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SIA „MG Latgolas Bolss” 

RĪCĪBAS UN ĒTIKAS KODEKSS 

1. Ievads 

SIA „MG Latgolas Bolss” Rīcības kodekss (turpmāk tekstā – Kodekss) nosaka galvenos 

principus, vērtības un profesionālos standartus, lai SIA „MG Latgolas Bolss” kā  

raidorganizācija pildītu savu misiju, uzrunātu cilvēkus labākai dzīves kvalitātei, nodrošinātu 

objektīvas, operatīvas un daudzveidīgas informācijas pieejamību un kalpotu sabiedrības, 

baznīcas interesēm. 

SIA „MG Latgolas Bolss”, ar programmu „Latgales radio”, uzdevums ir veicināt 

demokrātijas, pilsoniskas sabiedrības un garīguma attīstību. Latgales radio pienākums ir 

aizstāvēt cilvēka tiesības.  

Kodekss lietojams kā ceļvedis programmas satura prioritāšu noteikšanā, profesionālo 

standartu un kritēriju labākai izpratnei, arī kā pamats labas žurnālistikas prakses attīstībai. 

Kodekss ietver tikai galvenos principus, kas saistoši ikdienas darbā, to nevar uzskatīt kā 

regulējumu visiem dzīves gadījumiem. Ievērojot mūsu sabiedrības attīstības straujo dinamiku, 

nepieciešamības gadījumā kodekss var tikt mainīts un papildināts. 

Bez tam jāuzsver arī „Latgales radio” loma sociāli atbildīgas žurnālistikas veidošanā. 

Sociālā atbildība ietver medija atbildību politiskajā un reliģiskajā sistēmā, izplatot informāciju, 

veicinot diskusijas. 

2. Juridiskais pamats  

Kodekss atbilst Latvijas likumiem: Latvijas Republikas Satversmei, Elektronisko 

plašsaziņas līdzekļu likumam, likumam Par presi un citiem masu informācijas līdzekļiem, kā arī 

citiem tiesību normatīvajiem aktiem. 

3. Kodeksa pielietošana 

SIA „MG Latgolas Bolss” kodekss ietver galvenos principus, kas saistoši ikdienas darbā, 

ja rodas tāda nepieciešamība, kodekss var tikt mainīts un papildināts.  
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4. SIA „MG Latgolas Bolss” radio programma 

Sniedz ziņas par notikumiem Latgalē, Latvijā, pasaulē un daudzveidīgu informāciju par 

Latgales, Latvijas politisko, sociālo, reliģisko, kultūras un sporta dzīvi. Īpaša loma ir reliģiska 

satura raidījumiem.  

Programmā „Latgolas radio” ir AC formāta programma, kura ietver sevī daudzveidīgu 

mūziku, tostarp latviešu un latgaliešu oriģināldarbus, un ziņas, informatīvi izglītojošus 

raidījumus. Programmā „Latgolas radio” notiek ziņu raidījumi katras stundas sākumā.  

5. Žurnālistu uzdevumi 

Žurnālista galvenais uzdevums ir garantēt sabiedrībai patiesas un pārbaudītas 

informācijas saņemšanu. Tā ir jāpamato ar faktiem, pārbaudītiem informācijas avotiem un 

fiksētiem pierādījumiem (audio ierakstiem, dokumentiem, statistiku u.c.). Žurnālistam pret savu 

auditoriju ir jābūt godīgam, nepieļaujot subjektīvu skatījumu vai spekulatīvu faktu traktējumu. 

Žurnālistam, veidojot raidījumu, jāizvairās no personīgā viedokļa paušanas.  

Ziņu vadītājam, strādājot tiešraidē, jābūt apveltītam ar labām balss dotībām un jālieto 

literāra latviešu vai latgaliešu valoda.  

Kļūdainas ziņas vai informācijas gadījumā tā jāizlabo pēc iespējas ātri, atvainojoties 

klausītājiem. 

Intervija ir mērķtiecīga saruna starp diviem vai vairākiem cilvēkiem ar nolūku iegūt 

informāciju. 

Darbdienās skan apsveikuma koncerts „Soldono stunde”. Šajā raidījumā var daudz 

intensīvāk izmantot klausītāju zvanus, un cita veida interaktivitāti.  

Raidījumā jāievēro sabiedrībā pieņemtās pieklājības normas. Nav pieļaujams izsmiet 

kādu par tā nacionālo, reliģisko vai seksuālo piederību, kā arī personas par to fiziskajiem 

trūkumiem.  

6. Politiķu un varas pārstāvju piedalīšanās raidījumos 

Politiķus un varas pārstāvjus var aicināt uz raidījumiem tad, kad temats un apspriežamā 

problēma prasa politiķu vai varas pārstāvju viedokļus. Žurnālista attieksmei pret dažādām 

politiskām partijām un to pārstāvjiem jābūt neitrālai un objektīvai. Žurnālists nedrīkst paust 

simpātijas vai antipātijas kādai no politiskajām partijām.  

7. Priekšvēlēšanu laiks un aģitācija 

Priekšvēlēšanu laikā politiķu uzstāšanos aģitācijas nolūkā reglamentē Latvijas 

Republikas normatīvie akti.  

8. Bērni radio raidījumos 

Intervējot bērnus, žurnālistam īpaši jāievēro Latvijas Republikas normatīvie akti un ētikas 

normas. Veidojot raidījumus, žurnālistam jārespektē bērna tiesības uz privāto dzīvi, 

korespondences noslēpumu, personas neaizskaramību, nedrīkst aizskart bērna godu un cieņu. 

Žurnālistam aizliegts izplatīt iegūto informāciju par bērnu, kurš kļuvis par nozieguma upuri vai 
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liecinieku, kā arī tādu informāciju, kura bērnam varētu kaitēt tūlīt vai tālākā nākotnē. Nedrīkst 

atklāt bērna personību, ja viņš cietis no vardarbības, seksuālas izmantošanas vai jebkādas citas 

nelikumīgas vai cietsirdīgas un cieņu aizskarošas rīcības. 

9. Audio komerciāli paziņojumi 

Audio komerciālu paziņojumu izmantošanu „Latgales Radio” nosaka Elektronisko 

plašsaziņas līdzekļu likums, Reklāmas likums un citi iekšējie un ārējie normatīvie akti. Audio 

komerciāli paziņojumi tiek atdalīti no pārējās programmas tā, lai tie būtu uzreiz atpazīstami un 

viegli identificējami. „Latgales Radio” nedrīkst reklamēt tabakas izstrādājumus un smēķēšanu, 

kā arī alkoholiskos dzērienus un to dzeršanu. 

10. Attieksme pret reliģiju 

Ņemot vērā Rēzeknes-Aglonas diecēzes un klausītāju auditorijas vēlmes, „Latgales 

Radio” katru dienu tiek nodrošināta reliģiska satura uzruna, lūgšanas tiem klausītājiem, kuriem 

nav iespējas nokļūt līdz baznīcai.  

11. Radio internetā  

„Latgales Radio” nodrošina savu skanējumu arī internetā.  

12. Amatpersonu sniegtie ziņojumi „Latgales Radio” programmās 

„Latgales Radio” ir pienākums ārkārtas situācijās, atbilstoši Latvijas Republikas 

normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai, dot iespēju attiecīgajām amatpersonām sniegt ziņojumus 

iedzīvotājiem. 

 


