Latvijas Televīzijas veiktie pasākumi korupcijas riska novēršanai

VSIA “Latvijas Televīzija” (turpmāk tekstā – LTV) saskaņā ar Ministru kabineta 2017.gada
17.oktobra noteikumu Nr.630 “Noteikumi par iekšējās kontroles sistēmas pamatprasībām
korupcijas un interešu konflikta riska novēršanai publiskas personas institūcijā” 9.punktā
noteikto, informē, ka LTV tiek veikti šādi pasākumi korupcijas riska novēršanai:
•

•

•
•

Iekšējās kontroles sistēmas pilnveidošanas ietvaros, LTV ieviesti un apstiprināti,
nodrošinot to regulāru atjaunošanu:
o VSIA “Latvijas Televīzija” Rīcības un ētikas kodekss
o Kritēriji sadarbībai ar sankcionētām personām
o VSIA “Latvijas Televīzija” vadlīnijas sadarbībai ar trešajām personām satura
veidošanā un reklāmas pakalpojumu sniegšanā
o VSIA “Latvijas Televīzija” Iepirkumu veikšanas kārtība
o VSIA “Latvijas Televīzija” Trauksmes celšanas iekšējā kārtība
Darbinieki ikdienā, pildot amata pienākumus, rīkojas atbilstoši VSIA “Latvijas
televīzija” normatīvajiem dokumentiem un amata aprakstā noteiktajam tiesību
apjomam, kas ierobežo darbinieku individuālu rīcības brīvību.
Darbojas pastāvīga iepirkumu komisija, nodrošinot koleģiālu lēmumu pieņemšanu un
izslēdzot iespējas pieņemt vienpersoniskus lēmumus.
Noteikta vienota rēķinu un citu maksājumu apstiprināšanas kārtība, kā arī dokumentu
apstiprināšanas un parakstīšanas kārtība.

LTV savā darbībā ir uzticīga sekojošiem principiem: neatkarība, godīgums, uzticamība,
atbildība, drosme, inovācijas un daudzveidība. Darbā ar klientiem un piegādātājiem, LTV
rīkojas saskaņā ar tās vērtībām un jau minētajiem principiem. Tāpat, LTV rīkojas saskaņā
ar pašu vērtībām, Rīcības un ētikas kodeksu, kā arī spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
Rīcības un ētikas kodekss nosaka visu LTV darbinieku, vadības, satura nodrošinātāju
(žurnālistu, korespondentu, raidījumu vadītāju, izpildproducentu, redaktoru, režisoru un citu
satura veidošanā un lēmumu pieņemšanā iesaistītu personu), tehnisko darbinieku,
administrācijas darbinieku, kā arī atbalsta funkciju nodrošinātāju profesionālās ētikas un
uzvedības pamatprincipus. Multimediālā satura un LTV piederošo interneta platformu
satura veidotāji un uzturētāji arī ievēro šajā kodeksā noteiktos principus, un tie ir saistoši arī
personām, kas piesaistītas LTV satura veidošanai ārpus darba tiesiskajām attiecībām.
Situācijās, kas nav minētas Rīcības un ētikas kodeksā, LTV darbinieki rīkojas saskaņā ar
vispārējām uzvedības normām.
LTV ir definējusi un ievēro konkrētus pamatprincipus darbā ar klientiem un piegādātājiem,
kas aptver gan godīgu komercdarbību, gan korupcijas un interešu konflikta risku
minimizēšanu u.c.

• LTV strādā tā, lai savā darbībā neveidotos interešu konflikti. Savukārt, ja tie veidojas,
nekavējoties tiek veiktas darbības to novēršanai. Tas attiecas gan uz žurnālistiem, veidojot
raidījumus, gan uz administratīvo personālu, piemēram, plānojot mārketinga aktivitātes un
organizējot iepirkumus.
• LTV savā darbībā ievēro privātuma aizsardzības principus, darbojoties normatīvo aktu
noteiktajās robežās.
• LTV ciena un apsveic godīgu konkurenci mediju tirgū un izvairās no publiskas konkurentu
rīcības apspriešanas, izņemot gadījumus, kad puses ir atklātā konfliktā un ir nepieciešams
pozīcijas skaidrojums.
• LTV iekšējā un ārējā komunikācija ir godīga, tieša un pretimnākoša, balstīta vērtībās.
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