
 

 

 

 

 

 

Rīgā 2017.gada 13.aprīlī 

 

Lēmums Nr.67 

Par rezultātiem konkursā „Apraides tiesību piešķiršana komerciāla vai nekomerciāla 

elektroniskā plašsaziņas līdzekļa darbībai vietējās radio programmas veidošanai 

Valmierā 98,8 MHz frekvencē” 

 

Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome (turpmāk arī – Padome) 2017.gada 

19.janvārī pieņēma lēmumu Nr.9 “Par konkursa izsludināšanu apraides tiesību piešķiršanai 

komerciāla vai nekomerciāla elektroniskā plašsaziņas līdzekļa darbībai vietējās radio 

programmas veidošanai Valmierā 98,8 MHz frekvencē” (turpmāk arī – lēmums Nr.9). Tāpat 

tika noteikts, ka elektroniskie plašsaziņas līdzekļi pieteikumus konkursam par apraides tiesību 

piešķiršanu var iesniegt Padomē līdz 2017.gada 20.februārim. 

Padome saņēma konkursa pieteikumus no šādiem dalībniekiem: 

- AS “Radio SWH” (saņemts 2017.gada 8.februārī); 

- SIA “MANS RADIO” (saņemts 2017.gada 20.februārī); 

- SIA “QBS” (saņemts 2017.gada 20.februārī). 

Padome atzina konkursa dalībnieku iesniegtos pieteikumus un tiem pievienotos 

dokumentus par atbilstošiem konkursa nolikumam “Kārtība, kādā Nacionālā elektronisko 

plašsaziņas līdzekļu padome izsludina un organizē konkursus apraides tiesību piešķiršanai” 

(turpmāk arī – konkursa nolikums), kas pievienots ar Padomes 2013.gada 14.novembra 

lēmumu Nr.197 apstiprinātajai Elektronisko plašsaziņas līdzekļu nozares attīstības 

nacionālajai stratēģijai 2012.-2017.gadam (turpmāk arī – stratēģija) kā 6.pielikums, un 

Padomes lēmumā Nr.9 noteiktajam. 

Saskaņā ar konkursa nolikuma 18.punktu, uz Padomes sēdi 2017.gada 7.aprīlī tika 

uzaicināti AS “Radio SWH”, SIA “MANS RADIO” un SIA “QBS” pārstāvji ar mērķi 

uzklausīt konkursa dalībnieku sagatavotās programmu prezentācijas un uzdot papildu 
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jautājumus. Konkursa dalībnieku piedāvājumi tika izskatīti 2017.gada 13.aprīļa Padomes 

sēdē. 

Konkursa mērķis ir noteikts Padomes lēmuma Nr.9 2.punktā – īstenot Elektronisko 

plašsaziņas līdzekļu nozares attīstības nacionālo stratēģiju 2012.–2017.gadam un veicināt tādu 

elektronisko plašsaziņas līdzekļu darbību, kuru darbības pamatnosacījumi paredz Latvijā 

veidotu programmu. 

Ņemot vērā iepriekš minēto konkursa mērķi un: 

- Elektronisko plašsaziņas līdzekļu nozares attīstības nacionālās stratēģijas 2012.–

2017.gadam trešās daļas 3.2.1.punktā noteiktos kritērijus; 

- konkursa nolikuma 17.punktā noteiktos kritērijus; 

- Padomes lēmuma Nr.9 3.punktā noteiktos kritērijus, 

tika izvērtēti konkursam iesniegtie dokumenti, konkursu dalībnieku programmas koncepcijas 

prezentācijas un sniegtā papildu informācija.  

Ievērojot iepriekš minēto, Padome vērtē AS “Radio SWH”, SIA “MANS RADIO” un 

SIA “QBS” piedāvājumu kvalitāti atbilstoši šādiem kritērijiem: atbilstība konkursa mērķim un 

mērķa realizācijai, koncepcijas radošais nodrošinājums, programmas formāts un tā aktualitāte, 

nepieciešamība reģionā, auditorija, finansiālais nodrošinājums, darbības ilgtspēja, tehniskais 

nodrošinājums, konkursa dalībnieka līdzšinējā pieredze un kompetence, valsts valodas apjoms 

raidlaikā, valsts aizsardzības un drošības interešu nodrošināšana.  

Konkursa uzvarētājs tiek noteikts, ņemot vērā piedāvājumu, kas ieguvis visaugstāko 

novērtējumu, kā arī Padomes locekļu balsojumu. 

 

Padome izskatīja sekojošus konkursa dalībnieku iesniegtos pieteikumus: 

1. AS “Radio SWH” ar programmu “Radio SWH Rock”. 

Ziņas par konkursa dalībnieku: reģ.Nr.40003125825, adrese: Ganību dambis 24D, 

Rīga, LV-1005. 

Ziņas par piedāvātās programmas darbības pamatnosacījumiem: konkursa uzvaras 

gadījumā dalībnieks plāno veidot programmu ar nosaukumu „Radio SWH Rock”. 

Programmas formāts – rokmūzikas radio. Vietējās ziņas – ne mazāk kā 120 minūtes nedēļas 

raidlaika; oriģinālie raidījumi – vismaz 90% nedēļas raidlaika; neatkarīgo producentu veidotie 

raidījumi – līdz 10% nedēļas raidlaika; programma kopumā 100% tiek veidota Latvijā; 

raidlaika apjoms – 24 stundas diennaktī; valoda – 100% latviešu valoda. 

Finansiālā nodrošinājuma avoti: AS “Radio SWH” finanšu resursi – apliecinājums, 

ka “Radio SWH Rock” attīstībai ir rezervēti 45 000,00 EUR.  
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Izvērtējot AS “Radio SWH” piedāvājumu, Padome ņēma vērā šādus apsvērumus1: 

- Atbilstība konkursa mērķim un mērķa realizācijai – atbilstošs konkursa mērķim. 

Frekvences saņemšanas gadījumā tiek solīta attīstība. 

- Koncepcijas radošais nodrošinājums – atbilstošs. Solīts palielināt dzīvā ētera saturu, 

kā arī veidot jaunus raidījumus, veicinot latviešu rokmūziku. Profesionāla, 

pārliecinoša un pieredzējusi radošā komanda.  

- Programmas formāts un tā aktualitāte, nepieciešamība reģionā, auditorija – atbilstošs. 

Programmas formāts Latvijas mērogā ir unikāls – Valmierā nav līdzīgas radio 

programmas. “Radio SWH Rock” pilnībā atbilst stratēģijai, vērtējot auditorijas 

vajadzības Valmieras reģionā. Ir vēlme palielināt Latvijā radītas rokmūzikas apjomu. 

Kopumā atšķirīgs un auditorijā pieprasīts formāts, kas veicinātu veiksmīgu 

konkurenci. 

- Finansiālais nodrošinājums, darbības ilgtspēja – atbilstošs. Pieejamā informācija 

liecina, ka tiks ieguldītas lielas investīcijas, t.i., pieteikumam pievienots apliecinājums 

par 45 000,00 EUR lielu investīciju programmas attīstībai. 

- Tehniskais nodrošinājums – atbilstošs. Tehniskā nodrošinājuma kapacitāti pamato 

līdzšinējā pieredze, plānotās investīcijas tehniskajam nodrošinājumam 23 000,00 EUR 

apmērā. Papildus tiek norādīts, ka tehniskajā daļā “Radio SWH Rock” raidīšanas 

nodrošināšanai strādā 3 tehniskie darbinieki, kuru uzdevums ir nodrošināt programmas 

signāla padošanu un citas ar programmas darbību saistītas lietas. 

- Konkursa dalībnieka līdzšinējā pieredze un kompetence - programmas veidotājiem ir 

vairāk kā 20 gadus ilga pieredze, savukārt konkrētajā formātā pieredze ir 16 gadus 

ilga. Ņemot vērā ilgstošo darbību mediju tirgū Latvijā un augstos reitingus, 

kompetence ir vērtējama kā atbilstoša. 

- Valsts valodas un apjoms raidlaikā – atbilstošs konkursa nolikumam – 100% latviešu 

valoda. 

- Valsts aizsardzības un drošības interešu nodrošināšana – atbilstošs. Riski nav 

identificējami. 

Padome AS “Radio SWH” piedāvātās programmas “Radio SWH Rock” koncepciju 

kopumā novērtēja kā unikālu, jo tā ir vienīgā rokmūzikas stacija Latvijā, un par pilnībā 

atbilstošu stratēģijai. Salīdzinājumā ar konkurentu piedāvāto, “Radio SWH Rock” ir 

profesionālāka radošā komanda, ko apstiprina ilggadējā pieredze. Šāds programmas formāts 

                                                
1 Pielikums Nr.2 Nolikumam “Kārtība, kādā Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome izsludina un organizē 

konkursus apraides tiesību piešķiršanai”. Pieejams: http://neplpadome.lv/lv/sakums/normativie-akti/nacionala-strategija.html  

http://neplpadome.lv/lv/sakums/normativie-akti/nacionala-strategija.html
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atbilst gan konkursa mērķim, gan tā realizācijai un Valmierā ir pieņemams un nepieciešams, 

jo Valmierā nav šāda formāta radiostacijas. Tāpat ir plānots veidot “Radio SWH Rock” 

programmu, tajā iekļaujot arī Latvijā radītu rokmūziku, veidot dzīvā ētera saturu un jaunus 

raidījumus, kas ir svarīgi vietējiem rokmūzikas mūziķiem un grupām, kurām “Radio SWH 

Rock” nodrošina izaugsmi, atpzīstamību un attīsta Latvijas sabiedrībai nozīmīga mūzikas 

žanra atsakaņošanu. 

“Radio SWH Rock” programmas aktualitāti apliecina TNS reitingi – uz 2016.gada 

Rudens pētījumu datiem, “Radio SWH Rock” auditorija, pēc Reach datiem, ir 60 200,00 

klausītāju, kas veido 28% auditorijas pieaugumu, salīdzinājumā ar 2016.gada Ziemas 

pētījuma datiem. 

Papildus konkursa pieteikumā AS “Radio SWH” norādījusi, ka frekvence Valmierā ir 

nepieciešama, lai sniegtu ekonomisko pamatojumu garantētas investīcijas radio satura un 

kvalitātes nodrošināšanai, jo Valmiera ir Vidzemes ekonomiskais centrs ar rokmūzikas 

saknēm un roka tradīcijām. Par Valmieras īpašo saikni ar rokmūzikas formātu liecina arī 

tradīcijām bagātais Valmieras Rokfestivāls, kas iepriekš norisinājies 10 gadus.   

 

2. SIA “MANS RADIO” ar programmu “Radio TEV”. 

Ziņas par konkursa dalībnieku: reģ.Nr.44103072732, adrese: Rīgas iela 13, Valmiera, 

LV-4201. 

Ziņas par piedāvātās programmas darbības pamatnosacījumiem: konkursa uzvaras 

gadījumā dalībnieks plāno veidot programmu ar nosaukumu „Radio TEV”. Programmas 

formāts – muzikāli informatīva programma ar populāro mūziku. Ziņas – vismaz 3% nedēļas 

raidlaika; oriģinālie raidījumi – ne mazāk kā 90% nedēļas raidlaika; muzikālā koncepcija – 

populārākā šī brīža un pēdējo 30 gadu mūzika; neatkarīgo producentu veidotie raidījumi – 

līdz 10% nedēļas raidlaika; programma kopumā 100% tiek veidota Latvijā; raidlaika apjoms – 

24 stundas diennaktī; valoda – 100% latviešu valoda. 

Finansiālā nodrošinājuma avoti: SIA “MANS RADIO” finanšu resursi – 

apliecinājums, ka “Radio TEV” attīstībai tiks ieguldīts finansējums pēc nepieciešamības.  

 

Izvērtējot SIA “MANS RADIO” piedāvājumu, Padome ņēma vērā šādus 

apsvērumus2: 

                                                
2 Pielikums Nr.2 Nolikumam “Kārtība, kādā Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome izsludina un organizē 

konkursus apraides tiesību piešķiršanai”. Pieejams: http://neplpadome.lv/lv/sakums/normativie-akti/nacionala-strategija.html 

http://neplpadome.lv/lv/sakums/normativie-akti/nacionala-strategija.html
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- Atbilstība konkursa mērķim un mērķa realizācijai – atbilstošs konkursa mērķim, 

veicinot Latvijas populārās mūzikas attīstību. 

- Koncepcijas radošais nodrošinājums – atbilstošs. Tomēr jānorāda, ka pretendeta 

komandā strādā jauni, radoši cilvēki, kuri vēl ir profesionālajā attīstībā, salīdzinot ar 

AS “Radio SWH” pieredzējušo komandu. 

- Programmas formāts un tā aktualitāte, nepieciešamība reģionā, auditorija – daļēji 

atbilstošs. Tiek izpildīts prasītais raidlaika apjoms, arī ziņas ir nepieciešamajā apjomā, 

tomēr programmai “Radio TEV” jau ir pieejams Valmieras reģions citā frekvencē, kas 

ir galvenā atšķirība no pārējiem pretendentiem. 

- Finansiālais nodrošinājums, darbības ilgtspēja – atbilstošs. Tomēr pieteikumā un tam 

pievienotajos dokumentos nav norādīta precīza plānotās investīcijas summa. 

- Tehniskais nodrošinājums – atbilstošs. Ņemot vērā, ka programma “Radio TEV” jau 

tiek apraidīta Valmierā, secināms, ka dalībnieks spēj nodrošināt nepieciešamo tehniku. 

- Konkursa dalībnieka līdzšinējā pieredze un kompetence – dalībnieks ir sevi pierādījis 

līdzšinējā radio darbībā ar tendenci uz attīstību. Veiksmīgi attīstīta komunikācija ar 

vietējo un reģiona līmeņa auditoriju.  

- Valsts valodas un apjoms raidlaikā – atbilstošs konkursa nolikumam – 100% latviešu 

valoda. 

- Valsts aizsardzības un drošības interešu nodrošināšana – atbilstošs. Nav saskatāmi 

riski valsts aizsardzības un drošības interesēm. 

Padome SIA “MANS RADIO” piedāvātās programmas “Radio TEV” koncepciju 

kopumā novērtēja kā ļoti labu, tomēr ir būtiski norādīt, ka SIA “MANS RADIO” jau ir 

frekvence Valmierā. “Radio TEV” strādā jauni cilvēki, kuri vēl apgūst profesiju un nozari, lai 

gan jau līdzšinējie rādītāji liecina par augsta līmeņa profesionalitāti, ko apliecina arī augstie 

reitingi. Tomēr ir atzīstams, ka, salīdzinājumā ar “Radio SWH Rock” radošo personālu, šim 

pretendentam ir mazāka pieredze mediju tirgū. 

 

3. SIA “QBS” ar programmu “Radio Marija Latvija ”. 

Ziņas par konkursa dalībnieku: reģ.Nr.40003726046, adrese: Ojāra Vācieša iela 6, 

Rīga, LV-1004. 

Ziņas par piedāvātās programmas darbības pamatnosacījumiem: konkursa uzvaras 

gadījumā dalībnieks plāno veidot programmu ar nosaukumu „Radio Marija Latvija”. 

Programmas formāts – informatīvi muzikāls, uz kristīgi demokrātiskām vērtībām balstīts 

radio. Ziņas – vismaz 105 minūtes nedēļas raidlaika; oriģinālie raidījumi – ne mazāk kā 90% 
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nedēļas raidlaika; neatkarīgo producentu veidotie raidījumi – līdz 10% nedēļas raidlaika; citu 

elektronisko plašsaziņas līdzekļu veidotie raidījumi – līdz 10% nedēļas raidlaika; retranslācija 

– līdz 10% nedēļas raidlaika; raidlaika apjoms – 24 stundas diennaktī; valoda – 100% latviešu 

valoda. 

Finansiālā nodrošinājuma avoti: SIA “QBS” finanšu resursi – apliecinājums, ka 

vienīgie ieņēmumi ir ziedojumi no klausītājiem. Papildus finansējums pieejams no 

organizācijas “Radio Marija Pasaules ģimene” (World Family of Radio Maria), ja radio 

darbību nespēj nosegt vietējie ziedojumi.  

 

Izvērtējot SIA “QBS” piedāvājumu, Padome ņēma vērā šādus apsvērumus3: 

- Atbilstība konkursa mērķim un mērķa realizācijai – kopumā atbilstošs. 

- Koncepcijas radošais nodrošinājums – koncepcijas īstenošanai ir atbilstoši radošie 

resursi, tomēr radošais nodrošinājums atpaliek no konkurentu piedāvātā. Personāls 

tiek nodrošināts ar brīvprātīgo darbinieku piesaisti. 

- Programmas formāts un tā aktualitāte, nepieciešamība reģionā, auditorija – daļēji 

atbilstošs. Salīdzinot ar AS “Radio SWH” piedāvāto formātu, SIA “QBS” 

programmas aktualitāte un nepieciešamība ir zemāka specifiskā formāta dēļ.  

- Finansiālais nodrošinājums, darbības ilgtspēja – atbilstošs. Pieejamā informācija 

liecina, ka finansiālais nodrošinājums uz so brīdi ir atbilstošs, tomēr ir ņemams vērā, 

ka finansējums tiek balstīts uz ziedojumu struktūru, līdz ar ko netiek gūta pārliecība 

par ilgtermiņa finanšu plānošanas nodrošināšanu. 

- Tehniskais nodrošinājums – atbilstošs. Pieteikumam pievienots izsmeļošs iekārtu 

uzskaitījums. 

- Konkursa dalībnieka līdzšinējā pieredze un kompetence – salīdzinoši īsa pieredze 

Latvijas mediju vidē – mazāk kā 5 gadu pieredze. Apraide sākta 2015.gada 

8.decembrī.  

- Valsts valodas un apjoms raidlaikā – atbilstošs konkursa nolikumam – 100% latviešu 

valoda. 

- Valsts aizsardzības un drošības interešu nodrošināšana – atbilstošs. 

Padome SIA “QBS” piedāvātās programmas “Radio Marija Latvija” koncepciju 

kopumā novērtēja kā labu, tomēr pastāv zināmi riski no finansiālā nodrošinājuma aspekta, kas 

var ietekmēt programmas darbības ilgtspēju kopumā. Jānorāda, ka arī pieredze šim 

                                                
3 Pielikums Nr.2 Nolikumam “Kārtība, kādā Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome izsludina un organizē 

konkursus apraides tiesību piešķiršanai”. Pieejams: http://neplpadome.lv/lv/sakums/normativie-akti/nacionala-strategija.html 

http://neplpadome.lv/lv/sakums/normativie-akti/nacionala-strategija.html
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pretendentam ir vismazākā, salīdzinot ar abiem pārējiem dalībniekiem, tomēr vienlaikus 

programmas “Radio Marija Latvija” līdzšinējais darbs rāda, ka profesionalitāte ir augstā 

līmenī.  

 

Ņemot vērā Elektronisko plašsaziņas līdzekļu nozares attīstības nacionālo stratēģiju 

2012.–2017.gadam, Padomes konkursa nolikumu “Kārtība, kādā Nacionālā elektronisko 

plašsaziņas līdzekļu Padome izsludina un organizē konkursus apraides tiesību piešķiršanai”, 

kas apstiprināts ar Padomes 2013.gada 14.novembra lēmumu Nr.197, Padomes 2017.gada 

19.janvāra lēmumu Nr.9 „Par konkursa izsludināšanu apraides tiesību piešķiršanai komerciāla 

vai nekomerciāla elektroniskā plašsaziņas līdzekļa darbībai vietējās radio programmas 

veidošanai Valmierā 98,8 MHz frekvencē ”, kā arī pamatojoties uz pretendentu iesniegtajiem 

pieteikumiem un papildus sniegto informāciju, Padome vērtēja, kurš piedāvājums paredz 

iespējami plašākas un daudzveidīgākas auditorijas uzrunāšanu, ņemot vērā muzikālo un 

sagatavoto ziņu daudzveidību, kā arī konkrētā piedāvājuma nepieciešamību reģionā, tādā 

veidā nodrošinot lielāku klausītāju skaitu, kā arī atbilstību Elektronisko plašsaziņas līdzekļu 

likumam, stratēģijai, konkursa nolikumam un lēmumam Nr.9. 

Kopumā visi trīs pretendenti atbilst lēmumā Nr.9 noteiktajam mērķim, kas nosaka 

stratēģijas īstenošanas pienākumu, kā arī Latvijā veidotas programmas nepieciešamību. SIA 

“MANS RADIO” jau ir frekvence Valmierā, bet SIA “QBS” piedāvājumam nav skaidri un 

nepārprotami definēts programmas pieprasījums, kas sasaucas ar vērtējamo auditorijas 

kritēriju. AS “Radio SWH” norādīja, ka vēlas attīstīt un popularizēt arī Latvijā radīto 

rokmūziku, pie tam šāda satura programmas pieejamība paplašinātu satura daudzveidības 

spektru, kas saskan ar stratēģijā noteikto mērķi – sekmēt Latvijas jurisdikcijā esošo 

elektronisko plašsaziņas līdzekļu programmu dažādību. AS “Radio SWH” vēlas veidot dzīvā 

ētera satura raidījumus, tādējādi piesaistot jaunos mūziķus un ļaujot tiem attīstīties. 

Visi trīs pretendenti nodrošina nepieciešamo raidlaika apjomu – 24 stundas diennaktī. 

Tāpat visi dalībnieki nodrošina 100% latviešu valodas lietojumu raidlaikā. Ir izpildīta prasība 

attiecībā uz programmas formātu, kas lēmumā Nr.9 norādīts, kā informatīvi muzikāls formāts. 

Dalībnieki ir apliecinājuši, ka ziņas veidos vismaz 105 minūtes, ne mazāk kā 120 minūtes vai 

3% no nedēļas raidlaika, savukārt neatkarīgo producentu veidotie raidījumi, citu elektronisko 

plašsaziņas līdzekļu veidotie raidījumi vai retranslācija nepārsniegs 10% no nedēļas raidlaika. 

Attiecībā uz prasību par Latvijā veidotajiem raidījumiem, visi trīs pretendenti ir norādījuši, ka 

Latvijā veidotie raidījumi veidos ne mazāk kā 90% nedēļas raidlaika. 
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Dalībnieku pieteikumiem ir pievienoti maksājumus apliecinoši dokumenti par konkursa 

dalības maksas veikšanu. 

Izvērtējot dalībnieku pieteikumus, papildus sniegto informāciju Padomes 2017.gada 

7.aprīļa sēdē, kā arī vērtējot pieteikumus kopsakarā ar stratēģiju un spēkā esošo nozares 

normatīvo regulējumu un ņemot vērā piedāvājumu, kas ieguvis visaugstāko novērtējumu, kā 

arī Padomes locekļu balsojumu, Padomes ieskatā programmas “Radio SWH Rock” 

piedāvājums paredz plašākas un daudzveidīgākas auditorijas uzrunāšanu un, ņemot vērā šī 

medija līdzšinējo darbības pieredzi un auditorijas rādītājus, tas uzskatāms par atbilstošāku 

konkrētajam konkursam par apraides tiesību piešķiršanu komerciāla vai nekomerciāla 

elektroniskā plašsaziņas līdzekļa darbībai vietējās radio programmas veidošanai Valmierā 

98,8 MHz frekvencē. 

Padomes novērtējums pretendentiem ir sekojošs: 

- AS “Radio SWH” – 785 punkti; 

- SIA “MANS RADIO” – 718 punkti; 

- SIA “QBS” – 580 punkti. 

Padomes ieskatā AS “Radio SWH” piedāvājums visvairāk atbilst lēmumā Nr.9 

izvirzītajiem kritērijiem, skatot tos kopsakarā ar stratēģijā noteiktajiem mērķiem un 

pamatnostādnēm. Ne mazāk būtiska ir AS “Radio SWH” vairāk kā 20 gadus ilgā pieredze, 

kas, salīdzinājumā ar SIA “MANS RADIO”, ir uz pusi lielāka. SIA “QBS” ir vismazākā 

pieredze – nedaudz vairāk par gadu, kas ir būtiska atšķirība, vērtējot pieredzes kritēriju 

kopumā.  

AS “Radio SWH” piedāvātais muzikālais formāts ir unikāls – “Radio SWH Rock” ir 

vienīgā roka mūzikas radiostacija Latvijā. Tāpat “Radio SWH Rock” piedāvā plašu un 

kvalitatīvu ziņu klāstu, tai skaitā nodrošinot arī aktuālās reģionālās ziņas, no kā secināms, ka 

konkrētais piedāvājums var piesaistīt un noturēt plašu mērķauditoriju. Ņemot vērā, ka šāda 

programma ir ar tādu saturu un formātu, kam nav analogu, kā arī ņemot vērā programmas 

reitingus, kas turpina augt, Padomes ieskatā “Radio SWH Rock” programma Valmieras 

reģionā būtu vispiemērotākā. Jānorāda, ka, pamatojoties uz programmas unikalitāti, nenotiek 

programmu pārklāšanās, kas savukārt ir saskaņā ar stratēģiju, veicinot programmu dažādību. 

SIA “QBS” programmas piedāvājums ir uz kristīgi demokrātiskām vērtībām balstīts, 

kas nozīmē specifiskas mērķauditorijas nepieciešamību. Padomes rīcībā nav izsmeļošas un uz 

statistikas datiem balstītas informācijas, kas būtu par pamatu pārliecībai, ka SIA “QBS” 

piedāvātā programma būtu plaši pieprasīta Valmieras reģionā. 
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Padomes ieskatā ir nozīme programmas darbības ilgtspējai, par ko AS “Radio SWH” 

nerada šaubas, jo programma “Radio SWH Rock” Latvijas mediju tirgū darbojas kopš 

2001.gada. Arī SIA “MANS RADIO” ir jau zināmas iestrādes un pieredze Latvijas mediju 

jomā, kas liecina par sava veida stabilitāti mediju tirgū. Savukārt SIA “QBS” nespēj 

pārliecināt par savas darbības ilgtspēju, ņemot vērā finansējuma modeli, kas tiek balstīts uz 

ziedojumiem un starptautiskas organizācijas piešķirto finansējumu. Tāpat nav pieejama 

precīza informācija par SIA “QBS” auditorijas apjomu – pārskats nav redzams arī publiski 

pieejamajā TNS vietnē4, kurā tiek atspoguļoti dati par radio programmu reitingiem, savukārt 

AS “Radio SWH” ar programmu “Radio SWH Rock” un SIA “MANS RADIO” ar 

programmu “Radio TEV” ir izveidojuši savu auditorijas loku. 

AS “Radio SWH” un SIA “MANS RADIO” ir nodrošinājuši programmu izveidi, 

nodarbinot kvalificētus darbiniekus, no kuriem atsevišķi darbinieki ir savas jomas speciālisti. 

AS “Radio SWH” starp pretendentiem izceļas ar to, ka plāno būtiski attīstīt programmu, 

izveidojot dzīvo ēteru, kas paredz arī jauna radošā personāla piesaisti. AS “Radio SWH” 

uzsver, ka programmas “Radio SWH Rock” attīstība ir viena no prioritātēm, līdz ar ko 

pretendents plāno izmantot visas iespējas programmas attīstībai un paplašināšanai.  

SIA “QBS” programmas “Radio Marija Latvija” veidotāji darbojas uz brīvprātības 

principa, kas liek pievērst uzmanību raidījumu satura kvalitātei, t.i., brīvprātīgā darbaspēka 

piesaiste nerada pārliecību, ka ēterā apraidītais saturs tiek atbilstoši monitorēts. Satura 

kvalitāte ir viens no stratēģijā iekļautajiem mērķiem, kas tiek izvirzīts kā prioritārs, lai 

stiprinātu sabiedrības paļāvību medijos apraidītajai informācijai. 

Papildus Padome norāda, ka SIA “MANS RADIO” Valmierā jau ir sava frekvence – 

98,1 MHz. SIA “MANS RADIO” savā pieteikumā ir norādījis, ka, 98,8 MHz frekvences 

iegūšanas gadījumā, pretendents nodotu Padomei savu esošo Valmieras 98,1 MHz frekvenci. 

Tā kā frekvence, uz kuru ir izsludināts konkurss ar Padomes lēmumu Nr.9, ir jaudīgāka par 

98,1 MHz frekvenci, SIA “MANS RADIO” pieteikumā minējis, ka, uzsākot darbību, 

iespējams varētu atbrīvot vēl divas frekvences – Cēsīs 95,5 MHz un Valkā 94,0 MHz. 

Padome uzsver, ka tās uzdevums ir nodrošināt pēc iespējas efektīvu konkursa norisi un 

uzvarētāja noteikšanu, kas pēc būtības atbilst konkursā un stratēģijā noteiktajiem mērķiem un 

pamatnostādnēm, uz konkursa izsludināšanas un norises brīdi. 

Ņemot vērā iepriekš minēto un, pamatojoties uz Padomes 2017.gada 19.janvāra lēmumu 

Nr.9 “Par konkursa izsludināšanu apraides tiesību piešķiršanai komerciāla vai nekomerciāla 

elektroniskā plašsaziņas līdzekļa darbībai vietējās radio programmas veidošanai Valmierā 

                                                
4 TNS Latvia dati. Pieejams: http://www.tns.lv/?lang=lv&category=showproduct&id=radio  

http://www.tns.lv/?lang=lv&category=showproduct&id=radio
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98,8 MHz frekvencē”, konkursa nolikumu “Kārtība, kādā Nacionālā elektronisko plašsaziņas 

līdzekļu padome izsludina un organizē konkursus apraides tiesību piešķiršanai”, Elektronisko 

plašsaziņas līdzekļu nozares attīstības nacionālo stratēģiju 2012.-2017.gadam uz Elektronisko 

plašsaziņas līdzekļu likuma 16. un 17.pantu, Padome  

 

nolēma: 

 

1. Atzīt AS „Radio SWH” par uzvarētāju konkursā „Apraides tiesību piešķiršanai 

komerciāla vai nekomerciāla elektroniskā plašsaziņas līdzekļa darbībai vietējās radio 

programmas veidošanai Valmierā 98,8 MHz frekvencē”.  

2. Publicēt konkursa rezultātus oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis” un laikrakstā 

„Liesma” . 

3. Informēt par konkursa rezultātiem VAS „Elektroniskie sakari”. 

4. Izsniedzot AS „Radio SWH” apraides atļauju radio programmas apraidei, kā obligātu 

pielikumu pievienot darbības pamatnosacījumus. 

5. Uzdot Padomes loceklim Patrikam Grīvam veikt šā lēmuma izpildes kontroli. 

 

Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 188.panta otro daļu un 189.panta pirmo daļu, 

kā arī ar Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma 17.panta ceturto un piekto daļu, šo lēmumu 

viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt, iesniedzot pieteikumu 

Administratīvajā rajona tiesā Baldones ielā 1A, Rīgā.  

Šī lēmuma pārsūdzēšana neaptur tā darbību.  

 

 

Padomes priekšsēdētāja vietnieks I.Āboliņš 

 

 


