
Iknedēļas jaunas mūzikas raidījums „PRIEKŠNAMS” radio SWH ēterā 
NOLIKUMS 
 
1.Mērķis.  
Raidījuma mērķi ir dot iespēju jaunai muzikālai kultūrai atrast ceļu pie sava klausītāja, 
dot iespēju jauniem mūziķiem būt dzirdamiem visiem Radio SWH klausītājiem  
 
2. Raidījuma „Priekšnams” laiks ēterā.  
2.1. Katrā otrdienā no 19:00-20:00. Radio SWH ēterā frekvencē 105,2 MHz. Klausāms 
un skatāms arī mājas lapā www.radioswh.lv. Atkārtojums Svētdienā no 12:00-13:00.  
2.2. Radio SWH patur iespēju īpašu apstākļu dēļ mainīt raidījuma dienu un/vai laiku, par 
to darot zināmu gan mūziķiem, gan klausītājiem publiski.  
 
3. Raidījumu vada Ligita Mieze. Raidījumos notiek intervijas ar jaunās dziesmas 
pārstāvi. Atkarībā no apstākļiem, var tikt uzaicināti kā viesi klātienē.  
 
4. Topa principi  
4.1. Katru nedēļu klausītājiem vērtēšanai tiek atskaņoti un ievietoti Radio SWH mājas 
lapas attiecīgā sadaļā - vērtēšanai 12 Priekšnamam iesūtītie muzikālie skaņdarbi.  
4.2. Katru nedēļu (ja netiek lemts un par to paziņots, citādi) 2 dziesmas, kas uz attiecīgo 
reizi balsojumu rezultātā palikušas pēdējās divās vietās (9. un 10.), Topu pamet un to 
vietā attiecīgi nāk jaunas divas dziesmas ar 11. un 12. numuriem. Jauna mēneša pirmā 
nedēļā viena no četrām ēteru pamet arī favorītdziesma. 
 
5. Balsošana.  
5.1. Balsot var jebkurš klausītājs. Tā nolūkā viņam Radio SWH mājas lapā 
www.radioswh.lv, jāpiereģistrējas un jāizdara atzīme iepretim tai dziesmai, kura, 
viņaprāt, ir pelnījusi balsi. Iespējams balsot, ar sociālo tīklu pogu palīdzību, lietotājam 
daloties ar ziņu sociālajā tīklā Facebook, kā arī klausoties un atzīmējot ar “Patīk” 
dziesmu Youtube platformā.  
5.2. Balsošanas termiņš. Balsošana notiek laika posmā no otrdienas 20:00 (uzreiz pēc 
raidījuma beigām) līdz nākamās pirmdienas 15:00. Balsis tiek saskaitītas kopā visās 
balsojuma jomās.  
Tomēr vietu secību nosaka par primāro noteiktais balsojums Mājas lapā.  
Pārējās maina vietu kārtību, ja vairākām grupām balsu skaits mājas lapā ir vienāds.  
5.3. No katras IP adreses šai posmā var notikt vairāki balsojumi katru dienu.  
5.4. Balsot iespējams par vairākām dziesmām. 
 
6. Topa uzvarētāju ieguvumi.  
6.1. Pēc 4 nedēļu "Priekšnama" raidījumiem, saskaitot nedēļu Topos ieņemtās vietas, 
dziesma, kurai ir iegruvusi vairāk pirmās vietas konkrētā mēneša nedēļu TOPos, iegūst 
attiecīgā mēneša Favorītdziesmas titulu un nokļūst rotācijā - atskaņošanai vienas vai 
vairāku AS „Radio SWH” staciju ēteros.  
6.2. ja vairākām dziesmām ir vienāds pirmo vietu skaits, tiek vērtēts balsu skaits 
sociālos tīklos un Youtube skatījumu un “Patīk” skaits.  
6.3. Ja dziesma Topā noturējusies vairāk kā 12 nedēļas, tā nokļūst rotācijā - 
atskaņošanai vienas vai vairāku AS „Radio SWH” staciju ēteros.  
6.4. Pēc 3 mēnešu Priekšnama raidījumiem, atbilstošo mēnešu Favorītdziesmu 
izpildītājiem ir iespēja piedalīties Priekšnama kvartāla koncertā Latvijas 1. Rokkafejnīcā. 
Datumi un laiki tiek paziņoti. Ar noteikumu, ka valstī attiecīgā dienā, situācija to atļauj. 
 
7.Iesniegšanas noteikumi.  



7.1. Dziesmu var iesniegt Mūziķis vai Mūziķu kolektīvs, kura vidējais vecums ir ne 
mazāks kā 17 gadi.  
7.2. Dziesmas garums nedrīkst pārsniegt 4 minūtes un 30 sekundes.  
7.3. Dziesma un informācija par mūziķiem ir jāiesūta uz „Priekšnama” elektronisko pasta 
adresi prieksnams@radioswh.lv  
7.4. Mūziķiem ir jāiepazīstas ar Radio SWH un mūziķu savstarpējo vienošanos par 
noteiktu sadarbību, kas tiek nosūtīta uz iesūtītāja elektronisko adresi. Ja mūziķi nav 
rakstiski iesūtījuši iebildes, tad uzskatām, ka tie piekrīt „Vienošanās” noteikumiem un 
dziesmas pieteikums Topam tiek akceptēts. 


