
Politiskās reklāmas izvietošanas cenas 2022.gada Saeimas vēlēšanu 
priekšvēlēšanu aģitācijas kampaņām 

TV kanālā “iTV” (“Īstas izklaides televīzija”) 
 

Laika Zona Klipa sekundes cena (eur) 

18:00 – 24:00 (Prime Time) 1,8 

24:01 – 17:59 (nonPrime Time) 1,2 

 

Klipa garuma koeficienti 

Klipa garums (sec) Klipa garuma koeficients 

10-15” 1,3 

16-29” 1,2 

30+” 1,0 

 

Apjoma atlaides 

Pasūtītās reklāmas apjoms (eur) Atlaide 

1001-2000 5% 

2001-3000 10% 

3001-4000 15% 

Virs 4000 20% 

 

- Visas cenas un summas ir norādītas bez PVN 

- Cenrādis ir spēkā LV likumā paredzētā pirmsvēlēšanu aģitācijas noteiktā laikā.  

- Cenā nav iekļautas reklāmas materiālu ražošanas izmaksas 

- Minimālā klipa garuma aprēķina vienība – 10 sekundes 

- Politiskā reklāma tiek pārraidīta saņemot 100% priekšapmaksu vismaz 5 darba 

dienas pirms kampaņas sākuma 

- Reklāma, kas izpaužas balotējošās personas intervijā attiecīgā raidījumā līdz 55 

min. tiek noteikta kopējā apjoma summa līdz 2000 eur   

- Reklāma, kas izpaužas balotējošās personas intervijā attiecīgā raidījumā līdz 30 

min. tiek noteikta kopējā apjoma summa līdz 1400 eur   

- Reklāma, kas izpaužas balotējošās personas intervijā attiecīgā 2 vai vairāk 

raidījumos no viena politiskā grupējuma 55 min. 1100 eur par raidījumu, 900 eur 

līdz 30 min. 

-  

Žaklīna Cinovska 

SIA “Riga Pictures Company” valdes locekle 

 

 

 

 



 

 

Politiskās reklāmas izvietošanas cenas 2022.gada Saeimas vēlēšanu 
priekšvēlēšanu aģitācijas kampaņām 

WWW.TVIZKLAIDE.LV 
 

 

Atrašanās vieta Bannera izmērs px Cena par 
dienu (eur) 

Cena par 
nedēļu (eur) 

Cena par 
mēnesi (eur) 

Lapas augša 1000x150 180,00 1100,00 4000,00 

Lapas vidusdaļa 1000x150 120,00 750,00 2500,00 

Lapas apakša 1000x150 120,00 750,00 2500,00 

Lapas labajā pusē 200x300 90,00 500,00 1700,00 

 

 

- Visas cenas un summas ir norādītas bez PVN 

- Maksimālā pieļaujamā rotācija banneriem – 3  

- Cenrādis ir spēkā LV likumā paredzētā pirmsvēlēšanu aģitācijas noteiktā laikā. 

- Cenā nav iekļautas reklāmas materiālu ražošanas izmaksas 

- Politiskā reklāma tiek pārraidīta saņemot 100% priekšapmaksu vismaz 5 darba 

dienas pirms kampaņas sākuma 

 

 

 

Žaklīna Cinovska 

SIA “Riga Pictures Company” valdes locekle 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

 


