Likumprojekts
Grozījumi Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā
Izdarīt Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā (Latvijas Vēstnesis, 2010, 118.nr.; 2011,
103., 144.nr.; 2012, 166.nr.; 2013, 40., 46., 61., 87., 234.nr.; 2014, 92., 225.nr.; 2015, 251.nr.;
2016, 2., 111., 241.nr.; 2017, 242.nr.; 2018, 128.nr.) šādus grozījumus:
1. 18.pants.
Papildināt pantu ar jaunu 4.3 daļu šādā redakcijā:
“(4.3) Izvērtējot informāciju par patieso labuma guvēju, Padome var ņemt vērā, vai:
1) tas apdraud, var apdraudēt vai pagātnē ir radījis draudus sabiedriskajai, kā arī Latvijas
nacionālajai drošībai;
2) tam ir sabiedrisko un Latvijas nacionālo drošību apdraudoši sakari ar pie Eiropas
Savienības, Eiropas Ekonomikas zonas vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas nepiederošu
valstu institūcijām vai ar šo valstu personām vai ar šo valstu tieši vai netieši kontrolētām
personām;
3) tas ir saistīts ar organizētās noziedzības grupējumiem, ārvalstu specdienestiem vai
grupējumiem, kas saistīti ar starptautiskām teroristu organizācijām, vai uztur sakarus ar
personām, kas pieder pie tiem;
4) tas ir notiesāts par noziegumu pret Latvijas valsts neatkarību, teritoriālo vienotību un
konstitucionālo iekārtu.”
Papildināt pantu ar jaunu 4.4 daļu šādā redakcijā:
“(4.4) Pamatojoties uz kompetentās valsts drošības iestādes atzinumu par patieso labuma
guvēju, Padome var pieņemt lēmumu atteikt piešķirt apraides tiesības vai anulēt izsniegto
apraides atļauju elektroniskajam plašsaziņas līdzeklim.”
2. 19.pants.
Papildināt 19.pantu ar jaunu 2.3 daļu šādā redakcijā:
“(23) Izvērtējot informāciju par patieso labuma guvēju, Padome var ņemt vērā, vai:
1) tas apdraud, var apdraudēt vai pagātnē ir radījis draudus sabiedriskajai, kā arī Latvijas
nacionālajai drošībai;
2) tam ir sabiedrisko un Latvijas nacionālo drošību apdraudoši sakari ar pie Eiropas
Savienības, Eiropas Ekonomikas zonas vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas nepiederošu
valstu institūcijām vai ar šo valstu personām vai ar šo valstu tieši vai netieši kontrolētām
personām;
3) tas ir saistīts ar organizētās noziedzības grupējumiem, ārvalstu specdienestiem vai
grupējumiem, kas saistīti ar starptautiskām teroristu organizācijām, vai uztur sakarus ar
personām, kas pieder pie tiem;
4) tas ir notiesāts par noziegumu pret Latvijas valsts neatkarību, teritoriālo vienotību un
konstitucionālo iekārtu.”
Papildināt pantu ar jaunu 2.4 daļu šādā redakcijā:
“(2.4) Pamatojoties uz kompetentās valsts drošības iestādes atzinumu par patieso labuma
guvēju, Padome var pieņemt lēmumu atteikt piešķirt retranslācijas tiesības vai anulēt izsniegto
retranslācijas atļauju elektroniskajam plašsaziņas līdzeklim.”
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3. 22.pants.
Papildināt 22.pantu ar jaunu 4.3 daļu šādā redakcijā:
“(4.3) Izvērtējot informāciju par patieso labuma guvēju, Padome var ņemt vērā, vai:
1) tas apdraud, var apdraudēt vai pagātnē ir radījis draudus sabiedriskajai, kā arī Latvijas
nacionālajai drošībai;
2) tam ir sabiedrisko un Latvijas nacionālo drošību apdraudoši sakari ar pie Eiropas
Savienības, Eiropas Ekonomikas zonas vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas nepiederošu
valstu institūcijām vai ar šo valstu personām vai ar šo valstu tieši vai netieši kontrolētām
personām;
3) tas ir saistīts ar organizētās noziedzības grupējumiem, ārvalstu specdienestiem vai
grupējumiem, kas saistīti ar starptautiskām teroristu organizācijām, vai uztur sakarus ar
personām, kas pieder pie tiem;
4) tas ir notiesāts par noziegumu pret Latvijas valsts neatkarību, teritoriālo vienotību un
konstitucionālo iekārtu.”
Papildināt pantu ar jaunu 4.4 daļu šādā redakcijā:
“(4.4) Pamatojoties uz kompetentās valsts drošības iestādes atzinumu par patieso labuma
guvēju, Padome var pieņemt lēmumu par pakalpojuma pēc pieprasījuma sniegšanas aizliegumu
elektroniskajam plašsaziņas līdzeklim.
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