
 

APSTIPRINĀTS 

ar Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes 

2017.gada 23.marta lēmumu Nr.55 

 

 

Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes 

Konkursa „Par priekšvēlēšanu raidījumu veidošanu 2017.gadā nacionālajos komerciālajos 

elektroniskajos plašsaziņas līdzekļos, kas raida televīzijas programmas” nolikums 

 

 

I Pamatnoteikumi 

 

1.1. Konkursu „Par priekšvēlēšanu raidījumu veidošanu 2017.gadā nacionālajos 

komerciālajos elektroniskajos plašsaziņas līdzekļos, kas raida televīzijas programmas”, 

turpmāk – Konkurss, organizē Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome, 

turpmāk saukta arī – Padome, adrese Rīgā, Doma laukumā 8A, LV–1939. 

 

1.2. Šis nolikums nosaka Konkursa organizēšanas un izvērtēšanas kārtību, turpmāk – 

Nolikums. 

 

1.3. Konkursa mērķis – televīzijas priekšvēlēšanu raidījumu veidošana un pārraidīšana 

nacionālo komerciālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu televīzijas programmās, lai 

atspoguļotu 2017.gada Latvijas Republikas pilsētu (Rīga, Daugavpils, Jēkabpils, 

Jelgava, Jūrmala, Liepāja Rēzekne, Valmiera un Ventspils) pašvaldību vēlēšanām 

pieteikto deputātu kandidātu sarakstus, nodrošinot Priekšvēlēšanu aģitācijas likuma 

10.panta izpildi. 

 

1.4. Priekšvēlēšanu raidījumi tiek veidoti to pārraidīšanai Latvijas teritorijā, aptverot valsts 

teritorijas lielāko daļu, lai nodrošinātu priekšvēlēšanu raidījumu pieejamību lielākajai 

daļai Latvijas iedzīvotāju. 

 

1.5. Konkursa finansējums ir EUR 65 000,- (sešdesmit pieci tūkstoši euro un 00 euro 

centi), ieskaitot PVN 21%, kuru Padome konkursa kārtībā nodod nacionālajiem 

komerciālajiem elektroniskajiem plašsaziņas līdzekļiem, kas raida televīzijas 

programmas Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma 71.panta otrajā daļā noteiktajā 

kārtībā sabiedriskā pasūtījuma ietvaros. 

 

1.6. Konkursa finansējums tiek dalīts divās daļās: 

1.6.1. EUR 35 000,- (trīsdesmit pieci tūkstoši euro un 00 euro centi) Konkursa 

nolikuma 2.1.1.punktā noteiktā Konkursa priekšmeta ietvaros; 

1.6.2. EUR 30 000,- (trīsdesmit tūkstoši euro un 00 euro centi) Konkursa nolikuma 

2.1.2.punktā noteiktā Konkursa priekšmeta ietvaros.  

 

1.7. Finansējuma nodošana Konkursa uzvarētājiem tiek plānota pēc vienošanās. 

1.8. Finansējums piešķirts Padomei no valsts budžeta programmas 04.00.00 “Komerciālās 

televīzijas un radio”. 

 

II Konkursa priekšmets 
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2.1. Konkursa priekšmets – televīzijas priekšvēlēšanu raidījumu veidošana, lai pašvaldību 

vēlēšanu priekšvēlēšanu laikā papildus valsts nodrošinātajam bezmaksas raidlaikam 

vēlēšanām pieteikto deputātu kandidātu sarakstiem nodrošinātu tiesības vismaz vienreiz 

piedalīties priekšvēlēšanu raidījumos nacionālo komerciālo elektronisko plašsaziņas 

līdzekļu televīzijas programmās sabiedriskā pasūtījuma ietvaros, kas tiek dalīts divās 

daļās: 

2.1.1. Priekšvēlēšanu raidījumi, lai atspoguļotu Rīgas domes vēlēšanām pieteikto 

deputātu kandidātu sarakstus, kas uzskatāma par Konkursa I daļu; 

2.1.2. Priekšvēlēšanu raidījumi, lai atspoguļotu Daugavpils, Jēkabpils, Jelgavas, 

Jūrmalas, Liepājas, Rēzeknes, Valmieras un Ventspils domes vēlēšanām 

pieteikto deputātu kandidātu sarakstus, kas uzskatāma par Konkursa II daļu. 

 

2.2. Televīzijas priekšvēlēšanu raidījumi tiek veidoti izplatīšanai zemes apraides, satelīta, 

kabeļu, interneta un citās raidīšanas platformās laika posmā no 2017.gada 1.maija līdz 

2017.gada 1.jūnijam. 

 

2.3. Elektroniskais plašsaziņas līdzeklis nosaka priekšvēlēšanu raidījumu norises kārtību, 

ietverot deputātu kandidātu līdzdalības kritērijus, un šo kārtību savlaicīgi publisko. 

 

2.4. Konkursa uzvarētāji, plānojot priekšvēlēšanu raidījumu raidīšanu, konsultējas ar citiem 

elektroniskajiem plašsaziņas līdzekļiem, kas veido priekšvēlēšanu raidījumus televīzijas 

programmās. 

 

2.5. Piedāvājumu iesniedz par Konkursa daļu atbilstoši šā nolikuma 1.6. un 2.1.apakšpunktā 

veiktajam dalījumam. 

 

2.6. Sabiedriskā pasūtījuma uzdevumi ir noteikti Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma 

71.panta pirmajā daļā, kā arī atbilstoši likuma 71.panta trešās daļas noteikumiem 

raidījumu satura veidošanai paredzēto līdzekļu izlietojuma principi un struktūra ir 

noteikti Padomes izstrādātā nolikumā „Nolikums par sabiedriskā pasūtījuma daļas, kuru 

pilda komerciālie elektroniskie plašsaziņas līdzekļi, finansējuma izlietojuma 

principiem” (atrodams Padomes interneta vietnē www.neplpadome.lv, sadaļā 

“Komerciālie mediji”, “Komerciālās televīzijas”, “Sabiedriskais pasūtījums”). 

 

2.7. Konkursa uzdevums ir veikt pretendentu iesniegto pieteikumu izvērtēšanu un izvēlēties 

priekšvēlēšanu raidījumu veidošanai un pārraidīšanai piemērotākos kandidātus.  

 

2.8. Konkurss tiek izsludināts un ar tā Nolikumu var iepazīties no 2017.gada 24.marta 

Padomes mājas lapā www.neplpadome.lv, sadaļā “Komerciālie mediji”, “Komerciālās 

Televīzijas”, „Izsludinātie konkursi”. 

 

 

III Dalība konkursā un konkursa termiņi  

 

3.1. Piedalīšanās Konkursā ir pretendentu brīvas gribas izpausme. 

 

3.2. Visiem pretendentiem tiek radītas vienādas iespējas sacensties par priekšvēlēšanu 

raidījumu veidošanu un pārraidīšanu nacionālo komerciālo elektronisko plašsaziņas 

līdzekļu televīzijas programmās 2017.gadā. 

 

3.3. Konkursā tiek pieņemti pieteikumi no juridiskām personām (nacionālajiem 

komerciālajiem elektroniskajiem plašsaziņas līdzekļiem), kas reģistrēti Latvijā. 

http://www.neplpadome.lv/
http://www.neplpadome.lv/
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3.4. Pēc Konkursa izsludināšanas notiek pretendentu dokumentu pieņemšana līdz 

2017.gada 25.aprīlim, plkst. 10.00, Rīgā, Doma laukumā 8A, LV–1939. Piedāvājumu 

pieņemšana citās darba dienās līdz 2017.gada 25.aprīlim laikā no plkst. 9.00–17.00.  

 

3.5. Piedāvājumus var iesniegt personīgi vai nosūtīt pa pastu (jābūt nogādātam 

3.4.apakšpunktā norādītajā adresē 3.4.apakšpunktā noteiktajā termiņā).  

 

3.6. Pretendents var mainīt vai atsaukt savu piedāvājumu pirms piedāvājuma iesniegšanas 

termiņa beigām. 

 

3.7. Padome atver pretendentu iesniegtās aploksnes slēgtā Padomes sēdē ne vēlāk kā 

2017.gada 25.aprīlī Padomes telpās. 

 

3.8. Pretendentu izvērtēšana un lēmuma pieņemšana notiek ne vēlāk kā līdz 2017.gada 

28.aprīlim. 

 

3.9. Piedāvājumi, kas iesniegti pēc 3.4.apakšpunktā noteiktā termiņa, neatvērti tiks atdoti 

vai nosūti ierakstītā pasta sūtījumā iesniedzējam. 

 

3.10. Uzziņas, zvanot uz tālr. +371 67221848 vai rakstot uz e-pastu 

neplpadome@neplpadome.lv. 

 

 

IV Konkursa komisija 

 

4.1. Komisijas sastāvu veido Padomes locekļi. 

 

4.2. Komisija savu darbu var veikt un lēmumus pieņemt, tās darbā piedaloties vismaz 3 (trīs) 

Padomes locekļiem. 

 

 

V Piedāvājuma iesniegšanas kārtība un atvēršana 

 

5.1. Pretendentu iesniedzamā piedāvājuma sastāvs: 

5.1.1. Pretendenta iesniegums dalībai Konkursā, aizpildot Nolikuma 1.pielikumā 

pievienoto veidlapu. 

5.1.2. Piedāvājums, norādot šādu informāciju: 

5.1.2.1. 2017.gada Sabiedriskā pasūtījuma gada plāns par raidījumu apjomu 

un laika grafiku, ieskaitot šādu informāciju: 

- sabiedriskā pasūtījuma priekšvēlēšanu raidījumu saturiskā koncepcija, 

ietverot deputātu kandidātu līdzdalības kritērijus, raidījuma vadītāja 

izvēles kritērijus un pasākumus sabiedrības aktivitāšu un izpratnes 

veicināšanai, kas atbilst Nolikuma 1.3. un 2.6.apakšpunktā noteiktajam; 

- informācija par to, kā tiks nodrošināta sabiedriskā pasūtījuma raidījumu 

kvalitātes un atbilstības sabiedriskā pasūtījuma uzdevumiem un 

principiem izvērtēšana; 

- informācija par to, kā tiks nodrošināta atgriezeniskā saite no 

skatītājiem;  

- maksimālās auditorijas sasniegšanas koncepcija, ietverot citas apraides 

platformas, ja tādas paredzētas, un citus auditorijas sasniegšanas veidus. 

5.1.2.2. Informācija un/vai vizuālie piemēri, kas atspoguļo vizuālo (grafisko) 

raidījumu noformējumu. 

5.1.2.3. Detalizēts plānotais piešķirtā finansējuma izlietošanas apraksts (tāme). 

mailto:neplpadome@neplpadome.lv
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5.1.2.4. 2015.gada pārskats un 2016.gada operatīvā bilance. 

5.1.2.5. Tehniskais nodrošinājuma apraksts. 

5.2. Pretendents ir tiesīgs iesniegt citus papildu dokumentus un materiālus, kurus uzskata 

par nepieciešamiem savas atbilstības apliecināšanai. 

 

5.3. Iesniegtais pieteikums pretendentam atpakaļ netiek izsniegti. 

 

5.4. Piedāvājumu noformējuma un iesniegšanas prasības: 

5.4.1. Piedāvājuma dokumentiem jābūt latviešu valodā. 

5.4.2. Visi šī nolikuma V nodaļas 5.1.apakšpunktā noteiktie dokumenti jāiesniedz 

minētajā secībā, sanumurējot un cauršujot lapas, ievietojot visu slēgtā aploksnē. 

5.4.3. Uz aploksnes jābūt norādei: Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu 

padomes konkursam „Par priekšvēlēšanu raidījumu veidošanu 2017.gadā 

nacionālajos komerciālajos elektroniskajos plašsaziņas līdzekļos, kas raida 

televīzijas programmas”. 

 

5.5. Piedāvājumu atvēršanas kārtība: Padome atver pretendentu piedāvājumus to 

iesniegšanas secībā, pārliecinoties, ka iesniegts 5.1.apakšpunktā minētais, un Padomes 

locekļi parakstās uz iesniegtajiem piedāvājumiem. Ja nav iesniegts Nolikuma 

5.1.apakšpunktā minētais, Padome izvērtē nepieciešamību aicināt attiecīgo pretendentu 

iesniegt nepieciešamo iztrūkstošo informāciju piedāvājuma izvērtēšanai, nosakot 

iesniegšanas termiņu. 

 

 

VI Piedāvājumu izskatīšana un novērtēšana 

 

6.1. Padome izvērtē pretendenta iesniegtos dokumentus un materiālus (vai ir iesniegti visi 

Nolikuma 5.1.apakšpunktā uzskaitītie dokumenti un ļauj veikt vērtējumu atbilstoši 

Nolikuma 6.2.apakšpunktā noteiktajam). 

 

6.2. Konstatējot, ka ir iesniegti visi Nolikuma 5.1.apakšpunktā minētie dokumenti, Padome 

vērtē pretendenta piedāvājuma kvalitāti atbilstoši šādiem kritērijiem: 

6.2.1. Priekšvēlēšanu raidījumu saturiskā koncepcija. 

6.2.2. Priekšvēlēšanu raidījumu vizuālais (grafiskais) piedāvājums. 

6.2.3. Plānotais finansējuma izlietošanas plāns (tāme). 

6.2.4. Finansiālā kapacitāte. 

6.2.5. Tehniskais nodrošinājums. 

 

6.3. Konkursa uzvarētāji tiek noteikti ar Padomes balsojumu. 

 

6.4. Noraidītajiem pretendentiem tik nosūtīts rakstisks paziņojums par noraidījumu. 

 

 

VII Konkursa rezultāti 

 

7.1. Padome car piešķirt uzvaru Konkursā 1 vai vairākiem Konkursa dalībniekiem katrā 

Konkursa daļā atbilstoši Nolikuma 1.6. un 2.1.apakšpunktā noteiktajam. 

 

7.2. Padome ir tiesīga nepiešķirt uzvaru Konkursā nevienam Konkursa dalībniekam. 

 

7.3. Konkursa rezultāti dalībniekiem tiek paziņoti rakstveidā. 
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7.4. Pretendentam, kurš ir uzvarējis Konkursā, pēc Konkursa norises par uzvaru Konkursā 

tiek paziņots pa tālruni. 

 

7.5. Iesniegtais piedāvājuma sastāvs Konkursa dalībniekiem netiek izsniegts atpakaļ. 

 

7.6. Ar Konkursa uzvarētāju Padome 5 (piecu) darba dienu laikā noslēdz līgumu par 

priekšvēlēšanu raidījumu veidošanu 2017.gadā atbilstoši Nolikuma noteikumiem. 

 

7.7. Padomes lēmumu par Konkursa rezultātiem viena mēneša laikā var pārsūdzēt 

Administratīvajā rajona tiesā Rīgā, Baldones ielā 1A, likumā noteiktā kārtībā. 
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Pielikums Nr.1 

Konkursa „Par priekšvēlēšanu raidījumu veidošanu 2017.gadā nacionālajos  

komerciālajos elektroniskajos plašsaziņas līdzekļos, kas raida televīzijas programmas” 

 

 

Nacionālajai elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomei 

IESNIEGUMS DALĪBAI KONKURSĀ 

„Par priekšvēlēšanu raidījumu veidošanu 2017.gadā nacionālajos  

komerciālajos elektroniskajos plašsaziņas līdzekļos, kas raida televīzijas programmas” 

 

Saskaņā ar Konkursa nolikumu, es, apakšā parakstījies apliecinu, ka: 

1. <pretendenta nosaukums> (turpmāk – pretendents) piekrīt Konkursa nolikuma 

noteikumiem un garantē nolikuma prasību izpildi. Konkursa nolikums ir skaidrs un 

saprotams; 

2. visas piedāvājumā sniegtās ziņas par pretendentu un piedāvāto pakalpojumu ir patiesas; 

3. iesniegumam pievienotie dokumenti veido šo piedāvājumu. 

 

Pretendenta nosaukums:  

Juridiskā adrese:  

Bankas rekvizīti:  

  

Kontaktpersona:  

 (Vārds, uzvārds, amats) 

Telefons:  Fakss:  

 

e-pasta adrese: 

 

________________________ 

 

Datums: 

 

 

 

Pretendenta/pretendenta vadītāja vai tā 

pilnvarotās personas paraksts, paraksta 

atšifrējums. 

 

 

 


