PAKALPOJUMI PĒC PIEPRASĪJUMA
PAZIŅOJUMS
Elektroniskā plašsaziņas līdzekļa “Latvijas Mobilais Telefons” SIA,
par pakalpojumu pēc pieprasījuma sniegšanu
DARBĪBAS PAMATNOSACĪJUMI
Nr.
p.k.

Sadaļa

Informācija

1.

Kataloga nosaukums

LMT Viedtelevīzija
LMT Straume

2.

Pakalpojumu pēc pieprasījuma sniedzēja
nosaukums1 un reģistrācijas
numurs/personas kods

“Latvijas Mobilais Telefons” SIA,
50003050931

3.

Juridiskā/dzīvesvietas adrese,
kontaktinformācija (telefona Nr., epasts), atbildīgā amatpersona

Ropažu iela 6, Rīga, LV1039.
Valdes priekšsēdētājs – Juris Binde,
kontaktinformācija: tel.nr. 67773200, e-pasts
kanceleja@lmt.lv

4.

Pakalpojumu pēc pieprasījuma sniedzēja
iedalījums pēc darbības mērķa2

Komerciāls
Elektronisks, ņemot vērā audiovizuālo darbu
veidus, strukturizēts katalogs.

5.

Kataloga formāts3

6.

Elektronisko sakaru tīkls4, kurā
pakalpojums tiek izplatīts, interneta
vietne

7.

Aptveršanas zona5

8.

Pamatojums saskaņā ar Elektronisko
plašsaziņas līdzekļu likuma 3.panta otro
un trešo daļu, kādēļ pakalpojuma pēc
pieprasījuma sniedzējs atrodas Latvijas
jurisdikcijā

Audiovizuālie darbi katalogos sakārtoti pēc
kategorijas, kas atspoguļo audiovizuālā darba
satura:
- veidu: filmas, seriāli, sports, LMT
Straumes oriģinālsaturs, bērnu filmas,
konferences, u.c..
- žanru: drāma, komēdija, ģimenes
filmas, u.c..
Katalogos pieejamas tiešraides un to ieraksti.
Pakalpojums pieejams: internetā un mobilo
elektronisko sakaru tīklos.
(Interneta vietne Viedtelevizija.lv,
TV un mobilā lietotne LMT Viedtelevizija
Iepriekš: Interneta vietne Straume.lmt.lv, TV
un mobilā lietotne LMT Straume)
Latvijas Republikas teritorija, atsevišķos
gadījumos – ārpus Latvijas teritorijas.
Atbilstoši 3.panta otrās daļas pirmajam
punktam, elektroniskā plašsaziņas līdzekļa
galvenā biroja atrašanās vieta ir Latvija un
redakcionāli lēmumi par elektroniskā
plašsaziņas līdzekļa pakalpojumiem tiek
pieņemti Latvijā.

AS, SIA, IK, biedrība, personu apvienība, fiziskai personai – vārds, uzvārds.
Komerciālais, nekomerciālais, sabiedriskais.
3
Kataloga struktūra (žanri, alfabēta secība), satura veids.
4
Kabeļtelevīzija, satelīttelevīzija, internets.
5
Jānorāda ģeogrāfiskā teritorija.
1
2

9.

Eiropas audiovizuālo darbu apjoms
katalogā

Vairāk kā 70%

10.

Citas svarīgas ziņas

n/a

Iesniedzot šo paziņojumu, pakalpojumu pēc pieprasījuma sniedzējs apņemas ievērot visas
Latvijas Republikas normatīvo aktu prasības attiecībā uz kataloga veidošanas nosacījumiem.
Iesniedzējs:
Juris Binde
“Latvijas Mobilais Telefons” SIA
Valdes priekšsēdētājs
DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR ELEKTRONISKI DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR
LAIKA ZĪMOGU

2

