
 

Pielikums Nr.1 

Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes 

2017.gada 21.novembra lēmumam Nr.171     

 

APSTIPRINĀTS 

Ar Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes  

2017.gada 21.novembra lēmumu Nr.171 

 

 

Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes nolikums 

konkursam „Par novadu ziņu televīzijas sižetu veidošanu 2018.gadā”  

 

 

I Pamatnoteikumi 

 

1.1. Konkursu „Par novadu ziņu televīzijas sižetu veidošanu 2018.gadā” (turpmāk – 

Konkurss) organizē Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome (turpmāk – 

Padome), adrese: Rīgā, Doma laukumā 8A. 

 

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

Nolikums. 

 

1.3. Konkursa mērķis – nodrošināt visu novadu ziņu televīzijas sižetu izgatavošanu un 

pārraidīšanu sabiedriskā pasūtījuma īstenošanai valsts SIA „Latvijas Televīzija” (turpmāk 

– Latvijas Televīzija) un nacionālajā apraidē komerciālajās televīzijās (tīklā, kurā notiek 

bezmaksas televīzijas programmu izplatīšana ar zemes raidītājiem) 2018.gadā. 

 

1.4. Sabiedriskā pasūtījuma uzdevumi ir noteikti Elektronisko plašsaziņas līdzekļu 

likuma, turpmāk – EPLL, 71.panta pirmajā daļā. Atbilstoši EPLL 71.panta trešās daļas 

noteikumiem sabiedriskā pasūtījuma satura veidošanas kārtība un principi, kā arī paredzēto 

līdzekļu izlietojuma principi un struktūra ir noteikti Padomes izstrādātajos  nolikumos 

„Nolikums par sabiedriskā pasūtījuma daļas, kuru pilda komerciālie elektroniskie 

plašsaziņas līdzekļi, finansējuma izlietojuma principiem”1 un  “Nolikums par sabiedriskā 

pasūtījuma daļas, kuru pilda komerciālie elektroniskie plašsaziņas līdzekļi, veidošanas 

kārtību un vērtēšanas principiem”2, kuri ir atrodami Padomes mājas lapā 

www.neplpadome.lv, sadaļā “Komerciālie mediji”, “Komerciālās televīzijas”, 

“Sabiedriskais pasūtījums”. 

 

1.5. Konkursa finansējums ir piešķirts Padomei no valsts budžeta programmas 

„Komerciālās televīzijas un radio”. 

 

1.6. Konkursa piedāvājumu izvērtēšanā piedalās Latvijas Televīzijas pārstāvji kā 

eksperti ar padomdevēja tiesībām. 

 

1.7. Konkurss tiek izsludināts un ar tā Nolikumu var iepazīties no 2017.gada 

21.novembra Padomes mājaslapā www.neplpadome.lv (sadaļā „Komerciālās televīzijas”, 

„Izsludinātie konkursi”). 

 

                                                
1 Pieejams: http://neplpadome.lv/lv/assets/documents/Lemumi/07.11.2016_lemums_239_1.pdf  
2 Pieejams: http://neplpadome.lv/lv/assets/documents/Lemumi/22.10.2015_lemums_157.pdf  

http://www.neplpadome.lv/
http://www.neplpadome.lv/
http://neplpadome.lv/lv/assets/documents/Lemumi/07.11.2016_lemums_239_1.pdf
http://neplpadome.lv/lv/assets/documents/Lemumi/22.10.2015_lemums_157.pdf
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1.8. Konkursa komisiju veido Padomes locekļi. Komisija savu darbu var veikt un 

lēmumus pieņemt, tās darbā piedaloties vismaz 3 (trīs) Padomes locekļiem. 

 

II Dalība konkursā 

 

2.1. Piedalīšanās Konkursā ir pretendentu brīvas gribas izpausme. 

 

2.2. Visiem pretendentiem tiek radītas vienādas iespējas sacensties par novadu ziņu 

televīzijas sižetu veidošanu un pārraidīšanu Latvijas Televīzijā un bezmaksas nacionālajā 

apraidē komerciālajās televīzijās 2018.gadā. 

 

2.3. Konkursā tiek pieņemti pieteikumi no juridiskām personām, kas reģistrētas Latvijas 

Republikā kā komerciālie vietējie un reģionālie elektroniskie plašsaziņas līdzekļi. 

 

 

III Konkursa priekšmets un finansējums 

 

3.1. Konkursa priekšmets – novadu ziņu, ieskaitot diasporas aktualitātes, televīzijas 

sižetu izgatavošana un pārraidīšana sabiedriskā pasūtījuma īstenošanai 2018.gadā: 

3.1.1. katru darba dienu izveidojot novadu ziņu kopumu (ne mazāk kā 10 min) 

pārraidīšanai Latvijas Televīzijas informatīvajos raidījumos un vienotajā sabiedrisko 

elektronisko plašsaziņas līdzekļu ziņu portālā Lsm.lv un komerciālajās televīzijās, kuras 

izplata programmu ar zemes raidītājiem, kas galalietotājiem ir pieejamas bez maksas; 

3.1.2. nodrošināt sadarbību (pretendenta atbildīgais/ie darbinieks/-i) ar Latvijas 

Televīzijas atbildīgajiem darbiniekiem novadu ziņu satura nodošanā Latvijas Televīzijai. 

 

3.2. Novadu ziņu televīzijas sižeti aptver informāciju par 110 Latvijas novadiem, 

republikas nozīmes pilsētām (neskaitot Rīgu) un Latvijas diasporas aktualitātēm, tostarp 

Latgalē nodrošinot latgaliešu valodas lietošanu, intervējot personas, kas izsakās latgaliešu 

valodā. 

 

3.3. Konkursa finansējums ir EUR 244 259,00 (divsimt četrdesmit četri tūkstoši divi 

simti piecdesmit deviņi euro un 00 euro centi, t.sk., PVN 21%). 

 

3.4. Finansējuma nodošana Konkursa uzvarētājam/iem tiek plānota ik mēnesi vidēji 

EUR 20 354.91 (divdesmit tūkstoši trīs simti piecdesmit četri euro un 91 euro cents). 

Konkursa finansējuma nodošanas kārtība tiek noteikta starp Konkursa uzvarētāju, Latvijas 

Televīziju un Padomi noslēgtā līgumā. 

 

3.5. Latvijas Televīzijai Konkursa ietvaros sagatavoto saturu ir ekskluzīvas tiesības 

pārraidīt pirms tā pārraidīšanas komerciālajās televīzijās nacionālajā apraidē. 

 

 

IV Piedāvājuma iesniegšanas kārtība un atvēršana 

 

4.1. Piedāvājums jāiesniedz par visu Konkursa 3.1.punktā noteikto apjomu. 

 

4.2. Ņemot vērā, ka atbilstoši Konkursa nolikumam novadu televīzijas ziņu sižetu saturs 

ir uzskatāms par sabiedrisko pasūtījumu, iesniegtais piedāvājums nedrīkst būt pretrunā ar 

EPLL 71.panta pirmajā daļā noteiktajiem sabiedriskā pasūtījuma uzdevumiem, kā arī 
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Nolikumam par sabiedriskā pasūtījuma daļas, kuru pilda komerciālie elektroniskie 

plašsaziņas līdzekļi, veidošanas kārtību un vērtēšanas principiem.  

 

4.3. Pretendentu iesniedzamā piedāvājuma sastāvs: 

4.3.1. pretendenta iesniegums par gatavību veidot televīzijas novadu ziņas, izmantojot 

Konkursa nolikuma 2.pielikumā ietverto iesnieguma formu; 

4.3.2. rakstisks apliecinājums un apraksts par pieredzi televīzijas ziņu sižetu veidošanā; 

4.3.3. komersanta reģistrācijas apliecības kopija; 

4.3.4. televīzijas novadu ziņu veidošanas koncepcija, iekļaujot informāciju par: 

- ziņu raidījumu apkopojumu saturisko koncepciju; 

- novadu aptveramību un sadarbības partneriem (t.sk., apliecinājums/-i) novadu 

ziņu sagatavošanā; 

- nodomu protokolu ar nacionālo komerciālo televīziju, kas nodrošinās ziņu 

pārraidi bezmaksas zemes apraidē; 

- redzējumu par sadarbību ar Latvijas Televīziju par ziņu sižetu sagatavošanu un 

piegādi atbilstoši Konkursa nolikuma 3.1.punktam; 

- informāciju par to, kā tiks nodrošināta raidījumu kvalitātes un atbilstības 

sabiedriskā pasūtījuma uzdevumiem un principiem izvērtēšana;  

- plānotais piešķirtā finansējuma izlietošanas apraksts (tāme) – vienam mēnesim 

atbilstoši nolikuma 3.pielikumam. 

4.3.5. informācija par finansiālo kapacitāti (2016.gada finanšu pārskats un operatīvā 

bilance par 2017.gada trīs ceturkšņiem) un nodokļu parādu neesamību apliecinošs/-i 

dokuments/-i; 

4.3.6. tehniskais nodrošinājums novadu ziņu sižetu un apkopojuma realizēšanai, kā arī 

iesniegšanai uz Latvijas Televīzijas ftp servera atbilstoši Latvijas Televīzijas tehniskajiem 

noteikumiem (tehniskie noteikumi – Konkursa nolikuma 1.pielikumā); 

4.3.7. Demo ieraksts ar ziņu sižetu ierakstu paraugiem (līdz 10 min video formātā); 

4.3.8. piedāvājums elektroniskā formātā (CD vai cits datu nesējs). 

 

4.4. Piedāvājuma noformējuma un iesniegšanas prasības: 

4.4.1. piedāvājuma dokumentiem jābūt latviešu valodā; 

4.4.2. visi šī nolikuma IV nodaļas 4.3.1.-4.3.6.punktā noteiktie dokumenti ir jāiesniedz 

minētajā secībā, sanumurējot un cauršujot lapas, pievienojot demo ierakstu(-us), datu 

nesēju un ievietojot visu slēgtā aploksnē; 

4.4.3. uz aploksnes jābūt norādei: Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes 

konkursam „Par novadu ziņu televīzijas sižetu veidošanu 2018.gadā”. 

 

4.5. Piedāvājuma iesniegšana: 

4.5.1. Pretendenti piedāvājumus iesniedz līdz 2017.gada 4.decembrim, plkst. 14.00 

Padomes sekretariātā (Rīgā, Doma laukuma 8A). Piedāvājumu pieņemšana darba dienās, 

laikā no 10.00–16.00. 

4.5.2. Piedāvājumus var iesniegt personīgi vai nosūtot pa pastu (jābūt nogādātam 

Padomē Nolikumā noteiktajā termiņā). 

4.5.3. Pieteikumi, kas iesniegti Padomē pēc šajā nolikumā noteiktā termiņa, netiek 

pieņemti. Tie tiks neatvērti atdoti vai nosūtīti ierakstītā pasta sūtījumā iesniedzējam. 

 

4.6. Pretendents var mainīt vai atsaukt savu piedāvājumu pirms piedāvājuma 

iesniegšanas termiņa beigām. 

 

4.7. Piedāvājuma atvēršana: 

4.7.1. Padome atver Pretendentu iesniegtās aploksnes Padomes sēdē ne vēlāk kā līdz 

2017.gada 7.decembrim Rīgā, Doma laukumā 8a.  
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4.7.2. Padome atver pretendentu piedāvājumus to iesniegšanas secībā, pārliecinoties, ka 

iesniegts Nolikuma 4.3.punktā minētais piedāvājuma sastāvs, un Konkursa komisijas 

locekļi parakstās uz iesniegtajiem piedāvājumiem. Ja nav iesniegts Nolikuma 4.3.punktā 

minētais, Padome izvērtē nepieciešamību aicināt attiecīgo pretendentu iesniegt 

nepieciešamo iztrūkstošo informāciju piedāvājuma izvērtēšanai, nosakot iesniegšanas 

termiņu un kārtību. 

 

V Piedāvājumu izskatīšana un novērtēšana 

 

5.1. Padome, piedaloties valsts Latvijas Televīzijas pārstāvjiem kā ekspertiem ar 

padomdevēja tiesībām, ne vēlāk kā līdz 2017.gada 15.decembrim Padomes sēdē izvērtē 

pretendenta/u pieteikumus atbilstoši sekojošiem kritērijiem: 

5.1.1. televīzijas novadu ziņu saturiskais piedāvājums; 

5.1.2. televīzijas novadu ziņu vizuālais piedāvājums; 

5.1.3. novadu un diasporas aptveramība; 

5.1.4. finansiālā kapacitāte; 

5.1.5. plānotais finansējuma izlietošanas plāns (tāme); 

5.1.6. novadu televīzijas ziņu tehnoloģiskais nodrošinājums. 

 

5.2. Padome aicinās pretendentu/us piedalīties Padomes sēdē, līdzi ņemot iepriekšējā 

dienā veidotus 4 ziņu sižetus video formātā, kas apliecina spēju nodrošināt informāciju par 

dažādiem Latvijas novadiem un tiks papildus vērtēti pēc šī nolikuma 5.1.punktā 

noteiktajiem kritērijiem.  

 

5.3. Konkursa uzvarētājs/i tiek noteikti ar Padomes balsojumu. 

 

5.4. Padome ir tiesīga piešķirt uzvaru Konkursā vienam vai vairākiem Konkursa 

dalībniekam.  

 

5.5. Konkursa rezultāti Konkursa dalībniekiem tiek paziņoti telefoniski, kā arī 

rakstveidā. 

 

5.6. Iesniegtais piedāvājums Konkursa dalībniekiem netiek izsniegts atpakaļ. 

 

5.7. Ar Konkursa uzvarētāju Padome un Latvijas Televīzija noslēdz trīspusēju līgumu 

par novadu ziņu televīzijas sižetu veidošanu un pārraidīšanu 2018.gadā. 

 

5.8. 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 

 2017.gada 21.novembra nolikuma 

konkursam „Par novada ziņu televīzijas sižetu veidošanu 2018.gadā”  

 

 

Video failu formātu varianti – raidījumi  

 

 MPEG2 AVI DV QuickTime  QuickTime  

Faila 

paplašinājums 

mpg avi mov mov 

Video     

Formāts MPEG2 DV MPEG-2 

IMX 

DV 

Straumēšanas tips 

(Stream type) 

Programmas 

straumēšana 

(Program 

stream) 

- Programmas 

straumēšana 

(Program 

stream) 

- 

Profile@Level Main@Main vai 

Main@High 

- 4:2:2@Main - 

GOP length 12 - I frame - 

Bit rate mode Konstants 

(Constant) 

Konstants 

(Constant) 

Konstants 

(Constant) 

Konstants 

(Constant) 

Bit rate 15 Mbps 24.4 Mbps 30 Mbps 24.4 Mbps 

Display aspect ratio 16:9 16:9 16:9 16:9 

Frame rate 25 fps 25 fps 25 fps 25 fps 

Video standard PAL PAL PAL PAL 

Color space YUV YUV YUV YUV 

Chroma 

subsampling 

4:2:2 or 4:2:0 4:2:0 4:2:2 4:2:0 

Bit depth 8 biti 8 biti 8 biti 8 biti 

Scan type Interlaced Interlaced Interlaced Interlaced 

Scan order Top Field First Bottom Field 

First 

Top Field 

First 

Bottom Field 

First 

Audio     

Track count 1 1 1 1 

Formāts MPEG-1 Layer 

2 

PCM PCM PCM 

Bit rate mode Konstants 

(Constant) 

Konstants 

(Constant) 

Konstants 

(Constant) 

Konstants 

(Constant) 

Bit rate 384 Kbps 1 536 Kbps 1 536 Kbps 1 536 Kbps 

Kanāli 2 kanāli 

(stereo) 

2 kanāli  

(stereo) 

2 kanāli 

(stereo) 

2 kanāli 

 (stereo) 

Sampling rate 48.0 kHz 48.0 kHz 48.0 kHz 48.0 kHz 

Bit depth 16 biti 16 biti 16 biti 16 biti 

Alignment level -18 dBFS -18 dBFS -18 dBFS -18 dBFS 

Peak level -9 dBFS -9 dBFS -9 dBFS -9 dBFS 
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Pielikums Nr.2 

2017. gada 21.novembra  

Konkursa „Par novada ziņu televīzijas sižetu veidošanu 2018.gadā” nolikumam  

 

 

Nacionālajai elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomei 

IESNIEGUMS DALĪBAI KONKURSĀ 

„Par novada ziņu televīzijas sižetu veidošanu 2018.gadā” 

 

Saskaņā ar konkursa nolikumu, es, apakšā parakstījusies persona, 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:    

 

e-pasta adrese: 

 

________________________ 

 

Datums: 

 

 

 

Pretendenta/pretendenta vadītāja vai tā 

pilnvarotās personas paraksts, paraksta 

atšifrējums. 
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Pielikums Nr.3  

2017.gada 21.novembra 

Konkursa „Par novada ziņu televīzijas sižetu veidošanu 2018.gadā” nolikumam 

 

Detalizēts plānotā finansējuma apraksts – tāme viena mēneša pasūtījuma īstenošanai*  

  

 

*Tāme papildināma pēc saviem ieskatiem, ņemot vērā plānotās izmaksas. Visas ailes 

nav jāaizpilda. 

 

 

 

 

 

 

   Mērvienība   Daudzums  

 Vienības 

Izmaksas, euro  

 Kopā vienības 

izmaksas, euro  

 Producents, redaktors     

 Administrators      

 Izpildproducents      

 Pults režisors, režisora asistents      

 Žurnālists     

 Video montētājs     

 Operators     

 Skaņu režisors      

 Gaismotājs      

 Datorgrafiķis      

 Grimmētājs      

 Tehniķis      

 Grāmatvedības pakalpojumi     

 Sakaru pakalpojumi      

 Tehnikas īre     

 Transports      

 Apraides izmaksas     

 Telpu īre      

 Studijas uzbūve      

Citi     

KOPĒJĀS IZMAKSAS, euro 

  

KOPĒJĀS IZMAKSAS, euro 

+PVN  


