
 

 

 

 

 

 

 

 

Rīgā, 2018.gada 14.jūnijā 

 
LĒMUMS Nr.94 

 

Par konkursa “Par ziņu sižetu/reportāžu veidošanu  

latviešu valodā 2018.gadā Latgales reģionālajos un vietējos plašsaziņas līdzekļos, 

 kas raida televīzijas programmas” izbeigšanu bez rezultātiem 

 

Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome (turpmāk – Padome) 2018.gada 3.maijā 

ar lēmumu Nr.74 “Par konkursa “Par ziņu sižetu/reportāžu veidošanu latviešu valodā 2018.gadā 

Latgales reģionālajos un vietējos plašsaziņas līdzekļos, kas raida televīzijas programmas” 

nolikuma apstiprināšanu un konkursa izsludināšanu” izsludināja konkursu par ziņu 

sižetu/reportāžu veidošanu latviešu valodā 2018.gadā Latgales reģionālajos un vietējos plašsaziņas 

līdzekļos, kas raida televīzijas programmas (turpmāk – Konkurss). Konkursa finansējums EUR 

8154. 

2018.gada 23.maijā Konkursam saņemts SIA “Latgales Reģionālā Televīzija” (reģ. 

Nr.42403004703) pieteikums un SIA “DAUTKOM TV” (reģ. Nr.41503014963) pieteikums. 

2018.gada 24.maija Padomes sēdē atbilstoši Konkursa nolikuma 6.1.punktā noteiktajai 

kārtībai, izvērtējot, vai Konkursa pretendenti ir iesnieguši visus Konkursa nolikuma 5.1.punktā 

uzskaitītos dokumentus un informāciju, Padome konstatēja, ka SIA “Latgales Reģionālā 

Televīzija” un SIA “DAUTKOM TV” (turpmāk arī – Konkursa dalībnieki) ir iesniegušas visu 

nepieciešamo informāciju, lai Padome varētu veikt iesniegto pieteikumu izvērtēšanu atbilstoši 

Konkursa nolikuma VI sadaļā noteiktajai kārtībai. 

2018.gada 4.jūnijā Padome, uzklausot Konkursa dalībniekus, turpināja to pieteikumu 

vērtēšanu atbilstoši nolikuma 6.2.punktā noteiktajai kārtībai. 

2018.gada 14.jūnijā Padome turpina Konkursa dalībnieku vērtēšanu atbilstoši šādiem 

Konkursa nolikuma 6.3.punktā noteiktajiem kritērijiem: 

1) ziņu sižetu/reportāžu satura koncepcija, norādot galvenos virzienus un pamatojumu par 

sižetu atbilstību konkursa un sabiedriskā pasūtījuma mērķiem; 

2) sasniedzamā auditorija, raidīšanas platformas. Atgriezeniskās saites veidošanas pasākumi 

un informācija par sižetu pieejamību dažādās mediju platformās; 

3) piedāvājuma iesniedzēja un tā personāla līdzšinējā pieredze un kompetence, t.sk., 

īstenojot sabiedrisko pasūtījumu; 

4) tehniskā nodrošinājuma apraksts un atbilstība; 

5) plānotais finansējuma izlietošanas apraksts – tāme; 

6) finansiālā kapacitāte; 

7) demo ieraksts. 

1. Vērtējot SIA “Latgales Reģionālā Televīzija” piedāvājumu atbilstoši minētajam 

vērtēšanas kritērijam, Padome ņem vērā šādus apsvērumus:  

SIA “Latgales Reģionālā Televīzija” ziņu sižetu/reportāžu satura koncepcija, norādot 

galvenos virzienus un pamatojumu par sižetu atbilstību Konkursa un sabiedriskā pasūtījuma 
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mērķiem – aktuāla, daudzveidīga, mūsdienīga, aptverot aktualitātes Latgalē. Atzinīgi vērtējama 

jauniešu iesaiste. Koncepcija tomēr nav pārliecinoša, turklāt piedāvājumā ir ietverti tikai 12 sižeti 

(katrs 3 min); sasniedzamā auditorija, raidīšanas platformas. Atgriezeniskās saites veidošanas 

pasākumi un informācija par sižetu pieejamību dažādās mediju platformās – kopumā atbilstoša, 

tomēr piedāvājumā nav pietiekama satura pieejamības un atgriezeniskās saites veidošanas 

stratēģijas detalizācija; piedāvājuma iesniedzēja un tā personāla līdzšinējā pieredze un 

kompetence, t.sk., īstenojot sabiedrisko pasūtījumu – elektroniskajam plašsaziņas līdzeklim 

ilggadēja praktiskā un profesionālā pieredze televīzijas sižetu veidošanā, tostarp sabiedriskā 

pasūtījuma īstenošanā, tomēr nav iespējams novērtēt raidījumu veidošanā iesaistīto personu 

(jauniešu) kompetenci, līdz ar to piedāvājums nerada pārliecību par komandas spēju atbilstoši 

īstenot sabiedrisko pasūtījumu; tehniskā nodrošinājuma apraksts un atbilstība – atbilstošs 

Konkursa nosacījumiem; plānotais finansējuma izlietošanas apraksts (tāme) – viena sižeta izveides 

izmaksas būtiski palielinātas, finansiālā kapacitāte – laba; demo ieraksts – vājš tehniskais un 

saturiskais izpildījums. 

Ņemot vērā Padomes locekļu individuālo vērtējumu, kas noteikts atbilstoši Konkursa 

nolikuma 6.3.punktā noteiktajiem kritērijiem, vidējais vērtējums ir 61 punkts. Vidējais vērtējums 

tiek noteikts, Padomes locekļu vērtējumu dalot ar klātesošo Padomes locekļu skaitu. Kopumā 

atzīstams, ka piedāvājums Konkursam ir nepietiekami izstrādāts un nerada pārliecību par iespēju 

kvalitatīvi īstenot sabiedrisko pasūtījumu Konkursa mērķa un finansējuma ietvaros. 

2. Vērtējot SIA “DAUTKOM TV” piedāvājumu atbilstoši minētajiem vērtēšanas 

kritērijiem, Padome ņem vērā šādus apsvērumus:  

SIA “DAUTKOM TV” piedāvājuma ziņu sižetu/reportāžu satura koncepcija, norādot 

galvenos virzienus un pamatojumu par sižetu atbilstību Konkursa un sabiedriskā pasūtījuma 

mērķiem – piedāvātā koncepcija neatbilst Konkursa priekšmetam “ziņu sižetu/reportāžu veidošana 

par Latgales reģiona aktivitātēm, tostarp uzņēmējdarbību, inovācijām Latgales reģionā 

2018.gadā”. Piedāvājuma pamatā nav raidījumu veidošana par Latgales reģiona aktivitātēm.  

Kopumā atzīstams, ka piedāvājums Konkursam nav atbilstoši izstrādāts un nav īstenojama 

sabiedriskā pasūtījuma izpilde atbilstoši Konkursa priekšmetam. 

Ņemot vērā Padomes locekļu individuālo vērtējumu atbilstoši Konkursa nolikuma 

6.3.punktā noteiktajam kritērijam “Ziņu sižetu/reportāžu satura koncepcija, norādot galvenos 

virzienus un pamatojumu par sižetu atbilstību Konkursa un sabiedriskā pasūtījuma mērķiem”, SIA 

“DAUTKOM TV” vidējais vērtējums ir 7 punkti. Vidējais vērtējums tiek noteikts, Padomes 

locekļu vērtējumu dalot ar klātesošo Padomes locekļu skaitu. 

Līdz ar to, ņemot vērā, ka SIA “DAUTKOM TV” iegūtais vidējais punktu skaits par 

Konkursa nolikuma 6.3.punktā noteikto 1.kritēriju nepārsniedz 1/3 no maksimālā iespējamā 

punktu skaita (40 punkti), pamatojoties uz Konkursa nolikuma 6.4.punktu, nav jānosaka punktu 

skaits citiem nolikuma 6.3.punktā noteiktajiem kritērijiem, pārtraucot pieteikuma vērtēšanu. 

Ievērojot iepriekš minēto un pamatojoties uz Konkursa nolikuma 6.4.punktu un 7.3.punktu, 

Padome 
 

nolemj: 
 

1. Nepiešķirt uzvaru Konkursā nevienam tā dalībniekam. 

2. Veikt nepieciešamos pasākumus, lai izsludinātu jaunu konkursu tam paredzētā 

finansējuma EUR 8154 ietvaros. 

3. Nosūtīt šo lēmumu SIA “Latgales Reģionālā Televīzija” un SIA “DAUTKOM TV”. 

4. Par atbildīgo Padomes locekli šī lēmuma izpildē noteikt Guntu Līdaku. 
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Pielikumā: Padomes locekļu 2018.gada 14.jūnija individuālās vērtēšanas lapas kopā uz 5 lapām. 

 

Lēmums sagatavots 3 eksemplāros. Viens eksemplārs glabājams Padomes lietvedībā, citi 

eksemplāri (bez pielikumiem) tiek nosūtīti SIA “Latgales Reģionālā Televīzija” un SIA 

“DAUTKOM TV”. 

 

Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, Baldones ielā 1A, Rīgā viena mēneša laikā 

pēc lēmuma spēkā stāšanās dienas.  

 

 

 

Padomes priekšsēdētāja vietnieks                I. Āboliņš 

 

 
 


