Rīgā 2018.gada 30.augustā

LĒMUMS Nr. 135
Par rezultātiem konkursā “Apraides tiesību piešķiršana radio apraides aptveršanas
zonas palielināšanai Gulbenē 98,6 MHz frekvencē”
Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome (turpmāk – Padome) 2018.gada
28.jūnijā pieņēma lēmumu Nr.101 “Par konkursa “Apraides tiesību piešķiršana radio apraides
aptveršanas zonas palielināšanai Gulbenē 98,6 MHz frekvencē” nolikuma apstiprināšanu un
konkursa izsludināšanu”. Tāpat tika noteikts, ka elektroniskie plašsaziņas līdzekļi pieteikumus
konkursam par apraides tiesību piešķiršanu var iesniegt Padomē līdz 2018.gada 11.jūlijam.
Padome 2018.gada 11.jūlijā saņēma pieteikumu konkursam no viena pretendenta –
AS “Radio SWH” (reģistrācijas Nr. 40003125825) (turpmāk arī – konkursa pretendents).
Padome atzina konkursa pretendenta iesniegto pieteikumu un tiem pievienotos
dokumentus par atbilstošiem konkursa nolikumam, kas apstiprināts ar Padomes 2018.gada
28.jūnija lēmumu Nr.101 (turpmāk – Konkursa nolikums), un kārtībai “Apraides tiesību
piešķiršanas kārtība” (turpmāk – Apraides tiesību piešķiršanas kārtība), kas pievienota ar
Padomes 2018.gada 12.aprīļa lēmumu Nr.63 apstiprinātajai Elektronisko plašsaziņas līdzekļu
nozares attīstības nacionālajai stratēģijai 2018.–2022.gadam (turpmāk arī – Stratēģija) kā
pielikums Nr.1.
Saskaņā ar konkursa nolikuma 24.punktu uz Padomes sēdi 2018.gada 26.jūlijā tika
uzaicināti AS “Radio SWH” pārstāvji ar mērķi uzklausīt konkursa pretendenta sagatavotā
piedāvājuma prezentāciju un uzdot papildu jautājumus.
Atbilstoši konkursa nolikuma 25.punkta nosacījumam Padome vērtēja AS “Radio
SWH” piedāvājuma kvalitāti atbilstoši šādiem kritērijiem1:
- atbilstība konkursa nolikuma 3.punktā noteiktajam konkursa mērķim un mērķa
realizācijai;
- programmas formāta atbilstība konkursa nolikuma 9.punktā noteiktajām prasībām
programmai un tā aktualitāte, nepieciešamība reģionā, sasniedzamā auditorija;
- finansiālais nodrošinājums, darbības ilgtspēja;
- konkursa dalībnieka līdzšinējā pieredze un kompetence, t.sk., radošā personāla
pieredze un kompetence;
- tehniskais nodrošinājums.
Ņemot vērā konkursa mērķi un konkursa nolikuma 9.punktā noteiktās prasības un tā
pielikumā Nr.2 noteiktos vērtēšanas kritērijus, kā arī atbilstoši Konkursa nolikuma
22.punktam Konkursa pretendenta piedāvājuma izskatīšana noslēdzās 2018.gada 30.augusta
Padomes sēdē, kuras ietvaros tika izvērtēti konkursam iesniegtie dokumenti, konkursa
pretendenta piedāvājuma prezentācija, Padomes sēdēs sniegtā papildu informācija, kā arī
ņemts vērā tālāk minētais.
Konkursa nolikuma pielikums Nr.2. Pieteikuma vērtēšanas kritēriji. Pieejams:
https://neplpadome.lv/lv/assets/documents/Konkursi/Nolikums_%20Gulbene.%2098,6%20MHz.%2028.06.2018.pdf
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AS “Radio SWH”
Ziņas par konkursa pretendentu: reģ.Nr.40003125825, adrese: Ganību dambis 24D,
Rīga, LV-1005.
Ziņas par piedāvātās programmas darbības pamatnosacījumiem: konkursa uzvaras
gadījumā dalībnieks plāno palielināt radio aptveršanas zonu programmai “Radio SWH Rock”.
Raidlaika apjoms 24 stundas diennaktī. Valoda – latviešu. Programmas formāts – informatīvi
muzikāls. Mērķauditorija – Gulbenes novada iedzīvotāji un viesi. Ziņas – vismaz 180 minūtes
nedēļas raidlaika jeb vismaz 2% nedēļas raidlaika. Neatkarīgo producentu veidotie raidījumi –
līdz 10% nedēļas raidlaika.
Finansiālā nodrošinājuma avoti: AS “Radio SWH” finanšu resursi – apliecinājums,
ka “Radio SWH Rock” attīstībai Gulbenē ir plānots investēt EUR 15 000.
Ņemot vērā Elektronisko plašsaziņas līdzekļu nozares attīstības nacionālo stratēģiju
2018.–2022.gadam, tajā noteikto attiecībā uz sabiedrības interešu ievērošanu, veiksmīgu
konkurences vides attīstību, ievērojot konkursa nolikumu, kā arī pamatojoties uz pretendenta
iesniegto pieteikumu un Padomes sēdē papildus sniegto informāciju, Padome vērtēja iesniegto
piedāvājumu atbilstoši konkursa nolikuma pielikumā Nr.2 noteiktajiem pieteikuma vērtēšanas
kritērijiem.
Izvērtējot AS “Radio SWH” piedāvājumu, Padome ņēma vērā šādus apsvērumus:
- atbilstība konkursa nolikuma 3.punktā noteiktajam konkursa mērķim un mērķa
realizācijai – detalizēti un rūpīgi izstrādātais piedāvājums konkursam atbilst konkursa mērķim
un piedāvājuma saturs un prezentācija pārliecina par mērķa realizāciju;
- programmas formāta atbilstība konkursa nolikuma 9.punktā noteiktajām prasībām
programmai un tā aktualitāte, nepieciešamība reģionā, sasniedzamā auditorija – programmas
“Radio SWH Rock” formāts vērtējams kā atbilstošs Konkursa nolikumam un Stratēģijai,
tostarp auditorijas vajadzībām Gulbenes novadā. Ņemot vērā, ka rokmūzikas žanrs ir populārs
gan pasaulē, gan Latvijā un Vidzemes ziemeļaustrumos un Latgales reģionos šāda veida
mūzikas saturs vispār nav pieejams, Gulbenes novada iedzīvotājiem un viesiem būtu iespēja
saņemt līdzvērtīgu mūzikas un programmas satura izvēli, kāda tā ir pieejama, piemēram, Rīgā
un Pierīgas reģionā. Ņemot vērā, ka 37,3% no visiem programmas “Radio SWH Rock”
klausītājiem etniski ir cittautieši2, programma “Radio SWH Rock” Gulbenē arīdzan veicinātu
cittautiešu integrāciju, jo regulārie ziņu izlaidumi un ētera programmas “Radio SWH Rock”
izskan latviešu valodā un ir Latvijā lokāli veidots saturs. Kā programmas “Radio SWH Rock”
priekšrocības uzsverama tā popularitātes izaugsme kopš 2014.gada vasaras, kā arī radio
klausītāju pieaugums vīriešu auditorijā.3;
- finansiālais nodrošinājums, darbības ilgtspēja – atbilstošs. AS “Radio SWH” konkursa
pieteikumā apliecina, ka programmas “Radio SWH Rock” attīstībai Gulbenē paredzēts
investēt EUR 15 000 no AS “Radio SWH” līdzekļiem, kas paredzēti uzņēmuma attīstībai.
Nav pamata uzskatīt, ka būtu finansiālo resursu nepietiekamība. 25 gadus ilgā pieredze un
finansiālais nodrošinājums rada pārliecību par darbības ilgtspēju;
- konkursa dalībnieka līdzšinējā pieredze un kompetence, t.sk., radošā personāla
pieredze un kompetence – programmas veidotāji ir augsta līmeņa mūzikas eksperti ar vairāk
nekā 20 gadu pieredzi mūzikas nozarē, mūzikas atlasē un programmu veidošanā. Programmas
darbība tika uzsākta 2001.gada 15.novembrī, tā ir vienīgā rokmūzikas programma Latvijā,
kurā izskan pasaules rokmūzikas klasika un šā brīža roka aktualitātes, tajā skaitā Latvijā radītā
rokmūzika. Kopumā AS “Radio SWH” ir profesionāla mārketinga un radošā komanda, no
Atbilstoši Kantar TNS pētījuma “Ziema-Pavasaris 2018” datiem – cittautiešu īpatsvars latviešu valodās raidošās
komercstacijās (% no nedēļas auditorijas)
3 Atbilstoši Kantar TNS radio auditorijas pētījumu datiem un AS “Radio SWH” konkursa piedāvājumā sniegtajai
informācijai
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kuras pieredzes iegūst jaunie žurnālisti. Ņemot vērā ilgstošo darbību mediju tirgū Latvijā, AS
“Radio SWH” līdzšinējā pieredze un kompetence ir vērtējama kā atbilstoša;
- tehniskais nodrošinājums – atbilstošs. Tehniskā nodrošinājuma kapacitāti un
mūsdienīgumu pamato līdzšinējā pieredze un pretendenta konkursa pieteikumā sniegtā
informācija.
Padome AS “Radio SWH” piedāvātās programmas “Radio SWH Rock” koncepciju
kopumā novērtēja kā konkursa mērķim atbilstošu, dinamisku, ilgtspējīgu un konkurētspējīgu.
Programma “Radio SWH Rock” nodrošina nepieciešamo raidlaika apjomu – 24 stundas
diennaktī un 100% latviešu valodas lietojumu raidlaikā. Ir izpildīta prasība attiecībā uz
programmas formātu, kas konkursa nolikumā norādīts kā informatīvi muzikāls formāts.
Programmas formāts ir atbilstošs konkursa nolikuma 9.punktā noteiktajām prasībām, ir
aktuāls un nepieciešams Gulbenes novadā, kā arī sasniegs konkursa nolikumā noteikto
auditoriju – Gulbenes novada iedzīvotājus, viesus un caurbraucējus. Konkursa vienīgais
pretendents AS “Radio SWH” ir kompetents savā jomā, ar pieredzējušu radošo personālu. AS
“Radio SWH” tehniskais nodrošinājums programmas “Radio SWH Rock” apraides
aptveršanas zonas palielināšanai Gulbenes novadā atzīstams par atbilstošu.
Atbilstoši Konkursa nolikuma 28.punktam “Konkursa uzvarētājs tiek noteikts, ņemot
vērā konkursa pieteikumu, kas ieguvis visaugstāko vidējo vērtējumu (Padomes locekļu
vērtējumu summa, dalīta ar to Padomes locekļu skaitu, kas piedalās vērtēšanā) saskaņā ar
nolikumā paredzēto vērtēšanas kārtību.”
Izvērtējot Konkursa dalībnieka iesniegto piedāvājumu, papildus sniegto informāciju
2018.gada 26.jūlija Padomes sēdē, kā arī vērtējot dalībnieka pieteikumu kopsakarā ar
Stratēģiju un spēkā esošo nozares normatīvo regulējumu, Padome konkursā “Apraides tiesību
piešķiršana radio apraides aptveršanas zonas palielināšanai Gulbenē 98,6 MHz frekvencē”
pretendentu AS “Radio SWH” (programma “Radio SWH Rock”) atzina par atbilstošu,
nosakot Padomes vidējo novērtējumu –
18,25 punkti (aprēķins: (18+20+16+19)/4=18,25).
Ievērojot iepriekš minēto un pamatojoties uz Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma
16. un 17.pantu un Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma Pārejas noteikumu 37.punktu, kā
arī atbilstoši Konkursa nolikumam, Elektronisko plašsaziņas līdzekļu nozares attīstības
nacionālajai stratēģijai 2018.–2022.gadam un Apraides tiesību piešķiršanas kārtībai, Padome
nolemj:
1. Atzīt AS “Radio SWH” par uzvarētāju konkursā “Apraides tiesību piešķiršana radio
apraides aptveršanas zonas palielināšanai Gulbenē 98,6 MHz frekvencē”.
2. Noteikt, ka pretendentam ir jāuzsāk apraide Gulbenē 98,6 MHz frekvencē
15 (piecpadsmit) mēnešu laikā no dienas, kad stājies spēkā šis lēmums.
3. Publicēt konkursa rezultātus Padomes mājaslapā www.neplpadome.lv, oficiālajā
izdevumā “Latvijas Vēstnesis” un vietējā laikrakstā “Dzirkstele”.
4. Informēt par konkursa rezultātiem VAS „Elektroniskie sakari” un konkursa
dalībnieku.
5. Pirms grozījumu veikšanas programmai “Radio SWH Rock” izsniegtajā apraides
atļaujā un tās pielikumā – darbības pamatnosacījumos, lūgt elektronisko plašsaziņas
līdzekli AS “Radio SWH” sniegt informāciju par AS “Radio SWH” patieso labuma
guvēju.
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6. Izdarot grozījumus AS “Radio SWH” apraides atļaujā programmas “Radio SWH
Rock” apraidei, izdarīt grozījumus arī programmas “Radio SWH Rock” apraides
atļaujas pielikumā – darbības pamatnosacījumos.
7. Noteikt, ka atbildīgais Padomes loceklis par šī lēmuma izpildes kontroli ir Patriks
Grīva.
Pielikumā:
Padomes locekļu 2018.gada 30.augusta individuālās vērtēšanas lapas kopā uz 4 (četrām)
lapām.
Lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas brīdī.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, Baldones ielā 1A, Rīgā viena mēneša
laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas.
Lēmums sagatavots uz 2 (divos) eksemplāros. Viens eksemplārs (ar pielikumiem kopā uz 8
(astoņām) lapām) glabājams Padomes lietvedībā, otrs eksemplārs (bez pielikumiem kopā uz 4
(četrām) lapām) tiek nosūtīts elektroniskajam plašsaziņas līdzeklim AS “Radio SWH”.

Padomes priekšsēdētāja

Dace Ķezbere
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