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1) Par informatīvo atbalstu filmai “Nameja gredzens”
Lēmums: Padome nolemj informatīvi atbalstīt filmu “Nameja gredzens”. Ir līgums par
filmas rādīšanu LTV. Nosacījumi: reklāma pret LTV logo izvietošanu.
2) Par arhīva materiālu izmantošanu Latvijas Nacionālā teātra koncertuzvedumā “Daudz laimes
dzimšanas dienā, Nik!”.
Lēmums: Padome atbalsta, ka raidījumu fragmenti tiek izmantoti koncertuzveduma
veidošanai ar nosacījumiem, ka LTV tehniskajās (materiālu sagatavošanas) izmaksas tiek
segtas un publicitātes materiālos jābūt atsaucei uz LTV.
3) Par raidījuma “Ielas garumā” nosaukuma izmantošanu.
Lēmums: Padome nolemj, ka pēc Latvijas Bankas (LB) pasūtījuma tapušajam raidījumam
(video materiālam) par LB ēkām nevar tikt izmantots nosaukums “Ielas garumā”.
4) Par A.Kreipāna telefoninterviju cikla Radio SWH ēterā Olimpisko spēļu laikā.
Lēmums: Sponsorēšanas padome nolemj akceptēt A.Kreipāna telefoninterviju ciklu Radio
SWH ēterā Olimpisko spēļu laikā ar nosacījumu, ka LTV varēs izvietot Radio SWH
reklāmu. Padome uzdod Z.Ozoliņai izrunāt un vienoties.
5) Par informatīvo atbalstu labdarības koncertam “Mūzika&Dzīvība. Vienoti par iespēju!”.
Lēmums: Padome nolemj informatīvi atbalstīt sociālas nozīmes labdarības koncertu
“Mūzika&Dzīvība. Vienoti par iespēju!”.
6) Par informatīvo atbalstu LTV1 un LTV7 kanālos biedrības “Par legālu saturu” kampaņai pret
pirātismu.
Lēmums: Pamatojoties uz to, ka kabeļoperatori ir komersanti un līdz ar to, to intereses ir
atsevišķu komersantu intereses, kā arī autortiesības ir šo komersantu mantiska interese,
padome nevar šo kampaņu klasificēt kā sociālu, tāpēc bezmaksas raidlaiks nevar tikt
piešķirts. Padome atbalsta, ka par kampaņu tiek stāstīts LTV saturā, ja redaktori to
uzskata par nepieciešamu.
7) Par raidījuma “100g kultūras. Personība. Aleksejs Naumovs” demonstrēšanu Latvijas Nacionālā
mākslas muzejā, A.Naumova personālizstādē.
Lēmums: Padome nolemj atļaut raidījuma demonstrēšanu ar nosacījumu, ka Latvijas
Nacionālais mākslas muzejs sedz tehniskās jeb materiāla sagatavošanas izmaksas.
8) Par informatīvo atbalstu “Zaļā referenduma” kampaņai.
Lēmums: Padome neatbalsta kampaņu ar bezmaksas reklāmas raidlaiku, bet nolemj
informēt par iespēju sadarboties ar redakcijām, kā arī pārsūtīt redakcijām informāciju.
9) Par LTV arhīva materiālu izmantošanu izstādē “Visas taisnības”. Organizē Imanta Ziedoņa
muzeja fonds.
Saistīto koncertu Latvijas Televīzija ieraksta.
Lēmums: Padome nevar pieņemt lēmumu, jo nav skaidrs, par kāda apjoma arhīva
materiāliem ir runa. Padome uzdod Sekretariāta vadītājai precizēt informāciju un pēc tam,
pamatojoties uz precizēto informāciju un izmaksām, pieņemt gala lēmumu.
10) Par informatīvā atbalsta sniegšanu biedrības “SOS Mājas jauniešiem” projektiem.
Lēmums: Padome neapstiprina informatīvo atbalstu bezmaksas reklāmas laika veidā, bet
atbalsta informācijas nodošanu redakcijām.
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11) Par sadarbību Sarunu festivāla LAMPA organizēšanā.
Lēmums: Padome atbalsta LTV un sarunu festivāla LAMPA sadarbību, tai skaitā LTV
iesaisti komunikācijas kampaņā. Ņemot vērā plānotos LTV pasākumus, reklāma nevar tikt
izvietota maija mēnesī.
12) Par informatīvo atbalstu projektam “Jauniešu Saeima”.
Lēmums: Padome nolemj sniegt informatīvo atbalstu projektam “Jauniešu Saeima”,
piesaistot arī LSM.lv redakciju plašākai pasākuma atspoguļošanai jauniešiem pieejamā
vidē.
13) Par bezmaksas raidlaika piešķiršanu Pasaules Dabas fonda reklāmas vēstījumam par “Zemes
stundas” akciju.
Lēmums: Padome nolemj nepiešķirt bezmaksas raidlaiku, bet atbalsta to, ka informācija
tiek nodota redakcijām.
14) Par “Projektu vadības čempionāta” informatīvo atbalstu.
Lēmums: Padome atbalsta, ka informācija tiek nosūtīta redakcijām izvērtēšanai, iekļaut vai
neiekļaut saturā.
15) Par informatīvo atbalstu festivālam “Saldus saule”.
Lēmums: Pamatojoties uz to, ka Latvijas Televīzija festivālu “Saldus saule” neieraksta un
neiekļauj savā programmā un tas ir klasificējams kā komercpasākums, kā arī lielo citu
pasākumu noslodzi šajā laika periodā, padome nolemj, ka festivāls nevar tikt informatīvi
neatbalstīts.
16) Par Latvijas Televīzijas 100g personības cikla filmas “Skaistums kā paņēmiens.” izmantošanu
Kaspara un Vijas Zariņu personālizstādēs Valmieras muzejā un Liepājas muzejā no 06.04.2018.
līdz 29.07.2018.
Lēmums: Padome nolemj, ka Kaspars un Vija Zariņi var izmantot LTV Kultūras
redakcijas Personību cikla ietvaros veidoto filmu “Skaistums kā paņēmiens” savās
personālizstādēs no 06.04.2018. līdz 29.07.2018. Valmieras un Liepājas muzejos.
17) Latvijas Teātra darbinieku savienības iesniegums Par iespēju izmantot LTV arhīva materiālus
bez atlīdzības.
Lēmums: Padome nolemj atbalstīt Plēnumu-diskusiju paneli, atļaujot izmantot video
pieteikumos Latvijas Televīzijas materiālus, vienlaikus nosakot, ka jāsedz materiālu
sagatavošanas (tehniskās) izmaksas. Padome uzdod J.Semjonovai informēt Latvijas Teātra
darbinieku savienības pārstāvi.
18) Par atlaides piešķiršanu par LTV arhīva materiālu izmantošanu mākslinieka Vladimira
Glušenkova monogrāfijā, kopumā tiek izmantoti 65 attēli, kas izmaksā 195 EUR.
Lēmums: Padome nolemj nepiešķirt atlaidi, jo tam nav pamatojuma.
19) Par sadarbību animētu īsfilmu demonstrēšanā.
Lēmums: Padome nolemj neatbalstīt īsfilmu demonstrēšanu LTV, jo tās neatbilst sociālās
kampaņas prasībām, kā arī šajā laika periodā nav iespējams tās ieplānot.
20) Par informatīvo atbalstu Eiropas Sporta nedēļai 2018.
Lēmums: Padome atbalsta informatīvā atbalsta sniegšanu Eiropas Sporta nedēļai 2018,
iekļaujot LTV1 un LTV7 ēterā informatīvos reklāmas klipus augustā un septembrī.
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21) Par sadarbību Latvijas Olimpiskās komitejas projektos “Olimpiskā diena” un “Sporto visa klase”.
Lēmums: Padome nolemj sadarboties Latvijas Olimpisko komiteju, kļūstot par sociālo
kampaņu informatīvo atbalstītāju.
22) Par atļauju demonstrēt Rojas novadā, Valgalciemā, dokumentālo filmu “Viens ciems, visa
Latvija. Valgalciems.” Latvijas simtgades zaļumballes ietvaros. Atvērts pasākums, bez maksas
par dalību tajā.
Lēmums: Padome nolemj atļauj bez maksas demonstrēt dokumentālo filmu “Viens ciems,
visa Latvija. Valgalciems.” Rojas novada Valgalciemā “Vislatvijas” zaļumballes ietvaros.
23) Par informatīvo atbalstu Pasaules mūzikas festivālam PORTA.
Lēmums: Padome nolemj, ka nevar atbalstīt festivālu ar bezmaksas reklāmas kampaņu
nodrošināšanu, bet noteikti atbalsta festivāla pasākumu atspoguļošanu LTV Kultūras
raidījumos.
24) Par informatīvo atbalstu Rīgas Starptautiskajam kino festivālam RIGA IFF.
Lēmums: Padome nolemj atbalstīt Rīgas Starptautisko kino festivālu jeb RIGA IFF ar
informatīvā atbalsta sniegšanu.
25) Par LTV video materiālu izmantošanu U.Brikmaņa piemiņas pasākuma organizēšanā.
Lēmums: Padome atbalsta bez atlīdzības LTV video materiālu, kuros redzams U.Brikmanis
izmantošanu viņa piemiņas pasākumā 16.08.2018. Latvijas Nacionālajā bibliotekā.
26) Par atļauju SIA Vides filmu studijai izmantot LTV arhīva materiālus multimediāla projekta
“Simtgade” īstenošanai, kas tiek veidots kopā ar LTV un Nacionālo kino centru.
Pamats: SIA VFS 13.07.2018. vēstule, reģistrēta ar Nr.250/1-8.1.
Lēmums: Padome nolemj atļaut SIA Vides filmu studijai izmantot LTV arhīva materiālus
multimediāla projekta “Simtgade” īstenošanai, nosakot, ka tehniskie izdevumi, kas saistīti
ar materiālu atlasi, sagatavošanu un kopēšanu SIA VFS ir jāapmaksā atbilstoši LTV
cenrādim.
27) Par M.Zālītes un Z.Liepiņa rokoperas “Lāčplēsis” demonstrēšanu Salaspils kultūras namā
11.novembrī.
Pamats: Salaspils kultūras nama 20.09.2018. iesniegums, reģistrēts 21.09.2018. Nr.292/1-8.1
Lēmums: Ņemot vērā, ka, šī materiāla demonstrēšanai ārpus LTV nepieciešama autoru
rakstiska atļauja, kā arī to, ka citas pašvaldības šo materiālu ik pa laikam jau iepriekš
iegādājušās nekomerciālai demonstrēšanai, Padome nolemj, ka Salaspils kultūras nams var
iegādāties demonstrēšanas tiesības nekomerciāliem mērķiem, vienlaikus nodrošinot
rokoperas demonstrēšanas saskaņošanu (rakstiski) konkrētajā pasākumā ar tās autoriem.
28) Par LTV arhīva materiālu izmantošanu autores – režisores Ilonas Brūveres 40.gadu radošā
darba vakarā 2019.gada pavasarī.
Lēmums: Sponsorēšanas padome atbalsta LTV materiālu, savulaik I.Brūveres veidoto
raidījumu fragmentu izmantošanu viņas 40.gadu radošā darba vakarā 2019.gada
pavasarī. Vienlaikus, Padome norāda, ka materiālu tehniskās sagatavošanas izmaksas
jāsedz Ilonai Brūverei.

