Rīgā, 2018.gada 26.jūlijā
LĒMUMS Nr.119
Par konkursa “Televīzijas un/vai radio sižetu un/vai raidījumu veidošana par
diasporas tematiku 2018.gadā” rezultātiem
2018.gada 28.jūnijā ar lēmumu Nr.104 “Par nolikuma apstiprināšanu un konkursa
“Televīzijas un/vai radio sižetu un/vai raidījumu veidošana par diasporas tematiku 2018.gadā”
izsludināšanu” Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome (turpmāk – Padome)
izsludināja atkārtotu konkursu „Televīzijas un/vai radio sižetu un/vai raidījumu veidošana par
diasporas tematiku 2018.gadā” (turpmāk – Konkurss). Konkursa finansējums EUR 5 410.
2018.gada 11.jūlijā saņemts AS “RADIO SWH” (reģ. Nr.40003125825) pieteikums
Konkursam.
2018.gada 12.jūlija Padomes sēdē atbilstoši Konkursa nolikuma 5.5.apakšpunktā
noteiktajai kārtībai, atverot Konkursa pretendenta piedāvājumu un izvērtējot, vai pretendents ir
iesniedzis visus Konkursa nolikuma 5.1.punktā uzskaitītos dokumentus un informāciju,
Padome konstatēja, ka AS “RADIO SWH” (turpmāk arī – Dalībnieks) ir iesniegusi visus
Konkursa nolikuma 5.1.apakšpunktā uzskaitītos dokumentus, bet ir precizējams plānotā
piešķirtā finansējuma izlietošanas apraksts (tāme). Līdz ar to Padome atbilstoši Konkursa
nolikuma 5.1.punktā noteiktajam aicināja Dalībnieku iesniegt nepieciešamo informāciju,
nosakot iesniegšanas termiņu – 2018.gada 17.jūlijs. Pretendents iesniedza nepieciešamo
informāciju noteiktajā termiņā.
2018.gada 26.jūlijā Padome atbilstoši Konkursa nolikuma 6.2.punktam turpināja
Dalībnieka pieteikuma vērtēšanu, atbilstoši Konkursa nolikuma 6.3.punktā noteiktajiem
kritērijiem, uzklausot tā pārstāvjus Padomes sēdē un vērtējot pieteikumu atbilstoši šādiem
kritērijiem:
1) sižetu un/vai raidījumu satura un izplatīšanas koncepcija, norādot galvenos saturiskos
virzienus, sasniedzamo mērķauditoriju, atgriezeniskās saites veidošanas pasākumus un
izplatīšanas platformas;
2) piedāvājuma iesniedzēja pieredze elektronisko plašsaziņas līdzekļu jomā (t.sk.,
rekomendācijas vēstule/s) un piedāvājuma iesniedzēja radošā personāla līdzšinējā
pieredze un kompetence (t.sk., dzīves gājums);
3) noslēgtas vienošanās/parakstīti līgumi vai nodoma protokoli;
4) tehniskā nodrošinājuma apraksts;
5) plānotais finansējuma izlietošanas apraksts (tāme);
6) finansiālā kapacitāte (2017.gada pārskats un 2018.gada operatīvā bilance);
7) demo ieraksts.
Padomes locekļi saskaņā ar Konkursa nolikuma VI nodaļā paredzēto vērtēšanas kārtību,
tostarp paredzēto maksimālo iegūstamo punktu skaitu (100 punkti), ņemot vērā Konkursa
pieteikumā sniegto informāciju, Padomes 2018.gada 26.jūlija sēdes laikā sniegto Dalībnieka
informāciju, aizpildīja individuālās vērtēšanas lapas, balstoties uz šādiem apsvērumiem:

 AS “RADO SWH” raidījumu satura un izplatīšanas koncepcija: Konkursa mērķim un
priekšmetam atbilstoša, aktuāla, iedvesmojoša, vizuāli pievilcīga, daudzveidīga, uz latviskām
vērtībām balstīta, aptverot diasporas un remigrācijas un atgriešanās Latvijā tematus un
kompleksu aktuālo jautājumu apskatīšanu. Raidījumu cikls, kas ietver 6 raidījumus ar
nosaukumu “Tikko atgriezušies” (katrs 30 min);
 Sasniedzamā mērķauditorija, t.sk., atgriezeniskās saites veidošanas pasākumi un
izplatīšanas platformas: programma “RADIO SWH” (aptuveni 552 tūkstoši klausītāji nedēļā),
kā arī radio straumē (aptuveni 45 tūkstoši klausītāji mēnesī), kā arī arhīvā, sasniedzot ļoti lielu
auditoriju. Diasporas sadarbības partneris biedrība “Mēs – latvieši pasaulē” un raidījuma
izplatīšana interneta portālā Latviesi.com, kas ir viens no plašākajiem un atpazīstamākajiem
portāliem diasporas vidū. Tāpat saturu plānots popularizēt sociālajos tīklos, saņemot arī
atgriezenisko saiti;
 Pieredze elektronisko plašsaziņas līdzekļu jomā un piedāvājuma iesniedzēja radošā
personāla līdzšinējā pieredze un kompetence: ilggadēja profesionālā un praktiskā pieredze (25
gadi) radio raidījumu veidošanā, kā arī pieredze sabiedriskā pasūtījuma un vairāku projektu
īstenošanā. Augsti kvalificēts un pieredzējis personāls, tostarp atpazīstama raidījumu vadītāja;
 Tehniskais nodrošinājums: atbilstošs Konkursa nosacījumiem. Ilggadējā pieredze
apliecina tehniskā nodrošinājuma esamību un atbilstību;
 Plānotais finansējuma izlietošanas apraksts (tāme): atbilstoša Konkursa nosacījumiem.
Konkursa finansējuma ietvaros tiek segtas tikai personāla izmaksas;
 Finansiālā kapacitāte: laba, nerada šaubas spējai īstenot sabiedrisko pasūtījumu;
 Demo ieraksts: augstas kvalitātes un sabiedriskā pasūtījuma standartiem atbilstošs.
Ņemot vērā Padomes locekļu sniegto individuālo vērtējumu, AS “RADIO SWH” iegūst
vidējo vērtējumu 94 punkti. Vidējais vērtējums tiek noteikts, Padomes locekļu vērtējumu dalot
ar klātesošo Padomes locekļu skaitu.
Ievērojot iepriekš minēto un pamatojoties uz Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma
71.panta pirmo un otro daļu un Konkursa nolikuma 1.3., 4.1., 6.2., 6.3., un 7.1.punktu, kā arī
ņemot vērā Padomes locekļu noteikto vidējo Dalībnieka piedāvājuma vērtējumu, Padome
nolemj:
1. Par uzvarētāju Konkursā noteikt AS “RADIO SWH” (reģ. Nr.40003125825), saņemot
atbilstošu vidējo novērtējumu: 94 punkti.
2. Piešķirt AS “RADIO SWH” EUR 5 410 radio raidījumu veidošanai par diasporas
tematiku 2018.gadā.
3. Nosūtīt šo lēmumu AS “RADIO SWH” un publicēt Padomes mājaslapā internetā
www.neplpadome.lv.
4. Par atbildīgo Padomes locekli šī lēmuma izpildes kontrolē noteikt Aurēliju Ievu
Druvieti un Guntu Līdaku.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, Baldones ielā 1A, Rīgā viena
mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas.
Pielikumā: Konkursa “Televīzijas un/vai radio sižetu un/vai raidījumu veidošana par
diasporas tematiku 2018.gadā” komisijas (Padomes) locekļu individuālās vērtēšanas lapas,
kopā uz 3 lapām (tikai Padomes eksemplāram).
Lēmums sagatavots 2 eksemplāros. Viens glabājams Padomes lietvedībā, otrs eksemplārs (bez
pielikumiem) tiek nosūtīts AS “RADIO SWH”.
Padomes priekšsēdētāja
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