APSTIPRINĀTI
ar Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes
5.04.2022. Dalībnieku sapulces lēmumu Nr. 1/1-5
Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildība
“Latvijas Televīzija”
Statūti
(jaunā redakcijā)
I. Vispārīgie jautājumi
1. Sabiedrības nosaukums: valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Latvijas
Televīzija” (turpmāk – Sabiedrība).
2. Sabiedrības komercdarbības veidi (NACE klasifikators):
3.1. kods 59.1 “Kinofilmu, videofilmu un televīzijas programmu producēšana”;
3.2. kods 18.20 “Ierakstu reproducēšana”;
3.3. kods 60.2 “Televīzijas programmu izstrāde un apraide”;
3.4. kods 61.9 “Citi telekomunikācijas pakalpojumi”;
3.5. kods 63.1 “Datu apstrāde, uzturēšana un ar to saistītās darbības; interneta
portālu darbība”;
3.6. kods 63.9 “Citi informācijas pakalpojumi”;
3.7. kods 68.2 “Sava vai nomāta nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana”;
3.8. kods 73.1 “Reklāmas pakalpojumi”;
3.9. kods 90.02 “Mākslas palīgdarbības”;
3.10. kods 77.3 “Pārējo darba mašīnu, iekārtu un materiālo līdzekļu iznomāšana un
ekspluatācijas līzings”.
3. Paziņojumus par dalībnieku sapulces sasaukšanu un ar tiem saistītos dokumentus
Sabiedrības pārvaldes un kontroles institūcijai un Sabiedrības valdei nosūta pa pastu vai
elektroniski uz e-pasta adresi, kas ir paziņota Sabiedrībai, vai nodod personīgi.
4. Sabiedrība ir izveidota uz nenoteiktu laiku un darbojas saskaņā ar Sabiedrisko
elektronisko plašsaziņas līdzekļu un to pārvaldības likumu, Publiskas personas kapitāla daļu
un kapitālsabiedrību pārvaldības likumu, Komerclikumu un citiem normatīvajiem aktiem, kā
arī saviem statūtiem.
5. Sabiedrības darbības mērķis ir sabiedrībai paredzēta plaša un daudzveidīga
programmu un pakalpojumu kopuma (satura), kuru finansē un uzrauga sabiedrība, veidošana
un publiska izplatīšana.
II. Pamatkapitāls un daļa
6. Sabiedrības pamatkapitāls ir 4 837 449 (četri miljoni astoņi simti trīsdesmit septiņi
tūkstoši četri simti četrdesmit deviņi) euro.

7. Sabiedrības pamatkapitālu veido 4 837 449 (četri miljoni astoņi simti trīsdesmit
septiņi tūkstoši četri simti četrdesmit deviņas) kapitāla daļas, un katras daļas nominālvērtība ir
1 (viens) euro.
III. Valde
8. Valdes sastāvā ir trīs valdes locekļi, kuri pārstāv Sabiedrību visi kopā.
9. Valdes locekļus ievēlē amatā uz pieciem gadiem.
10.

Valde pieņem lēmumus ar klātesošo valdes locekļu vienkāršu balsu vairākumu.

11.

Papildus likumā noteiktajiem ierobežojumiem par valdes locekli nedrīkst būt
šādas personas:
11.1.
darboties politiskajā partijā vai politisko partiju apvienībā, bet
gadījumā, ja viņš tādā ir darbojies, viņam šī darbība jāaptur;
11.2.
būt persona, kura ir vai pēdējo 24 mēnešu laikā līdz publiskā kandidātu
pieteikšanās procesa ietvaros noteiktā pieteikumu iesniegšanas termiņa pēdējai
dienai ir bijusi politiskās partijas vai politisko partiju apvienības amatpersona, kura
īsteno politiskās partijas vai politisko partiju apvienības vadību, tai skaitā pieņem
tās vārdā lēmumus vai īsteno pārstāvību (piemēram, valdes loceklis, vadītājs,
prezidents, priekšsēdētājs, ģenerālsekretārs);
11.3.
būt neviena elektroniskā plašsaziņas līdzekļa vai cita masu informācijas
līdzekļa kapitāla daļu (akciju) īpašnieks;
11.4.
būt sodīts par tīšu noziegumu, ja vien viņš nav reabilitēts vai viņam
sodāmība nav dzēsta vai noņemta;
11.5.
būt persona, kurai, pamatojoties uz kriminālprocesa ietvaros pieņemtu
nolēmumu, ir atņemtas tiesības veikt noteiktu vai visu veidu komercdarbību vai citu
profesionālo darbību;
11.6.

būt persona, kura ir maksātnespējīgs parādnieks.

12.

Valdes locekļi var pilnvarot no valdes locekļu vidus vienu vai vairākus valdes
locekļus slēgt noteiktus darījumus vai noteikta veida darījumus.

13.

Valde savu darbu organizē atbilstoši tās apstiprinātai kārtībai, kuru ir saskaņojusi
dalībnieku sapulce.

Kapitāla daļu turētājas
Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes
priekšsēdētājs
(paraksts)*

Jānis Siksnis

*DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU
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