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Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes
informācija medijiem par 2012. gada 25.oktobra sēdi
Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome (NEPLP) 25.oktobra sēdē par
uzvarētāju

konkursā

„Par

raidījumu

veidošanu

reģionālajos

un

vietējos

elektroniskajos plašsaziņas līdzekļos, kas raida televīzijas programmas, Latgales
reģionā” noteica SIA „Dautkom TV”, bet konkursā „Par raidījumu veidošanu
reģionālajos un vietējos elektroniskajos plašsaziņas līdzekļos, kas raida radio
programmas, Latgales reģionā” – SIA „Lietišķā Latgale”.

NEPLP izsludināja divus konkursus apraides tiesību piešķiršanai komerciāla
elektroniskā plašsaziņas līdzekļa darbībai vietējās radio programmas veidošanai.
Viens konkurss izsludināts vietējās radio programmas veidošanai Ventspilī 92,8
MHz frekvencē, otrs – Liepājā 94,6 MHz frekvencē.

Sēdē tika uzsākta lietvedība trīs administratīvo pārkāpumu lietās. Pret SIA „OE”
Media” lietvedība uzsākta par pieprasītās informācijas nesniegšanu, savukārt
pret AS „Latvijas Neatkarīgā Televīzija” uzsākta lietvedība divās administratīvo
pārkāpumu

lietās

–

par

tulkojuma

nenodrošināšanu

programmas

„LNT”

2012.gada 11.oktobra raidījumā „Precamies!” un par tulkojuma nenodrošināšanu
programmas „TV5 Latvija” 2012.gada 15.oktobra raidījumā „Kriminal+”.

NEPLP izsniedza reģionālo apraides atļauju SIA „Televīzijas kanāls Pro100TV”, kā
arī atbalstīja SIA „Radio Vidzeme” reģionālā tīkla paplašināšanu programmas
„Radio Skonto Vidzeme” raidīšanai, nosakot, ka reģionālā tīkla paplašināšana
iespējama, izmantojot frekvenci 94,7MHz Jēkabpilī.

Vēl sēdē tika izdarīti grozījumi SIA „Capital FM Liepāja” izsniegtajā apraides
atļaujā, mainot elektroniskā plašsaziņas līdzekļa nosaukumu no SIA „Capital FM
Liepāja” uz SIA „RETRO FM Liepāja”, kā arī mainot ziņas par īpašniekiem un
programmas nosaukumu no „Capital FM Liepāja” uz „RETRO FM Liepāja”.
Grozījumi tika izdarīti arī SIA „Radio Enterprise” izsniegtajā apraides atļaujā un
darbības pamatnosacījumos, aizstājot raidīšanas vietu Sventē ar raidīšanas vietu
Daugavpilī 92,4 MHz frekvencē.

NEPLP arī apstiprināja sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu revīzijas
komisiju personālsastāvu. Turpmāk VSIA „Latvijas Televīzija” revīzijas komisija
darbosies šādā sastāvā: komisijas priekšsēdētājs – NEPLP loceklis Gints Grūbe,
komisijas locekļi – NEPLP loceklis Dainis Mjartāns, NEPLP finansiste Viviāna Zipa
un NEPLP sekretariāta vadītājs Andris Ķēniņš. Savukārt VSIA „Latvijas Radio”
revīzijas komisija darbosies šādā sastāvā: komisijas priekšsēdētājs – NEPLP
loceklis Dainis Mjartāns, komisijas locekļi – NEPLP loceklis Gints Grūbe, NEPLP
finansiste Viviāna Zipa un NEPLP sekretariāta vadītājs Andris Ķēniņš. Līdz šim
abās

komisijās

NEPLP

locekļa

Daiņa

priekšsēdētāja vietniece Aija Dulevska.
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