APSTIPRINĀTS
Ar Padomes 2006.gada 7.decembra lēmumu Nr.197
APRAIDES ATĻAUJAS Nr. TA-057/1 Pielikums Nr. TA-057/1-1
DARBĪBAS PAMATNOSACĪJUMI
Nr.
p.k.

Sadaļa

Informācija

Elektroniskā plašsaziņas līdzekļa
nosaukums1 un reģistrācijas numurs
Juridiskā adrese, kontaktinformācija
(telefona Nr., e-pasts),
atbildīgā amatpersona

Valsts SIA “Latvijas Televīzija”,
Nr. 40003080597
Zaķusalas krastmala 33, Rīga, LV-1050
(+371 67213875, ltv@ltv.lv)
Valdes loceklis Ivars Priede

3.

Informācija par īpašniekiem

Latvijas valsts

4.

Elektroniskā plašsaziņas līdzekļa
iedalījums pēc darbības mērķa2 un
aptveršanas zonas3

Sabiedriskais, nacionālais

5.

Elektroniskā plašsaziņas līdzekļa
iedalījums pēc izplatīšanas veida4.

Zemes apraide (pieejams arī satelīta un
kabeļu apraides platformās)
Apraide digitālajā vidē: interneta vietnes,
audiovizuālā satura lietotnes un izplatīšanas
tīkli
https://ltv.lsm.lv
https://replay.lsm.lv

6.

Aptveršanas zona

99,6% Latvijas teritorijas

7.

Programmas nosaukums

LTV1

8.

Raidlaiks

24 h/diennaktī

1.
2.

9.

Saturiskā/tematiskā ievirze

9.1.

Mērķauditorija

9.2.

Ziņas (vietējās, lietišķās, sporta, laika)

Vispārīgie un tematiskie ziņu raidījumi,
aktuālā informācija (t.sk., analītiskās un
pētnieciskās žurnālistikas raidījumi), filmas,
seriāli, kultūras un sporta notikumu
pārraides, dzīvesstila raidījumi, konkursi un
šovi, saturs bērniem: multfilmas, konkursi
un izglītojošie raidījumi, izklaides raidījumi
Plašai mērķauditorijai, saturs 4 +
auditorijai
Līdz 15% nedēļas raidlaika

AS, SIA, IK, biedrība, personu apvienība, fiziskai personai – vārds, uzvārds.
Komerciāls, nekomerciāls, sabiedriskais.
3
Vietējais, reģionālais, nacionālais, pārrobežu.
4
Zemes apraide, kabeļi, satelīts, internets u.c.
1
2

9.3.

Latviešu valodā veidotie raidījumi

100% nedēļas raidlaika

9.4.

Latvijā svešvalodās veidotie raidījumi

0% nedēļas raidlaika

9.5.
9.6.

Neatkarīgo producentu veidotie
Vismaz 30% nedēļas raidlaika
raidījumi
Citu EPL veidoto raidījumu iekļaušana,
0% nedēļas raidlaika
to formāts, apjoms

9.7.

Retranslācija

0% nedēļas raidlaika

10.

Eiropas audiovizuālie darbi

Vismaz 51% nedēļas raidlaika

11.

Valoda

12.

Cita svarīga informācija

Pamatvaloda/-as: latviešu
Valodas celiņš/-i: angļu, vācu, franču,
portugāļu, zviedru val. un citi
Satura izplatīšana un pieejamības
nodrošināšana digitālajā vidē, izmantojot
interneta vietnes, kolektīvās lietošanas
vietnes, sociālos tīklus un citus izplatīšanas
kanālus. Audiovizuālo darbu un ierakstu
arhivēšana

Saskaņā ar EPLL 24.panta trešo daļu – programmas formāts un valoda nav maināmi.
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Ivars Āboliņš

