Rīgā, 2016.gada 10.novembrī
LĒMUMS Nr.243
Par administratīvā soda uzlikšanu
Administratīvā pārkāpuma lietā Nr.AP/2016/6-7/6
Izskatot 2016.gada 7.jūlijā uzsākto administratīvā pārkāpuma lietu par iespējamo Latvijas
Administratīvo pārkāpumu kodeksa 201.5 panta devītajā daļā paredzētā administratīvā pārkāpuma
izdarīšanu elektroniskā plašsaziņas līdzekļa SIA “MANS RADIO”, reģ.Nr.44103072732
(turpmāk – MANS RADIO) programmā “Radio TEV”, apraides atļaujas Nr.AA-039/1 (turpmāk
– Programma), Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome (turpmāk – Padome) šādā
sastāvā: Padomes priekšsēdētāja A.Dulevska, Padomes priekšsēdētāja vietniece D.Ķezbere
Padomes locekļi: A.Dimants, D.Mjartāns, I.Zviedris, piedaloties Mans Radio pārstāvim Edgaram
Briedim,
konstatē:
[1] Pārbaudot MANS RADIO iesniegtos Programmas ierakstus par periodu no 2016.gada
21.marta līdz 2016.gada 27.martam, Padome konstatēja, ka:
[1.1] 2016.gada 21.martā:
 Līdz plkst. 8:42:27 atskaņots muzikāls darbs.
 Plkst. 8:42:27 – 8:42:31 atskaņots u.c. ziņas1 “Es klausos Radio TEV” pieteikums.
 Plkst. 8:42:31 – 8:43:38 raidījuma vadītājs informē, ka notiks izloze un kas tiks
dāvināts, un kas ir laimējis izlozēto balvu. Raidījuma vadītājs izlozē dāvanu no
veselības studijas Saule.
 Plkst. 8:42:38 – 8:42:43 atskaņots muzikāls džingls.
 Plkst. 8:42:43 – 8:45:13 atskaņota raidījuma vadītāja telefonsaruna ar laimējušo
personu.
 Plkst. 8:45:14 – 8:45:17 atskaņoti aplausi un ovācijas, un fona mūzika.
 Plkst. 8:45:17 – 8:46:00 atskaņots paziņojums: “Dabas spēks jūsu veselībai pašā
Rīgas sirdī, pretī cirkam. Dabīgi produkti veselībai, peptīdu bioregulatori, pirts
lietas, kā arī piedāvājam dermatologa, biorezonanses, diagnostikas pakalpojumus,
saules masāžas. Mūsu pirtnieki palīdzēs jums rast dvēseliskā un fiziskā ķermeņa
harmoniju, līdzsvaru. Veselības studija Saule atrodas Merķeļa ielā 11, Rīgā un ir arī
tel.nr. 28442700, ir arī mājaslapa, saukšu tā, lai var saprast kā jāraksta
MANS RADIO Programmas uzskaites žurnāla izrakstā norāda, ka u.c. ziņas ir programmas sastāvdaļa (nozaru
aktualitātes un tiešais ēters no studijas).
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www.peptide-revitalizacion.com – tā ir mājaslapa, kurā visu informāciju arī pats
varēsi atrast.”
 Plkst. 8:46:00 – 8:46:27 atskaņots u.c. ziņas “Es klausos Radio TEV” atteikums.
 No plkst. 8:46:27 atskaņots muzikāls darbs.
 Līdz plkst. 9:23:28 atskaņots muzikāls darbs.
 Plkst. 9:23:28 – 8:23:32 atskaņots u.c. ziņas “Es klausos Radio TEV” pieteikums.
 Plkst. 9:23:32 – 9:24:16 raidījuma vadītājs informē, ka notiks izloze un kas tiks
dāvināts, un kas ir laimējis izlozēto balvu. Raidījuma vadītājs ielūgumus uz
Latviskajiem pirts un medus svētkiem.
 Plkst. 9:24:16 – 9:24:20 atskaņots muzikāls džingls.
 Plkst. 9:24:21 – 9:25:34 atskaņota raidījuma vadītāja telefonsaruna ar laimējušo
personu.
 Plkst. 9:25:35 – 9:25:38 atskaņoti aplausi un ovācijas, un fona mūzika.
 Plkst. 9:25:38 – 9:26:11 atskaņots paziņojums: “Latviskie pirts un medus svētki
notiks 9. un 10.jūlijā Latvijas Etnogrāfiskajā brīvdabas muzejā Rīgā. Visu dienu
būs pirtošanās, masāžas, pirts slotu siešanas meistarklases, tikšanās ar
dziedniekiem, astrologiem, radošās darbnīcas, biškopju, amatnieku un bitenieku
tirdziņš. Ikviens pasākuma apmeklētājs ir aicināts 9.jūlijā sagaidīt saulrietu ar
dziesmām un dejām Latviskajos pirts un medus svētkos. Vairāk informācijas meklē
www.latvijaspirts.lv”
 Plkst. 9:26:11 – 9:26:38 atskaņots u.c. ziņas “Es klausos Radio TEV” atteikums.
 No plkst. 9:26:38 atskaņots muzikāls darbs.
 Līdz plkst. 10:40:39 atskaņots muzikāls darbs.
 Plkst. 10:40:39 – 10:40:42 atskaņots u.c. ziņas “Es klausos Radio TEV”
pieteikums.
 Plkst. 10:40:43 – 10:41:09 raidījuma vadītājs informē, ka notiks izloze un kas tiks
dāvināts, un kas ir laimējis izlozēto balvu. Raidījuma vadītājs izlozē Pērnes Long
Chips.
 Plkst. 10:41:09 – 10:41:12 atskaņots muzikāls džingls.
 Plkst. 10:41:13 – 10:42:10 atskaņota raidījuma vadītāja telefonsaruna ar laimējušo
personu.
 Plkst. 10:42:10 – 10:42:13 atskaņoti aplausi un ovācijas, un fona mūzika.
 Plkst. 10:42:13 – 10:42:55 atskaņots paziņojums: “Jā, nu dažkārt gadās otrādi, kāds
piereģistrējās, gaida un nesagaida zvanu, Agnese piereģistrējās un nemaz negaidīja,
ka mēs piezvanīsim, un pārsteidzām praktiski nesagatavotu. Agnese, vēlreiz
sveicieni Tev un apsveicu, Long Chips – garšīgie Pērnes čipsi ir praktiski jau tavā
rīcībā. Jā, jau vairāk nekā 23 gadus Latvijā top, iespējams, garākie čipsi pasaulē.
Kādreiz tos saucām par Pērnes kartupeļu plāksnītēm, tagad čipsu nosaukums ir
Pērnes Long Chips un tur jau tā lieta, ka mainījies tikai nosaukums, garšas kvalitāte
ir un paliek nemainīgi laba. Pie veikala plaukta neapmulsti, ja vēlies kartupeļu
plāksnītes, izvēlies Pērnes Long Chips.”
 Plkst. 10:42:55 – 10:43:21 atskaņots u.c. ziņas “Es klausos Radio TEV” atteikums.
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 No plkst. 10:43:21 atskaņots muzikāls darbs.
 Līdz plkst. 11:42:11 atskaņots muzikāls darbs.
 Plkst. 11:42:11 – 11:42:15 atskaņots u.c. ziņas “Es klausos Radio TEV”
pieteikums.
 Plkst. 11:42:15 – 11:43:02 raidījuma vadītājs informē, ka notiks izloze un kas tiks
dāvināts, un kas ir laimējis izlozēto balvu. Raidījuma vadītājs izlozē dāvanu no
veikala Stambula.
 Plkst. 11:43:02 – 11:43:07 atskaņots muzikāls džingls.
 Plkst. 11:43:07 – 11:44:10 atskaņota raidījuma vadītāja telefonsaruna ar laimējušo
personu.
 Plkst. 11:44:10 – 11:44:13 atskaņoti aplausi un ovācijas, un fona mūzika.
 Plkst. 11:44:13 – 11:44:45 atskaņots paziņojums: “Nu lūk, Liāna ir laimējusi
veselīgu, super veselīgu maizes koka sīrupu no veikala Stambula, kurš ir pirmais
turku halal veikals Latvijā. Turku saldumi, garšvielas un eļļas, desas, desiņas un
gaļa, melnās tējas dažādība, arī glāzes un tējkannas, kafija un kafijas kanniņas. Viss
atrodams ir Rīgā, Brīvības ielā 95. Turku ēdienus vari baudīt arī kebabnīcā Brīvības
93, katru dienu un visu diennakti gaidām jūs arī mūsu Istambul kebabish, Elizabetes
95.”
 Plkst. 11:44:45 – 11:45:12 atskaņots u.c. ziņas “Es klausos Radio TEV” atteikums.
 No plkst. 11:45:12 atskaņots muzikāls darbs.
 Līdz plkst. 12:43:11 atskaņots muzikāls darbs.
 Plkst. 12:43:11 – 12:43:15 atskaņots u.c. ziņas “Es klausos Radio TEV”
pieteikums.
 Plkst. 12:43:15 – 12:44:04 raidījuma vadītājs informē, ka notiks izloze un kas tiks
dāvināts, un kas ir laimējis izlozēto balvu. Raidījuma vadītājs izlozē dāvanu karti
no Rīgas 1. Tālmācības vidusskolas.
 Plkst. 12:44:04 – 12:44:08 atskaņots muzikāls džingls.
 Plkst. 12:44:08 – 12:45:29 atskaņota raidījuma vadītāja telefonsaruna ar laimējušo
personu.
 Plkst. 12:45:29 – 12:45:32 atskaņoti aplausi un ovācijas, un fona mūzika.
 Plkst. 12:45:32 – 12:46:03 atskaņots paziņojums: “Rīgas 1. Tālmācības vidusskola
piedāvā iespēju ikvienam iegūt vidējo izglītību internetā. Skolas absolventi iegūst
Latvijā akreditētu izglītības iestādes atestātu, kas dod iespēju turpināt studijas
augstskolās gan Latvijā, gan pasaulē. Individuāls mācību grafiks, kas dod iespēju
apvienot mācības ar darbu un profesionālu sportu. Vairāk informācijas mājaslapā
www.r1tv.lv vai arī zvanot pa tālruni 20212200.”
 Plkst. 12:46:04 – 12:46:31 atskaņots u.c. ziņas “Es klausos Radio TEV” atteikums.
 No plkst. 12:46:31 atskaņots muzikāls darbs.
 Līdz plkst. 13:53:06 izvietots reklāmas bloks.
 Plkst. 13:53:06 – 13:53:20 atskaņots džingls, kas atdala reklāmas bloku no citām
programmas daļām.
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 Plkst. 13:53:21 – 13:53:25 atskaņots u.c. ziņas “Es klausos Radio TEV”
pieteikums.
 Plkst. 13:53:25 – 13:54:01 raidījuma vadītājs informē, ka notiks izloze un kas tiks
dāvināts, un kas ir laimējis izlozēto balvu. Raidījuma vadītājs izlozē kafiju Melna.
 Plkst. 13:54:02 – 13:54:06 atskaņots muzikāls džingls.
 Plkst. 13:54:06 – 13:55:14 atskaņota raidījuma vadītāja telefonsaruna ar laimējušo
personu.
 Plkst. 13:55:14 – 13:55:17 atskaņoti aplausi un ovācijas, un fona mūzika.
 Plkst. 13:55:17 – 13:55:40 atskaņots paziņojums: “Kafija Melna tiek grauzdēta
tepat Latvijā, Baltijā lielākajā un modernākajā kafijas ražotnē. Divdesmit gadu
garumā meistari izstrādājuši īpašas receptes, arvien meklējot jaunas un vislabākās
Melna Coffee garšas nianses. Šādas kafijas tasīte spēj pārvērst ikdienu mazos
svētkos. Kafija Melna – svaigi grauzdēta tepat, tepat Latvijā.”
 Plkst. 13:55:40 – 13:56:07 atskaņots u.c. ziņas “Es klausos Radio TEV” atteikums.
 No plkst. 13:56:07 atskaņots muzikāls darbs.
 Līdz plkst. 14:42:58 atskaņots muzikāls darbs.
 Plkst. 14:42:58 – 14:43:02 atskaņots u.c. ziņas “Es klausos Radio TEV”
pieteikums.
 Plkst. 14:43:02 – 14:43:35 raidījuma vadītājs informē, ka notiks izloze un kas tiks
dāvināts, un kas ir laimējis izlozēto balvu. Raidījuma vadītājs izlozē dāvanu karti
no zobārstniecības Dental Art.
 Plkst. 14:43:35 – 14:43:40 atskaņots muzikāls džingls.
 Plkst. 14:43:40 – 14:44:51 atskaņota raidījuma vadītāja telefonsaruna ar laimējušo
personu.
 Plkst. 14:44:51 – 14:44:54 atskaņoti aplausi un ovācijas, un fona mūzika.
 Plkst. 14:44:54 – 14:45:24 atskaņots paziņojums: “Svetlana tikko laimēja 10 euro
dāvanu karti no zobārstniecības Dental Art, kura izaicina, bet ne tikai izaicina, toties
arī aicina uz pavasara tehnisko apskati. Nāc ciemos un uzzini vai visas problēmas
ir savās vietās. Mūsu zobārsti, higiēnisti, protēzisti, implantologi ir tavā rīcībā, kā
arī 10 euro atlaide pirmajam zobārsta apmeklējumam. Uzzini vairāk dentalart.lv.”
 Plkst. 14:45:24 – 14:45:51 atskaņots u.c. ziņas “Es klausos Radio TEV” atteikums.
 No plkst. 14:45:51 atskaņots muzikāls darbs.
 Līdz plkst. 15:37:23 atskaņots muzikāls darbs.
 Plkst. 15:37:23 – 15:37:26 atskaņots u.c. ziņas “Es klausos Radio TEV”
pieteikums.
 Plkst. 15:37:27 – 15:38:03 raidījuma vadītājs informē, ka notiks izloze un kas tiks
dāvināts, un kas ir laimējis izlozēto balvu. Raidījuma vadītājs izlozē ielūgumus uz
pasākumu Vasara sākas Valmierā.
 Plkst. 15:38:03 – 15:38:08 atskaņots muzikāls džingls.
 Plkst. 15:38:08 – 15:39:41 atskaņota raidījuma vadītāja telefonsaruna ar laimējušo
personu.
 Plkst. 15:39:41 – 15:39:43 atskaņoti aplausi un ovācijas, un fona mūzika.
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 Plkst. 15:39:43 – 15:40:16 atskaņots paziņojums: “Nu lūk, 21.maijs ir tā diena, kad
Lauma ar saviem 3 draugiem dosies uz Valmieru, kur jau no plkst. 16:00 līdz pat
agram, agram rītam Valmieras pils estrādē norisināsies vērienīgs vasaras atklāšanas
pasākums Vasara sākas Valmierā. Pasākumā uzstāsies populārākie Latvijas
mākslinieki un grupas: Klaidonis, Galaktika, Bet Bet, Olas, Rasels un daudz, daudz
citi mākslinieki. Pirmās 500 biļetes pieejamas tikai par 7 euro bezrindas.lv
mājaslapā.”
 Plkst. 15:40:16 – 15:40:43 atskaņots u.c. ziņas “Es klausos Radio TEV” atteikums.
 No plkst. 15:40:43 atskaņots muzikāls darbs.
 Līdz plkst. 16:49:18 atskaņots muzikāls darbs.
 Plkst. 16:49:18 – 16:49:22 atskaņots u.c. ziņas “Es klausos Radio TEV”
pieteikums.
 Plkst. 16:49:22 – 16:50:05 raidījuma vadītājs informē, ka notiks izloze un kas tiks
dāvināts, un kas ir laimējis izlozēto balvu. Raidījuma vadītājs izlozē produktus no
SIA “Iecavnieks & Co”
 Plkst. 16:50:05 – 16:50:09 atskaņots muzikāls džingls.
 Plkst. 16:50:10 – 16:51:45 atskaņota raidījuma vadītāja telefonsaruna ar laimējušo
personu.
 Plkst. 16:51:45 – 16:51:48 atskaņoti aplausi un ovācijas, un fona mūzika.
 Plkst. 16:51:48 – 16:52:17 atskaņots paziņojums: “SIA “Iecavnieks & Co” piedāvā
auksti spiestas rapšu, linsēklu, kaņepju eļļas, smalcinātas un veselas linsēklas,
kaņepju pavalgu, tautā sauktu arī par kaņepju staku un visi Iecavnieks ražotie
produkti satur organismam vērtīgās, nepiesātinātās taukskābes, omega 3, omega 6,
kā arī, protams, omega 9. Iecavnieks ražoto auksti spiesto rapšu eļļu var izmantot
arī cepšanai un produkti nesatur E vielas, piedevas, alergēnus un ĢMO.”
 Plkst. 16:52:17 – 16:52:44 atskaņots u.c. ziņas “Es klausos Radio TEV” atteikums.
 No plkst. 16:52:44 atskaņots muzikāls darbs.
 Līdz plkst. 17:40:04 atskaņots muzikāls darbs.
 Plkst. 17:40:04 – 17:40:07 atskaņots u.c. ziņas “Es klausos Radio TEV”
pieteikums.
 Plkst. 17:40:08 – 17:40:53 raidījuma vadītājs informē, ka notiks izloze un kas tiks
dāvināts, un kas ir laimējis izlozēto balvu. Raidījuma vadītājs izlozē dāvanu no
atpūtas kompleksa Turbas.
 Plkst. 17:40:53 – 17:40:57 atskaņots muzikāls džingls.
 Plkst. 17:40:58 – 17:42:22 atskaņota raidījuma vadītāja telefonsaruna ar laimējušo
personu.
 Plkst. 17:42:22 – 17:42:25 atskaņoti aplausi un ovācijas, un fona mūzika.
 Plkst. 17:42:25 – 17:42:57 atskaņots paziņojums: “Atpūtas komplekss Turbas
atrodas 35 km attālumā no Rīgas, Mazās Juglas krastā. Turbās iespējams rīkot
seminārus, konferences, svinības un brīvdabas pasākumus. Turbās viesu rīcībā ir
viesnīca, viesu nams, labiekārtota un labi aprīkota teritorija pasākumu rīkošanai ar
lielākām un mazākām nojumēm, dažādu veidu un ietilpības pirtīm, āra džakuzi arī
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ir pieejams un pieejamas brīvdienu mājas un kempingi, un gaidām, gaidām tevi
Turbās. www.turbas.lv.”
 Plkst. 17:42:57 – 17:43:24 atskaņots u.c. ziņas “Es klausos Radio TEV” atteikums.
 No plkst. 17:43:24 atskaņots muzikāls darbs.
 Līdz plkst. 18:42:15 atskaņots muzikāls darbs.
 Plkst. 18:42:15 – 18:42:19 atskaņots u.c. ziņas “Es klausos Radio TEV”
pieteikums.
 Plkst. 18:42:19 – 18:43:06 raidījuma vadītājs informē, ka notiks izloze un kas tiks
dāvināts, un kas ir laimējis izlozēto balvu. Raidījuma vadītājs izlozē dāvanu karti
no Gigant.
 Plkst. 18:43:06 – 18:43:10 atskaņots muzikāls džingls.
 Plkst. 18:43:10 – 18:44:18 atskaņota raidījuma vadītāja telefonsaruna ar laimējušo
personu.
 Plkst. 18:44:18 – 18:44:21 atskaņoti aplausi un ovācijas, un fona mūzika.
 Plkst. 18:44:21 – 18:44:45 atskaņots paziņojums: “Mēbeļu veikals noliktava Gigant
piedāvā mēbeles visā Latvijā, no Liepājas līdz Daugavpilij un no Rēzeknes līdz
Cēsīm. Gigant – tās ir mēbeles par ražotāju cenām un visplašākajā izvēlē. Mēbeles
var iegādāties interneta veikalā www.gigantmebeles.lv, kur arī var iepazīties ar
aktuālākajiem
piedāvājumiem,
tā
kā
vari
droši
jau
pierakstīt
www.gigantmebeles.lv.”
 Plkst. 18:44:45 – 18:45:12 atskaņots u.c. ziņas “Es klausos Radio TEV” atteikums.
 No plkst. 18:45:12 atskaņots muzikāls darbs.
 Līdz plkst. 19:48:46 atskaņots muzikāls darbs.
 Plkst. 19:48:46 – 19:48:49 atskaņots u.c. ziņas “Es klausos Radio TEV”
pieteikums.
 Plkst. 19:48:50 – 19:49:28 raidījuma vadītājs informē, ka notiks izloze un kas tiks
dāvināts, un kas ir laimējis izlozēto balvu. Raidījuma vadītājs izlozē biļetes uz
pasaules čempionāta Moto Freestyle Latvijas Grand Prix.
 Plkst. 19:49:28 – 19:49:32 atskaņots muzikāls džingls.
 Plkst. 19:49:33 – 19:50:40 atskaņota raidījuma vadītāja telefonsaruna ar laimējušo
personu.
 Plkst. 19:50:40 – 19:50:43 atskaņoti aplausi un ovācijas, un fona mūzika.
 Plkst. 19:50:43 – 19:51:21 atskaņots paziņojums: “2016.gada 15.oktobrī Arēnā
Rīga atgriežas pasaules čempionāta Moto Freestyle Latvijas Grand Prix izcīņa.
Pasaules čempionāts Moto Freestyle tradicionāli norisinās 9 – 10 posmu izcīņā, no
kuriem viens posms 15.oktobrī notiks Rīgā. Un sacensību sākums ir paredzēts plkst.
19:00, taču arēna durvis vērs jau plkst. 17:00, kad pirms pasākuma notiks Pit Party.
Un ja arī tu vēlies doties 15.oktobrī uz pasaules čempionātu Moto Freestyle Latvijas
Grand Prix, tad biļetes meklē bilesuserviss.lv.”
 Plkst. 19:51:21 – 19:51:49 atskaņots u.c. ziņas “Es klausos Radio TEV” atteikums.
 No plkst. 19:51:49 atskaņots muzikāls darbs.
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[1.2] 2016.gada 22.martā:
 Līdz plkst. 8:44:32 atskaņots muzikāls darbs.
 Plkst. 8:44:32 – 8:44:36 atskaņots u.c. ziņas “Es klausos Radio TEV” pieteikums.
 Plkst. 8:44:36 – 8:43:38 raidījuma vadītājs informē, ka notiks izloze un kas tiks
dāvināts, un kas ir laimējis izlozēto balvu. Raidījuma vadītājs izlozē kafiju Melna.
 Plkst. 8:45:17 – 8:45:21 atskaņots muzikāls džingls.
 Plkst. 8:45:21 – 8:46:13 atskaņota raidījuma vadītāja telefonsaruna ar laimējušo
personu.
 Plkst. 8:45:14 – 8:46:13 atskaņoti aplausi un ovācijas, un fona mūzika.
 Plkst. 8:46:13 – 8:46:39 atskaņots paziņojums: “Kafija Melna tiek grauzdēta tepat
Latvijā, Baltijā lielākajā un modernākajā kafijas ražotnē. Divdesmit gadu garumā
meistari izstrādājuši īpašas receptes, arvien meklējot jaunas vislabākās Melna
Coffee garšas nianses. Šādas kafijas tasīte spēj pārvērst ikdienu mazos svētkos.
Kafija Melna – svaigi grauzdēta tepat Latvijā.”
 Plkst. 8:46:39 – 8:47:06 atskaņots u.c. ziņas “Es klausos Radio TEV” atteikums.
 No plkst. 8:47:06 atskaņots muzikāls darbs.
 Līdz plkst. 9:11:51 atskaņots muzikāls darbs.
 Plkst. 9:11:51 – 9:11:55 atskaņots u.c. ziņas “Es klausos Radio TEV” pieteikums.
 Plkst. 9:11:55 – 9:12:33 raidījuma vadītājs informē, ka notiks izloze un kas tiks
dāvināts, un kas ir laimējis izlozēto balvu. Raidījuma vadītājs izlozē vienreiz
lietojamos alkometrus.
 Plkst. 9:12:33 – 9:12:36 atskaņots muzikāls džingls.
 Plkst. 9:12:36 – 9:13:59 atskaņota raidījuma vadītāja telefonsaruna ar laimējušo
personu.
 Plkst. 9:13:59 – 9:14:03 atskaņoti aplausi un ovācijas, un fona mūzika.
 Plkst. 9:14:03 – 9:14:41 atskaņots paziņojums: “Un kā tu pārbaudi sevi nākamajā
rītā pēc alkohola lietošanas? Sajūtas labas, bet promiles vēl var būt. Neriskē ar
tiesībām, Roviko piedāvā Alcoscan alkometrus privātai lietošanai, kā arī uzņēmumu
un pat policijas vajadzībām. Precīzi, ātri un uzticami. Pieejami Roviko veikalos
tirdzniecības centrā Rīga Plaza un Domina, kā arī Statoil degvielas uzpildes stacijās
visā Latvijā. Alcoscan alkometri paredzēti arī drošai braukšanai ikvienā dzīves
situācijā. Vairāk informāciju var atrast mājaslapā alcoscan.lv”
 Plkst. 9:14:41 – 9:15:08 atskaņots u.c. ziņas “Es klausos Radio TEV” atteikums.
 No plkst. 9:15:08 atskaņots muzikāls darbs.
 Līdz plkst. 10:22:47 atskaņots muzikāls darbs.
 Plkst. 10:22:47 – 10:22:51 atskaņots u.c. ziņas “Es klausos Radio TEV”
pieteikums.
 Plkst. 10:22:51 – 10:23:50 raidījuma vadītājs informē, ka notiks izloze un kas tiks
dāvināts, un kas ir laimējis izlozēto balvu. Raidījuma vadītājs izlozē āvanu no
veselības studijas Saule.
 Plkst. 10:23:50 – 10:23:54 atskaņots muzikāls džingls.
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 Plkst. 10:23:55 – 10:24:49 atskaņota raidījuma vadītāja telefonsaruna ar laimējušo
personu.
 Plkst. 10:24:49 – 10:24:51 atskaņoti aplausi un ovācijas, un fona mūzika.
 Plkst. 10:24:51 – 10:25:34 atskaņots paziņojums: “Paldies, Jurģi, paldies! Un Jurģis
ir saņēmis balvu no veselības studijas Saule, dabas spēks arī Jurģa veselībai, pašā
Rīgas sirdī – pretī cirkam. Dabīgi produkti veselībai, peptīdu bioregulatori, pirts
lietas, kā arī piedāvājam dermatologa, biorezonanses, diagnostikas pakalpojumus,
saules masāžas. Mūsu pirtnieki palīdzēs arī Tev Jurģi rast dvēseliskā un fiziskā
ķermeņa harmoniju, līdzsvaru. Veselības studija Saule Merķeļa ielā 11, Rīgā, ir arī
tel.nr. 28442700 un ir arī mājaslapa, kuru es parasti labprāt nolasu latviešu burtiem,
lai vēl labāk varētu saprast – peptide-revitalizacion.com.”
 Plkst. 10:25:34 – 10:26:01 atskaņots u.c. ziņas “Es klausos Radio TEV” atteikums.
 No plkst. 10:26:01 atskaņots muzikāls darbs.
 Līdz plkst. 11:42:08 atskaņots muzikāls darbs.
 Plkst. 11:42:08 – 11:42:12 atskaņots u.c. ziņas “Es klausos Radio TEV”
pieteikums.
 Plkst. 11:42:12 – 11:42:50 raidījuma vadītājs informē, ka notiks izloze un kas tiks
dāvināts, un kas ir laimējis izlozēto balvu. Raidījuma vadītājs izlozē dāvanu no
Saules kredīts.
 Plkst. 11:42:50 – 11:42:54 atskaņots muzikāls džingls.
 Plkst. 11:42:54 – 11:43:40 atskaņota raidījuma vadītāja telefonsaruna ar laimējušo
personu.
 Plkst. 11:43:40 – 11:43:43 atskaņoti aplausi un ovācijas, un fona mūzika.
 Plkst. 11:43:43 – 11:44:25 atskaņots paziņojums: “Saules kredīts dāvāja Merģerim
tikko Galactico dāvanu karti 15 euro vērtībā. Noformējot aizdevumu uz 12, 24 vai
36 mēnešiem to var atdot jebkurā sev izdevīgā laikā, maksājot tikai par aizdevuma
faktisko izmantošanas termiņu. Sauleskredits.lv piedāvā iespēju atmaksāt
aizdevumu pa daļām. Šobrīd pieejama pavasara akcija – samazinātas procentu
likmes. Zvani 67315002 vai apmeklē mājaslapu sauleskredits.lv. Aizņemies
atbildīgi izvērtējot savas iespējas atdot kredītu.”
 Plkst. 11:44:26 – 11:44:53 atskaņots u.c. ziņas “Es klausos Radio TEV” atteikums.
 No plkst. 11:44:53 atskaņots muzikāls darbs.
 Līdz plkst. 12:45:21 atskaņots muzikāls darbs.
 Plkst. 12:45:21 – 12:45:24 atskaņots u.c. ziņas “Es klausos Radio TEV”
pieteikums.
 Plkst. 12:45:24 – 12:45:59 raidījuma vadītājs informē, ka notiks izloze un kas tiks
dāvināts, un kas ir laimējis izlozēto balvu. Raidījuma vadītājs izlozē dāvanu no
Gigant.
 Plkst. 12:45:59 – 12:46:03 atskaņots muzikāls džingls.
 Plkst. 12:46:04 – 12:47:13 atskaņota raidījuma vadītāja telefonsaruna ar laimējušo
personu.
 Plkst. 12:47:13 – 12:47:16 atskaņoti aplausi un ovācijas, un fona mūzika.
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 Plkst. 12:47:16 – 12:47:53 atskaņots paziņojums: “Nu redz, mums ir arī tādi
cilvēciņi, kas staigā riņķī un pie viņiem arī ir iespējams reģistrēties. Kristas
gadījumā ir ļoti veiksmīgi, jo viņa laimējusi veikala noliktavas Gigant dāvanu karti
30 euro vērtībā, starp citu, mēbeļu veikals noliktava Gigant piedāvā mēbeles visā
Latvijā, no Liepājas līdz Daugavpilij un no Rēzeknes līdz Cēsīm. Gigant – tās ir
mēbeles par ražotāju cenām un visplašākajā izvēlē. Mēbeles var iegādāties interneta
veikalā www.gigantmebeles.lv, kur arī Tu vari iepazīties ar aktuālākajiem
piedāvājumiem, www.gigantmebeles.”
 Plkst. 12:47:53 – 12:48:20 atskaņots u.c. ziņas “Es klausos Radio TEV” atteikums.
 No plkst. 12:48:20 atskaņots muzikāls darbs.
 Līdz plkst. 13:40:25 atskaņots muzikāls darbs.
 Plkst. 13:40:25 – 13:40:29 atskaņots u.c. ziņas “Es klausos Radio TEV”
pieteikums.
 Plkst. 13:40:29 – 13:41:10 raidījuma vadītājs informē, ka notiks izloze un kas tiks
dāvināts, un kas ir laimējis izlozēto balvu. Raidījuma vadītājs izlozē biļetes uz
pasaules čempionāta Moto Freestyle Latvijas Grand Prix.
 Plkst. 13:41:10 – 13:41:14 atskaņots muzikāls džingls.
 Plkst. 13:41:15 – 13:42:38 atskaņota raidījuma vadītāja telefonsaruna ar laimējušo
personu.
 Plkst. 13:42:38 – 13:42:41 atskaņoti aplausi un ovācijas, un fona mūzika.
 Plkst. 13:42:41 – 13:43:25 atskaņots paziņojums: “2016.gada 15.oktobrī Arēnā
Rīga atgriežas pasaules čempionāta Moto Freestyle Latvijas Grand Prix izcīņa.
Pasaules čempionāts Moto Freestyle tradicionāli norisinās 9 – 10 posmu izcīņā, no
kuriem viens posms 15.oktobrī notiks tieši Rīgā, Arēnā Rīga. Sacensību sākums ir
paredzēts plkst. 19:00, taču Arēna Rīga durvis vērs jau 17:00, kad pirms pasākuma
notiks Pit Party. Biļetes meklējiet bilesuserviss.lv mājaslapā. Varens pasākums?
Noteikti, arī varena ballīte pirms tam.”
 Plkst. 13:43:25 – 13:43:52 atskaņots u.c. ziņas “Es klausos Radio TEV” atteikums.
 No plkst. 13:43:52 atskaņots muzikāls darbs.
 Līdz plkst. 14:45:38 atskaņots muzikāls darbs.
 Plkst. 14:45:38 – 14:45:41 atskaņots u.c. ziņas “Es klausos Radio TEV”
pieteikums.
 Plkst. 14:45:42 – 14:46:14 raidījuma vadītājs informē, ka notiks izloze un kas tiks
dāvināts, un kas ir laimējis izlozēto balvu. Raidījuma vadītājs izlozē biļetes uz
Latviskajiem pirts un medus svētkiem.
 Plkst. 14:46:14 – 14:46:18 atskaņots muzikāls džingls.
 Plkst. 14:46:18 – 14:47:27 atskaņota raidījuma vadītāja telefonsaruna ar laimējušo
personu.
 Plkst. 14:47:27 – 14:47:30 atskaņoti aplausi un ovācijas, un fona mūzika.
 Plkst. 14:47:30 – 14:48:11 atskaņots paziņojums: “Elvis tikko laimējis divu dienu
ielūgumu un divām personām uz ļoti, ļoti labu pasākumu – uz Latviskajiem pirts un
medus svētkiem, kuri notiks 9. un 10.jūlijā Latvijas etnogrāfiskajā brīvdabas
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muzejā Rīgā. Visu dienu būs pirtošanās, masāžas, pirts slotu siešanas meistarklases,
tikšanās ar dziedniekiem, astrologiem, radošās darbnīcas ar biškopjiem, amatnieku
un bitenieku tirdziņš. Ikviens pasākuma apmeklētājs ir aicināts 9.jūlijā sagaidīt
saulrietu ar dziesmām un dejām Latviskajos pirts un medus svētkos. Par šo visu
vairāk informāciju meklē www.latvijaspirts.lv.”
 Plkst. 14:48:22 – 14:48:38 atskaņots u.c. ziņas “Es klausos Radio TEV” atteikums.
 No plkst. 14:48:38 atskaņots muzikāls darbs.
 Līdz plkst. 15:22:24 atskaņots muzikāls darbs.
 Plkst. 15:22:24 – 15:22:27 atskaņots u.c. ziņas “Es klausos Radio TEV”
pieteikums.
 Plkst. 15:22:28 – 15:22:58 raidījuma vadītājs informē, ka notiks izloze un kas tiks
dāvināts, un kas ir laimējis izlozēto balvu. Raidījuma vadītājs izlozē dāvanu no Auto
DNA.
 Plkst. 15:22:58 – 15:23:02 atskaņots muzikāls džingls.
 Plkst. 15:23:03 – 15:24:21 atskaņota raidījuma vadītāja telefonsaruna ar laimējušo
personu.
 Plkst. 15:24:21 – 15:24:24 atskaņoti aplausi un ovācijas, un fona mūzika.
 Plkst. 15:24:24 – 15:24:52 atskaņots paziņojums: “Krūzīte, piekariņš un saldumi no
Auto DNA, tieši šo balvu ir laimējis Mairis, bet Auto DNA ir lielākais pakalpojumu
sniedzējs Eiropā lietoto automašīnu vēstures pārbaudē. Noskaidro automašīnas
vēsturi, avārijas, arhīva fotogrāfijas, ražošanas defektus un pēdējo fiksēto
nobraukumu. Pērkot lietotu automašīnu noteikti pārbaudi tās vēsturi ar Auto DNA.”
 Plkst. 15:24:52 – 15:25:19 atskaņots u.c. ziņas “Es klausos Radio TEV” atteikums.
 No plkst. 15:25:19 atskaņots muzikāls darbs.
 Līdz plkst. 16:51:13 izvietots reklāmas bloks.
 Plkst. 16:51:13 – 16:51:15 atskaņots skaņas signāls, kas atdala reklāmas bloku no
citām programmas daļām.
 Plkst. 16:51:15 – 16:51:19 atskaņots u.c. ziņas “Es klausos Radio TEV”
pieteikums.
 Plkst. 16:51:19 – 16:51:47 raidījuma vadītājs informē, ka notiks izloze un kas tiks
dāvināts, un kas ir laimējis izlozēto balvu. Raidījuma vadītājs izlozē Pērnes Long
Chips.
 Plkst. 16:51:47 – 16:51:51 atskaņots muzikāls džingls.
 Plkst. 16:51:51 – 16:52:40 atskaņota raidījuma vadītāja telefonsaruna ar laimējušo
personu.
 Plkst. 16:52:40 – 16:52:43 atskaņoti aplausi un ovācijas, un fona mūzika.
 Plkst. 16:52:43 – 16:53:05 atskaņots paziņojums: “Jau vairāk nekā 23 gadus Latvijā
top iespējams garākie čipsi pasaulē. Kādreiz tos saucām par Pērnes kartupeļu
plāksnītēm, bet tagad čipsu nosaukums ir Pērnes Long Chips un tur jau tā lieta, ka
mainījies ir tikai nosaukums, garšas kvalitāte ir un paliek nemainīgi laba. Pie
veikala plaukta neapmulsti, ja vēlies kartupeļu plāksnītes, izvēlies Pērnes Long
Chips.”
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 Plkst. 16:53:05 – 16:53:32 atskaņots u.c. ziņas “Es klausos Radio TEV” atteikums.
 No plkst. 16:53:33 atskaņots muzikāls darbs.
 Līdz plkst. 17:52:13 izvietots reklāmas bloks.
 Plkst. 17:52:13 – 17:52:15 atskaņots skaņas signāls, kas atdala reklāmu no citām
reklāmas daļām.
 Plkst. 17:52:15 – 17:52:19 atskaņots u.c. ziņas “Es klausos Radio TEV”
pieteikums.
 Plkst. 17:52:19 – 17:53:11 raidījuma vadītājs informē, ka notiks izloze un kas tiks
dāvināts, un kas ir laimējis izlozēto balvu. Raidījuma vadītājs izlozē kokogles no
SIA “Fille 2000”
 Plkst. 17:53:11 – 17:53:14 atskaņots muzikāls džingls.
 Plkst. 17:53:15 – 17:54:26 atskaņota raidījuma vadītāja telefonsaruna ar laimējušo
personu.
 Plkst. 17:54:26 – 17:54:29 atskaņoti aplausi un ovācijas, un fona mūzika.
 Plkst. 17:54:29 – 17:54:57 atskaņots paziņojums: “SIA “Fille 2000” ir lielākais
kvalitatīvo kokogļu ražotājs Eiropā. Visa produkcija tiek ražota tepat Latvijā.
Kokoglēm piemīt lieliskas īpašības: tās ir vieglas, lieliskas izmērā, viegli aizdegas
un deg vienmērīgi pa visu grilu, kokoglēm nepiemīt nepatīkami aromāti un
degšanas procesā tās nodrošina piemērotu un stabilu temperatūru, lai pagatavotu
dažādus gaļas produktus. Fille 2000 izaicina cilvēkus salīdzināt kokogļu kvalitāti.”
 Plkst. 17:54:57 – 17:55:24 atskaņots u.c. ziņas “Es klausos Radio TEV” atteikums.
 No plkst. 17:55:24 atskaņots muzikāls darbs.
 Līdz plkst. 18:43:23 atskaņots muzikāls darbs.
 Plkst. 18:43:23 – 18:43:28 atskaņots u.c. ziņas “Es klausos Radio TEV nedēļas
balvas izloze” pieteikums.
 Plkst. 18:43:28 – 18:44:20 raidījuma vadītājs informē, ka notiks izloze un kas tiks
dāvināts, un kas ir laimējis izlozēto balvu. Raidījuma vadītājs izlozē dāvanu no
Sakret.
 Plkst. 18:44:21 – 18:44:25 atskaņots muzikāls džingls.
 Plkst. 18:44:25 – 18:45:46 atskaņota raidījuma vadītāja telefonsaruna ar laimējušo
personu.
 Plkst. 18:45:46 – 18:45:49 atskaņoti aplausi un ovācijas, un fona mūzika.
 Plkst. 18:45:49 – 18:46:24 atskaņots paziņojums: “Sakret ir lielākais sauso
būvniecības materiālu ražotājs ne tikai pasaulē, bet arī Baltijas valstīs. Sakret
piedāvā dažāda veida mūrjavas, betonus, apmetumus, būvķīmiju, siltināšanas
sistēmas, dekoratīvos apmetumus, kā arī flīžu līmes. Nu super, patiešām super, es
apsveicu vēlreiz Madaru ar dāvanu karti 150 euro vērtībā, ko dāvina Sakret. Bet
viss turpinās, viss turpinās, nekas nav beidzies līdz pat 30.martam un ja vēl neesi
piereģistrējies akcijai “Es klausos Radio TEV”, tad droši to var izdarīt mūsu
mājaslapā radiotev.lv.”
 Plkst. 18:46:24 – 18:46:45 atskaņots u.c. ziņas “Es klausos Radio TEV” atteikums.
 No plkst. 18:46:45 atskaņots muzikāls darbs.
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[1.3] 2016.gada 23.martā:
 Līdz plkst. 8:42:51 atskaņots muzikāls darbs.
 Plkst. 8:42:51 – 8:42:54 atskaņots u.c. ziņas “Es klausos Radio TEV” pieteikums.
 Plkst. 8:42:55 – 8:43:25 raidījuma vadītājs informē, ka notiks izloze un kas tiks
dāvināts, un kas ir laimējis izlozēto balvu. Raidījuma vadītājs izlozē ielūgumu uz
pasākumu Vasara sākas Valmierā.
 Plkst. 8:43:25 – 8:43:29 atskaņots muzikāls džingls.
 Plkst. 8:43:30 – 8:44:42 atskaņota raidījuma vadītāja telefonsaruna ar laimējušo
personu.
 Plkst. 8:44:42 – 8:44:45 atskaņoti aplausi un ovācijas, un fona mūzika.
 Plkst. 8:44:45 – 8:45:20 atskaņots paziņojums: “Patīkams rīta pārsteigums
Aigaram, labrīt Aigar! Un es ceru, ka Tava diena tiešām būs izdevusies, bet jau
21.maijā, praktiski pēc diviem mēnešiem, jau no plkst. 16:00 līdz pat agram, agram
rītam Valmieras pils estrādē notiks vērienīgs vasaras sezonas atklāšanas pasākums
– Vasara sākas Valmierā. Pasākumā uzstāsies populārākie Latvijas mākslinieki,
grupas: Klaidonis, Galaktika, Bet Bet, Olas, Rasels un daudz citi. Pirmās 500 biļetes
pieejamas tikai par 7 euro un tās var iegādāties bezrindas.lv”
 Plkst. 8:45:20 – 8:45:47 atskaņots u.c. ziņas “Es klausos Radio TEV” atteikums.
 No plkst. 8:45:47 atskaņots muzikāls darbs.
 Līdz plkst. 9:39:44 atskaņots muzikāls darbs.
 Plkst. 9:39:45 – 9:39:49 atskaņots u.c. ziņas “Es klausos Radio TEV” pieteikums.
 Plkst. 9:39:49 – 9:40:52 raidījuma vadītājs informē, ka notiks izloze un kas tiks
dāvināts, un kas ir laimējis izlozēto balvu. Raidījuma vadītājs izlozē dāvanu no
ceļojumu sajūtu aģentūras Travel Biiz.
 Plkst. 9:40:52 – 9:40:56 atskaņots muzikāls džingls.
 Plkst. 9:40:56 – 9:42:05 atskaņota raidījuma vadītāja telefonsaruna ar laimējušo
personu.
 Plkst. 9:42:05 – 9:42:08 atskaņoti aplausi un ovācijas, un fona mūzika.
 Plkst. 9:42:08 – 9:42:32 atskaņots paziņojums: “Ceļojumu sajūtu aģentūra Travel
Biiz piedāvā ekskursijas ne tikai individuālajiem ceļotājiem, bet arī darba
kolektīviem un skolēnu grupām. Mājaslapā celoarsajutam.lv atradīsi jaunās sezonas
vienas vai vairāku dienu ekskursijas pa Latviju, Baltiju un Eiropu, ienāc un
paskaties. Informācija un pieteikšanās arī pa tālruni 29125261.”
 Plkst. 9:42:32 – 9:42:59 atskaņots u.c. ziņas “Es klausos Radio TEV” atteikums.
 No plkst. 9:42:59 atskaņots muzikāls darbs.
 Līdz plkst. 10:21:08 atskaņots muzikāls darbs.
 Plkst. 10:21:08 – 10:21:12 atskaņots u.c. ziņas “Es klausos Radio TEV”
pieteikums.
 Plkst. 10:21:12 – 10:21:55 raidījuma vadītājs informē, ka notiks izloze un kas tiks
dāvināts, un kas ir laimējis izlozēto balvu. Raidījuma vadītājs izlozē kokogles no
SIA “Fille 2000”
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 Plkst. 10:21:55 – 10:21:59 atskaņots muzikāls džingls.
 Plkst. 10:21:59 – 10:23:12 atskaņota raidījuma vadītāja telefonsaruna ar laimējušo
personu.
 Plkst. 10:23:12 – 10:23:15 atskaņoti aplausi un ovācijas, un fona mūzika.
 Plkst. 10:23:15 – 10:24:01 atskaņots paziņojums: “Jā, Jānis varēs sākt savu grila
sezonu ar SIA “Fille 2000” kokoglēm. Fille 2000 ir lielākais kvalitatīvo kokogļu
ražotājs Eiropā. Visa produkcija tiek ražota tepat Latvijā. Kokoglēm piemīt lieliskas
īpašības: tās ir vieglas, lieliska izmēra, viegli aizdegas un deg vienmērīgi pa visu
grilu, kokoglēm nepiemīt nepatīkami aromāti un degšanas procesā tās nodrošina
piemērotu un stabilu temperatūru, lai pagatavotu dažādus gaļas produktus. Fille
2000 izaicina cilvēkus salīdzināt kokogļu kvalitāti un Jānis noteikti to varēs izdarīt,
jo viņam tagad būs 95L augstākās kvalitātes Fille 2000 ogles.”
 Plkst. 10:24:01 – 10:24:27 atskaņots u.c. ziņas “Es klausos Radio TEV” atteikums.
 No plkst. 10:24:27 atskaņots muzikāls darbs.
 Līdz plkst. 11:24:45 atskaņots muzikāls darbs.
 Plkst. 11:24:45 – 11:24:49 atskaņots u.c. ziņas “Es klausos Radio TEV”
pieteikums.
 Plkst. 11:24:49 – 11:25:19 raidījuma vadītājs informē, ka notiks izloze un kas tiks
dāvināts, un kas ir laimējis izlozēto balvu. Raidījuma vadītājs izlozē dāvanu no Auto
DNA.
 Plkst. 11:25:19 – 11:25:23 atskaņots muzikāls džingls.
 Plkst. 11:25:24 – 11:26:30 atskaņota raidījuma vadītāja telefonsaruna ar laimējušo
personu.
 Plkst. 11:26:30 – 11:26:33 atskaņoti aplausi un ovācijas, un fona mūzika.
 Plkst. 11:26:33 – 11:26:54 atskaņots paziņojums: “Auto DNA ir lielākais
pakalpojumu sniedzējs Eiropā lietoto automašīnu vēstures pārbaudē. Noskaidro
automašīnas vēsturi, avārijas, arhīva fotogrāfijas, ražošanas defektus un pēdējo
fiksēto nobraukumu. Pērkot lietotu automašīnu noteikti pārbaudi tās vēsturi ar Auto
DNA.”
 Plkst. 11:26:54 – 11:27:20 atskaņots u.c. ziņas “Es klausos Radio TEV” atteikums.
 No plkst. 11:27:20 atskaņots muzikāls darbs.
 Līdz plkst. 12:43:42 atskaņots muzikāls darbs.
 Plkst. 12:43:42 – 12:43:46 atskaņots u.c. ziņas “Es klausos Radio TEV”
pieteikums.
 Plkst. 12:43:46 – 12:44:23 raidījuma vadītājs informē, ka notiks izloze un kas tiks
dāvināts, un kas ir laimējis izlozēto balvu. Raidījuma vadītājs izlozē biļetes uz
Latviskajiem pirts un medus svētkiem.
 Plkst. 12:44:23 – 12:44:27 atskaņots muzikāls džingls.
 Plkst. 12:44:27 – 12:45:48 atskaņota raidījuma vadītāja telefonsaruna ar laimējušo
personu.
 Plkst. 12:45:48 – 12:45:51 atskaņoti aplausi un ovācijas, un fona mūzika.
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 Plkst. 12:45:51 – 12:46:24 atskaņots paziņojums: “Latviskie pirts un medus svētki
notiks 9. un 10.jūlijā Latvijas etnogrāfiskajā brīvdabas muzejā Rīgā. Visu dienu
būs pirtošanās, masāžas, pirts slotu siešanas meistarklases, tikšanās ar
dziedniekiem, astrologiem, radošās darbnīcas ar biškopjiem, amatnieku un
bitenieku tirdziņš. Ikviens pasākuma apmeklētājs ir aicināts 9.jūlijā sagaidīt
saulrietu ar dziesmām un dejām Latviskajos pirts un medus svētkos. Vairāk
informācijas meklē www.latvijaspirts.lv.”
 Plkst. 12:46:24 – 12:46:51 atskaņots u.c. ziņas “Es klausos Radio TEV” atteikums.
 No plkst. 12:46:51 atskaņots muzikāls darbs.
 Līdz plkst. 13:13:17 atskaņots muzikāls darbs.
 Plkst. 13:13:17 – 13:13:21 atskaņots u.c. ziņas “Es klausos Radio TEV”
pieteikums.
 Plkst. 13:13:21 – 13:13:42 raidījuma vadītājs informē, ka notiks izloze un kas tiks
dāvināts, un kas ir laimējis izlozēto balvu. Raidījuma vadītājs izlozē dāvanu no
Roclite.
 Plkst. 13:13:42 – 13:13:46 atskaņots muzikāls džingls.
 Plkst. 13:13:46 – 13:15:04 atskaņota raidījuma vadītāja telefonsaruna ar laimējušo
personu.
 Plkst. 13:15:04 – 13:15:06 atskaņoti aplausi un ovācijas, un fona mūzika.
 Plkst. 13:15:06 – 13:15:42 atskaņots paziņojums: “Gāzbetona bloki Roclite energo
tiek pielietoti ārējo sienu būvniecībai bez papildus siltināšanas. Ieguvumi
izmantojot Roclite energo blokus ir vairāki, pirmkārt, būvējot izdodas panākt
vienmērīgas sienas, otrkārt, samazinās būvniecības termiņš, jo nav vajadzības pēc
papildus sienas siltināšanas, treškārt, gatavās sienas izmaksas samazinās par 25 līdz
30 procentiem. Kā arī Rocklite piedāvā gatavās pārsedzes un citus materiālus
būvniecībai. Sīkāk informāciju meklē mājaslapā rocklite.lv.”
 Plkst. 13:15:42 – 13:16:08 atskaņots u.c. ziņas “Es klausos Radio TEV” atteikums.
 No plkst. 13:16:08 atskaņots muzikāls darbs.
 Līdz plkst. 14:41:15 atskaņots muzikāls darbs.
 Plkst. 14:41:15 – 14:41:19 atskaņots u.c. ziņas “Es klausos Radio TEV”
pieteikums.
 Plkst. 14:41:19 – 14:41:59 raidījuma vadītājs informē, ka notiks izloze un kas tiks
dāvināts, un kas ir laimējis izlozēto balvu. Raidījuma vadītājs izlozē biļetes uz
pasaules čempionātu Moto Freestyle Latvijas Grand Prix.
 Plkst. 14:41:59 – 14:42:03 atskaņots muzikāls džingls.
 Plkst. 14:42:03 – 14:43:17 atskaņota raidījuma vadītāja telefonsaruna ar laimējušo
personu.
 Plkst. 14:43:17 – 14:43:20 atskaņoti aplausi un ovācijas, un fona mūzika.
 Plkst. 14:43:20 – 14:43:55 atskaņots paziņojums: “2016.gada 15.oktobrī Arēnā
Rīga atgriežas pasaules čempionāta Moto Freestyle Latvijas Grand Prix izcīņa.
Pasaules čempionāts Moto Freestyle tradicionāli norisinās 9 un 10 posmu izcīņā,
no kuriem viens posms tieši šogad, 15.oktobrī notiks Rīgā. Sacensību sākums
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paredzēts plkst. 19:00, taču Arēna Rīga durvis vērs jau plkst. 17:00, kad pirms
pasākuma notiks Pit Party. Biļetes meklējiet bilesuserviss.lv.”
 Plkst. 14:43:55 – 14:44:22 atskaņots u.c. ziņas “Es klausos Radio TEV” atteikums.
 No plkst. 14:44:22 atskaņots muzikāls darbs.
 Līdz plkst. 15:41:16 atskaņots muzikāls darbs.
 Plkst. 15:41:16 – 15:41:20 atskaņots u.c. ziņas “Es klausos Radio TEV”
pieteikums.
 Plkst. 15:41:20 – 15:41:59 raidījuma vadītājs informē, ka notiks izloze un kas tiks
dāvināts, un kas ir laimējis izlozēto balvu. Raidījuma vadītājs izlozē kafiju Melna.
 Plkst. 15:41:59 – 15:32:03 atskaņots muzikāls džingls.
 Plkst. 15:42:03 – 15:43:19 atskaņota raidījuma vadītāja telefonsaruna ar laimējušo
personu.
 Plkst. 15:43:19 – 15:43:22 atskaņoti aplausi un ovācijas, un fona mūzika.
 Plkst. 15:43:22 – 15:43:49 atskaņots paziņojums: “Prieks iepriecināt cilvēkus ar
labām lietām. Kafija Melna tiek grauzdēta tepat Latvijā, Baltijā lielākajā un
modernākajā kafijas ražotnē. Divdesmit gadu garumā meistari izstrādājuši īpašas
receptes, arvien meklējot jaunas un vislabākās Melna Coffee garšas nianses. Šādas
kafijas tasīte spēj pārvērst ikdienu mazos, mazos svētkos. Kafija Melna – svaigi
grauzdēta tepat Latvijā.”
 Plkst. 15:43:49 – 15:44:16 atskaņots u.c. ziņas “Es klausos Radio TEV” atteikums.
 No plkst. 15:44:16 atskaņots muzikāls darbs.
 Līdz plkst. 16:37:58 atskaņots muzikāls darbs.
 Plkst. 16:37:58 – 16:38:02 atskaņots u.c. ziņas “Es klausos Radio TEV”
pieteikums.
 Plkst. 16:38:02 – 16:38:38 raidījuma vadītājs informē, ka notiks izloze un kas tiks
dāvināts, un kas ir laimējis izlozēto balvu. Raidījuma vadītājs izlozē dāvanu no
Gigant.
 Plkst. 16:38:38 – 16:38:42 atskaņots muzikāls džingls.
 Plkst. 16:38:43 – 16:39:51 atskaņota raidījuma vadītāja telefonsaruna ar laimējušo
personu.
 Plkst. 16:39:51 – 16:39:54 atskaņoti aplausi un ovācijas, un fona mūzika.
 Plkst. 16:39:54 – 16:40:17 atskaņots paziņojums: “Mēbeļu veikals noliktava Gigant
piedāvā mēbeles visā Latvijā, no Liepājas līdz Daugavpilij un no Rēzeknes līdz
Cēsīm. Gigant – tās ir mēbeles par ražotāju cenām un visplašākajā izvēlē. Mēbeles
var iegādāties interneta veikalā www.gigantmebeles.lv, kur arī var iepazīties ar
aktuālākajiem piedāvājumiem, www.gigantmebeles.lv.”
 Plkst. 16:40:17 – 16:40:44 atskaņots u.c. ziņas “Es klausos Radio TEV” atteikums.
 No plkst. 16:40:44 atskaņots muzikāls darbs.
 Līdz plkst. 17:42:45 atskaņots muzikāls darbs.
 Plkst. 17:42:45 – 17:42:49 atskaņots u.c. ziņas “Es klausos Radio TEV”
pieteikums.
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 Plkst. 17:42:49 – 17:43:26 raidījuma vadītājs informē, ka notiks izloze un kas tiks
dāvināts, un kas ir laimējis izlozēto balvu. Raidījuma vadītājs izlozē dāvanu no
veikala Stambula.
 Plkst. 17:43:26 – 17:43:30 atskaņots muzikāls džingls.
 Plkst. 17:43:31 – 17:44:31 atskaņota raidījuma vadītāja telefonsaruna ar laimējušo
personu.
 Plkst. 17:44:31 – 17:44:34 atskaņoti aplausi un ovācijas, un fona mūzika.
 Plkst. 17:44:34 – 17:45:01 atskaņots paziņojums: “Veikals Stambula ir pirmais
turku halal veikals Latvijā. Turku saldumi, garšvielas un eļļas, desas, desiņas, gaļa,
melnās tējas dažādība, arī glāzes un tējkannas, kā arī kafija un kafijas kanniņas. Tas
viss, tas viss ir atrodams Rīgā, Brīvības ielā 95. Turku ēdienus vari baudīt arī
kebabnīcā Brīvības 93, katru dienu un visu diennakti gaidām tevi arī Istambul
kebabish Elizabetes 95.”
 Plkst. 17:45:02 – 17:45:29 atskaņots u.c. ziņas “Es klausos Radio TEV” atteikums.
 No plkst. 17:45:29 atskaņots muzikāls darbs.
 Līdz plkst. 18:41:30 atskaņots muzikāls darbs.
 Plkst. 18:41:30 – 18:41:34 atskaņots u.c. ziņas “Es klausos Radio TEV”
pieteikums.
 Plkst. 18:41:34 – 18:42:11 raidījuma vadītājs informē, ka notiks izloze un kas tiks
dāvināts, un kas ir laimējis izlozēto balvu. Raidījuma vadītājs izlozē dāvanu no
Rīgas 1. Tālmācības vidusskolas.
 Plkst. 18:42:11 – 18:42:15 atskaņots muzikāls džingls.
 Plkst. 18:42:15 – 18:43:17 atskaņota raidījuma vadītāja telefonsaruna ar laimējušo
personu.
 Plkst. 18:43:17 – 18:43:20 atskaņoti aplausi un ovācijas, un fona mūzika.
 Plkst. 18:43:20 – 18:43:51 atskaņots paziņojums: “Rīgas 1. Tālmācības vidusskola
piedāvā iespēju ikvienam iegūt vidējo izglītību internetā. Skolas absolventi iegūst
Latvijā akreditētu izglītības iestādes atestātu, kas dod iespēju turpināt studijas
augstskolās gan Latvijā, gan arī pasaulē. Individuāls mācību grafiks, kas dod
iespēju apvienot mācības ar darbu, kā arī ar profesionālu sportu. Vairāk
informācijas vari atrast mājaslapā www.r1tv.lv vai arī zvanot pa tālruni 20212200.”
 Plkst. 18:43:51 – 18:44:17 atskaņots u.c. ziņas “Es klausos Radio TEV” atteikums.
 No plkst. 18:44:17 atskaņots muzikāls darbs.
 Līdz plkst. 19:47:51 atskaņots muzikāls darbs.
 Plkst. 19:47:51 – 19:47:55 atskaņots u.c. ziņas “Es klausos Radio TEV”
pieteikums.
 Plkst. 19:47:55 – 19:48:39 raidījuma vadītājs informē, ka notiks izloze un kas tiks
dāvināts, un kas ir laimējis izlozēto balvu. Raidījuma vadītājs izlozē dāvanu no
veselības studijas Saule.
 Plkst. 19:48:39 – 19:48:43 atskaņots muzikāls džingls.
 Plkst. 19:48:43 – 19:49:51 atskaņota raidījuma vadītāja telefonsaruna ar laimējušo
personu.
16

 Plkst. 19:49:51 – 19:49:54 atskaņoti aplausi un ovācijas, un fona mūzika.
 Plkst. 19:49:54 – 19:50:43 atskaņots paziņojums: “Nu, izklausījās, ka tiešām Signe
ir pavisam, pavisam priecīga, un kā tad citādāk, vai ne?! Dabas spēks jūsu veselībai
pašā Rīgas sirdī – pretī cirkam. Dabīgi produkti veselībai, peptīdu bioregulatori,
pirts lietas, kā arī tiek piedāvāti dermatologu, biorezonanses, diagnostikas
pakalpojumi, kā arī saules masāžas. Un veselības studijas Saule pirtnieki palīdzēs
jums rast dvēseliskā un fiziskā ķermeņa harmoniju, kā arī līdzsavaru. Veselības
studija Saule atrodas Merķeļa ielā 11, Rīgā. Ja nepieciešama sīkāka informācija, tad
droši var zvanīt uz tālruni 28442700 vai griezties mājaslapā www.peptiderevitalizacion.com.”
 Plkst. 19:50:43 – 19:51:10 atskaņots u.c. ziņas “Es klausos Radio TEV” atteikums.
 No plkst. 19:51:10 atskaņots muzikāls darbs.
[1.4] 2016.gada 24.martā:
 Līdz plkst. 8:40:25 atskaņots muzikāls darbs.
 Plkst. 8:40:25 – 8:40:29 atskaņots u.c. ziņas “Es klausos Radio TEV” pieteikums.
 Plkst. 8:40:29 – 8:40:56 raidījuma vadītājs informē, ka notiks izloze un kas tiks
dāvināts, un kas ir laimējis izlozēto balvu. Raidījuma vadītājs izlozē biļetes uz
pasaules čempionātu Moto Freestyle Latvijas Grand Prix.
 Plkst. 8:40:56 – 8:41:00 atskaņots muzikāls džingls.
 Plkst. 8:41:00 – 8:41:36 atskaņots raidījuma vadītāja zvans izlozētajai personai.
 Plkst. 8:41:36 – 8:41:40 atskaņots džingls “Es klausos radio Tev”.
 Plkst. 8:41:40 – 8:42:01 raidījuma vadītājs informē, ka nepieciešams izlozēt citu
personu, jo sākotnēji izlozētā neatbildēja uz telefona zvanu. Notiek atkārtota izloze.
 Plkst. 8:42:01 – 8:42:05 atskaņots muzikāls džingls.
 Plkst. 8:42:05 – 8:42:41 atskaņots raidījuma vadītāja zvans izlozētajai personai.
 Plkst. 8:42:41 – 8:42:45 atskaņots džingls “Es klausos radio Tev”.
 Plkst. 8:42:45 – 8:42:58 raidījuma vadītājs informē, ka nepieciešams izlozēt citu
personu, jo arī otrreiz izlozētā neatbildēja uz telefona zvanu. Notiek atkārtota
izloze.
 Plkst. 8:42:58 – 8:43:02 atskaņots muzikāls džingls.
 Plkst. 8:43:02 – 8:44:11 atskaņota raidījuma vadītāja telefonsaruna ar laimējušo
personu.
 Plkst. 8:44:11 – 8:44:15 atskaņoti aplausi un ovācijas, un fona mūzika.
 Plkst. 8:44:15 – 8:44:45 atskaņots paziņojums: “Paldies liels arī Tev, Kristīne. Jā,
15.oktobrī Arēnā Rīga atgriežas pasaules čempionāta Moto Freestyle Latvijas
Grand Prix izcīņa. Pasaules čempionāts Moto Freestyle tradicionāli norisinās 9
– 10 posmu izcīņā, no kuriem viens 15.oktobrī tātad notiks Rīgā. Sacensību sākums
ir paredzēts plkst. 19:00, taču Arēna Rīga durvis vērs jau no plkst. 17:00, kad pirms
pasākuma notiks Pit Party. Biļetes var nopirkt bilesuserviss.lv.”
 Plkst. 8:45:45 – 8:45:12 atskaņots u.c. ziņas “Es klausos Radio TEV” atteikums.
 No plkst. 8:45:12 atskaņots muzikāls darbs.
 Līdz plkst. 9:39:22 atskaņots muzikāls darbs.
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 Plkst. 9:39:22 – 9:39:52 izplatīts raidījuma vadītāja komentārs par atskaņoto
muzikālo darbu.
 Plkst. 9:39:52 – 9:39:56 atskaņots u.c. ziņas “Es klausos Radio TEV” pieteikums.
 Plkst. 9:39:56 – 9:41:05 raidījuma vadītājs informē, ka notiks izloze un kas tiks
dāvināts, un kas ir laimējis izlozēto balvu. Raidījuma vadītājs izlozē dāvanu no
veselības studijas Saule.
 Plkst. 9:41:05 – 9:41:09 atskaņots muzikāls džingls.
 Plkst. 9:41:09 – 9:41:44 atskaņota raidījuma vadītāja telefonsaruna ar laimējušo
personu.
 Plkst. 9:41:44 – 9:41:47 atskaņoti aplausi un ovācijas, un fona mūzika.
 Plkst. 9:41:47 – 9:42:31 atskaņots paziņojums: “Tas gan bija ātri un nesāpīgi, vai
ne?! Dace, lai Tev laba sanāksme! Tagad būs, jo smaids sejā un visi pārējie prasīs:
“Kas Tev zvanīja?” un Tu varēsi teikt: “Tikko “Radio Tev” akcijā vinnēju balvu”.
Dabas spēks jūsu veselībai pašā Rīgas sirdī – pretī cirkam. Dabīgi produkti
veselībai, peptīdu bioregulatori, pirts lietas, kā arī piedāvājam dermatologa,
biorezonanses diagnostikas pakalpojumus, saules masāžas. Mūsu pirtnieki palīdzēs
jums rast dvēseliskā un fiziskā ķermeņa harmoniju, līdzsvaru. Veselības studija
Saule atrodas Merķeļa ielā 11, Rīgā. Vari arī piezvanīt 28442700 vai arī apskaties
mājaslapā peptide-revitalizacion.com.”
 Plkst. 9:42:31 – 9:42:58 atskaņots u.c. ziņas “Es klausos Radio TEV” atteikums.
 No plkst. 9:42:58 atskaņots muzikāls darbs.
 Līdz plkst. 10:23:40 atskaņots muzikāls darbs.
 Plkst. 10:23:40 – 10:23:44 atskaņots u.c. ziņas “Es klausos Radio TEV”
pieteikums.
 Plkst. 10:23:44 – 10:24:23 raidījuma vadītājs informē, ka notiks izloze un kas tiks
dāvināts, un kas ir laimējis izlozēto balvu. Raidījuma vadītājs izlozē kafiju Melna.
 Plkst. 10:24:23 – 10:24:27 atskaņots muzikāls džingls.
 Plkst. 10:24:27 – 10:25:45 atskaņota raidījuma vadītāja telefonsaruna ar laimējušo
personu.
 Plkst. 10:25:45 – 10:25:46 atskaņoti aplausi un ovācijas, un fona mūzika.
 Plkst. 10:25:46 – 10:26:21 atskaņots paziņojums: “Jāsaka, ka varbūt es pārāk skaļi
izrunāju to lielo maisu. Lielais maiss ar kafiju, nu tas nav kartupeļu maiss, tas ir
dāvanu maiss, bet tāds paliels dāvanu maiss ar kafijas izlasi. Kafija Melna tiek
grauzdēta tepat Latvijā, Baltijā lielākajā un modernākajā kafijas ražotnē. Divdesmit
gadu garumā meistari izstrādājuši īpašas receptes, arvien meklējot jaunas un
vislabākās Melna Coffee garšas nianses. Šādas kafijas tasīte spēj pārvērst ikdienu
mazos svētkos. Kafija Melna – svaigi grauzdēta tepat Latvijā.”
 Plkst. 10:26:21 – 10:26:48 atskaņots u.c. ziņas “Es klausos Radio TEV” atteikums.
 No plkst. 10:26:48 atskaņots muzikāls darbs.
 Līdz plkst. 11:42:31 atskaņots muzikāls darbs.
 Plkst. 11:42:31 – 11:42:35 atskaņots u.c. ziņas “Es klausos Radio TEV”
pieteikums.
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 Plkst. 11:42:35 – 11:43:16 raidījuma vadītājs informē, ka notiks izloze un kas tiks
dāvināts, un kas ir laimējis izlozēto balvu. Raidījuma vadītājs izlozē dāvanu no
Gigant.
 Plkst. 11:43:16 – 11:43:20 atskaņots muzikāls džingls.
 Plkst. 11:43:20 – 11:44:43 atskaņota raidījuma vadītāja telefonsaruna ar laimējušo
personu.
 Plkst. 11:44:43 – 11:44:46 atskaņoti aplausi un ovācijas, un fona mūzika.
 Plkst. 11:44:46 – 11:45:15 atskaņots paziņojums: “Santa tikko laimēja dāvanu karti
no veikals noliktava Gigant 30 euro vērtībā, starp citu, mēbeļu veikals noliktava
Gigant piedāvā mēbeles visā Latvijā, no Liepājas līdz Daugavpilij un no Rēzeknes
līdz Cēsīm. Gigant – tās ir mēbeles par ražotāju cenām un visplašākajā izvēlē.
Mēbeles var iegādāties interneta veikalā www.gigantmebeles.lv, kur arī var
iepazīties ar aktuālākajiem piedāvājumiem, www.gigantmebeles.lv.”
 Plkst. 11:45:15 – 11:45:42 atskaņots u.c. ziņas “Es klausos Radio TEV” atteikums.
 No plkst. 11:45:42 atskaņots muzikāls darbs.
 Līdz plkst. 12:24:26 atskaņots muzikāls darbs.
 Plkst. 12:24:26 – 12:24:30 atskaņots u.c. ziņas “Es klausos Radio TEV”
pieteikums.
 Plkst. 12:24:30 – 12:25:04 raidījuma vadītājs informē, ka notiks izloze un kas tiks
dāvināts, un kas ir laimējis izlozēto balvu. Raidījuma vadītājs izlozē dāvanu no SIA
“Iecavnieks & Co”.
 Plkst. 12:25:04 – 12:25:08 atskaņots muzikāls džingls.
 Plkst. 12:25:08 – 12:26:43 atskaņota raidījuma vadītāja telefonsaruna ar laimējušo
personu.
 Plkst. 12:26:43 – 12:26:45 atskaņoti aplausi un ovācijas, un fona mūzika.
 Plkst. 12:26:45 – 12:27:22 atskaņots paziņojums: “SIA “Iecavnieks & Co” piedāvā
auksti spiestas rapšu, linsēklu, kaņepju eļļas, smalcinātas un veselas linsēklas,
kaņepju pavalgu, tautā sauktu arī par kaņepju staku. Visi Iecavnieks ražotie produkti
satur organismam vērtīgas un nepieciešamās taukskābes, nepiesātinātas arī pie
reizes, omega 3, omega 6, omega 9. Iecavnieks ražoto auksti spiesto rapšu eļļu var
izmantot cepšanai un produkti nesatur E vielas, piedevas, alergēnus un ĢMO.”
 Plkst. 12:27:22 – 12:27:48 atskaņots u.c. ziņas “Es klausos Radio TEV” atteikums.
 No plkst. 12:27:48 atskaņots muzikāls darbs.
 Līdz plkst. 13:49:05 atskaņots muzikāls darbs.
 Plkst. 13:49:05 – 13:49:09 atskaņots u.c. ziņas “Es klausos Radio TEV”
pieteikums.
 Plkst. 13:49:09 – 13:49:47 raidījuma vadītājs informē, ka notiks izloze un kas tiks
dāvināts, un kas ir laimējis izlozēto balvu. Raidījuma vadītājs izlozē biļetes uz
Latviskajiem pirts un medus svētkiem.
 Plkst. 13:49:47 – 13:49:51 atskaņots muzikāls džingls.
 Plkst. 13:49:51 – 13:51:04 atskaņota raidījuma vadītāja telefonsaruna ar laimējušo
personu.
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 Plkst. 13:51:04 – 13:51:07 atskaņoti aplausi un ovācijas, un fona mūzika.
 Plkst. 13:51:07 – 13:51:35 atskaņots paziņojums: “Latviskie pirts un medus svētki
notiks 9. un 10.jūlijā Latvijas etnogrāfiskajā brīvdabas muzejā Rīgā. Visu dienu
būs pirtošanās, masāžas, pirts slotu siešanas meistarklases, tikšanās ar
dziedniekiem, astrologiem, radošās darbnīcas ar biškopjiem, amatnieku un
bitenieku tirdziņš. Ikviens pasākuma apmeklētājs ir aicināts 9.jūlijā sagaidīt
saulrietu ar dziesmām un dejām Latviskajos pirts un medus svētkos. Vairāk
informācijas meklē www.latvijaspirts.lv.”
 Plkst. 13:51:35 – 13:52:03 atskaņots u.c. ziņas “Es klausos Radio TEV” atteikums.
 No plkst. 13:52:03 atskaņots muzikāls darbs.
 Līdz plkst. 14:41:34 atskaņots muzikāls darbs.
 Plkst. 14:41:34 – 14:41:38 atskaņots u.c. ziņas “Es klausos Radio TEV”
pieteikums.
 Plkst. 14:41:38 – 14:42:28 raidījuma vadītājs informē, ka notiks izloze un kas tiks
dāvināts, un kas ir laimējis izlozēto balvu. Raidījuma vadītājs izlozē dāvanu no
Rīgas 1. Tālmācības vidusskolas.
 Plkst. 14:42:28 – 14:42:32 atskaņots muzikāls džingls.
 Plkst. 14:42:33 – 14:43:45 atskaņota raidījuma vadītāja telefonsaruna ar laimējušo
personu.
 Plkst. 14:43:45 – 14:43:48 atskaņoti aplausi un ovācijas, un fona mūzika.
 Plkst. 14:43:48 – 14:44:20 atskaņots paziņojums: “Rīgas 1. Tālmācības vidusskola
piedāvā iespēju ikvienam iegūt vidējo izglītību internetā. Skolas absolventi iegūst
Latvijā akreditētu izglītības iestādes atestātu, kas dod iespēju turpināt studijas
augstskolās gan Latvijā, gan pasaulē. Individuāls mācību grafiks, kas dod iespēju
apvienot mācības ar darbu un profesionālu sportu. Vairāk informācijas mājaslapā
www.r1tv.lv vai arī zvanot pa tālruni 20212200.”
 Plkst. 14:44:20 – 14:44:47 atskaņots u.c. ziņas “Es klausos Radio TEV” atteikums.
 No plkst. 14:44:47 atskaņots muzikāls darbs.
 Līdz plkst. 15:21:40 atskaņots muzikāls darbs.
 Plkst. 15:21:40 – 15:21:44 atskaņots u.c. ziņas “Es klausos Radio TEV”
pieteikums.
 Plkst. 15:21:44 – 15:22:25 raidījuma vadītājs informē, ka notiks izloze un kas tiks
dāvināts, un kas ir laimējis izlozēto balvu. Raidījuma vadītājs izlozē zobārstniecības
Dental Art.
 Plkst. 15:22:25 – 15:22:30 atskaņots muzikāls džingls.
 Plkst. 15:22:30 – 15:23:41 atskaņota raidījuma vadītāja telefonsaruna ar laimējušo
personu.
 Plkst. 15:23:41 – 15:23:43 atskaņoti aplausi un ovācijas, un fona mūzika.
 Plkst. 15:23:43 – 15:24:08 atskaņots paziņojums: “Zobārstniecība Dental Art aicina
uz pavasara tehnisko apskati. Nāc ciemos un uzzini vai visas plombas ir savās
vietās. Mūsu zobārsti, higiēnisti, protēzisti, implantologi ir tavā rīcībā, kā arī 10
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euro dāvanu karte jeb atlaide pirmajam zobu, zobārsta apmeklējumam. Uzzini
vairāk dentalart.lv.”
 Plkst. 15:24:08 – 15:24:36 atskaņots u.c. ziņas “Es klausos Radio TEV” atteikums.
 No plkst. 15:24:36 atskaņots muzikāls darbs.
 Līdz plkst. 16:41:50 atskaņots muzikāls darbs.
 Plkst. 16:41:50 – 16:41:54 atskaņots u.c. ziņas “Es klausos Radio TEV”
pieteikums.
 Plkst. 16:41:55 – 16:42:29 raidījuma vadītājs informē, ka notiks izloze un kas tiks
dāvināts, un kas ir laimējis izlozēto balvu. Raidījuma vadītājs izlozē dāvanu no
Saules kredīts.
 Plkst. 16:42:29 – 16:42:33 atskaņots muzikāls džingls.
 Plkst. 16:42:34 – 16:43:31 atskaņota raidījuma vadītāja telefonsaruna ar laimējušo
personu.
 Plkst. 16:43:41 – 16:43:44 atskaņoti aplausi un ovācijas, un fona mūzika.
 Plkst. 16:43:44 – 16:44:23 atskaņots paziņojums: “Lūk, prieks par Evu. Eva šajā
stundā laimīgā, un viņa ir laimējusi dāvanu karti Galactico 15 euro vērtībā, ko
dāvina Saules kredīts. Noformējot aizdevumu uz 12, 24 vai 36 mēnešiem to var
atdot jebkurā sev izdevīgā laikā, maksājot tikai par aizdevuma faktisko
izmantošanas termiņu. Sauleskredits.lv piedāvā iespēju atmaksāt aizdevumu pa
daļām. Šobrīd pieejama pavasara akcija – samazinātas procentu likmes. Tā kā droši,
ja ir nepieciešama kāda sīkāka informācija zvani 67315002. Aizņemies atbildīgi,
izvērtējot savas iespējas atdot kredītu.”
 Plkst. 16:44:23 – 16:44:50 atskaņots u.c. ziņas “Es klausos Radio TEV” atteikums.
 No plkst. 16:44:50 atskaņots muzikāls darbs.
 Līdz plkst. 17:19:21 atskaņots muzikāls darbs.
 Plkst. 17:19:21 – 17:19:25 atskaņots u.c. ziņas “Es klausos Radio TEV”
pieteikums.
 Plkst. 17:19:25 – 17:19:59 raidījuma vadītājs informē, ka notiks izloze un kas tiks
dāvināts, un kas ir laimējis izlozēto balvu. Raidījuma vadītājs izlozē dāvanu no
ceļojumu sajūtu aģentūras Travel Biiz.
 Plkst. 17:19:59 – 17:20:03 atskaņots muzikāls džingls.
 Plkst. 17:20:04 – 17:21:10 atskaņota raidījuma vadītāja telefonsaruna ar laimējušo
personu.
 Plkst. 17:21:10 – 17:21:13 atskaņoti aplausi un ovācijas, un fona mūzika.
 Plkst. 17:21:14 – 17:21:39 atskaņots paziņojums: “Ceļojumu sajūtu aģentūra Travel
Biiz piedāvā ekskursijas ne tikai individuālajiem ceļotājiem, bet arī darba
kolektīviem un skolēnu grupām. Mājaslapā celoarsajutam.lv atradīsi jaunās sezonas
vienas vai vairāku dienu ekskursijas pa Latviju, Baltiju un Eiropu, ienāc un
piesakies. Informācija un pieteikšanās arī pa tālruni 29125261.”
 Plkst. 17:21:39 – 17:22:06 atskaņots u.c. ziņas “Es klausos Radio TEV” atteikums.
 No plkst. 17:22:06 atskaņots muzikāls darbs.
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 Līdz plkst. 18:48:43 atskaņots muzikāls darbs.
 Plkst. 18:48:43 – 18:48:46 atskaņots u.c. ziņas “Es klausos Radio TEV”
pieteikums.
 Plkst. 18:48:46 – 18:49:20 raidījuma vadītājs informē, ka notiks izloze un kas tiks
dāvināts, un kas ir laimējis izlozēto balvu. Raidījuma vadītājs izlozē dāvanu no
veikala Stambula.
 Plkst. 18:49:21 – 18:49:25 atskaņots muzikāls džingls.
 Plkst. 18:49:25 – 18:50:31 atskaņota raidījuma vadītāja telefonsaruna ar laimējušo
personu.
 Plkst. 18:50:31 – 18:50:34 atskaņoti aplausi un ovācijas, un fona mūzika.
 Plkst. 18:50:34 – 18:51:10 atskaņots paziņojums: “Nu cerams, ka steidzīgo Viktoru
esam iepriecinājuši šajā stundā, jo maizes koka sīrups no halal pārtikas veikala
Stambula ir viņa īpašumā. Veikals Stambula – pirmais turku halal veikals Latvijā.
Turku saldumi, garšvielas un eļļas, desas, desiņas un gaļa, melnās tējas dažādība,
arī glāzes un tējkannas, kafija un kafijas kanniņas. Tas viss, tas viss atrodams Rīgā,
Brīvības ielā 95. Turku ēdienus vari baudīt kebabnīcā Brīvības ielā 93, tāpat arī
katru dienu un visu diennakti gaidām tevi arī Istambul kebabish Elizabetes ielā 95.”
 Plkst. 18:51:10 – 18:51:37 atskaņots u.c. ziņas “Es klausos Radio TEV” atteikums.
 No plkst. 18:51:37 atskaņots muzikāls darbs.
 Līdz plkst. 19:42:13 atskaņots muzikāls darbs.
 Plkst. 19:42:13 – 19:42:17 atskaņots u.c. ziņas “Es klausos Radio TEV”
pieteikums.
 Plkst. 19:42:17 – 19:43:15 raidījuma vadītājs informē, ka notiks izloze un kas tiks
dāvināts, un kas ir laimējis izlozēto balvu. Raidījuma vadītājs izlozē Alcoscan
vienreiz lietojamos alkometrus.
 Plkst. 19:43:15 – 19:43:19 atskaņots muzikāls džingls.
 Plkst. 19:43:20 – 19:44:22 atskaņota raidījuma vadītāja telefonsaruna ar laimējušo
personu.
 Plkst. 19:44:22 – 19:44:25 atskaņoti aplausi un ovācijas, un fona mūzika.
 Plkst. 19:44:25 – 19:45:04 atskaņots paziņojums: “Jā, nu rodas retorisks raidījums,
kā tu pārbaudi sevi nākamajā rītā pēc alkohola lietošanas? Sajūtas ir labas, bet
promiles vēl ir. Tā kā iesaku neriskēt ar tiesībām, Roviko piedāvā Alcoscan
alkometrus privātai lietošanai, kā arī uzņēmumu un policijas vajadzībām. Tie ir
precīzi, ātri un uzticami. Un pieejami Roviko veikalos tirdzniecības centros Rīga
Plaza un Domina, kā arī Statoil degvielas uzpildes stacijās visā, visā Latvijā. Un
Alcoscan alkometri paredzēti drošai braukšanai ikvienā dzīves situācijā. Vairāk
informācijas vari atrast www.alcoscan.lv.”
 Plkst. 19:45:04 – 19:45:31 atskaņots u.c. ziņas “Es klausos Radio TEV” atteikums.
 No plkst. 19:45:31 atskaņots muzikāls darbs.
[2] Konstatējot 2016.gada 21.martā plkst. 8:45:17 – 8:46:00, plkst. 9:25:48 – 9:26:11, plkst.
10:42:13 – 10:42:55, plkst. 11:44:13 – 11:44:45, plkst. 12:45:32 – 12:46:03, plkst. 13:55:17 –
13:55:40, plkst. 14:44:54 – 14:45:24, plkst. 15:39:43 – 15:40:16, plkst. 16:51:48 – 16:52:17, plkst.
17:42:25 – 17:42:57, plkst. 18:44:21 – 18:44:45, plkst. 19:50:43 – 19:51:21, 2016.gada 22.martā
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plkst. 8:46:13 – 8:46:39, plkst. 9:14:03 – 9:14:41, plkst. 10:24:51 – 10:25:34, plkst. 11:43:43 –
11:44:25, plkst. 12:47:16 – 12:47:53, plkst. 13:42:41 – 13:43:25, plkst. 14:47:30 – 14:48:11, plkst.
15:24:24 – 15:24:52, plkst. 16:52:43 – 16:53:05, plkst. 17:54:29 – 17:54:57, plkst. 18:45:49 –
18:46:24, 2016.gada 23.martā plkst. 8:44:45 – 8:45:20, plkst. 9:42:08 – 9:42:32, plkst. 10:23:15 –
10:24:01, plkst. 11:26:33 – 11:26:54, plkst. 12:35:51 – 12:46:24, plkst. 13:15:06 – 13:15:42, plkst.
14:43:22 – 14:43:55, plkst. 15:43:22 – 15:43:49, plkst. 16:39:54 – 16:40:17, plkst. 17:44:34 –
17:45:01, plkst. 18:43:20 – 18:43:51, plkst. 19:49:54 – 19:50:43, 2016.gada 24.martā plkst.
8:44:15 – 8:44:45, plkst. 9:41:47 – 9:42:31, plkst. 10:25:46 – 10:26:21, plkst. 11:44:46 – 11:45:15,
plkst. 12:26:45 – 12:27:22, plkst. 13:51:07 – 13:51:35, plkst. 14:43:48 – 14:44:20, plkst. 15:23:43
– 15:24:08, plkst. 16:43:44 – 16:44:23, plkst. 17:21:14 – 17:21:39, plkst. 18:50:34 – 18:51:10,
plkst. 19:44:25 – 19:45:04 izplatītos paziņojumus, Padome 2016.gada 7.jūlijā uzsāka lietvedību
administratīvā pārkāpuma lietā par iespējamo Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma
(turpmāk – EPLL) 35.panta devītās daļas pārkāpumu, tas ir, par slēptu audio komerciālu
paziņojumu izplatīšanas aizlieguma neievērošanu, tādējādi, iespējams, izdarot Latvijas
Administratīvo pārkāpumu kodeksa (turpmāk – Kodekss) 201.5 panta devītajā daļā paredzēto
administratīvo pārkāpumu.
[3] Padome ir saņēmusi MANS RADIO 2016.gada 5.augusta paskaidrojumus
(vēstule Nr.MR-2016-15), kur MANS RADIO norāda tālāk minēto:
[3.1] Nav pamata MANS RADIO saukšanai pie administratīvās atbildības, jo faktiski
komerciālie paziņojumi bija atdalīti no citām programmas daļām ar skaņas signāliem.
[3.2] No 2016.gada 7.marta līdz 30.martam (tajā skaitā arī no 2016.gada 21.marta līdz
24.martam) MANS RADIO Programmā notika akcija “Es klausos Radio TEV”. Akcijas
ietvaros Programmā darba dienās no plkst. 8:00 – 20:00 un sestdienās no plkst. 11:00 – 16:00
katrā stundā notika konkurss, kura ietvaros tika izlozēta persona, kas saņēma balvu.
[3.3] Pēc telefona sarunām ar balvas ieguvēju radio programmas vadītājs tiešraidē atvadījās
no katra balvas ieguvēja. Pēc atvadīšanās no balvas ieguvēja radio programmā bija divi
akustiskie signāli – aplausi un cita fona mūzika. Pēc tam radio programmā sekoja kāds no
komerciālajiem paziņojumiem. Pēc komerciālā paziņojuma atkal sekoja cita veida skaņas
signāls, nodalot komerciālo paziņojumu no citām programmas daļām. Līdz ar to, faktiski
MANS RADIO ir izpildījusi Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma 35.panta
divpadsmitās daļas prasības – komerciālu paziņojumu sākumā un beigās atdalīt no citām
programmas daļām ar akustiskiem līdzekļiem.
[3.4] Pēc administratīvā pārkāpuma lietas uzsākšanas šajā lietā, MANS RADIO vairākiem
ar radio nesaistītiem cilvēkiem ir atskaņojis 2016.gada 22.marta Latvisko pirts un medus
svētku reklāmu, un visi aptaujātie cilvēki bija vienisprātis, ka tā esot reklāma un tas esot
nepārprotami.
[3.5] MANS RADIO saukšana pie administratīvās atbildības būtu pretrunā ar Administratīvā
procesa likuma 12.pantu, jo MANS RADIO saukšana pie administratīvās atbildības
demokrātiskā sabiedrībā nav nepieciešama, lai aizsargātu citu privātpersonu tiesības,
demokrātisko valsts iekārtu, sabiedrisko drošību, labklājību vai tikumību.
[3.6] Ņemot vērā, ka izplatītie komerciālie paziņojumi ir atdalīti no citām programmas daļām
ar nepārprotamiem skaņas signāliem, tad nav pamata uzskatīt, ka klausītāji varētu būt
maldināti par paziņojumu komerciālo būtību.
[3.7] Nav pamatos apgalvojums, ka no MANS RADIO programmā ietverto komerciālo
paziņojumu sniegšanas veida klausītājs var nesaprast, ka minētais paziņojums sniegts ar
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nodomu reklamēt preces vai pakalpojumus, jo, kā jau norādīts, aptaujājot trešās persona, kas
nav saistītas ar radio, tās vienprātīgi uzskatīja, ka attiecīgie paziņojumi nepārprotami ir
reklāma.
[3.8] MANS RADIO aicina Padomi izbeigt administratīvā pārkāpuma lietvedību.
[4] 2016.gada 17.oktobrī Padomes priekšsēdētāja A.Dulevska, piedaloties MANS RADIO
pilnvarotajam pārstāvim Edgaram Briedim, sastādīja administratīvā pārkāpuma protokolu RE
Nr.000193, kurā tika konstatēts, ka MANS RADIO Programmā ir izplatīti slēpti audio komerciāli
paziņojumi, tādējādi pārkāpjot EPLL 35.panta devīto daļu un izdarot Kodeksa 201.5 panta devītajā
daļā paredzēto administratīvo pārkāpumu. Protokolam ir pievienots Pielikums Nr.1, kurā
konstatēti pārkāpuma faktiskie apstākļi un veids kādā izplatīti komerciālie paziņojumi MANS
RADIO Programmā uz 26 lapām. Administratīvā pārkāpuma lietas Nr.AP/2016/6-7/6 izskatīšana
tika noteikta 2016.gada 27.oktobrī plkst. 10:40.
[5] Padome izvērtējot lietā esošos pierādījumus secināja, ka administratīvā pārkāpuma
protokola RE Nr.000193 Pielikumā Nr.1 (turpmāk – Protokola pielikums) atspoguļotie
komerciālie paziņojumi neatbilst slēpta audio komerciāla paziņojuma pazīmēm. Padome konstatē,
ka Protokola pielikumā atspoguļotie komerciālie paziņojumi 2016.gada 21.martā plkst. 8:45:17 –
8:46:00, plkst. 9:25:48 – 9:26:11, plkst. 10:42:13 – 10:42:55, plkst. 11:44:13 – 11:44:45, plkst.
12:45:32 – 12:46:03, plkst. 13:55:17 – 13:55:40, plkst. 14:44:54 – 14:45:24, plkst. 15:39:43 –
15:40:16, plkst. 16:51:48 – 16:52:17, plkst. 17:42:25 – 17:42:57, plkst. 18:44:21 – 18:44:45, plkst.
19:50:43 – 19:51:21, 2016.gada 22.martā plkst. 8:46:13 – 8:46:39, plkst. 9:14:03 – 9:14:41, plkst.
10:24:51 – 10:25:34, plkst. 11:43:43 – 11:44:25, plkst. 12:47:16 – 12:47:53, plkst. 13:42:41 –
13:43:25, plkst. 14:47:30 – 14:48:11, plkst. 15:24:24 – 15:24:52, plkst. 16:52:43 – 16:53:05, plkst.
17:54:29 – 17:54:57, plkst. 18:45:49 – 18:46:24, 2016.gada 23.martā plkst. 8:44:45 – 8:45:20,
plkst. 9:42:08 – 9:42:32, plkst. 10:23:15 – 10:24:01, plkst. 11:26:33 – 11:26:54, plkst. 12:35:51 –
12:46:24, plkst. 13:15:06 – 13:15:42, plkst. 14:43:22 – 14:43:55, plkst. 15:43:22 – 15:43:49, plkst.
16:39:54 – 16:40:17, plkst. 17:44:34 – 17:45:01, plkst. 18:43:20 – 18:43:51, plkst. 19:49:54 –
19:50:43, 2016.gada 24.martā plkst. 8:44:15 – 8:44:45, plkst. 9:41:47 – 9:42:31, plkst. 10:25:46 –
10:26:21, plkst. 11:44:46 – 11:45:15, plkst. 12:26:45 – 12:27:22, plkst. 13:51:07 – 13:51:35, plkst.
14:43:48 – 14:44:20, plkst. 15:23:43 – 15:24:08, plkst. 16:43:44 – 16:44:23, plkst. 17:21:14 –
17:21:39, plkst. 18:50:34 – 18:51:10, plkst. 19:44:25 – 19:45:04 ir izvietoti atsevišķi, proti,
Programma ir pārtraukta, lai izvietotu atsevišķu (vienu) reklāmas klipu. Atbilstoši EPLL 35.panta
trīspadsmitajai daļai, reklāma elektronisko plašsaziņas līdzekļu programmās izvietojama blokos.
Ievērojot minēto, Padome secina, ka MANS RADIO nav pārkāpusi EPLL 35.panta devīto daļu,
bet, iespējams, ir pārkāpusi EPLL 35.panta trīspadsmito daļu neizvietojot reklāmu blokos, tādējādi
izdarot Kodeksa 201.5 panta devītajā daļā paredzēto administratīvo pārkāpumu.
[6] Ievērojot 5.punktā izklāstīto, Padome informēja MANS RADIO par EPLL pārkāpuma
kvalifikācijas grozīšanu. Padome aicināja MANS RADIO sniegt paskaidrojumus par iespējamo
EPLL 35.panta trīspadsmitās daļas pārkāpumu izdarīšanu. Lai nodrošinātu pirms lietas
izskatīšanas MANS RADIO tiesības izteikt viedokli par Padomes konstatētajiem EPLL 35.panta
trīspadsmitās daļas pārkāpumiem, Padome lietas izskatīšanu noteica 2016.gada 10.novembrī
plkst. 10:00.
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[7] 2016.gada 8.novembrī Padome ir saņēmusi MANS RADIO paskaidrojumus, kuros
MANS RADIO nesniedz paskaidrojumus par iespējamo EPLL 35.panta trīspadsmitās daļas
pārkāpumu, bet vērš Padomes uzmanību uz citu elektronisko plašsaziņas līdzekļu radio
programmām, kurās iespējams konstatējami līdzīgi pārkāpumi. MANS RADIO uzskata, ka
Padome ir rīkojusies prettiesiski neierosinot administratīvā pārkāpuma lietvedību pret citiem
elektroniskajiem plašsaziņas līdzekļiem par iespējamajiem EPLL 35.panta trīspadsmitās daļas
pārkāpumiem, bet ir uzsākusi administratīvā pārkāpuma lietvedību pret MANS RADIO. Cita
starpā MANS RADIO norāda, ka Padome līdz šim nepiemērojot administratīvo sodu par reklāmas
izvietošanu ārpus reklāmas bloka, maina iestādes praksi. Piemērojot administratīvo sodu, MANS
RADIO uzskata, ka Padomes rīcība būs prettiesiska.
[8] Lietas izskatīšanas laikā 2016.gada 10.novembrī MANS RADIO pārstāvis Edgars
Briedis norādīja, ka ne visi Padomes konstatētie audio komerciālie paziņojumi atbilst EPLL
1.panta 26.panta reklāmas definīcijai, jo, pēc MANS RADIO domām, par reklāmu ir uzskatāmi
komerciāli paziņojumi, kas veidoti reklāmas nolūkā, lai veicinātu preču, tai skaitā nekustamā
īpašuma, pakalpojumu, tiesību un pienākumu piedāvājumu par samaksu vai citu atlīdzību, citiem
vārdiem, ja komerciālā paziņojumā konkrētas preces vai pakalpojumi tiek piedāvāti par konkrētu
samaksu vai citu atlīdzību, tad komerciālais paziņojums ir reklāma. Savukārt, ja komerciālajā
paziņojumā preces un pakalpojumi tiek popularizēti, bet netiek piedāvāti par konkrētu samaksu
vai citu atlīdzību, tad šis paziņojums nav reklāma, bet cita veida komerciāls paziņojums. Līdz ar
to MANS RADIO secina, ka EPLL 1.panta 26.punktā ietvertā definīcija attiecas tikai uz dažiem
Padomes konstatētajiem komerciālajiem paziņojumiem MANS RADIO Programmā. Tas nozīmē,
ka ne visi Padomes konstatētie komerciālie paziņojumi ir izvietojami blokos, jo EPLL 35.panta
trīspadsmitā daļā noteic, ka tikai reklāma ir izvietojama blokos. MANS RADIO uzskata, ka ņemot
vērā minētos apstākļus Padomei ir pamats piemērot Kodeksa 21.pantu un atbrīvot MANS RADIO
no administratīvās atbildības, aprobežojoties ar mutvārdu aizrādījumu.
Ievērojot konstatēto, Padome
secina:
[9] 1.1. – 1.4.punktā atspoguļoto Programmas saturu pierāda MANS RADIO iesniegtie
Programmas ieraksti. Tādējādi minētajos raidlaikos izplatītais saturs uzskatāms par pierādītu.
[10] EPLL 1.panta 4.punktā audio un audiovizuāli komerciāli paziņojumi tiek definēti kā
reklāma televīzijā vai radio, sponsorēšana, televīzijas vai radio veikals, produktu izvietošana un
citi audio, vizuāli vai audiovizuāli paziņojumi, kas ievietoti raidījumā, izvietoti pirms raidījuma
vai pēc tā par samaksu vai citu atlīdzību vai pašreklāmas nolūkā un tieši vai netieši reklamē to
personu preces, pakalpojumus vai tēlu, kuras veic saimniecisko darbību. Tā paša likuma 1.panta
31.punktā slēpts audio un audiovizuāls elektroniskā plašsaziņas līdzekļa komerciāls paziņojums
definēts kā preču, pakalpojumu, nosaukumu, preču zīmju, preču ražotāja vai pakalpojumu
sniedzēja darbību atveidojums vārdu vai attēlu veidā, ja šādu atveidojumu elektroniskais
plašsaziņas līdzeklis ir apzināti iecerējis kā audio vai audiovizuālu komerciālu paziņojumu, bet tas
varētu maldināt sabiedrību par šā paziņojuma būtību. Šāds atveidojums jo īpaši uzskatāms par
apzināti iecerētu, ja tā izvietošana notiek par samaksu vai citu atlīdzību.
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[11] No un EPLL 1.panta 4.punktā norādītās audio un audiovizuāla komerciāla paziņojuma
definīcijas un EPLL 1.panta 31.punkta izriet šādas slēpta audio komerciāla paziņojuma pazīmes:
 Tas var tikt sniegts par atlīdzību, bet atlīdzība nav obligāta slēpta audio komerciāla
paziņojuma pazīme;
 Tas ir apzināti iecerēts ar mērķi tieši vai netieši reklamēt to personu preces,
pakalpojumus vai tēlu, kuras veic saimniecisko darbību;
 Tas var maldināt auditorija par tā mērķi, t.i., no tā sniegšanas veida skatītājs/klausītājs
var nesaprast, ka minētais paziņojums sniegts ar nodomu reklamēt to personu preces,
pakalpojumus vai tēlu, kuras veic saimniecisko darbību.
[12] MANS RADIO iesniegtajā Programmas uzskaites žurnāla izrakstā Padomes konstatētie
paziņojumi (sk. 5.punktu) ir klasificēti kā reklāma. Atbilstoši EPLL 1.panta 26.punktam reklāma
ir jebkurš paziņojums, kas tiek izplatīts par samaksu vai citu atlīdzību. Arī no MANS RADIO
2016.gada 5.augusta paskaidrojumiem izriet, ka konstatētie paziņojumi (sk. 5.punktu) ir iecerēti
kā komerciāli paziņojumi. Līdz ar to Padome secina, ka MANS RADIO ir saņēmusi atlīdzību par
konstatēto paziņojumu (sk. 5.punktu) izvietošanu Programmā.
[13] Tā kā MANS RADIO Padomes konstatētos paziņojumus (sk. 5.punktu) ir iecerējusi kā
reklāmu, nerodas saprātīgas šaubas, ka paziņojumi ir apzināti iecerēti ar mērķi tieši vai netieši
reklamēt to personu preces un pakalpojumus, kuras veic saimniecisko darbību, jo saskaņā ar EPLL
1.panta 26.punktā un Reklāmas likuma 1.pantā ietvertajām reklāmas definīcijām, reklāmas mērķis
ir veicināt preču, pakalpojumu popularitāti un veicināt pieprasījumu pēc tiem.
[14] Lai secinātu, ka MANS RADIO ir izplatījusi slēptus audio komerciālus paziņojumus,
Padomei cita starpā jāpierāda, ka audio komerciālie paziņojumi var maldināt auditoriju par to
mērķi, proti, no komerciālā paziņojuma sniegšanas veida klausītāji var nesaprast, ka minētais
paziņojums sniegts ar nodomu reklamēt to personu preces, pakalpojumus, kuras veic saimniecisko
darbību.
[14.1] 2016.gada 5.augusta paskaidrojumos MANS RADIO norāda, ka konstatētie
komerciālie paziņojumi (sk. 5.punktu) to sākumā un beigās ar akustiskiem līdzekļiem ir
atdalīti no citām programmas daļām. Saskaņā ar MANS RADIO 2016.gada 5.augusta
paskaidrojumiem, komerciālo paziņojumu atdalīšanai to sākumā ir izmantoti tādi akustiskie
līdzekļi kā aplausi un cita fona mūzika, savukārt komerciālo paziņojumu beigās MANS
RADIO ir atskaņojusi citu skaņas signālu. Ievērojot minēto, MANS RADIO norāda, ka
izvietojot komerciālos paziņojumus ir ievērotas EPLL 35.panta divpadsmitās daļas prasības,
komerciālu paziņojumu sākumā un beigās atdalīt tos no citām programmas daļām ar
akustiskiem līdzekļiem.
[14.2] Atbilstoši EPLL 35.panta divpadsmitajai daļai, elektronisko plašsaziņas līdzekļu
programmās, tos sākumā un beigās ar akustiskiem līdzekļiem atdala no citām programmas
daļām tā, lai šie paziņojumi būtu uzreiz atpazīstami un viegli identificējami. No faktiskajiem
apstākļiem (sk. 1.1. – 1.4.punktu un programmas ierakstus) un MANS RADIO 2016.gada
5.augusta paskaidrojumiem izriet, ka MANS RADIO audio komerciālo paziņojumu
atdalīšanai to sākumā izmanto aplausus un citu fona mūziku (atskaņota fonā izplatītajiem
komerciālajiem paziņojumiem), kas tiek atskaņoti pēc raidījumu vadītāju sarunas ar personu,
kura izlozes rezultātā ir ieguvusi balvu. Padome uzskata, ka šādu akustisku līdzekļu
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atskaņošana paziņojumus uzreiz nedara atpazīstamus un viegli neidentificē kā komerciālus
paziņojumus. Savukārt no MANS RADIO 2016.gada 5.augusta paskaidrojumiem un
programmas ierakstiem izriet, ka komerciālo paziņojumu beigās, to atdalīšanai no citām
programmas daļām ir izmantots u.c. ziņas “Es klausos Radio TEV” pieteikuma džingls (sk.
1.1. – 1.4.punktu un programmas ierakstus), kas faktiski auditorijai var radīt priekšstatu, ka
izplatītais paziņojums ir raidījuma “Es klausos Radio TEV” sastāvdaļa. Ievērojot minēto
Padome secina, ka laikā, kad MANS RADIO Programmā tika izplatīti komerciālie
paziņojumi, nav tiešu norāžu par komerciālo paziņojumu esamību, tādējādi auditorija varētu
būt maldināta par paziņojumu komerciālo būtību.
[14.3] Lai gan MANS RADIO nav informējusi auditoriju par izplatīto paziņojumu
komerciālo būtību atbilstoši EPLL 35.panta divpadsmitajai daļai, Padome secina, ka MANS
RADIO izplatītie komerciālie paziņojumi nav maldinājuši auditoriju par to komerciālo
būtību tālāk norādīto apstākļu dēļ. Pirmkārt, no komerciālo paziņojumu satura nerodas
saprātīgas šaubas, ka konkrētie paziņojumi (sk. 1.1. – 1.4.punktu un programmas ierakstus)
ir komerciāli pēc to būtības, jo tajos tieši, nemēģinot maldināt auditoriju tiek izplatīta
iepriekš sagatavota informācija par konkrētās izlozes balvas nodrošinātāja komercdarbību,
piedāvātajām precēm vai piedāvātajiem pakalpojumiem. Otrkārt, no raidījuma “Es klausos
Radio TEV” konteksta ir saprotams, ka izplatītais paziņojums ir komerciāls un
nepastarpināti vērsts tikai uz konkrēta komercdarbības veicēja, tā preču un pakalpojumu
popularizēšanu. Līdz ar to auditorijai nevar rasties saprātīgas šaubas, ka MANS RADIO
izplatītie komerciālie paziņojumi ir ar nodomu izvietoti Programmā, lai reklamētu to personu
preces, pakalpojumus, kuras veic saimniecisko darbību.
[15] Padome secina, ka MANS RADIO izplatītie komerciālie paziņojumi 2016.gada
21.martā plkst. 8:45:17 – 8:46:00, plkst. 9:25:48 – 9:26:11, plkst. 10:42:13 – 10:42:55, plkst.
11:44:13 – 11:44:45, plkst. 12:45:32 – 12:46:03, plkst. 13:55:17 – 13:55:40, plkst. 14:44:54 –
14:45:24, plkst. 15:39:43 – 15:40:16, plkst. 16:51:48 – 16:52:17, plkst. 17:42:25 – 17:42:57, plkst.
18:44:21 – 18:44:45, plkst. 19:50:43 – 19:51:21, 2016.gada 22.martā plkst. 8:46:13 – 8:46:39,
plkst. 9:14:03 – 9:14:41, plkst. 10:24:51 – 10:25:34, plkst. 11:43:43 – 11:44:25, plkst. 12:47:16 –
12:47:53, plkst. 13:42:41 – 13:43:25, plkst. 14:47:30 – 14:48:11, plkst. 15:24:24 – 15:24:52, plkst.
16:52:43 – 16:53:05, plkst. 17:54:29 – 17:54:57, plkst. 18:45:49 – 18:46:24, 2016.gada 23.martā
plkst. 8:44:45 – 8:45:20, plkst. 9:42:08 – 9:42:32, plkst. 10:23:15 – 10:24:01, plkst. 11:26:33 –
11:26:54, plkst. 12:35:51 – 12:46:24, plkst. 13:15:06 – 13:15:42, plkst. 14:43:22 – 14:43:55, plkst.
15:43:22 – 15:43:49, plkst. 16:39:54 – 16:40:17, plkst. 17:44:34 – 17:45:01, plkst. 18:43:20 –
18:43:51, plkst. 19:49:54 – 19:50:43, 2016.gada 24.martā plkst. 8:44:15 – 8:44:45,
plkst. 9:41:47 – 9:42:31, plkst. 10:25:46 – 10:26:21, plkst. 11:44:46 – 11:45:15, plkst. 12:26:45 –
12:27:22, plkst. 13:51:07 – 13:51:35, plkst. 14:43:48 – 14:44:20, plkst. 15:23:43 – 15:24:08, plkst.
16:43:44 – 16:44:23, plkst. 17:21:14 – 17:21:39, plkst. 18:50:34 – 18:51:10, plkst. 19:44:25 –
19:45:04 neatbilst visām slēpta audio komerciāla paziņojuma pazīmēm, līdz ar to MANS RADIO
nav pārkāpusi EPLL 35.panta devīto daļu.
[16] EPLL 1.panta 26.punkts noteic, ka reklāma ir jebkurš paziņojums, kas tiek izplatīts par
samaksu vai citu atlīdzību, kā arī ar tirdzniecību, uzņēmējdarbību, amatu vai profesiju saistīts
jebkuras personas raidījums, kas tiek veidots reklāmas nolūkā, lai veicinātu preču, tai skaitā
nekustamā īpašuma vai pakalpojumu, tiesību un pienākumu, piedāvājumu par samaksu vai citu
atlīdzību, kā arī politiskā reklāma. Pretēji MANS RADIO izklāstītajam viedoklim, Padome
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uzskata, ka reklāmas kvalificējoša pazīme nav preču, tai skaitā nekustamā īpašuma vai
pakalpojumu, tiesību un pienākumu piedāvājums par konkrētu samaksu vai citu atlīdzību. Proti,
par reklāmu EPLL 1.panta 26.punkta izpratnē visupirms uzskatāms jebkurš paziņojums, kas
izplatīts par samaksu vai citu atlīdzību. Otrkārt, komerciālā paziņojumā, kura ietvaros tiek
veicināts preču, tai skaitā nekustamā īpašuma, pakalpojumu vai tiesību un pienākumu piedāvājums
reklāmas nolūkā, tiek popularizētas preces (pakalpojumi, tiesības un pienākumi), kuras
civiltiesiskajā apgrozībā piedāvātas par samaksu. No EPLL neizriet prasība par reklāmu uzskatīt
tikai tādu komerciālu paziņojumu, kurā nosaukta konkrēta preces (arī pakalpojuma) cena.
Iepriekšminēto apstiprina EPLL 1.panta 26.punkts, kurā noteikts, ka par reklāmu uzskatāma arī
politiska reklāma. Nepastāv šaubas, ka politiskā reklāmā, kā arī citos reklāmas veidos netiek
nosaukta konkrētas preces vai pakalpojuma cena, tomēr tas neliedz Padomei atbilstoši EPLL
noteikumiem minētos paziņojumus uzskatīt par reklāmu. Ievērojot minēto Padome secina, ka
15.punktā norādītajos raidlaikos MANS RADIO Programmā ir izplatīta reklāma EPLL 1.panta
26.punkta izpratnē. Vēl jo vairāk – MANS RADIO pārstāvis lietas izskatīšanā norādīja, ka
izplatītie paziņojumi uzskatāmi par citiem audio komerciāliem paziņojumiem EPLL 1.panta
4.punkta izpratnē. Padomes ieskatā kopumā EPLL noteiktais komerciālu paziņojumu uzskaitījums
ir izsmeļošs, taču EPLL 1.panta 4.punkts, kas definē audio un audiovizuālus komerciālus
paziņojumus, neiekļauj izsmeļošu komerciālo paziņojumu veidu uzskaitījumu, bet gan atsauci uz
citiem audio komerciālu paziņojumu veidiem, kuri iekļauti EPLL.
[17] Saskaņā ar EPLL 35.panta trīspadsmito daļu reklāma elektronisko plašsaziņas līdzekļu
programmās izvietojama blokos.
[18] Atbilstoši EPLL 1.panta 27.punktam reklāmas klips ir reklāmas sižets, kura ilgums
nepārsniedz 90 sekundes. Tā kā Protokola pielikumā atspoguļoto reklāmu ilgums nepārsniedz 90
sekundes, secināms, ka tie ir uzskatāmi par reklāmas klipiem.
[19] No lietas faktiskajiem apstākļiem (sk. 1.1. – 1.4., programmas ierakstus un programmas
uzskaites žurnāla izrakstu) izriet, ka MANS RADIO Programmā Protokola pielikumā norādītajos
raidlaikos reklāmas klipus ir izvietojusi atsevišķi (pa vienam), proti, programma tika pārtraukta,
lai izvietotu vienu reklāmas klipu.
[20] Interneta vietnē http://www.tezaurs.lv/ pieejamā skaidrojošā vārdnīca vārdu “bloks”
skaidro kā vairāku detaļu vai elementu apvienojumu vienā sistēmā.2 Vērtējot vārdnīcā ietverto
vārda “bloks” skaidrojumu, secināms, ka Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma 35.panta
trīspadsmitā daļa interpretējama tā, ka elektronisko plašsaziņas līdzekļu programmās reklāma
izvietojama apvienojot vairākus elementus, vairākus reklāmas klipus. MANS RADIO Programmā
ir konstatējami reklāmas bloki, piemēram, 2016.gada 21.marta plkst. 13:51:05 – 13:53:06 izvietots
reklāmas bloks, kurā apvienoti vairāki reklāmas klipi, precīzāk, ir izplatīta veselības studija
“Saule” reklāma, “Rocklite” gāzbetona bloku reklāma, izklaides kluba “Cita Rīga” reklāma, SIA
“Iecavniekk & Co” reklāma, 2016.gada 22.marta plkst. 17:32:17 – 17:34:40 reklāmas bloka
ietvaros Programmā izvietota veikala “Stambula” reklāma, izklaides kluba “Cita Rīga” reklāma,
ceļojumu sajūtu aģentūras “Travel Biiz” reklāma, mazumtirdzniecības veikalu tīkla “Rimi”

2

Skaidrojošā vārdnīca “Tēzaurs”. Pieejams: http://www.tezaurs.lv/#/sv/bloks/1 [aplūkots 2016.gada 8.novembrī].
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reklāma un kokogļu “Fille 2000” reklāma. Minētie piemēri atspoguļo, ko nozīme reklāmas
izvietošana blokos.
[21] Ievērojot minēto secināms, ka 15.punktā norādītajos raidlaikos MANS RADIO
izvietojot atsevišķus reklāmas klipus nav ievērojusi EPLL 35.panta trīspadsmito daļu, kas
expressis verbis noteic, ka reklāma elektronisko plašsaziņas līdzekļu programmās izvietojama
blokos. Interpretējot EPLL 35.panta trīspadsmito daļu secināms, ka reklāmas izvietošana blokos
ir viens no līdzekļiem, lai nodrošinātu programmu un to raidījumu viengabalainību.
[22] Tā kā MANS RADIO laika periodā no 2016.gada 21.marta līdz 2016.gada 24.martam
kopā 47 gadījumos Programmā izplatīja reklāmu ārpus reklāmas bloka, tādējādi pārkāpjot EPLL
35.panta trīspadsmito daļu, secināms, ka MANS RADIO ir izdarījusi Kodeksa 201.5 panta devītajā
daļā paredzēto administratīvo pārkāpumu – noteiktās kārtības pārkāpšana audio un audiovizuālo
komerciālo paziņojumu sniegšanā vai izplatīšanā. Padomes konstatētais pārkāpums atbilst
Kodeksa 201.5 panta devītajā daļā paredzētajam administratīvā pārkāpuma sastāvam, jo
neizvietojot reklāmu blokos tiek pārkāpta noteiktā kārtībā kādā elektronisko plašsaziņas līdzekļu
programmas izplatāmi komerciālie paziņojumi, kuru reglamentē EPLL 35.panta trīspadsmitā daļa.
[23] Kodeksa 201.5 panta devītajā daļā juridiskām personām paredzēts administratīvais sods
– naudas sods no septiņdesmit līdz septiņtūkstoš simt euro.
[24] Kodeksa 32.panta otrajā daļā noteikts, ka uzliekot sodu, ņem vērā izdarītā pārkāpuma
raksturu, pārkāpēja personību, vainas pakāpi, mantisko stāvokli, kā arī atbildību mīkstinošos un
pastiprinošos apstākļus. Nosakot soda apmēru Padome vadās pēc turpmāk norādītajiem
apsvērumiem.
[24.1] Administratīvo atbildību pastiprinoši vai mīkstinoši apstākļi nav konstatēti.
[24.2] Saskaņā ar uzņēmumu datu bāzē “Lursoft” pieejamo informāciju, MANS RADIO
apgrozījums 2015.gadā veido 161973 euro, savukārt zaudējumi 2015.gadā veido 8518 euro.
[24.3] Juridiskas personas vaina nosakāma, ņemot vērā divus nosacījumus: pirmkārt, vai
juridiskajai personai bija iespēja nodrošināt noteikumu ievērošanu, par kuru pārkāpšanu ir
paredzēta administratīvā atbildība, otrkārt, vai juridiskā persona veica nepieciešamos
pasākumus, lai nodrošinātu šo noteikumu ievērošanu (sk. Augstākās tiesas Administratīvo
lietu departamenta 2009.gada 5.marta spriedums lietā Nr.SKA-19/2009). Līdz ar to
konstatējot juridiskas personas izdarītu administratīvo pārkāpumu, nav nepieciešams
konstatēt pie atbildības saucamās personas vainu un administratīvo sodu ir pamats piemērot,
konstatējot un pierādot pašu tiesībpārkāpumu. Saskaņā ar EPLL 25.pantu elektroniskie
plašsaziņas līdzekļi uzņemas redakcionālo atbildību. Elektronisko plašsaziņas līdzekļu
redakcionālā atbildība šā panta izpratnē ir efektīva kontrole gan attiecībā uz raidījumu izvēli,
gan attiecībā uz to organizāciju programmās un katalogos. Tā kā MANS RADIO pati veido
savu programmu un attiecībā uz Programmas sastāvdaļām pieņem redakcionālus lēmumus,
t.sk. par komerciālu paziņojumu un raidījumu izvietošanu Programmā, MANS RADIO bija
iespēja nodrošināt noteikumu ievērošanu atbilstoši EPLL prasībām. Padome norāda, ka
MANS RADIO bija iespēja uzzināt noteikumus, kas jāievēro izvietojot audiovizuālus
komerciālus paziņojumus, jo tie ir noteikti EPLL, līdz ar to MANS RADIO varēja
nodrošināt, lai komerciālie paziņojumi Programmā tiktu izvietoti atbilstoši EPLL prasībām.
No iepriekš minētā secināms, ka MANS RADIO bija iespēja nodrošināt noteikumu
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ievērošanu, bet MANS RADIO nav veikusi visus pasākumus, lai nodrošinātu šo noteikumu
ievērošanu.
[24.4] Pārkāpums izdarīts reģionālās apraides programmā. Atbilstoši EPLL 10.pantam, par
reģionālajiem elektroniskajiem plašsaziņas līdzekļiem uzskatāmi tie elektroniskie
plašsaziņas līdzekļi, kuru programmu apraides aptveršanas zona ir ne mazāka kā 20 procenti
Latvijas teritorijas. Atbilstoši MANS RADIO izsniegtajā apraides atļaujas Nr.AA-039/1
pielikumam Nr.AA-039/1-1, MANS RADIO aptveršanas zona ir Valmiera, Salacgrīva,
Rīga, Valka, Smiltene, Cēsis, Sigulda, Cesvaine, Lielvārde, Kandava, Bauska, Dundaga,
Aizpute, Blīdene, Alūksne, Limbaži, Straupe, Jēkabpils. Ņemot vērā MANS RADIO
aptveršanas zonu, izdarītais pārkāpums potenciāli ir skāris ievērojamu sabiedrības daļu.
[25] Tā kā pārkāpums konstatēts 47 gadījumos laika periodā no 2016.gada 21.marta līdz
2016.gada 24.martam, Padome secina, ka pārkāpumu nevar atzīt par maznozīmīgu un atbrīvot
MANS RADIO no administratīvās atbildības aprobežojoties ar mutvārdu aizrādījumu.
[26] Administratīvo pārkāpumu lietās sankciju piemērošanai Padome izmanto ar 2015.gada
2.jūlija lēmumu Nr.110 apstiprinātās “Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes
vadlīnijas sankciju piemērošanā par administratīvajiem un reklāmas pārkāpumiem”3
(turpmāk – Vadlīnijas). Atbilstoši Vadlīnijām MANS RADIO izdarīto 201.5 panta devītās daļas
pārkāpumu nevar atzīt par maznozīmīgu, jo MANS RADIO Programmā pārkāpums ir konstatēts
47 gadījumos laika periodā no 2016.gada 21.marta līdz 2016.gada 24.martam, līdz ar to
pārkāpumam nav epizodisks raksturs. MANS RADIO izdarītajam administratīvajam pārkāpumam
nav sistemātisks raksturs, jo pārkāpumi ir izdarīti tikai Programmā rīkotās akcijas “Es klausos
Radio TEV” ietvaros. Līdz ar to MANS RADIO izdarītais administratīvais pārkāpums nav
uzskatāms par smagu. Ievērojot šajā punktā minēto un pamatojoties uz Vadlīnijām, Padome
secina, ka MANS RADIO izdarītais administratīvais pārkāpums ir uzskatāms par būtisku. Saskaņā
ar Vadlīnijām par būtisku Kodeksa 201.5 panta devītās daļas pārkāpumu piemērojamā soda nauda
juridiskām personām ir 700 – 4200 euro apmērā.
[27] Ņemot vērā visu iepriekš minēto, Padome uzskata par nepieciešamu piemērot
administratīvo sodu – naudas sodu 1000 euro apmērā, kas uzskatāms par soda apmēru, kas
nenodara MANS RADIO nesamērojamus materiālus zaudējumus, vienlaikus veicinot MANS
RADIO un citus elektroniskos plašsaziņas līdzekļus turpmāk ievērot EPLL prasības attiecībā uz
reklāmas izvietošanu blokos elektronisko plašsaziņas līdzekļu programmās.
Ievērojot minēto un saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 201.5
panta devīto daļu, 274.pantu, kā arī 275.panta pirmās daļas 1.punktu, Padome
nolemj:

Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes 2015.gada 2.jūlija lēmums Nr.110 “Par Nacionālās
elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes vadlīniju sankciju piemērošanā par administratīvajiem un reklāmas
pārkāpumiem apstiprināšanu” 8.lpp.
Pieejams: http://neplpadome.lv/lv/assets/documents/Lemumi/02.07.2015_lemums_110.pdf [aplūkots 08.11.2016]
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1. Sodīt elektronisko plašsaziņas līdzekli SIA „MANS RADIO” reģ.Nr. 44103072732
par reklāmas izplatīšanu ārpus reklāmas blokiem SIA “MANS RADIO”
programmā “Radio TEV” 2016.gada 21.martā plkst. 8:45:17 – 8:46:00, plkst.
9:25:48 – 9:26:11, plkst. 10:42:13 – 10:42:55, plkst. 11:44:13 – 11:44:45, plkst.
12:45:32 – 12:46:03, plkst. 13:55:17 – 13:55:40, plkst. 14:44:54 – 14:45:24, plkst.
15:39:43 – 15:40:16, plkst. 16:51:48 – 16:52:17, plkst. 17:42:25 – 17:42:57, plkst.
18:44:21 – 18:44:45, plkst. 19:50:43 – 19:51:21, 2016.gada 22.martā
plkst. 8:46:13 – 8:46:39, plkst. 9:14:03 – 9:14:41, plkst. 10:24:51 – 10:25:34, plkst.
11:43:43 – 11:44:25, plkst. 12:47:16 – 12:47:53, plkst. 13:42:41 – 13:43:25, plkst.
14:47:30 – 14:48:11, plkst. 15:24:24 – 15:24:52, plkst. 16:52:43 – 16:53:05, plkst.
17:54:29 – 17:54:57, plkst. 18:45:49 – 18:46:24, 2016.gada 23.martā
plkst. 8:44:45 – 8:45:20, plkst. 9:42:08 – 9:42:32, plkst. 10:23:15 – 10:24:01, plkst.
11:26:33 – 11:26:54, plkst. 12:35:51 – 12:46:24, plkst. 13:15:06 – 13:15:42, plkst.
14:43:22 – 14:43:55, plkst. 15:43:22 – 15:43:49, plkst. 16:39:54 – 16:40:17, plkst.
17:44:34 – 17:45:01, plkst. 18:43:20 – 18:43:51, plkst. 19:49:54 – 19:50:43,
2016.gada 24.martā plkst. 8:44:15 – 8:44:45, plkst. 9:41:47 – 9:42:31, plkst.
10:25:46 – 10:26:21, plkst. 11:44:46 – 11:45:15, plkst. 12:26:45 – 12:27:22, plkst.
13:51:07 – 13:51:35, plkst. 14:43:48 – 14:44:20, plkst. 15:23:43 – 15:24:08, plkst.
16:43:44 – 16:44:23, plkst. 17:21:14 – 17:21:39, plkst. 18:50:34 – 18:51:10, plkst.
19:44:25 – 19:45:04, tādējādi pārkāpjot Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma
35.panta trīspadsmito daļu un izdarot Latvijas Administratīvo pārkāpumu
kodeksa 201.5 panta devītajā daļā paredzēto pārkāpumu, uzliekot administratīvo
sodu – naudas sodu 1000 euro apmērā.
2. Pieņemto lēmumu paziņot SIA „MANS RADIO”.
Administratīvais sods jāsamaksā zemāk norādītajā bankas kontā:
Saņēmējs: Valsts kase
Reģistrācijas Nr. 90000050138
Konta Nr. LV78TREL1060001019900
Saņēmēja banka: Latvijas Banka
Bankas kods: TRELLV22

Padomes priekšsēdētāja

A.Dulevska

Saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 288.panta pirmo un otro daļu, kā arī 289.panta pirmo daļu,
persona, kura saukta pie administratīvās atbildības, šo lēmumu desmit darba dienu laikā no lēmuma paziņošanas
dienas var pārsūdzēt rajona (pilsētas) tiesā pēc tās juridiskās adreses, iesniedzot sūdzību Nacionālajai elektronisko
plašsaziņas līdzekļu padomei.
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