TV3 Group
(SIA ALL MEDIA LATVIA)

KANĀLU
IZPLATĪŠANAS
KĀRTĪBA
Publicēts 2021.gada 1.jūlijā

1. IEVADS
1.1. Šī kārtība (turpmāk – Kārtība) sniedz Jums
informāciju, kā tiek piešķirtas tiesības izplatīt TV3
Group kanālus televīzijas programmu izplatīšanas
pakalpojumu sniedzējiem.
1.2. Kārtība attiecas gan uz mūsu darbiniekiem,
gan
televīzijas
programmu
izplatīšanas
pakalpojumu
sniedzējiem
(turpmāk
–
Operatoriem).
1.3. Šīs Kārtības mērķis ir nodrošināt skaidrus un
nepārprotamus nosacījumus veidam, kādā ir
iegūstamas tiesības izplatīt TV3 Group kanālus.

2. VISPĀRĒJIE NOTEIKUMI
2.1. Mēs uz šīs Kārtības publicēšanas dienu izplatām
sekojošus kanālus TV3, TV6, TV3 Mini, TV3 Life un 3+ un
piedāvājam Operatoriem iepriekšminēto kanālu izplatīšanas
tiesības, iekļaujot tos televīzijas satura pakalpojuma sniedzēja
piedāvājumos.
2.2. TV3 Group kanālus Operators izplata tikai tādos veidos,
formās un apmēros, kas tieši atrunāti starp pusēm noslēgtajā
līgumā.
2.3. TV3 Group kanālu izplatīšanas izcenojumu noteikšanas
principi ir publiski pieejami un ar tiem var iepazīties
https://skaties.lv/tv3group/ (turpmāk – Cenrādis).

2. VISPĀRĒJIE NOTEIKUMI
2.4. Mums ir svarīgi, ka Operators rīkojas atbildīgi, ar
profesionālu rūpību, tāpēc rēķināmies, ka Operators
nodrošinās kvalitatīvu kanāla uztveršanu un tūlītēju
pilnīgu izplatīšanu Latvijā Operatora elektronisko sakaru
tīklā, neizdarot kanālā vai raidījumu saturā nekādus
grozījumus.
2.5. Saņemot no Operatora šīs Kārtības 3.1.punktā minēto
pieteikumu, TV3 Group ir tiesības veikt padziļinātu Operatora
darbības izpēti, izvērtēt reputācijas u.c. riskus, kas var būt
par pamatu atteikumam piešķirt tiesības izplatīt TV3 Group
kanālus.

3. IZPLATĪŠANAS TIESĪBU
SAŅEMŠANAS PRIEKŠNOTEIKUMI
3.1. Gadījumā, ja Operators vēlas saņemt atļauju izplatīt TV3
Group kanālus, taču nav noslēgts atbilstošs līgums,
Operatoram jānosūta elektronisks pieteikums brīvā formā vai
jāsazinās telefoniski (kontakti: https://skaties.lv/kontakti/).
3.2. Pieteikumā Operatoram ir jānorāda sekojoša informācija:
• kanālu uzskaitījums, kurus tas vēlas izplatīt;
• laika periodu, kurā tas vēlas izplatīt konkrētos kanālus;
• sava pārstāvja kontaktinformāciju.

3. IZPLATĪŠANAS TIESĪBU
SAŅEMŠANAS PRIEKŠNOTEIKUMI
3.3. Pēc pieteikuma saņemšanas, mūsu administrācijas
darbinieks pārsūtīs pieteikumu pēc piekritības atbildīgajam
darbiniekam, kurš 3 (trīs) darba dienu laikā sazināsies ar
norādīto Operatora pārstāvi.
3.4.
Atbildīgais
darbinieks
nosūtīs
Operatoram
konfidencialitātes līgumu, aizpildīšanai potenciālā klienta
anketu (formu) un anketu par tā izmantotajām
tehnoloģiskajām platformām un nepieciešamajām tiesībām.
Jāņem vērā, ka Operatoram ir pienākums sniegt visu mūsu
pieprasīto informāciju, kas ir attiecināma uz līguma
noslēgšanu vai noslēgtā līguma izpildi.
3.5. Tikai pēc konfidencialitātes līguma parakstīšanas
atbildīgais darbinieks veiks pieteikuma un aizpildīto anketu
atbilstības izvērtēšanu.

4. LĪGUMA NOSLĒGŠANA
4.1. Pēc Operatora pieteikuma un iepriekš minēto anketu
izvērtēšanas, mēs sazināsimies ar Operatora pārstāvi un:
•

izteiksim Operatoram piedāvājumu slēgt līgumu par
TV3 Group kanālu izplatīšanu, vai;

•

ietverot pamatojumu, atteiksim Operatoram iespēju
slēgt līgumu par TV3 Group kanālu izplatīšanu.

4.2. Atbildīgais darbinieks pēc piedāvājuma izteikšanas nosūtīs
Operatora pārstāvim attiecīgo līguma projektu izskatīšanai un
parakstīšanai.

4.3. Mēs paļaujamies uz Operatora doto garantiju, ko tas sniedz
noslēdzot līgumu, ka TV3 Group kanālu izplatīšanā Operators
vadīsies pēc līgumā noteiktajiem pienākumiem, veiks kanālu
izplatīšanu līgumā noteiktajā tehnoloģiskajā platformā un tikai
atbilstoši līgumā noteiktajam tiesību apjomam.

4. LĪGUMA NOSLĒGŠANA
4.4. Mēs paredzam iespēju, ka Operators, kuram jau ir noslēgts
līgums par TV3 Group kanālu izplatīšanu, var vēlēties iegūt
papildus tiesības vai mainīt iegūto tiesību apjomu. Šādā
gadījumā Operatoram līgumā norādītajai kontaktpersonai un/vai
TV3 Group administrācijai ir jānosūta rakstveida pieteikums
par vēlamajiem papildinājumiem vai izmaiņām, lai par to varētu
vienoties un parakstīt grozījumus pie noslēgtā līguma.
4.5. Gadījumā, ja Operatoram mainīsies iegūtais tiesību apjoms,
par ko tiks noslēgti atbilstoši grozījumi pie līguma, mēs veiksim
maksas pārrēķinu atbilstoši jaunajam tiesību apjomam
piemērojot Cenrādī iekļautos principus.

4.6. Mēs paturam tiesības vienpusēji izbeigt līgumu, ja tiks
konstatēti normatīvo aktu pārkāpumi Operatora darbībā, vai tiks
konstatēta noslēgtā līguma saistību neizpilde un/vai uzņemto
saistību pārkāpums, t.sk. Operators bez saņemtas rakstveida
piekrišanas izplatīs TV3 Group kanālus jebkādā veidā, apmērā
vai formā, kas nav tieši atrunāti noslēgtajā līgumā.

5. INFORMĒŠANAS
KĀRTĪBA PAR IZMAIŅĀM
5.1. Ar šīs Kārtības publicēšanu, zaudē spēku “Kārtība,
kādā tiek piešķirtas tiesības SIA ALL MEDIA LATVIA
(turpmāk – TV3 GROUP) kanālu izplatīšanai”, kas publicēta
2020.gada 1.jūlijā.
5.2. Izmaiņu un grozījumu gadījumā TV3 Group informē
tirgus dalībniekus, publicējot šīs Kārtības aktuālo redakciju
TV3 Group vietnē https://skaties.lv/tv3group/.

