VAS ELEKTRONISKIE SAKARI
RADIOFREKVENČU PLĀNOŠANAS NODAĻA
APRAIDE

PIEPRASĪJUMS
skaņas (TV) apraides raidītāja uzstādīšanai
1. Pieprasījuma iesniedzējs1
Pasta adrese
Tālruņi

SIA „FM Radio”

Pilsētas laukums 4, Kuldīga

63323451

pasta indekss LV-3301

fakss 63323451

e-pasta adrese

Uzņēmuma vienotais reģistrācijas Nr.

fmradio@fmradio.lv

40003125736

Bankas konts (IBAN), bankas identifikācijas (SWIFT) kods

LV94HABA0001307046757
HABALV32

2. Par radioiekārtas izmantošanu atbildīgās personas amats, vārds, uzvārds

tehniskais direktors
Ivars Vētra

Tālruņi

29323441

fakss 63323451

2

3. NEPLP apraides atļauja Nr.

AA-057/1

derīga līdz 2021. gada " 21." maijam

e-pasta adrese ivars@fmradio.lv
izsniegta/atjaunota 2011. gada " 22." maijā

, apraides atļaujas turētājs

4. Raidītāja uzstādīšanas vietas adrese

SIA „FM Radio”

Televīzijas tornis, Dundagas pagasts, Dundagas novads

5. Raidošās antenas uzstādīšanas vietas apraksts

VAS „Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs”

ģeogrāfiskās koordinātes 022° E

Dundagas NRTS

6. Raidītāja tips, ražotājs, dati par raidītāja atbilstības novērtēšanu

19‘52,49”; 57° N 30’50,50”
RT-FMS-251

Vigintos Elektronika (raidītāja tips iekļauts VASES Latvijā lietošanai atļauto radioiekārtu sarakstā)
Uzstādītā raidītāja jauda

0,25

(kW)

vēlamā izstarotā jauda (e.r.p.)

Frekvenču diapazons

FM (87,5 – 108,0 MHz)

31,0

frekvence (TV kanāls)

7. Antenas tips, ražotājs, tehniskā risinājuma apraksts

(dBW)

96,8 MHz

BLR-2DBAx4, Vigintos Elektronika

BLR-2DBA tipa četri dipoli vertikālā rindā piestiprināti masta sānā. Dipoli vērsti vienā virzienā.
Pastiprināšanas koeficients (dBd)

7 (8 dBd antenas pastiprinājums – 1 dB zudumi fīderā)

Izstarojuma virziena diagramma (ND/D)

D

Izstarojuma polarizācija (V/H)

V

maksimālā izstarojuma azimuts (°)

8. Antenas vidus punkta augstums virs zemes (m)

270

70

Parakstot šo pieprasījumu, garantēju, ka apmaksāšu VAS ES rēķinu par pieprasījuma izskatīšanu apaides
radiostacijas uzstādīšanai atbilstoši Ministru kabineta 2014. gada 1. jūlija noteikumiem Nr. 375.

2014. gada "_25. " septembrī___________
Valdes loceklis
amats

z. v.

Kārlis Zveja
vārds, uzvārds

1

K. Zveja
paraksts

Ja pieprasījuma iesniedzējs nav apraides atļaujas turētājs, VAS ES iesniedzams turētāja izsniegts pilnvarojums iesniedzējam (elektronisko
sakaru komersanatam, kas nodrošināšanās programmas izplatīšanu).
2
Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome.

