ar acīmredzami ne-
gatīvu iespaidu uz visas valsts drošību
būtu jā!auj atrasties apraidē, labi zinot
tās kaitīgumu?
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