
 

 

 

 

 

Rīgā 2018.gada 22.februārī 

 

LĒMUMS Nr.21 

Par SIA “Skaņas atbalss” vietējās komerciālās televīzijas programmas apraides atļaujas 

Nr.AA-113/1 anulēšanu 

 

2017.gada 10.oktobrī Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome (turpmāk arī – 

Padome) saņēma VAS “Elektroniskie sakari” (turpmāk arī – VASES) 2017.gada 9.oktobra 

vēstuli Nr.2.1.1.3/1133, kurā norādīts, ka Daugavpilī nav konstatēta SIA “Skaņas atbalss” 

raidošās TV stacijas darbība kopš 2017.gada 1.septembra. 

Padome 2017.gada 7.novembrī nosūtīja SIA “Skaņas atbalss” paskaidrojumu 

pieprasījumu, vienlaikus norādot, ka SIA “Skaņas atbalss” ir jāuzsāk programmas “Alise Plus 

TV” zemes apraide līdz 2017.gada 30.novembrim (ieskaitot). Līdz šī lēmuma pieņemšanas 

brīdim Padome nav saņēmusi SIA “Skaņas atbalss” paskaidrojumus. 

2018.gada 8.janvārī Padome lūdza VASES atkārtoti sniegt informāciju par SIA “Skaņas 

atbalss” Daugavpils vietējās TV stacijas darbību. VASES savā atbildes vēstulē norādījis, ka 

kopš 2017.gada 1.septembra Daugavpilī nav konstatēta SIA “Skaņas atbalss” raidošās TV 

stacijas darbība. Papildus VASES ir norādījis, ka SIA “Skaņas atbalss” nav pagarinājusi 

VASES izsniegto apraides raidītāja lietošanas atļauju Nr.BT-TVD-116, kuras derīguma termiņš 

ir beidzies 2017.gada 4.decembrī. 

Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma (turpmāk arī – EPLL) 21.panta pirmās daļas 

2.punkts paredz Padomes tiesības anulēt apraides atļauju, ja elektroniskais plašsaziņas līdzeklis 

darbojas neregulāri, tādējādi nepildot apraides atļaujas pamatnosacījumus, izņemot gadījumus, 

kad tas notiek tehnisku iemeslu dēļ un ne ilgāk kā trīs mēnešus. Padome nav saņēmusi SIA 

“Skaņas atbalss” paskaidrojumus, savukārt VASES sniegtā informācija liecina, ka Daugavpilī 

no 2017.gada 1.septembra līdz šim brīdim nav konstatēta raidošās TV zemes stacijas darbība, 

tādējādi pārsniedzot EPLL pieļauto trīs mēnešu apraides pārtraukumu.  
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Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma 

21.panta pirmās daļas 2.punktu un ceturto daļu, Administratīvā procesa likuma 65.panta otro 

daļu, Padome 

nolemj: 

 

1. Anulēt SIA “Skaņas atbalss” apraides atļauju Nr.AA-113/1. 

2. Publicēt paziņojumu par SIA “Skaņas atbalss” apraides atļaujas Nr.AA-113/1 anulēšanu 

Padomes mājas lapā www.neplpadome.lv, oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” un 

vietējā laikrakstā SIA “Latgales Laiks”. 

3. Informēt VAS “Elektroniskie sakari” par SIA “Skaņas atbalss” apraides atļaujas 

anulēšanu. 

4. Par atbildīgo Padomes locekli šī lēmuma izpildē noteikt Guntu Līdaku. 

 

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi. 

Lēmums sastādīts uz vienas lapas divos oriģinālos eksemplāros, no kuriem viens 

izsniegšanai SIA “Skaņas atbalss”. 

Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā Baldones ielā 

1A, Rīgā.  

 

 

Padomes priekšsēdētāja Dace Ķezbere 

 

http://www.neplpadome.lv/

