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1. Priekšvārds

Ivars Priede
Valdes loceklis

Latvijas Televīzija 2021.gadu ir pavadījusi būtisku pārmaiņu gaisotnē.
Spēkā stājās jauns Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu un to pārvaldības likums, ar kuru
ir ieviestas būtiskas korekcijas mediju nozarē un iezīmēts sabiedrisko mediju attīstības potenciāls
kopumā.
Gads vienlaicīgi iezīmēja vēsturiskas pārmaiņas, sabiedriskajai televīzijai pilnībā pametot reklāmas
tirgu. 2021. gadu VSIA “Latvijas Televīzija” (LTV) aizvadīja iepriekš nepieredzēti vērienīgu
tehnoloģiskās attīstības, finansējuma avotu un sabiedriskā pasūtījuma izmaiņu apstākļos.
LTV īstenoja vairākus ar tehnoloģisko attīstību saistītus projektus – sekmīgi veikta Programmu
Izlaides Kompleksa (PIK) nomaiņa, iekārtota un iknedēļas diskusiju raidījuma “Kas notiek
Latvijā?” vajadzībām pielāgota studija, kā arī pilnībā izbūvēts ziņu studijas paviljons, kurā
vienkopus top 12 LTV Ziņu dienesta veidotās ziņu pārraides un raidījumi. Šīs pārmaiņas un
studiju plānojuma maiņa ļāva pilnībā pārveidot un modernizēt RUS.LSM.lv nepieciešamo
mazākumtautību multimediju platformas studijas paviljonu. 2021. gada tehnoloģiskās attīstības
projektu īstenošanas rezultātā LTV pilnībā ir pārgājusi uz audiovizuālā satura nodrošināšanu
augstas izšķirtspējas (HD) formātā.
Pretstatā iepriekšējam gadam, kad Covid-19 pandēmijas dēļ tika atcelta daļa sabiedrībai būtisko
notikumu, 2021. gadā publiskās norises beidzot tika atjaunotas. LTV izmantoja iespēja rādīt
starptautisko Eirovīzijas dziesmu konkursu, vasaras olimpiskās spēles Pekinā, Pasaules hokeja
čempionātu Rīgā. LTV kļuva par Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju norišu
#dziedundejo2021 galveno skatuvi, no kuras teju divu mēnešu garumā ik nedēļu izskanēja vasarā
un rudenī tapušās mākslinieciskās programmas.
Aizvadītajā gadā bija vērojamas būtiskas izmaiņas lineārās televīzijas patēriņa dinamikā. Gads
kopumā iezīmējās ar ievērojamu kopējā patēriņa kritumu, sasniedzot 21 % atzīmi. Turklāt pirmo
reizi kopš pētījumu veikšanas sākuma tika konstatēts televīzijas auditorijas samazinājums arī
attiecībā uz atliktās televīzijas skatīšanos (Time Shifted Viewing), kas sasniedz 11 % kritumu.
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Minētais skaidrojams gan ar skatītāju paradumu maiņu, lineārās televīzijas vietā priekšroku dodot
saturam sociālajos tīklos un OTT (Over The TOP) platformās, gan arī ar informatīvās telpas
stiprināšanas rezultātā slēgtajiem Krievijas valsts propagandas kanāliem.
Par spīti izteikti negatīvām kopējām lineārās televīzijas patēriņa tendencēm, abi LTV lineārās
televīzijas kanāli ir uzrādījuši pozitīvas izaugsmes rezultātus: LTV1 kanāla patēriņš kopumā ir
pieaudzis par 4 %, bet atliktās skatīšanās rezultāts ir uzlabots par 15 %. LTV7, savukārt - abos
atbilstošajos mērījumos ir uzrādījis vēl iespaidīgāku 20 % pieaugumu.
2021. gads iezīmēja pārmaiņu sākumu arī LTV pārvaldībā: darbu uzsāka Sabiedrisko elektronisko
plašsaziņas līdzekļu padome (SEPLP), nodrošinot aktīvu sabiedrisko mediju pārstāvniecību un
aktīvu iesaisti sabiedrisko mediju nākotnei būtisku koncepciju izstrādē.
Atskatoties uz 2021. gadā paveikto, ar pārliecību varam apgalvot, ka LTV ir izdevies izveidot
stabilu pamatu arvien sekmīgākai savas misijas īstenošanai, kalpojot Latvijas sabiedrībai.
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2. Informācija par pārskatu
Pārskata periods - no 01.01.2021. līdz 31.12.2021.
Publicēšanas datums – 2021.gada 22.aprīlis
Pārskata ietvars – pārskatā iekļauta informācija par valsts SIA Latvijas Televīziju
Ziņošanas biežums – ik gadu kopš 2016.gada
Vēsture – par 2016. un 2017. gadu periodiem Latvijas Televīzija ir publicējusi Korporatīvās
sociālās atbildības pārskatus, kuru veidošanā netika izmantoti noteikti standarti vai vadlīnijas.
2018.gads bija pirmais periods, par kuru nefinanšu ziņojums tika pirmo reizi veidots saskaņā ar
Starptautiskiem standartiem, balstoties uz Global Reporting Iniciative (GRI) vadlīnijām.
Pārskata saturu nosaka informācija, kuru valsts SIA Latvijas Televīzija ir apkopojusi un atklāj
par tās darbībai un ilgtspējīgai attīstībai būtiskiem aspektiem. Pārskats veidots atbilstoši GRI
standarta pamatprasībām, pilnā mērā atklājot vispārējo informāciju par Latvijas Televīziju
(General Standard Disclosures), kā arī sniegta informācija par Latvijas Televīzijai būtiskiem
aspektiem ekonomikas, vides un sociālajās jomās, kas papildināti ar īpaši mediju nozarei
būtiskiem indikatoriem. Pēc GRI standarta, mediju būtiskākās funkcijas ir vārda brīvība,
informēšana un izglītošana, daudzveidība, sabiedrības sargsuņa funkcija, kultūras popularizēšana
un sociālā iekļaušana, sabiedrības iesaistīšana, kā arī informētības par ilgtspējību veicināšana.
Revidentu apliecinājums – ārējs revidents nav auditējis ilgtspējas pārskatu. Revidentu
auditētas ir tikai tās ilgtspējas pārskata sadaļas, kuras sakrīt ar Gada pārskatu 2021.
Notikumi pārskata gada ietvaros
2021.gada 19.janvārī ar Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra lēmumu izbeigta prokūra Ritai
Rudušai.
2021.gada 19.janvārī ar Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra lēmumu izdota prokūra Janai
Semjonovai.

Pārskata formāts un pieejamība – pārskats PDF formātā pieejams Latvijas Televīzijas mājas
lapā www.ltv.lv
Kontaktinformācija – kontaktinformācija jautājumiem par VSIA Latvijas Televīzijas ilgtspējas
pārskatiem: ketija.fridenberga@ltv.lv; 67200313.
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3. Par valsts SIA Latvijas Televīzija (LTV)
3.1.

Informācija par sabiedrību

Sabiedrības nosaukums
Sabiedrības juridiskais statuss
Reģistrācijas Nr., vieta un datums
Juridiskā (un pasta) adrese
Valdes loceklis
28.12.2018.-31.12.2021.
Dalībnieks
Nodarbināto skaits
Neto apgrozījums 2021
Personāla izmaksas atskaitot
VSAOI (2021)
Kapitālieguldījumi (2021)
Nodokļi un nodevas (2021)

Valsts SIA Latvijas Televīzija
Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Nr.40003080597, Rīga, 29.06.1992.
Zaķusalas krastmala 33, Rīga, Latvija, LV-1050
Ivars Priede
Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome
(SEPLP)
487
25 460 855 EUR
11 025 286 EUR
3 138 453 EUR
6 132 884 EUR

VSIA „Latvijas Televīzija” (Sabiedrība, Televīzija vai saīsināti LTV) ir valsts kapitālsabiedrība, kas
veic likumā noteikto sabiedriskā elektroniskā plašsaziņas līdzekļa funkciju. Tas tiek veikts
sabiedriskā pasūtījuma ietvaros, veidojot sabiedrības interesēs un tās vajadzībām plašu un
daudzveidīgu programmu klāstu divos televīzijas kanālos LTV1 un LTV7, interneta portālā
www.lsm.lv, kā arī sociālajos tīklos. Televīzijas uzraudzību īsteno Sabiedrisko elektronisko
plašsaziņas līdzekļu padome (SEPLP). Televīzijas finansējuma avots ir valsts budžeta dotācija
sabiedriskā pasūtījuma nodrošināšanai. Papildus LTV var gūt ieņēmumus no saimnieciskās
darbības, pieņemt dāvinājumus un ziedojumus, kā arī izmantot citus normatīvajos aktos
paredzētos finanšu avotus. LTV darbības nepārtrauktība un finansiālā neatkarība ir noteikta
likumiski, paredzot, ka valsts budžeta dotācija sabiedriskā pasūtījuma īstenošanai katram
nākamajam gadam ir saglabājama vismaz iepriekšējā gada apmērā. LTV veidoto programmu
izplatīšanu nodrošina ar trešo personu tehniskajiem izplatīšanas līdzekļiem televīzijas un
interneta platformās.
LTV satura portfeli veido pamatojoties uz Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumu un ikgadējo
SEPLP definēto sabiedrisko pasūtījumu. LTV satura portfeli plāno, saražo un izplata dažādām
auditorijām, dažādos kanālos.
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LTV AUDITORIJU KARTE UN TO SASNIEGŠANAI IZMANTOTIE KANĀLI UN PLATFORMAS

Latvijas Televīzija saimnieciskās darbības ietvaros piedāvā sekojošus pakalpojumus:
➢ Telpu noma
➢ Tehnikas noma
➢ Video ierakstu iegāde
Informācija par pakalpojumiem pieejama LTV mājas lapā:
https://ltv.lsm.lv/lv/pakalpojumi/telpu-noma/
https://ltv.lsm.lv/lv/pakalpojumi/tehnikas-iire/
https://ltv.lsm.lv/lv/pakalpojumi/video-ieraksti/
3.2.

Piegādātāji

Satura piegādātāji:
Vietējie un starptautiskie satura producenti un to pārstāvji piedāvā seriālus, mākslas un
dokumentālās filmas, un animāciju (iepirktais saturs).
Katru gadu tiek slēgti sadarbības līgumi ar jauniem piegādātājiem. Tāpat, ir piegādātāji, ar kuriem
LTV sadarbojas jau vairākus gadus. Jauns saturs tiek meklēts, atlasīts, izvērtēts kopā ar
redaktoriem un programmu daļas darbiniekiem un tikai pēc rūpīgas atlases tiek slēgts līgums par
satura iegādi/piegādi.
Iepirktā satura atlases kritēriji:
➢ Saturs, ko nosaka Sabiedriskais pasūtījums (SP)
➢ Žanrs (apjomi un proporcijas saskaņā ar SP)
➢ Cena
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➢ Ģeogrāfija

Kompānijas, kas piegādāja saturu 2020.gadā
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Ārvalstu

2021.gadā LTV saturu piegādāja 55 ārvalstu un 29 vietējās kompānijas.

KOMPĀNIJAS, KAS PIEGĀDĀJA SATURU
2021.GADĀ
Lielbritānija

Francija

35%

12%

Vācija

Citas valstsis

30%

23%

Ārvalstu piegādātāju
ģeogrāfiskais sadalījums – 30% Lielbritānija, 23% Francija, 12% Vācija un 35% citas valstis (tādas
kā Lietuva, Igaunija, Austrija, Šveice, Portugāle, Dānija, Zviedrija, Somija, ASV u.c.)
Neatkarīgie producenti – Jauno satura projektu ideju konkurss tika organizēts 2020.gada
pavasarī un 2020. gada rudenī – konkursā tika atlasīti ap 20 jaunu, attīstāmu satura projektu
dažādos žanros un dažādām platformām, ko būtu bijis iespējams realizēt 2021.gadā un vēlākos
laika posmos. Saistībā ar epidemioloģisko situāciju valstī, daudzu projektu pilnvērtīga un
atbilstoša realizācija nebija iespējama, tādēļ to realizācija ir atlikta un jauns ideju konkurss
2021.gadā netika rīkots. Tika attīstīti atsevišķi 2020.gadā izvēlētie projekti un turpināti
iepriekšējo gadu cikli.
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2021.gadā neatkarīgo producentu veidotā satura īpatsvars ir 2348,56 h jeb 13,41 % no LTV1 un
LTV7 kopējā raidapjoma 17520 h. Oriģinālsaturs 2021. gadā bijis 8021 h jeb 45,78% no
raidapjoma un no tā 632,93 h jeb 7,89 % ir bijis neatkarīgo producentu veidotais oriģinālsaturs,
kas īstenots tieši 2021. gadā.
Kā jauni satura projekti īstenoti raidījumi “Vienā ritmā”, “Dienaszagļu rīta rosme”, “Virtuve
bez kāposta”, “LaLiGaBa”, “Literatūre/ Sākumskola”, jauna formāta sezona rairījumam
“Dardarija”, projekts “Ārā”.
Līdzās īstenoti arī citi neatkarīgo producentu projekti: “Ralfs gatavo”, “Sazīmē profesiju”,
“Zaļgalvis”, “Iekodies Zemgalē”, “Tutas lietas”, “Tuesi.lv”, “Te!”, “Literatūre”, “Ķepa uz sirds”,
“Īstās Latviju saimnieces”, “Emī un Rū”, “Pa Straumei”.
16plus platformā konkursa kārtībā īstenoti divi jauni seriāli “Paliec negatīvs” un “Ierāmēts”.
Tiek rīkoti arī projektu konkursi, par kuru norisi informācija vienmēr tiek publiskota LTV mājas
lapā: https://ltv.lsm.lv/lv/konkursi/
2021.gadā Latvijas Televīzija sadarbojās ar 33 vietējiem neatkarīgajiem producentiem, realizējot
satura projektus kā pavasara, tā rudens sezonās.
Pakalpojumu un preču piegādātāji
saimniecības, tehnoloģiju un satura ražošanas nodrošināšanai
Iepērkot pakalpojumus un/vai preces, LTV likumā noteiktajos gadījumos piemēro Publisko
iepirkumu likumu, veicot iepirkumu procedūras (skat. Sadaļu par Iepirkumiem) un cenu aptaujas.
Tāpat, preču un pakalpojumu iegādei tiek izmantota Elektronisko iepirkumu sistēma www.eis.gov.lv.
Pakalpojumu un preču piegāde tiek veikta saskaņā ar savstarpēji noslēgto vienošanos.
3.3.

Pārvalde un struktūra

LTV tiek pārvaldīta 3 līmeņos, stratēģiski (SEPLP un LTV valde), taktiski (LTV valde un 1. līmeņa
struktūrvienību vadītāji) un operatīvi (visu struktūrvienību vadītāji). SEPLP ir kapitāla daļu
turētāja LTV, kas pilda dalībnieku sapulces funkcijas. Atbilstoši Publiskas personas kapitāla daļu
un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 65.panta pirmajai daļai LTV pārvaldi īsteno dalībnieku
sapulce (SEPLP) un valde. Ar valdes locekļiem atbilstoši iepriekš minētā likuma 79.panta piektajai
daļai SEPLP kā LTV kapitāla daļu turētāja slēdz pilnvarojuma līgumus un atbilstoši 80.pantam –
valde ir LTV izpildinstitūcija, kura vada un pārstāv sabiedrību kopīgi. Par kristiskām problēmām
uzņēmumā LTV valdei ir pienākums informēt SEPLP.
LTV pārvaldībā tiek izmantota korporatīvās pārvaldības labā prakse sekojošas jomās:
➢
➢
➢
➢

Vidēja termiņa LTV stratēģija (mērķi, uzdevumi, KPI, aktivitātes);
Vadības un funkcionālais atbildību dalījums (valde, struktūru vadība, vadošie speciālisti);
Satura produktu un kanālu plānošana (sabiedriskais pasūtījums, redakciju plāni);
Finanšu plānošanas un izpildes kontroles sistēma;
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➢ Korporatīvā politika dažādās jomās (Ētika, Korporatīvā sociālā atbildība; Raidapjoma
atbalsts; Risku vadība; Iepirkumi; Komunikācijas un informācijas pārvaldība; Sadarbības
partneri);
➢ Personāla profesionālās pilnveides politika (vadības kompetences, darba izpilde,
atalgojuma principi).
Lai nodrošinātu izvirzīto mērķu sasniegšanu un efektīvu sabiedrības darbību, valde apstiprina LTV
organizatorisko struktūru, nosakot struktūrvienības un amatus, to pakļautību, atbildības jomas,
kā arī veicamās funkcijas un uzdevumus.
LTV organizatoriskā struktūra, tiek veidota, balstoties uz šādiem būtiskiem apakšprocesiem un
funkcijām: Vadība; Satura plānošana, Kanālu vadība; Satura ražošana; Ziņu dienesta neatkarīga
darbība; Tehnikas un tehnoloģiju nodrošināšana; Atbalsta funkcijas (juristi, grāmatvedība,
komunikācija un mārketings).
LTV lēmumu pieņemšanas process ir strukturēts, plānveidīgi vadīts atbilstoši izskatāmā
jautājuma būtībai, t.i.:
Izskatāmo jautājumu loks
1.

Dalībnieku
sapulces

Dalībnieka (SEPLP) sapulces nodrošina LTV darbību un tās kompetencē ir
jautājumi par LTV ikgadējā Sabiedriskā pasūtījuma (satura virzieni, apjomi,
finansējums), gada pārskata apstiprināšanu, peļņas izlietošanu, valdes
ievēlēšanu/atsaukšanu un atlīdzības noteikšanu, prasības celšanu pret valdes
locekli,
statūtu
apstiprināšanu
(grozīšanu),
pamatkapitāla
palielināšanu/samazināšanu, LTV darbības reorganizāciju, LTV vidējā termiņa
stratēģijas apstiprināšana, u.c.

2.

Valdes sēdes

Valde pārstāv un vada visu LTV darbību. Tās kompetencē ir izstrādāt un
sagatavot apstiprināšanai SEPLP LTV vidējā termiņa darbības stratēģiju, LTV
Sabiedriskā pasūtījuma portfeli, gada pārskatu un priekšlikumus peļņas
izlietošanai; apstiprināt budžetu, darba plānu un vadīt saimniecisko darbību
apstiprinātās stratēģijas, budžeta un darba plāna ietvaros; pārvaldīt LTV
mantu un rīkoties ar tās resursiem atbilstoši normatīvajiem aktiem, LTV
statūtu, Valdes, Akcionāra lēmumiem un citiem dokumentiem; apstiprināt
organizatorisko struktūru un lemt par LTV personāla vadības jautājumiem;
pilda normatīvajos aktos, LTV valdes reglamentā noteiktos pienākumus.

3.

Iepirkumu
komisija

Pieņem lēmumus par iepirkuma procedūras organizēšanu, tehnisko prasību
un vērtēšanas kristēriju apstiprināšanu, kā arī atbilstošākā piegādātāja un
piedāvājuma izvēli (atbilstoši PIL).

4.

Satura
vērtēšanas
padome

Izvērtē un pieņem lēmumus par satura un raidījumu profesionālo kvalitāti.
Pieņem lēmumus par jauno satura projektu konkursu izsludināšanu,
finansējuma sadali starp dažādām redakcijām. Izskata LTV Rīcības un ētikas
kodeksa pārkāpumus.

5.

Ētikas komisija

Izskata LTV darbinieku Rīcības un ētikas kodeksa pārkāpumus.

6.

Pieņem lēmumus par LTV atbalstu sociālajām kampaņām un sabiedrības
Raidapjoma
atbalsta padome atbalsta aktivitātēm.
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LSM.lv padome Veido LTV un Latvijas Radio (LR) valdes, definē LSM un citu kopīgo interneta
plaformu un kanālu attīstības ilgtermiņa un īstermiņa mērķus, galvenos
uzdevumus un veic to kontroli. Kārtība definēta LTV un LR līgumā par
LSM.LV nodrošināšanu.
LTV struktūra un informācija par vadību publicēta mājas lapā
LTV Statūti mājas lapā
LTV valdes nolikums mājas lapā
3.4.

Darbinieki

Darbinieki un darba vide ir viens no būtiskākajiem LTV ilgtspējas nodrošināšanas faktoriem. LTV
personālpolitikas centrā ir LTV darbinieks, kuru raksturo Profesionalitāte (radošs, veido
kvalitatīvu produktu, vērsts uz izaugsmi), Atbildība (atbildīgs un godīgs, kalpo sabiedrībai),
Neatkarība (rīkojas atklāti, ieklausās citu viedoklī, ar stingru mugurkaulu).
Saskaņā ar personāla politiku, Latvijas Televīzija nodrošina sekojošas personāla funkcijas
(procesus): personāla plānošana, personāla atlase, atalgojuma un motivācijas sistēma, darba
izpildes novērtēšana, kā arī apmācību un darbinieku profesionālās attīstības plānošana.

Darbinieku attīstības uzdevumi:
➢
➢
➢
➢
➢

Darbinieku multimediju kompetenču un kvalifikācijas paaugstināšanas veicināšana
Kritisko TV kompetenču aizvietošana, kas var rasties darbaspēka novecošanās rezultātā
Piederības veidošana – nodrošinot darbinieku ilgtspējīgu iesaistīšanos organizācijas attīstībā
Darba vides un apstākļu nodrošinājums, kas atbilst multimediju attīstībai
Darbinieku attieksmes maiņa pret Latvijas Televīzijas vērtībām, tās ētikas kodeksu

Vadības komandas kompetences
Organizācijas ilgtspējas nodrošināšanai, joprojām pastiprināti tiek piedāvāti atbalsta un
izglītojošie pasākumi vadības komandai. Katram no vadības komandas ir pieejamas individuālās
konsultācijas pie augsta līmeņa vadības konsultantiem, supervizoriem un psihoterapijas
speciālistiem. Tādējādi nodrošinot organizācijas vajadzību pēc augsti motivētiem vadītājiem un
uz LTV vērtībām vērstas vadības komandas. Rezultāts: profesionāla, kompetenta vadības
komanda, kas mediju nozarē sasniedz augstus rezultātus vienotā komandas darbā. Komandas
dalībnieki spēj un prot sastrādāties, lai sasniegtu kopīgus mērķus. Piedāvātās konsultācijas
un lekcijas palīdz vadītājiem strukturēt personīgās vadības prasmes, kā arī dod iespēju paņemt
tieši to, kas konkrētajā brīdī visvairāk nepieciešams, kā arī pilnveidot jau esošās, lai paaugstinātu
organizācijas un personīgo darba efektivitāti.
Iekšējo talantu apzināšanas un pilnveides programma
Organizācijas un Personāla daļas ikdienas uzdevums ir darbinieku “talantu” identificēšana,
novērtēšana un attīstīšana. Katrā no darbiniekiem tiek apzināta īpašā vērtība, tādējādi palīdzot
gan indivīdam, gan organizācijai gūt vislabākos rezultātus; Regulāri, neatlaidīgi un mērķtiecīgi tiek
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pilnveidotas indivīda prasmes, kas nepieciešamas organizācijai; liekot kopā un attīstot indivīda
personības iezīmes, attieksmes, prasmju un uzvedības modeļus, organizācija spēj sasniedz izcilus
rezultātus.
2021.gadā tika noslēgti 12 prakses līgums.
Darbinieku skaits un sastāvs
2021.gadā Latvijas Televīzijā strādā 52 darbinieki administrācijā un vadībā, 179 radošās jomas
speciālisti un 248 tehniskās jomas speciālisti.
44 % sieviešu, 56 % vīriešu.
Sieviešu īpatsvars augstākā līmeņa vadībā (valdē) – 0%, vidējā līmeņa vadībā – 54%, pārējo
darbinieku vidū – 41%. Ja tiek īstenots oriģinālsatura un ražošanas kapacitātes pieaugums, tad
maksimālo ražošanas produktivitātes celšanu ir plānots nodrošināt ar esošo cilvēkresursu
kapacitāti. Vienlaicīgi ņemot vērā valstī izsludināto ārkārtējo situāciju un vīrusa Covid-19
iespējamo ietekmi uz LTV cilvēkresursiem, nepieciešamības gadīumā, ražošanas nodrošināšanai,
tiek piesaistīti ārpakalpojumi.

Sievietes
44%

Vīrieši
56%

Sieviešu īpatsvars augstākā līmeņa vadībā (valdē) – 0%, vidējā līmeņa vadībā – 71%, pārējo
darbinieku vidū – 45%.
3.5.

Korporatīvā sociālā atbildība

2014.gadā LTV uzsāka darbu pie Korporatīvās sociālās atbildības (KSA) pamatnostādnēm. Tika
izveidota darba grupa, kura vienojās par kopēju izpratni par KSA pamatprincipiem un definēja
ietekmes puses.
Par koordinatori Korporatīvās sociālās atbildības un ilgstpējas jautājumu jomā valde nozīmēja
Sekretariāta vadītāju.
Lai novērtētu, kādās pozīcijās Latvijas Televīzija atrodas KSA un ilgtspējas kontekstā, 2015.gadā
LTV pirmo reizi piedalījās Ilgtspējas indeksa novērtējumā. Tā ietvaros tika izvērtēts LTV
sniegums piecās jomās: stratēģiskā plānošana, tirgus attiecības, darba vide, vide un vietējā
kopiena.
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Novērtējuma rādītāju dinamika pārsvarā ir augšupejoša. 2015 un 2016 gados LTV iekļuva
bronzas kategorijā, 2017 un 2018 – sudraba, 2019.gadā iekļuva zelta kategorijā, 2020 un
2021.gadā zelta kategorija tika veiksmīgi saglabāta. Izvērtējot LTV sniegumu un ekspertu
ieteikumus un novērtējumu, LTV katru gadu izvirza turpmākos mērķus un uzdevumus, kas būtu
jāsasniedz nākamajā periodā turpmāka snieguma uzlabošanai.
Korporatīvās sociālās atbildības politika ir publicēta LTV mājas lapā.
Korporatīvās sociālās atbildības pārskats par 2021.gadu ir publicēts LTV mājas lapā.
Raidapjoma atbalsta padomes nolikums un lēmumu apkopojums ir publicēti LTV mājas lapā.

3.6.

Ētika un godīga komercdarbība

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
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 ir atbildīgi reklāmas jomā – netiek akceptēta neētiska, nekorekta vai maldinoša
reklāma.
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➢ 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.
Uzraudzības mehānisms
Katrs LTV darbinieks paraksta Rīcības un ētikas kodeksu, apliecinot, ka ievēros to savā
profesionālajā darbībā un publiskajā komunikācijā.
Kodeksa pārkāpumus izskata LTV Ētikas komisija.
Par iespējamajiem pārkāpumiem Ētikas komisiju drīkst informēt jebkurš skatītājs vai LTV
darbinieks, nosūtot elektronisku vēstuli uz e-pastu: etika@ltv.lv vai iesniedzot vēstuli personīgi
Zaķusalas krastmalā 33, Rīgā, vai nosūtot pa pastu, adresējot to Ētikas komisijai. Sūdzības izskata
viena mēneša laikā no sūdzības saņemšanas brīža.
KSA politika ir publicēta LTV mājas lapā.
Rīcības un ētikas kodekss publicēts mājas lapā.
2020.gada 12.martā tika apstiprināts aktualizētais Rīcības un ētikas kodekss. Šobrīd notiek
Rīcības un ētikas kodeksa aktualizēšana atbilstoši ombuda ieteikumiem.

3.7.

Sadarbība ar ieinteresētajām pusēm

LTV ir definējusi būtiskākās ieinteresētās puses:
Ieinteresētās puses
Darbinieki

Būtiskākie pušu pārstāvji
LTV darbinieki, kā arī saskaņā ar
uzņēmuma līgumiem un
autorlīgumiem LTV labā
strādājošie
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Vajadzību izzināšanas metodes
Ikgadējā
darbinieku
apmierinātības
ar
darbu
aptauja, kopsapulces, regulāras
dažāda līmeņa un tematikas
sanāksmes, atsevišķu labumu,
piemēram,
veselības
apdrošināšanas novērtēšana,
“izcilnieku” izvirzīšana; ikgadējā
novērtēšana/attīstības
pārrunas;
sūdzību
un
ierosinājumu analīze (sos.ltv.lv);
trauksmes cēlēju pienācīgas
aizsardzības īstenošana
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Arodbiedrības

Sabiedrība, tai skaitā
skatītāji

Latvijas Televīzijas arodbiedrība,
Latvijas Televīzijas tehnisko
darbinieku arodbiedrība
Skatītāji un sabiedrība kopumā,
diasporas pārstāvji

Klienti – LTV pakalpojumu
saņēmēji
Kapitāldaļu turētāji jeb
SEPLP

Īrnieki, pakalpojumu saņēmēji –
fiziskas un juridiskas personas
SEPLP

Piegādātāji/sadarbības
partneri

Neatkarīgie producenti,
materiālu, preču, tehnoloģiju,
pakalpojumu piegādātāji,

Valsts institūcijas

Kultūras ministrija, Saeima,
Saeimas cilvēktiesību komisija,
Ministru kabinets

NVO

Latvijas Žurnālistu asociācija,
Latvijas Reklāmas asociācija,
Baltijas mediju ekselences centrs
Latvijas Darba devēju
konfederācija
TV3, tvnet, delfi u.c.

Konkurenti/citi mediji

3.8.

Regulāras tikšanās ar valdi,
kopsapulces, lietišķa sarakste
E-pastu, zvanu apkopošana un
analīze,
sūdzību
un
ierosinājumu analīze, saziņa
sociālajos medijos un to
monitorēšana,
aptaujas,
auditoriju
pētījumi,
tirgus
analīze, sabiedriskā labuma
izvērtējums u.c.
Individuāla
komunikācija,
sūdzību un ierosinājumu analīze
Darbs
SEPLL
ietvaros,
sanāksmes,
atskaišu,
informācijas
pieprasījumi,
darbības vērtējums
Publiski pieejamā informācija,
tirgus analīze, sadarbības līgumu
izstrādes un darbu izpildes gaitā
iegūtās informācijas apstrāde
Dalība
komisiju
sēdēs,
normatīvo aktu izstrādes darba
grupās,
informācijas
pieprasījumi, dalība diskusijās
LTV biedra statuss, pārstāvība
organizācijās, sadarbība sociālo
kampaņu ietvaros u.c.
Publiski pieejamā informācija,
tirgus pētījumi

Stratēģija

LTV ir viens no Latvijas sabiedriskajiem medijiem, kuram SEPLP definējis medija pozicionējumu
un virsmērķus.
Latvijas sabiedriskais medijs ir Latvijas sabiedrības zināšanu, izaugsmes un radošuma veicinātājs
demokrātiskā un tiesiskā valstī. Latvijas sabiedriskais medijs veido uzticamāko, aktuālāko un
kvalitatīvāko saturu Latvijas iedzīvotājiem un piederīgajiem visā pasaulē. Sabiedrisko mediju
darbību un attīstību raksturo tādas pamata vērtības kā: (1) neatkarība un atbildība; (2)
profesionalitāte un izcilība; (3) radošums un sadarbība.
Latvijas sabiedriskie mediji izzina Latvijas sabiedrību un tajā notiekošos kultūras, sporta,
ekonomikas, sociālos un politiskos procesus, un, informējot, izglītojot, izklaidējot un iesaistot:
➢ bagātina iedzīvotāju dzīves,
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➢ veido dialoga platformu un stiprina piederības sajūtu Latvijai,
➢ veicina radošumu, uzņēmību, jaunradi un individuālo izaugsmi,
➢ stiprina kultūras mantojuma un latviešu valodas saglabāšanu un attīstību.
Stratēģiskais mērķis: Latvijā ietekmīgākais medijs
LTV ir medijs, kas atspoguļo un arī nosaka Latvijas valsts notikumu dienaskārtību un veicina
sabiedrības informētību, izpratni un izaugsmi. LTV ir klāt visos sabiedrībai un valstij būtiskajos
notikumos, lai ne vien informētu un izglītotu sabiedrību par tiem, bet arī saglabātu audiovizuālās
liecības arhīvā nākamajām paaudzēm.
Misija: Kalpot Latvijas sabiedrības interesēm
LTV kalpo Latvijas sabiedrībai, ar savu darbu veicinot sabiedrības viedokļu daudzveidību, izaugsmi
un attīstību. Tā iestājas par demokrātisku valsti un sabiedrību, augstiem izglītības standartiem,
ekonomikas attīstību un kultūras izaugsmi.
Vīzija: Latvijas Televīzija ir atbildīgs, neatkarīgs un izcils uzņēmums, kurš iedvesmo,
informē, izglīto un izklaidē sabiedrību
LTV kā organizācija nodrošina visaugstāko medija satura kvalitāti, ir politiski neatkarīga. LTV spēj
piesaistīt labākos nozares žurnālistus un multimediju speciālistus (vadība, radošie un tehniskie
darbinieki). LTV primārais uzdevums ir maksimāli efektīvā veidā ar ikgadēji pieejamiem resursiem
sasniegt maksimāli lielu mediju auditoriju kopējā Latvijas informatīvajā mediju telpā.

Vērtības:
Savā darbībā LTV ievēro un izceļ šādas vērtības:
➢ Atbildība – esam godīgi, kalpojam sabiedrībai, ir svarīga ilgtermiņa sadarbība;
Mēs esam godīgi un kalpojam sabiedrībai. Mēs atbildam par saviem vārdiem tās priekšā, jo mums
sabiedrības uzticība ir svarīga un tā ir daļa no mūsu ilgtermiņa sadarbības ar iesaistītajām pusēm.
➢ Izcilība – esam radoši, veidojam kvalitatīvu produktu, esam vērsti uz izaugsmi.
Mēs veidojam kvalitatīvus produktus visos satura virzienos, mēs nepārtraukti attīstāmies un
meklējam jaunas formas, jo esam vērsti uz izaugsmi. Mēs esam radoši un veicinām radošumu arī
sabiedrībā.
➢ Neatkarība – rīkojamies atklāti, ieklausamies citu viedoklī un spējam argumentēti paust
savu viedokli, esam ar stingru mugurkaulu.
Mūsu vērtības – atbildība, izcilība un neatkarība – ir mūsu darba pamatā un tās veido LTV stingro
mugurkaulu. Mēs rīkojamies atklāti, saskaņā ar augstiem ētikas standartiem, ieklausāmies citu
viedoklī un argumentēti paužam savu viedokli. Mūsu redakcionālos lēmumus neietekmē un nevar
ietekmēt ne valsts, ne atsevišķu trešo pušu intereses.
Ņemot vērā, ka LTV kā organizācija vienlaicīgi ir gan sabiedriskais medijs, gan arī valsts
kapitālsabiedrība, tad vidējā termiņā un katru gadu tai ir jādefinē stratēģiskie mērķi, uzdevumi
un darbības indikatori (KPI), kā korporatīvās pārvaldības, tā arī sabiedriskā pasūtījuma jomās.
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Papildus stratēģiskiem mērķiem SEPLP katru gadu definē valdes mērķus un to mērījumus, un KPI
– medija pārvaldības un darbības indikatorus, piemēram auditorijas, tirgus daļas, efektivitātes
rādītāji, finansējums, u.c.
Stratēģija 2020-2022 publicēta LTV mājas lapā
Sabiedriskie pasūtījumi un to izpildes atskaites
3.9.

Dalība organizācijās

Organizācijas
nosaukums

Mērķis un uzdevumi

Pasaulē vadošā sabiedrisko mediju savienība, kas aizstāv un
pārstāv sabiedrisko mediju intereses. Tā apvieno 117
organizācijas 56 valstīs gan Eiropā, gan ārpus tās. EBU atbalsts
European Broadcasting
un stiprina sabiedriskos medijus, nodrošinot augstākā līmeņa
Union
mediju pakalpojumus un piedāvājot biedru organizācijām
tīklošanās un apmācību iespējas.
LTV Kultūras redakcijas vadītāja Ieva Rozentāle ir EBU TV Music
and Dance darba grupas eksperte:
https://www.ebu.ch/groups/tv/eurovision-music-dance-experts
Asociācijas darbības galvenie mērķi ir uzlabot žurnālistu
profesionālo vidi, aizstāvēt vārda un preses brīvību, veicināt
diskusiju par profesionālajām un ētikas problēmām, aizstāvēt
Latvijas Žurnālistu asociācija žurnālistu profesionālās, ekonomiskās un sociālās tiesības,
uzlabot un attīstīt masu mediju likumdošanu, sekmēt un
rūpēties par biedru profesionālo apmācību un izaugsmi,
rūpēties par žurnālistu mūžizglītību.
Vairāki LTV darbinieki ir LŽA biedri un valdes locekļi:
http://www.latvijaszurnalisti.lv/biedri/
Komisija ir izveidota, lai uzturētu augstus žurnālistikas ētikas
Latvijas Žurnālistu
standartus masu mediju vidē, uzlabotu mediju ētiku un nostiprinātu
asociācijas Ētikas komisija
ētiskas žurnālistikas principus.

LTV žurnāliste Odita Krenberga ievēlēta LŽA Ētikas komisijā:
http://www.latvijaszurnalisti.lv/sastavs/

Baltijas mediju izcilības
centrs
Biedrība “Latvijas mediju
ētikas padome”

LTV ir līdzdibinātājs. Baltijas Mediju izcilības centrs ir platforma
gudras žurnālistikas attīstībai Baltijā, Austrumu partnerības
valstīs un citos reģionos.
Darbības pamatā ir visaptverošs mediju ētikas kodekss, kas
aizsargā tādas mediju vērtības kā vārda brīvība, informācijas un
viedokļu daudzveidība, redakcionālā neatkarība, mediju
uzticamība, autonomija, žurnālistu tiesības, godprātīgums
(objektivitāte), cilvēktiesības, it īpaši bērnu un nepilngadīgo
tiesības, vienlīdzība un diskriminācijas aizliegums, auditorijas
izglītošana, mediju un auditorijas savstarpējā uzticēšanās. LTV
uzņemta 2019.gada 24.maijā.
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3.10. Apbalvojumi
➢

Latvijas Žurnālistu asociācijas Izcilības balvu kategorijā “Intervija/apraksts” saņēma LTV
dokumentālā filma “Netīrā zona”.

➢ Latvijas Žurnālistu asociācijas Izcilības balvu kategorijā “Jaunie formāti” saņēma LTV
Ziņu dienesta un producentu kompānijas “BuzzDivision” komandas par Rīgas domes
ārkārtas vēlēšanu debatēm platformā “16+”.
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Foto no pasākuma 2021.gada 03.jūnijā, saņemot statusu “Ģimenei draudzīga darbavieta”. Piedalās LTV
Personāla daļas vadītāja A.Švītiņa.

➢ Esam gandarīti, ka LTV ir viena no pirmajā, kas savulaik ieguvusi

Ģimenei draudzīgas darbavietas statusu un spējusi to saglabāt līdz pat
šai dienai.

➢ 2021.gadā Ilgtspējas indeksā – zelta kategorija.

3.11. Iepirkumi
LTV organizē iepirkumus atbilstoši spēkā esošam Publisko iepirkumu regulējuma likumam un
iekšējai kārtībai.
2021. gadā tika organizēti:
➢
➢
➢
➢

57 iepirkumi Publisko iepirkumu likuma 9. panta kārtībā (mazie iepirkumi);
27 atklātie konkursi (lielie iepirkumi);
1 iepirkums Publisko iepirkumu likuma 10. panta kārtībā (lielie iepirkumi);
2 sarunu procedūras;
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➢ 15 no visiem iepirkumiem bija “zaļie iepirkumi”.
No minētajiem iepirkumiem 10 mazie iepirkumi beidzās bez rezultāta.
2021.gadā tika saņemta viena sūdzība no Iepirkumu uzraudzības biroja par LTV iepirkuma “Par
fiziskās un tehniskās apsardzes nodrošināšanu” rezultātiem. Sūdzība tika atzīta par nepamatotu
un LTV tika atļauts slēgt iepirkuma līgumu.
Jāpiebilst, ka 2021.gadā salīdzinot ar 2020.gadu, tika vēl nedaudz palielināts “zaļo iepirkumu”
skaits.
Uzdevums 2022.gadam: vēl vairāk paplašināt produktu un pakalpojumu grupas, kurām
piemēro “zaļo iepirkumu”.
Informācija par iepirkumu konkursiem un rezultātiem tiek publiskota LTV mājas lapā.
3.12. Risku vadība un iekšējās kontroles sistēmas
LTV risku pārvaldība tiek realizēta gan valdes, gan struktūrvienību vadības līmeņos. LTV risku
vadības process ir sistēma, kas veido pasākumu kompleksu, lai identificētu, novērtētu un vadītu
riskus un, lai ierobežotu vai novērstu dažādu faktoru nevēlamu ietekmi uz LTV stratēģisko mērķu
sasniegšanu un operatīvo darbības nepārtrauktību. Risku vadības sistēmas pamatprincipi ir balstīti
uz preventīvu rīcību, kas sastāv no izvērtējuma par risku iestāšanās samazināšanas iespējamību
un seku samazināšanu riska iestāšanās gadījumā, kā arī uz operatīvu rīcību riska iestāšanās
gadījumā, kas sastāv no secīgām darbībām, tas ir, pēc iespējas ātrāk konstatēt, efektīvi lokalizēt
un novērst sekas; analizēt riska cēloņus; izstrādāt jaunus preventīvos pasākumus. Riska
pārraudzības un vadības pasākumus iekļauj risku mazināšanas pasākumu plānā.
LTV risku karte:
Nr

Risks

Ietekmes
varbūtība

Latvijas Televīzija nespēj uzturēt
komunikāciju
ar
jaunāko,
1
Augsts
ekonomiski aktīvo auditoriju un
mazākumtautībām
Tehnoloģiju problēmas, nespēja
2 nodrošināt Latvijas Televīzijas Augsts
apraidi īstermiņā
TV
ēkas
ekspluatācijas
problēmas, tās tehnoloģiskie
nespēj
īstermiņā Augsts
3 mezgli,
nodrošināt
Sabiedriskā
pasūtījuma izstrādi
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Risku kontroles pasākumi,
aktivitātes
Papildus finansējums, jaunas multimediju
platformas, papildus oriģinālsaturs
1.Aktīva komunikācija ar SEPLP un
LVRTC, rezerves risinājumi (Mobilie tīkli,
WEB platformas)
2. Papildus dotācijas no valsts budžeta
programmas līdzekļi neparedzētiem
gadījumiem.
Plānveida ēkas pilna rekonstrukcija
(ilgtermiņa risinājums) vai alternatīvo
finansējuma avotu piesaiste ēkas kritisko
elementu daļējai atjaunošanai vai papildus
apdrošināšana ar atbilstošu finansējumu
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Problēmas
ar
TV
tehnoloģiskajām
un
satura
4 ražošanas iekārtām, nespēj Vidējs
īstermiņā nodrošināt Sabiedriskā
pasūtījuma izstrādi
Pasliktinās Latvijas Televīzijas
tēls- tehnoloģiskā atpalicība,
5 nespēja
piesaistīt
labākos Vidējs
profesionāļus, LTV kā valsts
“rupora" uztveres riskus

6

Paaudžu maiņas problēmas.
Vidējs
Atbilstošu darbinieku deficīts

Sabiedrības
izpratne
par
7 sabiedrisko medija lomu un tā Augusts
atšķirību no valsts medija

Nepārtraukts
tehnoloģiju
funkciju
monitorings, LTV TV tehnoloģiju (TV
režiju) studiju nepārtraukta uzturēšana un
plānveida atjaunošana
Investīcijas TV tehnoloģijās, lielāks
finansējums
oriģinālsaturam
un
mārketinga
aktivitātēm
skaidrojot
sabiedriskā medija misiju un vērtības.
Proaktīva jauno kadru piesaiste un
kompetenču
stiprināšana,
regulāra
komunikācija un sadarbība ar ārējiem
satura
producentiem.
Motivācijas
sistēmas uzlabojumi
Sabiedrības
izglītōšana,
līdzdalība
izglītojošu/informatīvu
pasākumu
organizēšanā, aktīvāks mārketings

Latvijas Televīzija apzina arī konkurences riskus un tehnoloģiskos riskus.
Konkurences riski:
• Komercmediji attīsta TV kanālus šaurām skatītāju grupām lineārajā TV un pašu veidotajās
interneta platformās;
• Televīzijas turpina investēt tehnoloģijās un ražošanas procesa uzlabošanā, piedāvājot
augstākas kvalitātes attēlu un optimālāku ražošanas procesu;
• Komercmediji veido spēcīgu konkurenci ar sabiedriskajiem medijiem sporta un izklaides
satura jomās, būtiski palielinot pārdales riskus skatīšanās laika daļās.
Ņemot vērā to, ka tehnoloģiskā bāze LTV ir samērā novecojusi, kā arī to, ka esošā finansējuma
ietvaros nav iespējams tehnoloģijas atjaunot ātri, ir svarīgi apzināt tehnoloģiskos riskus, nosakot
prioritātes un termiņus.
Kontroles sistēmas
LTV stratēģijas īstenošana un tās uzraudzība notiek saskaņā ar šādiem principiem:
-reizi nedēļā - valdes sēdes, kurās tiek plānoti, koordinēti un kontrolēti taktiskie un operatīvie
uzdevumi valdes locekļiem un struktūrvienību vadītājiem;
-reizi mēnesī - valdes sēdē tiek izskatīti LTV vidēja termiņa attīstības uzdevumu un projektu
statuss;
-reizi ceturksnī - tiek izskatīta budžeta izpildes un izvērtēta organizācijas darbība, un, ja
nepieciešams, veiktas korekcijas budžeta prognozē gadam, komunikācija ar SEPLP;
-reizi gadā tiek sagatavots izskatīšanai akcionāru (SEPLP) sapulcē: Sabiedriskā pasūtījuma plāns
un iepriekšējā gada izvērtēšana, LTV budžets un ikgadējā organizācijas darbības izvērtēšana, LTV
valdes mērķu definēšana un ikgadējais novērtējums, Jaunās politikas iniciatīvu programma
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iesniegšanai FM, ikgadējais gada pārskats, kuru auditē zvērināti revidenti. Reizi 3 gados LTV
darbību izvērtē Valsts kontrole.
Satura kvalitātes vērtēšanas sistēma
Ar mērķi attīstīt, uzlabot un nodrošināt pastāvīgu satura kvalitāti, tās uzraudzību un
sistemātisku vērtēšanu gan lineārajās, gan digitālajās platformās, LTV jau no 2013. gada pastāv
vairāku pakāpju satura izvērtēšanas “Satura profesionālās uzraudzības sistēma”, kas regulāri tiek
papildināta un mainīta atbilstoši LTV ražotā satura specifikai un apjomam. Tās pamatprincipi: visu
līmeņu princips (tiek vērtēts viss kopums, visi darbinieki, visi līmeņi), līdzvērtības princips (vienādi
kritēriji); atklātības princips (zināmi, definēti kritēriji); atbilstības princips, konkrētības princips,
nepārtrauktības, attīstības un konstruktivitātes principi.
Sistēmas mērķis ir nodrošināt un pastāvīgi uzlabot LTV saturu, tiekties uz profesionālo
izcilību, atrast un definēt jaunus satura veidošanas paņēmienus, kas atbilst sabiedrības interesēm
un sabiedriskā medija vērtībām. Līdz ar profesionālo kompetenču uzlabošanas programmu, kas
ietver mācības un seminārus, sabiedriskā labuma pētījumu, Satura profesionālās uzraudzības
sistēma ļauj mērķtiecīgi attīstīt satura kvalitātes virzību atbilstoši augstajiem standartiem.
Satura profesionālās uzraudzības sistēma ir izstrādāta sadarbībā ar profesori Andu
Rožukalni. Sistēma realizēt SEPLPL 3.panta trešā daļa paredzēto, ka sabiedriskajiem
elektroniskajiem plašsaziņas līdzekļiem savas programmas un pakalpojumi ir jāveido atbilstoši
augstām ētikas un kvalitātes prasībām, nodrošinot žurnālistikas izcilību un ievērojot visaugstākos
starptautiskos profesijas un kvalitātes standartus. Uzraudzības sistēma tiek pastāvīgi uzlabota un
papildināta.
LTV satura profesionālās uzraudzības sistēma ir attiecināma uz visiem satura projektiem,
neraugoties uz platformas specifiku, kā arī uz visiem darbiniekiem un sadarbības partneriem, kas
iesaistīti satura veidošanā. Vērtēšanas sistēma aptver gan lineāros, gan digitālos satura projektus,
gan LTV redakcijās veidoto, gan sadarbībā ar neatkarīgajiem producentiem radīto saturu.
2020./2021. gadā LTV satura profesionālās uzraudzība sistēmas nolikums papildināts ar
vairāku kritēriju kopumu un vērtēšanas procesa specifikāciju, kas ļauj efektīvāk izvērtēt digitālo
saturu. Atbilstoši Sabiedriskā pasūtījuma prioritātēm un tematiskajām vadlīnijām, papildus
regulāram ciklu un vienreizējo projektu izvērtējumam satura profesionālās uzraudzības padomes
ietvaros, regulāri tiek piesaistīti arī ārējie eksperti, kas analizē un recenzē LTV satura projektus.
Vērtēšanas procesā iegūtās rekomendācijas un sasniegtie rezultatīvie rādītāji ir pamats katra
satura projekta tālākai attīstības stratēģijas izveidei.
Satura profesionālās uzraudzības sistēmā definēti satura vērtēšanas pamatprincipi.
Noteikts televīzijas raidījumu un digitālā satura daudzpakāpju izvērtēšanas plāns, posmi,
metodoloģija, kritēriji, kā arī noteikti Satura vērtēšanas padomes (SVP) pienākumi un atbildība.
LTV saturs un satura veidošanā iesaistītie darbinieki tiek vērtēti gan pēc universāliem
vērtēšanas kritērijiem, gan konkrētiem kritērijiem ziņu saturam, informatīvi dokumentālā,
sporta, kultūras, izklaides saturam un digitālajam saturam un darbinieku sniegumam.
Satura profesionāla kvalitāte LTV tiek novērtēta vairākos posmos:
Regulāra vērtēšana – divas reizes gadā profesionālo kvalitāti novērtē LTV Satura
vērtēšanas padome (SVP). Vērtēšana notiek izlases kārtībā, bet nodrošinot, lai katrs
raidījums/multimediju projekts tiktu izvērtēts ne mazāk kā reizi gadā.
Pastāvīgā vērtēšana – katras redakcijas vadītājs (ieskaitot LSM.LV) regulāri izlases
kārtībā izvērtē savas nodaļas radītās satura vienības (oriģinālraidījumi, īpašie projekti,
dokumentālās filmas, oriģinālseriāli, digitālais oriģinālsaturs), iesniedzot vērtējuma apkopojumu
atbilstošās daļas direktoram.
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Ārkārtas vērtēšana – paredzēta kā reakcija uz konkrētu notikumu: satura kvalitātes
izmaiņām, unikālu projektu tūlītējai izvērtēšanai, Ētikas komisijas uzmanības lokā nonākušo
satura vienību izvērtēšanai. Ārkārtas izvērtēšanu var ierosināt redakciju vadītāji vai SVP locekļi.
Satura profesionālo vērtēšanu var ierosināt arī jebkurš LTV darbinieks, vēršoties pie konkrētās
redakcijas vadītāja.
Sagatavojot novērtējumu pēc 10 baļļu kvalitatīvās skalas, tiek formulēti arī ieteikumi
raidījuma/projekta tālākai attīstībai. Pie īpaši zema vērtējuma Satura vērtēšanas padome var lemt
par raidījuma izbeigšanu vai reorganizāciju. Satura vērtēšanā tiek pieaicināti arī neatkarīgi
eksperti.
LTV satura kvalitātes vadības sistēmas ietvaros ir šādi satura kvalitātes vērtēšanas virzieni:
Kvalitātes vērtēšanas
Metode
virziens
Raidījumu/satura
LTV Satura vērtēšanas padome
kvalitātes
vērtēšana:
Regulāri izvērtē radītā satura profesionālo
Iekšējie, ārējie eksperti
kvalitāti. Reaģējot uz konkrētu nepieciešamību. veic
satura ārkārtas vērtēšanu.
Satura atbilstība LTV
LTV Satura vērtēšanas padome, Ētikas padome
Atbilstoši auditorijas iesniegumiem, sabiedrisko
Ētikas un rīcības kodeksam
mediju tiesībsarga iesniegumiem, pēc LTV iekšējas
iniciatīvas.
Raidījumu kvalitātes
LTV Sabiedriskā labuma tests
vērtēšana: Skatītāji
Pasākumu un metodoloģiju kopums, kas ļauj
regulāri fiksēt medija un tā saturiskā piedāvājuma
vērtējumu jeb sabiedrisko labumu.
Satura un darbinieku snieguma kvalitāte tiek izvērtēta arī ikdienas darbā redakciju un
struktūrvienību ietvaros regulārās satura plānošanas un izvērtēšanas sanāksmēs.
Arī Raidījumu daļas un Ziņu dienesta samaksas sistēma ir diferencēta atkarībā no ražotā
satura sarežģītības, žanra, metodes un citiem parametriem, paredzot atšķirīgu likmi dažādu
kategoriju saturam.
LTV sasniedzamie mērķi noteikti ikgadējos sabiedriskā pasūtījuma uzdevumos. Veidojot
satura projektu pasūtījumus, tiek konkretizēti satura mērķi. Satura mērķu un kvalitātes
realizāciju arī LTV Programmu daļa uzrauga un pastāvīgi izvērtē.
LTV programmu daļa, izstrādājot pasūtījumus, vadās pēc iekšējiem regulējošajiem
nolikumiem un sabiedriskā pasūtījuma, kā arī Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu
likuma. Pasūtījumā, kas nosaka projekta uzsākšanu, tiek definēti kvalitatīvi rādītāji, atbilstoši
projekta saturam, tā mērķauditorijai, platformām un citiem aspektiem.
Sadarbībā ar neatkarīgajiem producentiem, kvalitatīvie kritēriji tiek piemēroti projekta
izstrādes gaitā un vēlāk projekta laikā arī uzraudzīti, izvērtējot atsevišķas satura vienības, ciklu
vai projektu kopumā. Pirmreizējiem projektiem kvalitātes uzraudzībai tiek nodrošināta testa jeb
pilota epizodes izveidošana. Ilgstošā pieredzē ar neatkarīgiem producentiem tiek izvērtēta arī
katra veidotāja atbilstība projekta mērķiem un iespēja sasniegt plānotos rezultātus.
Uzsākot darbu LTV galvenajam redaktoram, satura vadības sistēma tiek pilnveidota, satura
plānošanas un izvērtēšanas sistēmā iekļaujot galvenā redaktora kompetences.
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4. Būtiskāko ilgtspējas aspektu noteikšana
Pirmo reizi Latvijas Televīzijā par korporatīvo sociālo atbildību un ilgtspējas aspektiem sāka runāt
2014.gadā. Tika izveidota darba grupa, kuras sastāvā ietilpa gan augstākā vadība, gan citi
darbinieki. Toreiz pirmo reizi tika definētas LTV ieinteresētās puses, korporatīvās sociālās
atbildības pamatnostādnes un LTV būtiskie ilgtspējas aspekti.
2022.gada sākumā tika aktualizēta Korporatīvās sociālās atbildības politika, kurā precīzi definētas
ieinteresētās puses, sabiedrības atbalsta prioritātes u.c. ar korporatīvo sociālo atbildību un
ilgtspēju saistīti jautājumi.
5. Ekonomiskā ietekme
Latvijas Televīzija ir lielākais sabiedriskais medijs un vienīgā sabiedriskā televīzija Latvijā. LTV kā
sabiedriskā medija stratēģiskais mērķis nav komercdarbība, bet gan sabiedrības informēšana,
izglītošana u.tml. LTV primārais uzdevums ir maksimāli efektīvā veidā ar ikgadējiem pieejamiem
resursiem sasniegt maksimāli lielu auditoriju kopējā Latvijas informatīvajā mediju telpā.
LTV primārais finansējuma avots ir ikgadējā valsts budžeta dotācija sabiedriskā pasūtījuma
nodrošināšanai. Papildus LTV gūst ieņēmumus no saimnieciskās darbības, pieņem dāvinājumus
un ziedojumus, iznomā telpas un TV tehniku.
Nepieciešamību pēc sabiedrisko mediju finansējuma palielināšanas jau ierasti pamato ik gada
finansējuma apjomu salīdzinājums starp Eiropas valstīm. Latvijas sabiedrisko mediju finansējuma
apjoma attiecība pret valsts iekšzemes kopproduktu tradicionāli ierindojas vienā no zemākajiem
rādītājiem starp Eiropas valstīm.
Pēc EBU (European Broadcasting Union) datiem, Eiropas Savienības sabiedrisko mediju
finansējums bija vidēji 0,16% no IKP, Latvijā (Latvijas Radio, Latvijas Televīzija un LSM) tas ir
0,09% no IKP apmērā. Vēl mazāks finansējums ir tādām valstīm kā Rumānija, Turcija,
Azerbaidžāna, Moldova, Izraēla, Ukraina un Luksemburga.

LTV tiešā ekonomiskā ietekme ir atspoguļota tabulā:
EUR
Neto apgrozījums
pārdoto preču un
pakalpojumu izmaksas
atskaitot amortizāciju
un nolietojumu
Personāla izmaksas
atskaitot VSAOI
Finanšu ieņēmumi un
izmaksas:
Kapitālieguldījumi
Nodokļi un nodevas
Peļņa pirms UIN

2021
25 460 855
11 517 416

2020
19 092 987
6 201 709

2019
19 532 589
8 266 119

11 025 286

9 196 734

7 905 757

3 138 453
6 132 884
326 515

2 911 683
5 355 274
- 5 997

979 592
4 699 851
233 094
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2018
19 556 153

2017
18 322 514

2016
17 671 608

7 948 515

6 905 849

7 374 345

8 798 720

8 026 499

7 204 100

2 410 974
5 536 806
733 150

1 384 892
4 862 920
16 065

865 951
4 587 739
45 859
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Mediju vide un nākotnes izaicinājumi
2022. gadā un tuvākajā nākotnē, LTV un mediju vide Latvijā kopumā saskarsies ar arvien
lielākiem izaicinājumiem dezinformācijas novēršanas un medijpratības un kritiskās domāšanas
veicināšanas jomās. Sabiedrības prasmes izvērtēt informāciju un atšķirt viltus ziņas vai
propagandu no faktiem nav iespējams uzlabot tikai ar šīm tēmām veltīta satura izveidi, vai tā
integrāciju ziņu raidījumos. Tas ir daudz komplicētāks jautājums, ko atrisināt nav vienu pašu
sabiedrisko mediju spēkos. Covid-19 pandēmija un Krievijas iebrukums Ukrainā 2022. gada
februārī ir divi notikumi, kas skaidri norāda uz to, ka kritiskās domāšanas un medijpratības
prasmes nav vienkārši jautājumi par to, ar kādu informāciju cilvēki dalās savos sociālajos medijos,
un kam izvēlas ticēt. Tas ir jautājums par cilvēku dzīvībām un valsts drošību. Sabiedrībai
polarizējoties daudzos jautājumos, pārsātinātajā informatīvajā telpā pieaug prasības pēc plašākas
un daudzveidīgākas informācijas par jebkuru tematu, bet vienlaikus iespējams vērot arvien
selektīvāku informācijas patēriņu, izvēloties un atlasot informāciju tā, lai tā stiprinātu jau esošās
pārliecības un uzskatus.
2022. gada februārī SEPLP iesniegta apvienotu sabiedrisko mediju koncepcija, un turpmākais
darbs pie tās ieviešanas viennozīmīgi būs izaicinošs visām iesaistītajām pusēm. Pozitīvi, ka
apvienošanās koncepcijā iestrādāts pakāpenisks pārejas process, saglabājot neatkarīgas
redakcijas un mediju auditorijai no tā iegūstot. 2021. gadā darbu sācis ombuds, bet 2022. gada
sākumā – abu mediju galvenie redaktori. Līdz ar SEPLP darba uzsākšanu ietvars, kurā strādājot
abi mediji jāapvieno, ir kļuvis skaidrāks un pārmaiņu procesā nodrošinās labu pārvaldību.
Ģeopolitiskajai situācijai mainoties un saasinoties, ar jauniem izaicinājumiem jau ir un nākotnē
vēl būs jāsaskaras jaunajai mazākumtautību multimediju platformai, kuras darbs jau 2021. gadā
apliecinājis kvalitatīvas žurnālistikas lomu mazākumtautību auditoriju sasniegšanā. Auditorijas
pieaugums digitālajā vidē un stabilā interese par arvien lineārajā apraidē pārraidīto saturu
apliecina tā nepieciešamību.
Ik gadu sarūkot lineārās televīzijas skatītāju skaitam, sabiedriskajai televīzijai jāturpina domāt par
auditorijas sasniegšanu digitālajā vidē, koncentrējoties ne vien uz satura pieejamību, bet arī
konkrētām mērķa auditorijām un lietojamību (tostarp – lietotāja pieredzi). Pēdējo divu gadu
laikā šajā jomā vērojama stabila izaugsme, taču jau tagad ir skaidrs, ka nākotnes izaicinājums ir
to noturēt tikpat stabilu un piedāvāt daudzveidīgāku saturu atbilstošiem auditorijas segmentiem.
Tajā pašā laikā šis izaicinājums tieši saistīts ar LTV tehnoloģisko atpalicību, kas ik gadu kļūst
arvien ievērojamāka. Ja šobrīd nav kritiska apdraudējuma tehniskai lineāro formātu satura
veidošanai, tad digitālā satura ražošana, kas pamazām, mainoties auditorijas vēlmēm un
vajadzībām, kļūst par televīzijas prioritāti, ir izaicinājums. Nākotnē nepieciešams vairāk
uzmanības pievērst multimediālā satura ražošanas vajadzībām, kas sevī ietver ne vien tradicionālo
televīzijas satura ražošanas ciklu (gadījumos, kad pamata saturs ir audiovizuāls), bet arī tādiem
tehnoloģiskiem cikliem kā programmēšana, lietotāja pieredzes uzlabošana un arī jaunu formātu
tehnoloģiskā izstrāde (piemērs – 2021. gada Pašvaldību vēlēšanu debates).
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Netiešā ekonomiskā ietekme
Ēku saimniecība
2018.gadā LTV sekmīgi ieviesa energoefektīvas pārvaldības sistēmu, iegūstot LVS NE ISO
50001:2012 sertifikātu. Minētā sertifikāta pārjaunošana tika apstiprināta gan 2019.gadā, gan
2020.gadā, gan 2021.gadā.
2021.gadā LTV veiksmīgi pārsertificējās iegūstot gan ISO 14001:2015, gan ISO 50001:2018
sertifikātus
Atbalstītie ieguldījumi infrastruktūrā 2021.gadā:
1. 2. studijas pieguļošo telpu atjaunošana un iekārtošana – 100 000;
2. Darba un biroju telpu iekārtošana Gaismu tehnoloģiju nodaļā – 57 694;
3. 4 jaunu video montāžas telpu izveide – 28 119;
4. Drošības žalūziju uzstādīšana pie LTV galvenās ieejas – 6000;
5. Jauna gaisa kondicionieru sistēma 247.telpā – 8000;
6. Pirmā stāva pārseguma plaisas remonts – 26 369;
7. Ūdens ievada pārbūve, atbilstoši normatīvo aktu prasībām – 3500;
8. Biroja telpu remonts – 20 000;
9. Remonts pašu spēkiem – 20 000;
10. Energoefektivitāte - esošo gaismekļu nomaiņa uz LED - nomainītas 147 vienības;
11. Uzturēti ISO sertifikātu standarti
Tehnoloģiskie risinājumi
2021. gadā tika īstenoti vairāki lieli tehnoloģiski projekti:
➢ 2.studijas pārbūve - tika izveidota pilnīgi jauna studijas uzbūve,kurā integrētas divas LED
sienas, LED ekrāni, tika nomainīta studijas gaismu sistēma, dekorācijas. Jaunā pārbūve
šobrīd atļauj studiju izmantot vairāku raidījumu ražošanai, pie tam ar samazinātām
pauzēm starp raidījumiem.
➢ 3.studijas pārbūve un Multimediju platformas tehnoloģiskā mezgla izveide. Esošās studijas
dekorācijas un aprīkojums tika pilnībā nomainīti, tika nomainīti arī aptuveni 70 %
tehnoloģiskā parka, pārējais tika būtiski modernizēts un papildināts.
➢ S9 studijā tika veikta raidījuma “Kas notiek Latvijā?” dekorāciju izbūve un tehnoloģiskā
nodrošinājuma izveide.Tehnoloģiskais aprīkojums paredz gan ļoti operatīvu raidījumu
nodrošinājumu, gan plānotu iknedēļas lielo šovu pārraidi.
Iepirkumu prakse
Latvijas Televīzija 2021. gadā ir noslēgusi 66 iepirkumu līgumus par kopējo summu 4 079
497.16EUR bez PVN.
Publisko iepirkumu likumā noteiktajā kārtībā ir parakstīti līgumi par TV auditorijas un
pašreklāmu reģistra pētījumu rezultātu piegādi, mikrofonu, radio raidītāju un uztvērēju piegādi,
dažādas gaismas tehnikas piegādi, dienesta sakaru sistēmas papildināšanu, āra automātisko
kameru piegādi, pārvietojamo televīzijas staciju nomu. LED ekrānu un gaismas tehnikas
nodrošināšanu gada balvas kultūrā "Kilograms kultūras 2020” pasniegšanas ceremonijai un
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ieraksta/atskaņošanas sistēmu servisa atbalsta nodrošināšanai. Par LED ekrānu, podestūras un
gaismas tehnikas nodrošināšanu LTV projektam “Saule vija zelta rotu”, fiziskās un tehnikās
apsardzes nodrošināšanu, audio pults piegādi, video uz pieprasīšanas izplatīšanu internetā
pakalpojumiem, pārvietojamā elektroģeneratora piegādi, straumēšanas signāla izplatīšanu
internetā, gaismas vadības iekārtas piegādi, mikrofonu, austiņu un radio raidītāju un uztvērēju
piegādi, LTV S-9 studijas griestu remonts, dekorāciju nodrošināšana raidījumam "Kas notiek
Latvijā?", resursu vadības sistēmas “Horizon” licenču un atbalsta pakalpojumu abonēšana,
sieviešu un vīriešu apģērbu noma, darba apģērba piegādi, robotizēto kameru un to piederumu
piegāde, kliedētās gaismas iekārtas piegāde, LTV rīcībā esošās sistēmas EMC Isilon papildināšanu,
darbinieku veselības apdrošināšanu u.c.
Kopš 2013. gada otrās puses Latvijas Televīzija izmanto valsts centralizēto iepirkumu sistēmu
www.eis.gov.lv, veicot katalogā pieejamo preču iepirkumus un būtiski atvieglojot Latvijas
Televīzijas administratīvo slogu. 2021. gadā ir veikti EIS pasūtījumi par kopējo summu 498 001,38
EUR ar PVN.
Vietējo piegādātāju proporcija iepirkumos (noslēgtie iepirkumu līgumi) ir 95%.

6. Būtiskie vides aspekti
Latvijas Televīzijas vides politika nosaka, ka ikviena ikdienas rīcība un lēmumu pieņemšana ir
balstīta, izvērtējot to ietekmi uz vidi un energoefektivitāti.
2018. gadā LTV sekmīgi ieviesa energoefektīvas
un vides pārvaldības sistēmas, iegūstot LVS NE
ISO 50001:2018 un ISO 14001:2015
sertifikātus. Minēto sertifikātu pārjaunošana ir
apstiprināta 2021. gada februārī.
Būtiskie vides aspekti
Elektroenerģijas patēriņš,
Siltumenerģijas patēriņš,
Sadzīves atkritumu apjoms,
Aizdegšanās iespējamība,
Papīra patēriņš,
Ilgstoši glabāto ķīmisko vielu bīstamo atkritumu glabāšana.
Paveiktais 2021.gadā
➢ 2021.gadā ir veikti 15 “zaļie iepirkumi”, kuros ņemtas vērā MK 353, 20.06.2017. (saraksta
pievienots pielikumā).
➢ Nomainītas 119 gaismu vienības studijās, koplietošanas un biroja telpās, kā rezultātā
koplietošanas un biroju apgaismojuma patēriņš samazināts par 259,4 MWh.
➢ LTV veidotajā saturā iekļautas tēmas/rubrikas par vidi:
✓ Atsevišķi Ziņu sižeti un rubrikas tādos raidījumos kā “4 studija”, “Rīta Panorāma”,
“Panorāma” un citos Ziņu raidījumos;
✓ Dabas dokumentālo filmu sleja, kur bieži ir sers Deivids Atenborgo aizstāvot vides
piesārņojumu un klimata maiņu;
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✓ Raidījums “Vides fakti” “Te”, “Zaļgalvis”, “Neatklātā Kurzeme” u.c.
✓ Dokumentālā filmas, kas veltītas vides aizsardzībai, piemēram, Grēta, Kodolzinātne.
150 maldu gadi, Lētās modes laikmets, Černobiļa: Pēdējā PSRS cīņa, Viesuļvētru
mednieks, Islandes amazone, Latvijas kods. Mierjemā, Dokumentālo īsfilmu cikls
“Zaļais pieskāriens”.
➢ LTV ēkā joprojām ir izvietotas speciālas atkritumu tvertnes izlietotajām sejas
aizsargmaskām.
➢ Uz valstī izsludinātās ārkārtas situācijas laiku tiek slēgta smēķētava, kas atrodas LTV
iekštelpās.
Kopējie secinājumi par 2021.gada mērķu izpildi:
➢ Neskatoties uz to, ka nav pilnā apjomā izpildīti 2021.gada mērķi, integrētā vides pārvaldības
un energoefektivitātes sistēma strādā produktīvi. Ieviestā sistēma palīdz definēt turpmākos
mērķus, vienlaicīgi norādot uz trūkumiem un sniedzot iespēju tos savlaicīgi novērst.
Mērķi 2022.gadam
➢ Elektroenerģija.
Samazināt elektroenerģijas patēriņu līdz 2020.gada līmenim, atsevišķi reģistrēt nomnieku
patērēto elektroenerģiju un ūdeni, kur tie tiek uzskaitīti.
➢ Siltumenerģija.
Saskaņā ar veiktajiem aprēķiniem un pamatojoties uz Būvniecības valsts kontroles birojam
sniegto ikgadējo ziņojumu, rast iespējas paaugstināt ēkas energoefektivitāti.
➢ Sadzīves atkritumu apjoms.
Turpināt samazināt sadzīves atkritumu apjomu attiecībā pret 2021.gadu, palielinot sašķiroto
atkritumu apjomu.
➢ Papīra patēriņš.
Turpināt samazināt papīra patēriņu, palielināt elektronisko dokumentu īpatsvaru par 10%.
➢ Degvielas patēriņš.
Noturēt vidējo degvielas patēriņu uz 100 km 2020.gada līmenī.
7. Būtiskie sociālie aspekti
7.1.

Darbinieki un darba vide

Latvijas Televīzijā apzinās, ka darbinieks ir būtiskākais tās resurss, lai sasniegtu izvirzītos mērķus
un uzdevumus, lai godprātīgi un pilnvērtīgi spētu pildīt sabiedriskā medija funkcijas. Tāpat, ir
svarīgi, lai ikkatrs Latvijas Televīzijas darbinieks apzinās tās īpašo statusu sabiedrībā un izprot
LTV vērtības un integrē tās savā ikdienas darbā.
2021.gadā Latvijas Televīzijā strādā 243 administratīvās un radošās jomas speciālisti un 238
tehniskās jomas speciālisti.
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Darbinieku sadalījums pa vecuma grupām un pēc dzimuma
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Lielākā daļa jeb 88 % Latvijas Televīzijas darbinieku ir štata darbinieki. 12% darbinieku ir terminēti
darba līgumi. 2021.gadā ir noslēgti 781 autorlīgumi un pakalpojuma līgumi par konkrētu darbu
izpildi.
2021.gadā LTV pārtrauca darba tiesiskās attiecības ar 61 darbiniekiem, bet 87 jauni uzsāka darbu
LTV.
Tāpat 2021.gadā ir turpināta uzskaite, lai noskaidrotu darbinieku proporciju, kuri darbu kavējuši
slimības dēļ.

Darbinieku uzskaite, kuri kavējuši darbu slimības dēļ
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Procentuāls sadalījums pa darbības jomām ar
darbiniekiem, kuri darbu kavējuši slimības dēļ
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Slimoto darba dienu skaits attiecībā pret gadā
paredzēto nostrādāto darba dienu skaitu
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Gadā paredzētās darba dienu skaits darbiniekiem, kuri darbu kavējuši slimības dēļ

Kopā slimotās darba dienas
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Procentuāls sadalījums slimošanas darba dienu
skaitam attiecībā pret darba dienu skaitu gadā
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Salīdzinot ar iepriekšējo gadu var secināt, ka 2021.gadā slimojošo darbinieku skaits ir audzis visās
jomās. Būtisks aspekts un noteikti lielāko vairumu no saslimšanas gadījumiem sastādīja
saslimšana ar Covid-19. Ja 2020.gadā kopējais slimojošo darbinieku skaits sastādīja 44,49 %, tad
2021.gadā tas palielinājās līdz 53,55%. Tā kā Covid-19 vīrusa paveidi kļuva lipīgāki, tad arī
attālinātā darba ieviešana un dažādu papildus drošības pasākumu ieviešana nelīdzēja, lai
izvairītos no saslimšanas ar vīrusu.
Personāla izmaksas, atskaitot VSAOI 2020.gadā bija 11 025 286 EUR.
Labumi, ko Latvijas Televīzija nodrošina darbiniekiem papildus atalgojumam
➢ Veselības apdrošināšana tiek nodrošināta visiem štata darbiniekiem pēc pārbaudes laika. Jau
2021.gadā tika turpināta 2020.gadā ieviestā prakse un tika nodrošinātas veselības
apdrošināšanas polises arī atsevišķiem darbiniekiem ar terminētiem darba līgumiem.
Darbinieku izvēli noteica struktūrvienību vadītāju rekomendācijas.
➢ Pabalsti īpašos dzīves gadījumos (bērnu piedzimšana, tuvinieku nāves gadījumos u.c.). Īpašie
dzīves gadījumi un pabalstu apmēri noteikti Darba koplīgumā, kurš ir spēkā kopš 2014.gada,
taču 2020.gadā tas tika pārskatīts. 2021.gadā izmaksāti vienreizēji pabalsti 39 gadījumos.
➢ Citu izdevumu apmaksa saskaņā ar Darba koplīgumu. Briļļu iegādes apmaksas saskaņā ar
Darba koplīgumā noteiktajiem limitiem, 2021.gadā apmaksāta 43 darbiniekiem.
➢ Daļai darbinieku tiešo darba uzdevumu veikšanai tiek apmaksāti telekomunikāciju operatora
pakalpojumi. Šī pakalpojumu nodrošināšanai LTV tiek veikts iepirkums. Tāpat, darbinieki tiek
nodrošināti ar darba uzdevumu veikšanai nepieciešamo IT tehniku.
➢ Saskaņā ar Darba koplīgumu nakts stundās darbiniekiem Rīgas robežās tiek nodrošināts
transports uz/no darba.
➢ Kaut arī pandēmijas noteikto ierobežojumu dēļ 2021.gadā nenotika publiski bērnu
pasākumi, tika saglabāta “jauno bēbīšu” sveikšana, kur tiek suminātas to darbinieku
ģimenes, kurās iepriekšējā gada laikā dzimuši bērniņi. Šajā gadā dāvanas tika nogādātas
katras ģimenes dzīvesvietā.
➢ Rotaļu istabā, ievērojot visus drošības pasākumus, joprojām tiek nodrošinātas aktivitātes
dažādām vecuma grupām, lai ikviens atstātais bērns pavadītu laiku interesanti, kamēr
vecāki strādā.
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➢ Latvijas Televīzija nodrošina bērnu līdz 11 gadu vecumam pieskatīšanu Rotaļistabā. Bērnu
pieskatīšanu nodrošina algota auklīte. LTV telpās ir iekārtota rotaļistaba, kā arī spēļu
laukums ārā, lai būtu iespēja darboties arī svaigā gaisā.
➢ Saskaņā ar Darba koplīgumu, darbiniekiem, kuriem ir bērni, kā arī darbiniekiem, kuriem ir
liels stāžs uzņēmumā, tiek nodrošinātas papildu atvaļinājuma dienas. Papildu atvaļinājumu
dienas nosaka, piemēram, nepilngadīgo bērnu skaits. Nosacījuma izpildi kontrolē LTV
Personāla daļas darbinieki, kuri informē darbiniekus brīdī, kad tie uzsāk darba tiesiskās
attiecības.
➢ Kopš 2016.gada LTV valde individuāli izskata iesniegumus par mācību atvaļinājumu
piešķiršanu augstākās izglītības noslēguma darbu izstrādei. Kritēriji, pēc kuriem vadās valde,
pieņemot lēmumu, ir – tiešā vadītāja atzinums (rekomendācija) par konkrēto darbinieku, kā
arī, vai iegūstamā izglītība ir nepieciešama attiecīgajā amatā/profesijā. 2021.gadā valdei tika
iesniegti iesniegumi no trīs darbiniekiem un abi šie lūgumi tika apstiprināti, piešķirot mācību
atvaļinājumus noslēguma darbu izstrādei un apmaksājot 300 EUR.
➢ Pandēmijas noteikto ierobežojumu iespaidā nācās pārtraukt fizioterapeita nodarbības
Latvijas Televīzijas darbiniekiem, LTV telpās, taču ar 2022.gada 01.aprīli tās tiks atjaunotas.
➢ Atbalstot darbinieku nokļūšanu uz darbu ar velosipēdiem, pēdējo gadu laikā LTV ir izvietotas
vairākas vietas velosipēdu novietošanai gan pie galvenās ieejas, gan pagalma pusē, gan
iekštelpās.
Latvijas Televīzijas “Māmiņu un tēvu statistika” par pēdējiem 8 gadiem
Gads
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021

Pavisam
9
7
5
12
5
4
11
7

Bērnu kopšanas atvaļinājumi
Māte
7
6
3
10
5
2
11
7

Tēvs
2
1
2
2
0
2
0
0

Piecu gadu laikā atkārtoti bērnu kopšanas atvaļinājumā devusies 1 darbiniece.
Arodbiedrības un koplīgums
Daļu Latvijas Televīzijas darbinieku pārstāv divas arodbiedrības – Televīzijas tehnisko darbinieku
arodbiedrība un Latvijas Televīzijas arodbiedrība (pārstāv radošos darbiniekus). Abas
arodbiedrības aktīvi iesaistās darbinieku darba vides uzlabošanā. 2020. gadā tika pārskatīts un
parakstīts Darba koplīgums (turpmāk – Koplīgums) starp abām arodbiedrībām un LTV.
Koplīgumā puses vienojošās par konkrētu principu, kas attiecas uz darbiniekiem un darba vidi
ievērošanu, kā arī atrunāti precīzi kritēriji principu piemērošanai. Koplīgums aptver darba
samaksas, darba laika, darba aizsardzības jautājumus, kā arī pušu attiecības darba un sociālajā
sfērā, atpūtas, atvaļinājumu un brīvā laika aktivitātes, un veselības aprūpes jautājumus. Tāpat,
puses ir definējušas savstarpējo attiecību principus, definētas papildus priekšrocības, noteikta
strīdu risināšanas kārtība, kā arī kopsapulču organizēšanas kārtība u.c. jautājumi.
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Ikgadēja darba meistaru godināšana

Darba meistaru godināšana ir ikgadējs pasākums, kura laikā tiek sumināti darbinieki, kuri
nostrādājuši LTV 25 un vairāk gadus. Nostrādājot LTV 25 gadus, darbinieks iegūst “darba
meistara” titulu. Kārtība noteikta koplīgumā. LTV nu jau par tradīciju ir kļuvusi darba meistaru
godināšana tieši Latvijas Televīzijas dzimšanas dienā, kas tiek atzīmēta 6.novembrī. Pēdējos gadus
LTV dzimšanas dienas rītā, vadība sagaida darbiniekus ar kafiju un simboliskām brokastīm. Vēlāk
šajā dienā tiek sumināti un godināti darbinieki, kas LTV nostrādājuši 25 un vairāk gadus.
2021.gadā, ņemot vērā epidemioloģiskās drošības noteiktos pulcēšanās ierobežojumus, darba
meistari tika sveikti individuāli – savas struktūrvienības ietvaros.
2021.gadā darba meistara titulu ieguva 7 darbinieki. 30 gadi Televīzijā – 15 darbinieki, 35 gadi –
9 darbinieki, 40 nostrādāti gadi LTV – 4 darbinieki, 45 gadi – 1 darbinieki. Un tika godināts 1
darbinieks, kurš LTV nostrādājis 50 gadus.
Latvijas Televīzijas izcilību apbalvošanas ceremonija
Katru gadu LTV tiek apbalvoti aizvadītā gada labākie projekti un darbinieki, kuri, izcili veicot savus
darba pienākumus, pierādījuši savu atbildību, profesionalitāti un pašaizliedzību. Arī 2021.gadā
pandēmija ieviesa izmaiņas apbalvošanas ceremonijas un vērtēšanas procesa norisē.
32

Latvijas Televīzija
2021

Ilgtspējas pārskats

2021.gadā kategorijas izvirzīja, projektus un darbiniekus nominēja un uzvarētājus noteica īpaši
izveidota darbinieku apbalvošanas komisija.

Par darbu 2020.gadā tika apbalvotas LTV struktūrvienības, kolēģi, projekti izvirzītajās kategorijās,
uzsverot indivīda un komandas darba nepieciešamību un nozīmi. Par darbu 2020.gadā tika
pasniegtas 26 balvas individuālās kategorijās, cildinātas 27 projektu komandas un pasniegtas 29
pateicības LTV struktūrvienībām, par pašaizliedzīgu ikdienas darbu.
Apbalvošanas pasākums kolektīvā tiek gaidīts, un to novērtē ne vien balvu saņēmēji, bet arī
pārējie darbinieki.
Ikgadējā darbinieku aptauja
Kopš 2017.gada Latvijas Televīzija veic ikgadējo darbinieku apmierinātības ar darbu aptauju. Ar
aptaujas rezultātiem tiek iepazīstināti struktūrvienību vadītāji, kuru uzdevums ir nodrošināt
atgriezenisko saiti saviem darbiniekiem. Tāpat, pamatojoties uz aptaujas rezultātiem,
struktūrvienību vadītāji var sniegt ierosinājumus vadībai pārvaldības, darba vides u.c. funkciju
pilnveidošanai, kā arī ieviest konkrētus pasākumus savā struktūrvienībā, piemēram, pilnveidot
komunikāciju u.tml.
2021.gadā tika veikts LTV darbinieku apmierinātības un iesaistes pētījums. Pētījumā kopumā
piedalījās 383 darbinieki, kas ir 77% no visiem uzrunātajiem LTV darbiniekiem. Ņemot vērā, ka
aptaujā piedalījās pietiekošs darbinieku skaits, kā iepriekšējos gados, tas vērtējams kā labs
sasniegums un esam gandarīti par iegūto lielākās darbinieku daļas viedokli. Ar katru
struktūrvienības vadītāju tika veiktas pārrunas un sastādīts plāns, par pasākumu kopumu, kas
jāuzlabo katrā no struktūrvienībām.
Atalgojuma un motivācijas sistēma, darbinieku novērtēšana
Atalgojuma un motivācijas sistēma sastāv no Finansiālā un nefinansiālā atalgojuma. Atalgojuma
un motivācijas sistēmas mērķis ir veicināt Televīzijas stratēģisko mērķu sasniegšanu, izmantojot
dažādus personāla vadības instrumentus. Pārskatot Finansiālo atalgojumu, tiek ņemta vērā
informācija par atalgojuma konkurētspēju tirgū, tiek izvērtēti amati, identificējot “atslēgas”
amatus uzņēmumā, kā arī periodiski tiek izvērtēti katra darbinieka sasniegtie rezultāti.
33

Latvijas Televīzija
2021

Ilgtspējas pārskats

Finansiālā atalgojuma sastāvdaļa ir atalgojuma mainīgā daļa. Tā tiek izmaksāta pamatojoties uz
darbinieka darba izpildes novērtējumu konkrētajā periodā. Latvijas Televīzijā novērtēšanas
periods atšķiras pa struktūrvienībām, tas var būt mēnesis, bet var būt arī ceturksnis. Darbinieku
vērtē viņa tiešais vadītājs, kura rīcībā ir dažādi instrumenti, ar kuru palīdzību veikt pēc iespējas
objektīvu vērtējumu. Struktūrvienību vadītājiem darbinieku novērtēšanai ir iespēja izmantot arī
IT nodaļas izstrādātu anketu. Anketu iespējams pielāgot konkrētās struktūrvienības vajadzībām.
Ir izveidota arī iekšējā pakalpojuma sniegšanas novērtējuma anketu, kuru struktūrvienību vadītāji
aizpilda katru ceturksni.
Struktūrvienību vadītāji nosaka nodaļu vadītājiem ,ceturkšņa sasniedzamos mērķus un reizi
ceturksnī iesniedz pārskatu elektroniskā formātā, par paveikto attiecīgajā periodā.
Valde kopā ar augstākā līmeņa struktūrvienību vadītājiem nosaka ceturkšņa sasniedzamos
mērķus. Mērķi tiek noteikti katru ceturksni un reizi ceturksnī struktūrvienību vadītāji, mutiski
pārrunājot un rakstiski iesniedzot pārskatu, sniedz atskaiti valdei par attiecīgajā periodā paveikto.
2021.gadā NEPLP veica LTV valdes novērtēšanu par darbu 2020.gadā.
Iekšējā komunikācija
Lai informētu par paveikto, esošo situāciju un nākotnē plānoto, saskaņā ar darba koplīgumu
LTV darbinieku kopsapulce jārīko vismaz reizi gadā. LTV vadība šādas sanāksmes parasti rīko
divas reizes gadā – sezonas noslēgumā un jauno sezonu uzsākot. Nepieciešamības gadījumā
kopsapulces tiek sasauktas arī situācijās, kad nepieciešams steidzams un precīzs kāda procesa
skaidrojums.
2021. gadā notika divas kopsapulces. Ņemot vērā epidemioloģiskās drošības nosacījumus, pirmā
aprīlī tika organizēta attālināti (īpaši izveidotā platformā, kurā darbinieki pieslēdzās ar saviem
LTV e-pastiem), otrajā kopsapulcē oktobrī daļa darbinieku pulcējās klātienē, daļa pievienojās
attālināti. Ņemot vērā, ka 2021. gadā liela daļa darbinieku drošības apsvērumu dēļ turpināja
strādāt attālināti, īpaša uzmanība joprojām tika pievērsta vadītāju tiešajai komunikācijai ar saviem
darbiniekiem.
Ļoti nozīmīga 2021. gadā bija LTV vadības, Personāla daļas un tiešo vadītāju komunikācija par
vakcinācijas pret Covid-19 nozīmību, uzsverot gan individuālo drošību, gan aizsargātas komandas
lomu uzņēmuma darbības nepārtrauktības nodrošināšanā. Pārdomāta iekšējā komunikācija bija
īpaši būtiska, lai darbiniekiem ne tikai skaidrotu bieži mainīgos epidemioloģiskās drošības
noteikumus, bet arī sniegtu drošības sajūtu, ka uzņēmumā izveidota un ieviesta efektīva
epidemioloģiskās drošības sistēma.
Darbinieki par ierobežojumu ieviešanu uzņēmumā, strādāšanu zaļajā režīmā (pilnīgi visiem
darbiniekiem jābūt sadarbspējīgiem vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātiem) tika informēti
personīgi, detalizēti un nepārprotami.
2021. gadā LTV Mārketinga un komunikācijas daļa turpināja gan izdot iekšējo vēstnesi, gan veidot
LTV podkāstu “Parunāsim”, kurā darbinieki (ne tikai ētera personības, bet arī aizkadra
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darbinieki) kopā ar Reini Ošenieku sarunājas par sava darba specifiku, ikdienu televīzijā un citiem
jautājumiem.
Sūdzību un ierosinājumu mehānismi
Priekšlikumu un/vai sūdzību izteikšanai LTV darbinieki vienmēr var gan mutiski, gan rakstveidā
vērsties pie vadības. LTV vadība, tai skatā, valde ir atvērta sarunām. Visi rakstiski iesniegumi tiek
reģistrēti un uzskaitīti lietvedības sistēmā.
2018.gadā LTV izstrādāja un ieviesa vietni, kurā LTV tīklā ir iespējams ziņot par novēršamām vai
pilnveidojamām lietām/ vietām/ procesiem uzņēmumā - www.sos.ltv.lv. Ar šīs vietnes palīdzību
darbiniekam ir iespēja ziņot gan anonīmi, gan norādot savu e-pastu par jebkuru situāciju, kur
būtu nepieciešami uzlabojumi. Ja 2018.gadā tika saņemti tikai 8 ziņojumi, tad 2019.gadā no
darbiniekiem tika saņemti jau 103 dažāda veida ziņojumi, 2020.gadā jau 104 ziņojumi. 2021.gadā
ziņojumu skaits samazinājies līdz 55, kas noteikti ir skaidrojums arī ar daļēju attālināta darba
veikšanu. Pārsvarā tie ir bijuši ierosinājumi par sadzīviskām tēmām, piemēram, par ēdinātāju
piedāvāto pakalpojumu kvalitāti. Sūdzības, ierosinājumi tiek apkopoti un pēc iespējas tiek ņemti
vērā, pieņemot attiecīgos lēmumus.
2019.gadā LTV izstrādāja un apstiprināja Trauksmes celšanas iekšējās kārtības noteikumus, kuru
mērķis ir veicināt, lai LTV uz darba līguma pamata vai cita veida ar profesionālo darbību saistītu
tiesisku attiecību pamata nodarbinātiem darbiniekiem būtu iespēja sabiedrības interesēs celt
trauksmi par pārkāpumiem, kas var kaitēt sabiedrības interesēm. Vienlaicīgi Trauksmes celšanas
iekšējās kārtības noteikumu mērķis ir nodrošināt trauksmes celšanas mehānismu izveidi un
darbību, kā arī trauksmes cēlēju pienācīgu aizsardzību un anonimitāti.
LTV lietvedības nomenklatūrā ir atsevišķs reģistrs – Iesniegumi par nepatiesu ziņu atsaukšanu,
pretenzijas, sūdzības un to reģistrs. Attiecīgi – visas saņemtās sūdzības un pretenzijas tiek
reģistrētas Elektronisko dokumentu uzskaites sistēmā. Tiek nozīmeta atbildīgā persona, kura
gatavo atbildes vēstuli.
Blakus darba ierobežojumi
LTV ir paredzēta precīza kārtība blakus darbu saskaņošanai, ko nosaka Nolikums par blakus
darba saskaņošanu, kas aktualizēts 2018.gadā. Blakus darbs, kurš tiek veikts no pamatdarba
brīvajā laikā, nekādā veidā nedrīkst ietekmēt darba kvalitāti LTV, tas nedrīkst radīt interešu
konfliktu, konkurenci ar LTV, kā arī citus riskus, kas varētu radīt negatīvu ietekmi uz LTV
darbību.

Darba drošība un aizsardzība
Kvalitatīvai darba drošības un aizsardzības sistēmas uzturēšanai, Latvijas Televīzija izmanto
ārpakalpojumu.
Darba drošības un aizsardzības sistēma paredz:
➢ Normatīvo aktu monitorings – izmaiņas ārējos normatīvajos aktos tiek iestrādātas, ņemtas
vērā iekšējās sistēmas pilnveidošanā.
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➢ Reizi gadā vai pēc nepieciešamības (ja mainās normatīvie akti) tiek rīkotas apmācības par
Darba aizsardzību un drošību atbildīgajiem darbiniekiem.
➢ Darba vides riska faktoru novērtēšana. Darba vides riska faktoru novērtēšanā piedalās
Darba aizsardzības speciālists (ārpakalpojums), struktūrvienības vadītājs un LTV par Darba
aizsardzību atbildīgais darbinieks (personāla vecākais speciālists).
➢ Darba aizsardzības (DA) pasākumu plāns katram gadam. Pamatojoties uz riska faktoru
novērtējumu, struktūrvienības sastāda DA pasākumu plānu nākošajam periodam, iekļaujot
atbildīgos un nepieciešamos finanšu resursus katrai aktivitātei. Pēc perioda beigām tiek
fiksēts plāna aktivitāšu izpildes statuss un sastādīts jauns plāns nākamajam periodam.
Jāatzīmē, ka nereti finanšu līdzekļu trūkuma dēļ, visus riska faktorus nav iespējams novērst.
Piemēram, daudzās telpās būtu nepieciešama logu nomaiņa, bet pagaidām tas nav iespējams
finansiālu apsvērumu dēļ. Iespēju robežās tiek iegādāti ergonomiski krēsli, galdi, uzlabots
apgaismojums telpās vai lokāli darba vietām u.tml.
➢ Obligātās veselības pārbaudes (OVP). OVP nepieciešamībai seko līdzi vecākais personāla
speciālists. Pārbaudes tiek organizētas LTV telpās, centralizēti, iepriekš informējot
attiecīgos darbiniekus par laikam. Darbinieki ir atzinuši, ka tas ir ļoti ērti, jo nekur nav
jādodas un pakalpojumu apmaksā spēkā esošā veselības apdrošināšana.
Latvijas Televīzija nepieciešamības gadījumā nodrošina darbiniekiem arī psiholoģisko atbalstu.
Psiholoģiskā atbalsta konsultācijas 2021.gadā tika nodrošinātas 7-9 % darbinieku.
2021.gadā tika reģistrēts viens nelaimes gadījums darbā, kas tika administrēts saskaņā ar spēkā
esošajiem ārējiem un iekšējiem normatīvajiem aktiem.
Cilvēktiesības, dažādība un vienlīdzīgas iespējas, nediskriminēšana
Latvijas Televīzijas darba vides mērķis ir organizēt personāla procesus tādā veidā, lai nebūtu
likumīgas un pamatotas darbinieku un pretendentu sūdzības Valsts darba inspekcijā (VDI).
2021.gadā VDI sūdzības par LTV netika iesniegtas, taču 2021.gadā ir notikusi viena tiesvedība ar
darbinieku.
LTV nav mērķa personāla sastāvam noteikt vīriešu/sieviešu proporciju vai attiecību kaut kādā
termiņā un/vai periodā. Televīzijā darbinieki tiek atlasīti pēc viņu profesionālās kvalifikācijas un
attiecīgajam amatam nepieciešamajām kompetencēm nevis pēc dzimuma. Potenciālie darbinieki
netiek diskriminēti.
Latvijas Televīzijas darbiniekiem ir brīvas iespējas apvienoties vai pievienoties dažādām
organizācijām, biedrībām, lai varētu aizstāvēt savas sociālās, ekonomiskās un profesionālās
tiesības un intereses, kā arī izmantot visus labumus, ko tās sniedz. LTV ir darba koplīgums, kas
attiecas uz visiem darbiniekiem, un divas arodbiedrības – tehnisko darbinieku un radošo
darbinieku.
Latvijas Televīzijā darbinieku vecuma daudzveidība ir robežās no 19 līdz 79 gadiem. Nodarbināto
vidū ir gan darbinieki, kas turpina mācīties vai vēl joprojām mācās, pirms pensijas un pensijas
vecuma darbinieki, darbinieki ar 2 un vairāk bērniem, arī daudzbērnu ģimenes. Nodarbinātie tiek
arī cilvēki ar īpašām vajadzībām. Darbiniekiem, kuriem ir pirmsskolas un sākumskolas bērni, ir
tiesības saņemt LTV atbalstu un ikdienā izmantot rotaļistabu ar auklīti.
LTV telpas ir pielāgotas iekļūšanai ar bērnu vai invalīdu ratiņiem, ir nodrošinātas slīpuma
uzbrauktuves. Uz augstākiem stāviem var nokļūt ar liftu.
36

Latvijas Televīzija
2021

Ilgtspējas pārskats

Apmācības un izglītība
Kārtību, kādā tiek plānots, organizēts, uzraudzīts un novērtēts Latvijas Televīzijas darbinieku
kvalifikācijas paaugstināšanas process nosaka 2018.gadā izstrādātais un apstiprinātais nolikums
par darbinieku kvalifikācijas paaugstināšanu. Saskaņā ar to, darbinieku kvalifikācijas
paaugstināšanu plāno, organizē, koordinē un uzrauga Personāla daļa, sadarbojoties ar LTV
struktūrvienību vadītājiem. Darbinieku mācību vajadzības un iespējamos apmācību veidus, ņemot
vērā budžeta resursus attiecīgajam kalendārajam gadam, nosaka struktūrvienību vadītāji. Pēc
apmācību vajadzību apzināšanas tiek sastādīts apmācību plāns nākamajam periodam. Nolikums
paredz, ka ārējās apmācības darbiniekam ir jānovērtē, sniedzot savu vērtējumu par apmācības
procesa kvalitāti. Tāpat, darbiniekam ir jāiepazīstina citus darbiniekus ar kvalifikācijas
paaugstināšanas pasākumā saņemtajiem izdales materiāliem un apmācības programmas saturu
iekšējā diskusijā, ko struktūrvienībā organizē struktūrvienības vadītājs pēc darbinieka
apmācībām.
2021.gadā saskaņā ar apmācību plānu LTV tika daļēji nodrošinātas profesionālās apmācības un
atbalsta formas darbiniekiem no šādām struktūrvienībām: Mārketinga un komunikācijas daļa,
Programmu daļa, Raidījumu daļa, Ziņu dienests, Interneta portāla daļa, Finanšu vadības un
grāmatvedības daļa, Personāla daļa, Operatoru daļa, Audiovizuālā nodrošinājuma daļa un LSM.
Ieviešot Multimediju platformas satura daļu tika īstenots apmācību komplekss, kas sevī ietvēra
digitālo prasmju un saturiskās daļas prasmju pilnveidošanu, kā arī atbalsta sesijas sadarbības
veicināšanai. Šī projekta īstenošana tika veikta piesaistot gan starptautiska līmeņa, gan vietējā
mēroga lektoru un treneru dalību. Sadarbībā ar Baltijas Mediju izcilības centru tika nodrošināta
ārējā finansējuma piesaiste.
Lai veicinātu LTV darba efektivitāti un kopējo sniegumu, 2021.gadā turpinājās 2017.gadā iesāktās
Vadītāju apmācības.
Izdevumi darbinieku apmācībām 2021.gadā sasniedza 30 000,00 EUR.
7.2.

Sabiedrība

2016.gadā, Korporatīvās sociālās atbildības politikas ietvaros, LTV noteica prioritāros
sabiedrības atbalsta virzienus.
Atbilstoši LTV pamatvērtībām un definētajiem sabiedrības atbalsta virzieniem, LTV regulāri
iesaistās sociālas nozīmēs kampaņās, gan sadarbojoties ar trešajām pusēm kā informatīvais
partneris, gan piedaloties ar satura ražošanas vai mārketinga resursiem. Viens no projektiem,
kurā parādās visi šie sadarbības veidi, ir kopā ar Latvijas Radio un LSM.lv īstenotais labdarības
maratons “Dod pieci!”. Kopīgajā sadarbībā atspoguļojas sabiedrisko mediju spēks, un tas, ko
iespējams panākt ar šādu saturiski daudzveidīgu multiplatformu projektu.
Tāpat, LTV ir noteikta kārtība, kādā tiek izskatīti iesniegumi, kuros lūgta atbalsta sniegšana.
Visbiežāk tas ir aicinājums kļūt par informatīvo atbalstu vai piešķirt bez maksas LTV rīcībā un
īpašumā esošus video arhīva materiālus. Šādos gadījumos lēmumu pieņem LTV Raidapjoma
atbalsta padome, kuras atbildība un aktivitāšu atbalsta kritēriji definēti nolikumā. Nolikums
publicēts LTV mājas lapā, tāpat arī pieņemto lēmumu apkopojums par 2021.gadu.
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Sabiedrības iesaiste satura veidošanā
Lai ņemtu vērā sabiedrības intereses, sabiedriskā medija darbībā neatņemama ir sabiedrības
iesaiste satura veidošanā, izvērtēšanā un arī atgriezeniskās saites sniegšanā.
Sabiedrības iesaiste ir iespējama dažādos veidos, tostarp, jau ierastajās saziņas formās, piemēram,
ar telefonzvanu, pasta vēstuļu vai e-pasta ziņojumu starpniecību. Ir iespējams sazināties gan ar
LTV sekretariātu, gan ar LTV Ziņu dienestu, gan ar informatīvi analītisko raidījumu veidotājiem.
Piemēram, raidījums “4. studija” ir viens no sabiedrībā iecienītākajiem raidījumiem tieši
pateicoties iespējai aktualizēt sev būtiskus problēmjautājumus.

Projekts “Novadu šķirotava”
Lai pēc iespējas plašāk iepazīstināt lietotājus ar politisko spēku piedāvājumu pirmajās pašvaldību
vēlēšanās pēc novadu reformas, LSM.lv sadarbībā ar “Providus” veidoja projektu “Novadu
šķirotava”, kurā visi saraksti visos novados tika aicināti paust savu nostāju, atbildot uz 13
jautājumiem. Arī šīs anketas metodoloģija atšķīrās no iepriekšējiem priekšvēlēšanu politisko
spēku piedāvājuma salīdzināšanas projektiem – sarakstu pārstāvji brīvā formā pauda savu
viedokli un attieksmi pret dažādām novadu aktualitātēm, savukārt lietotāji varēja izvēlēties
apgalvojumus, kuriem viņi piekrīt.
https://www.lsm.lv/velesanas2021/novadu-skirotava

Festivāla “Riga IFF” filmu apskati
2021.gada rudenī filmu festivālā “Riga IFF” laikā portālā LSM.lv publicēti apskati par filmām, kurus
neveidoja profesionāli konikrotiķi, bet gan par filmām rakstīja cilvēki, kuru personiskā un
profesionālā pieredze sniedz īpašu ieskatu filmas tematikā, lai caur kultūras un kino prizmu
veicinātu domu apmaiņu par pasaulē un Latvijā notiekošo.
https://www.lsm.lv/temas/riga-iff-filmu-apskati/
Pilsētas pilsētvides pētnieka acīm
Par 2027. gadā Eiropas kultūras galvaspilsētas kandidatūru paziņojušas 9 pilsētas Latvijas – Cēsis,
Daugavpils, Jelgava, Jēkabpils, Jūrmala, Kuldīga, Liepāja, Ogre, Valmiera. LSM.lv piesaistīja autoru
- pilsētvides pētnieku un tūrisma kritiķi Mārtiņu Eņģeli, lai stāstītu par šīm pilsētām un to
pilsētvidi. Tāpat viņš veidoja apskatus par tūrismu.
https://www.lsm.lv/autors/martins-engelis/news/
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Diasporas iesaiste
Veiksmīgi turpināta sadarbība ar diasporas autori, kuras raksti stāstīja gan par diasporas
aktivitātēm, gan bija iedvesmojoši cilvēkstāsti par latviešiem dažādās valstīs, kuri darbojās
visdažādākās
jomās
–
sportā,
mākslā,
zinātnē
un
uzņēmējdarbībā.
https://www.lsm.lv/autors/zane-pudule/

Projekts “Būris” balsojumi
LTV digitālā satura projektā “Būris” aicināja atklāti diskutēt un cieņpilni ieklausīties jautājumos,
kas nereti šķeļ sabiedrību un raisa neizpratni – ne tikai Latvijā, bet arī kaimiņvalstīs. Par katru no
21 tematiem lietotājus mudināja iesaistīties diskusijā, balsojot un izsakot savu viedokli, kuram no
pušu
apgalvojumiem
vini
piekrīt.
https://www.lsm.lv/buris/dueli

Sabiedrība – LTV auditorija
Turpinot mainīties sabiedrības mediju patēriņam, televīzijas skatīšanās īpatsvars krīt katru gadu
– kopējam patēriņam 2021. gadā samazinoties un sasniedzot vien 21 % atzīmi. Samazinājusies arī
auditorijas interese izmantot atlikto skatīšanos, jo tās rādītāji krituši par 11 %. Lineārās televīzijas
vietā arvien vairāk cilvēku dod priekšroku saturam sociālajos tīklos un OTT (Over The TOP)
platformās, un iespaidu uz datiem atstājusi arī Krievijas propagandas kanālu slēgšana.

Vidējais visu TV kanālu skatītāju skaits tūkstošos, izmaiņas procentos pret iepriekšējo gadu. Rtg (‘000). Datu
avots: Kantar; Instar analytics
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Neskatoties uz negatīvajām tendencēm kopējā lineārās televīzijas patēriņā, LTV1 un LTV7
uzrādījuši pozitīvus rezultātus: LTV1 patēriņš kopumā ir pieaudzis par 4 %, bet atliktās skatīšanās
rezultāts – par 15 %. LTV7 skatītāju skaits ir abos mērījumos uzrādījis 20 % pieaugumu.

Vidējais LTV1 skatītāju skaits, izmaiņas procentos pret iepriekšējo gadu. Rtg (‘000). Datu avots: Kantar; Instar
analytics

Vidējais LTV7 skatītāju skaits, izmaiņas procentos pret iepriekšējo gadu. Rtg (‘000). Datu avots: Kantar; Instar
analytics
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Piecu lielāko TV kanālu skatīšanās laika daļas procentos. Share commercial (%). Datu avots: Kantar; Instar analytics

LTV un LSM.lv auditoriju sadalījums pēc vecuma

TV auditorijas sadalījums vecuma grupās. TgSat %; 2021. gada janvāris – decembris. Datu avots: Kantar; Instar analytics
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LTV1 auditorijas sadalījums vecuma grupās. TgSat %; 2021. gada janvāris – decembris. Datu avots: Kantar; Instar analytics

LTV7 auditorijas sadalījums vecuma grupās. TgSat %; 2021. gada janvāris – decembris. Datu avots: Kantar; Instar analytic
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Interneta auditorijas sadalījums vecuma grupās. 2021. gada janvāris – decembris. Datu avots: Gemius Latvia;
gemiusAudience

LSM.lv auditorijas sadalījums vecuma grupās. 2021. gada janvāris - decembris * datu avots: Gemius Latvia;
gemiusAudience

2021. gadā būtisku sekotāju skaita pieaugumu piedzīvoja LTV Ziņu dienesta un jaunās
mazākumtautību multimediju platformas RUS.LSM.lv konti (tie netika veidoti no jauna, bet
pārņemti no iepriekš eksistējušā LTV7 paspārnē esošā zīmola “Russkoje veščaņije”). LSM
portāla sekotāju skaits, tāpat kā LTV zīmola (LTV un REplay.lv), sporta un kultūras satura kontu
sekotāju skaits stabili pieaudzis. Lēnāka izaugsme vērojama nišas satura zīmolu skatītāju skaita
pieaugumā.
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Sekotāju skaita izmaiņas sociālajā medijā Facebook LTV un LSM sociālo mediju kanālu portfeļa lapās. Sekotāju skaits. datu
avots: Facebook

Pārstāvniecība sociālajos medijos (dati par 2022. gada 1. janvāri)
Zīmols

Facebook

Instagram

Twitter

LTV Ziņu dienests

151 805

34 341

21 600

LSM.lv

51 657

15 300

23 400

RUS.LSM.lv

204 395

6550

290

LSM Bērnistaba

5364

x

x

16plus

x

2633

x

LTV

27 694

14 800

15 700

Replay.lv

20 159

x

2888

Sporta studija

44 193

22 500

8336

100 g Kultūras
Aizliegtais
paņēmiens
Ielas garumā
Gudrs, vēl gudrāks

39 959

10 400

29 609

TikTok

14 700

YouTube
41 100 (sekotāji)
10 088 459 (skatījumi)
x
25 500 (sekotāji)
2 711 179 (skatījumi)
x
14 200 (sekotāji)
619 127 (skatījumi)
12 300 (sekotāji)
2 069 036 (skatījumi)
x
19 500 (sekotāji)
3 124 788 (skatījumi)
x

x

x

x

x

6645
3651

606
4522

x
x

x
x

LTV Supernova

4301

3425

1195

x
x
5560 (sekotāji)
216 665 (skatījumi)

Latvijas
sirdsdziesma

13 733

x

x

x

x

9606
1665
x
x
8056
3152
x
x
x

481

Unikālās sasniegtās auditorijas ziņā pilnīgi stabils līderis ir LTV Ziņu dienesta Facebook konts,
kura reach rādītājs 2021. gadā vidēji mēnesī sasniedzis 31 miljonu.
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Unikālā sasniegtā auditorija LTV Ziņu dienesta Facebook kontā. Reach, unique. datu avots: Facebook

Portāla LSM.lv Facebook lapa 2021. gadā uzrādījusi stabilu sniegumu, auditorijas sasniedzamībai
un satura pieejamībai nekādā veidā neesot atkarīgai no sezonalitātes.

Unikālā sasniegtā auditorija LSM.lv Facebook kontā. Reach, unique. datu avots: Facebook

Unikālā sasniegtā auditorija RUS.LSM.lv Facebook kontā. Reach, unique. datu avots: Facebook
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Unikālā sasniegtā auditorija LSM Bērnistabas Facebook kontā. Reach, unique. datu avots: Facebook

REplay.lv un LTV oficiālā zīmola kontu sezonalitāte primāri atkarīga no LTV un LSM satura
plānojuma, kontos veicinot zīmolu un satura atpazīstamību, auditorijas iesaisti un interesi par
piedāvātajiem satura projektiem.

Unikālā sasniegtā auditorija REplay.lv Facebook kontā. Reach, unique. datu avots: Facebook

Unikālā sasniegtā auditorija LTV Facebook kontā. Reach, unique. datu avots: Facebook

Sporta studijas konta sniegumā vērojama izteikta reakcija uz aktualitātēm – maijā sasniegtās
auditorijas pieaugums saistīts ar Pasaules čempionātu hokejā, bet vērienīgais kāpums jūlijā un
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augustā – ar vasaras olimpisko spēļu norisi Tokijā no 2021. gada 23. jūlija līdz 8. augustam.
Neskatoties uz to, ka spēles sākās vien jūlija beigās, plašais iesildošais saturs un plašā ziņošana
arī par sacīkstēm, kas nav tikušas translētas ne LTV7, ne interneta tiešraidēs, jūlijā ļāva sasniegt
teju miljonu Facebook lietotāju.

Unikālā sasniegtā auditorija Sporta studijas Facebook kontā. Reach, unique. datu avots: Facebook

Unikālā sasniegtā auditorija 100 g Kultūras Facebook kontā. Reach, unique. datu avots: Facebook

Unikālā sasniegtā auditorija Aizliegtā paņēmiena Facebook kontā. Reach, unique. datu avots: Facebook
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Unikālā sasniegtā auditorija Ielas garumā Facebook kontā. Reach, unique. datu avots: Facebook

Unikālā sasniegtā auditorija raidījuma Gudrs, vēl gudrāks Facebook kontā. Reach, unique. datu avots: Facebook

Raidījuma Supernova vajadzībām primāri izveidotais konts ir ieguvis vērienīgu skatītāju un
sekotāju skaitu arī ārvalstu fanu vidū. Ņemot vērā to, ka dziesmu konkurss Supernova 2021.
gadā netika aizvadīts, un Latvijas pārstāves Samantas Tīnas gatavošanās lielajai Eirovīzijai tika
fiksēta izklaidējoši dokumentālajā ciklā “Kā uzvarēt Eirovīzijā? Samantas Tīnas ceļš uz
Roterdamu”, kas LTV ēterā tika pārraidīts līdz marta vidum, un lēnām kāpināja arī sasniegtās
auditorijas skaitu Supernovas kontā, arī pārējā komunikācija par un ap lielo Eirovīziju no LTV
puses tika primāri virzīta caur LTV Supernovas kontu. Tas rezultējās teju 50 000 lietotāju
sasniegšanā maijā, kad Nīderlandē notika lielais konkurss.
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Unikālā sasniegtā auditorija raidījuma LTV Supernovas Facebook kontā. Reach, unique. datu avots: Facebook

Unikālā sasniegtā auditorija raidījuma Latvijas sirdsdziesma Facebook kontā. Reach, unique. datu avots: Facebook

16plus platformas auditorijas rādītāji
Atsevišķi jāizdala jauniešiem paredzētās platformas 16plus rādītāji, jo tās kontu portfelis ir
samērā unikāls – YouTube, TikTok un Instagram tiek izmantoti kā primārie satura izplatīšanas
un komunikācijas kanāli, bet Facebook tiek izmantots tikai kā paskaidrojoša zīmola lapa
auditorijai, kas nav 16plus mērķauditorija. 2021. gadā platforma strādājusi tikai sociālajos
medijos, uzrunājot tur esošo auditoriju.
Kā pamata platformas izmantoti YouTube un TikTok kanāli, kuros parādās oriģinālas satura
vienības un jaunieši uzrunāti atbilstoši sociālā medija vizualitātei, saturiskajām īpašībām un
auditorijas gaidām. Tajā pašā laikā Instagram platformā nodrošināts papildu saturs, piesaistot
auditoriju jau minētajiem sociālajiem medijiem un arī veicinot zīmola 16plus atpazīstamību.
16plus videoklipi Youtube skatīti 619 127 reizes. Auditorija pavadījusi kontā 89,9 stundas un par
1500 pieaudzis sekotāju skaits, kopā sasniedzot 14 200 sekotājus.
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Visvairāk 2021. gadā skatītas sekojošas satura vienības: “Paliec negatīvs 1. sērija” (27 268
skatījumu) “Virtuve bez kāposta 1. epizode ar PRUSAX” (24 950 skatījumu), “Mana pirmā reize”
(17 708 skatījumu). Līdzās arī skatītas tiešraides “Šī ir Eirovīzija”. Populārākais skatīšanās saraksts
ir seriālam “Paliec Negatīvs”. Satura vienības YouTube kanālā parādījušās secīgi visa gada garumā,
nodrošinot saturu, kas ir izklaidējošs, atspoguļo jauniešu dzīvesveidu, viņiem zināmas personībās
un aizraušanās, kā arī veicina izpratni par tādiem būtiskiem jautājumiem kā seksuālā piederība,
emocionālais atbalsts, cilvēktiesības, notikumi Latvijā un pasaulē, pārtikas izvēle, vēsture,
reproduktīvā veselība, dzīvesvietas izvēle, paaudžu atšķirības un citas.
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Youtube arī nodrošinājis aktīvu auditorijas
publicētajiem materiāliem un īpaši tiešraidēm.

iesaisti, kas vērojama komentāru sadaļā pie

TikTok platformā izvietots saturs, kas gan speciāli veidots platformai, gan arī tāds, kas ir veidots,
balstoties YouTube izvietotajos projektos. 2021. gadā TikTok kontam sekotāju skaits pieaudzis
līdz 8056 lietotājiem. Populārākie video saistīti gan ar košiem fragmentiem no 16plus seriāliem,
gan ar atpazīstamām personībām un spilgtiem citātiem. Būtisku skaitu skatījumu ieguvuši arī
skaidrojoši video par cilvēktiesībām, emocionālu atbalstu un citiem jautājumiem. Satura vienības
gada garumā parādījušās regulāri, veicinot auditorijas pieradumu un piesaisti. Video par mājsēdi
noskatījušies 134 200 lietotāju, Roja Rodžera komentāru par Eirovīziju 123 500 lietotāju, bet
Betas Beidz komentāru 103 500 lietotāju.
Instagram izmantots kā atbalsta sociālais tīkls, kurā parādās saturs lielākoties no Youtube
platformas. Tas ir vizuāli spilgts saturs, kas ietver sevī arī aptaujas, komentārus un jautājumu
iesniegšanu Instagram stāstos. Satura vienības gada garumā Instagram parādījušās regulāri,
veicinot izpratni par 16plus zīmolu, aktuālām tēmām un notikumiem.
Kopējais sekotāju skaits 2021. gadā ir 2633. Lielākais sasniegto lietotāju skaits (reach) bijis 2021.
gada septembrī – 25000. 2021. gada septembrī 603 konti iesaistījušies saziņā ar kontu
(engagement).
Cilvēki ar īpašām vajadzībām
Mērķdotācija LTV satura pieejamībai cilvēkiem ar dzirdes traucējumiem nav mainījusies kopš
2014. gada, tomēr ir palielināta satura apjoma pieejamība Latvijas iedzīvotājiem ar dzirdes
traucējumiem, piesaistot LTV budžeta līdzekļus.
LTV uzdevums 2021. gadā bija nodrošināt pārraides ar subtitriem un surdotulkojumu 30 %
satura no kopējā raidīšanas apjoma LTV1 un LTV7. 2021. gadā subtitrētās un surdotulkojuma
stundas kopā sastādīja 31,17 % no kopīgā raidstundu apjoma jeb 5100 stundas. Šajā aprēķinā
27,98 % sastāda subtitrētie raidījumi un 3,2 % – raidījumi ar surdotulkojumu.
2021. gadā LTV pārraidītas 4577 subtitrētas stundas (2020. gadā – 4261 subtitrētas stundas) –
par 316 stundām vairāk nekā pērn.
Savukārt surdotulkojuma stundas 2021. gadā sastāda 523 surdotulkojuma stundas (2020. gadā –
345), kas ir par 178 stundām vairāk nekā pērn.

2021.
gads

Subtitrētās
stundas

Sub. % no
kopējām
raidstundām

Surdotulkojuma
stundas

Surd. % no
kopējām
raidstundām

Raidstundas
kopā

LTV7

2472

30,39 %

51

0,63 %

8134

LTV1

2105

25,60 %

472

5,74 %

8221

KOPĀ

4577

27,98 %

523

3,2 %

16355
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2021. gadā turpinājās informatīvi dokumentālo un izklaidējošo raidījumu nodrošināšana ar
subtitriem – šie raidījumi ir “Ielas garumā”, “Province”, “Cytaidi latviskais”, dokumentālo filmu
cilkls “Latvijas Kods”. Ar subtitriem rādīti jauni raidījumi, piemēram, “Zaļgalvis”, “Īstās latvju
saimnieces” jaunākā sezona, raidījumi “Klausītājs”, “Literatūre”, “Meža stāsti” utt. Arī 2021. gadā
ēterā ar surdotulkojumu raidītas Dienas ziņas, Kultūras ziņas un Sporta ziņas.
2021. gadā ar subtitriem tika rādīti vairāki jauni iepirktie seriāli, tostarp “Vikingi”, “Sazvērestība
zemūdenē”, “Asprātīgā sieviete”, kā arī pašmāju seriāls “Aģentūra” u.c. Tāpat ar subtitriem
nodrošināti vizuāli krāšņi dokumentālo filmu cikli, piemēram, “Ideālā planēta”, “Atlantijas
okeāns: četri gadalaiki”, “Viena planēta, septiņas pasaules” u.c.
2021. gadā surdotulkojums tika nodrošināts valsts svētku un sabiedriski nozīmīgu pasākumu
pārraidēm, tostarp pašvaldību vēlēšanām un to debatēm un LTV ēterā pārraidītajām ārkārtas
preses konferencēm saistībā ar Covid-19 aktualitātēm. 4. maija svētkos ar surdotulkojumu tika
pārraidīta Saeimas svinīgā sēde un militārā parāde no Daugavpils. Īpaši bagātīga programma
skatītājiem ar dzirdes traucējumiem tika nodrošināta valsts svētkos novembrī – 11. novembrī ar
surdotulkojumu varēja noskatīties Lāčplēša dienas dievkalpojumu un dienas ziņu
speciālizlaidumu, savukārt 18. novembrī – Rīta Panorāmas speciālizlaidumu, Saeimas svinīgo sēdi
un Brīvības pieminekļa izgaismošanas pasākuma tiešraidi. Papildus šajās dienās visas dienas
garumā varēja vērot dažādas filmas un raidījumus ar subtitriem.
Arī skatītāji ar dzirdes traucējumiem 2021. gada novembrī varēja izmēģināt spēkus Pasaules
diktāta latviešu valodā rakstīšanā, kas tika pārraidīts ar surdotulkojumu, savukārt Zīmju valodas
nedēļas ietvaros papildu jau ierastajām pārraidēm skatītājiem ar dzirdes traucējumiem bija
iespēja noskatīties raidījumu “Kultūrdeva” ar surdotulkojumu.
Ar surdotulkojumu 2021. gadā turpinājās arī raidījums “4. studija”. Interneta tiešraidēs varēja
vērot vairākus raidījumus ar surdotulkojumu, tostarp “Šodienas jautājums”, “Aktuālā intervija
1:1” un “Pasaules panorāma”, bet klāt nāca jauni raidījumi ar surdotulkojumu – žurnālista Jāņa
Dombura diskusiju raidījums “Kas notiek Latvijā?”, Latvijas Radio raidījums “Krustpunktā” un
svētdienu dievkalpojumi.
Skatītājiem ar dzirdes traucējumiem, kuri nepagūst noskatīties savus iemīļotos raidījumus vai
filmas, ir iespēja tos noskatīties pēc tam, internetā, LTV mājaslapā ltv.lsm.lv, sadaļā
“Nedzirdīgajiem”. Šajā vietnē tiek ievietoti visi raidījumi, filmas un seriāli, kas ēterā vai internetā
vērojami ar subtitriem un surdotulkojumu.

Privātuma politika
2020.gadā LTV ir apstiprinājusi Privātuma politiku, kuras mērķis ir sniegt informāciju datu
subjektiem par Televīzijas veikto personas datu apstrādes principiem. Ar personas datiem
Latvijas Televīzija saprot jebkāda veida informāciju par identificētu vai identificējamu fizisku
personu.
Latvijas Televīzijas gadījumā pats būtiskākais bija saprast un definēt, kuri apstrādātie dati tiek
izmantoti žurnālistikas mērķiem un kuri nē.
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Privātuma politika atrodama LTV mājas lapā
7.3.

Produktu kvalitāte jeb atbildība par produktu

Uzsākot integrētā satura tematisko uzskaiti 2021. gadā, spilgti iezīmējās reģionu līdzsvarotas
atainošanas komplicētība. LTV un LSM satura specifika – ziņu un informatīvā satura īpatsvars no
kopējā satura piedāvājuma ir ap 60 % un tādējādi satura epicentrā
ir aktuālie notikumi/procesi, kam raksturīga centralizācija (Rīga) no
vienas puses un nejaušības raksturs, reģionālais fragmentārisms, ko
nav iespējams iepriekš proaktīvi plānot un paredzēt. Vienlaikus,
apzinot to saturu, kas ir plānveidīgi un mērķtiecīgi plānojams, tika
akcentēti tādi mazāk atainotie reģioni kā Zemgale un Kurzeme,
veidojot īpašus kultūrvēsturiskus dokumentālos ciklus “Iekodies
Zemgalē”, “Neatklātā Kurzeme”. Īstenoti arī ilglaicīgie projekti
“Province”, “Meža stāsti, “Zemes stāsti”, “Īstās latvju saimnieces”
ar uzdevumu maksimāli reprezentēt visu Latvijas reģionu
iedzīvotājus.
Bērniem, pusaudžiem un jauniešiem domātā satura apjoms katru
gadu tiek kāpināts gan lineārajās, gan digitālajās platformās, tādējādi atļaujot veicināt gan satura
daudzveidību, gan tā pieejamību. 2021. gadā tika izveidots vairāk oriģinālsatura nekā tika plānots.
Sadarbībā ar Latvijas neatkarīgajiem producentiem un kopražojuma iespējām bērniem veltītā
satura klāsts tika papildināts ar tādiem projektiem kā “Sazīmē profesiju”, “Viens, divi gatavs”,
“Urga Urda”, “Ralfs gatavo”, “Dardarija”, “Emī un Rū”, “Literatūre. Sākumskola”, “Tutas lietas”
u.tml. Būtisks jaunums – LTV veidots cikla projekts “Bardaks bēniņos”, kas tehnoloģiski
novatoriskā un saturiski atraktīvā veidā bērniem māca kā vienmēr nebūt perfektiem un
nebaidīties būt atšķirīgiem, dabiskiem un cilvēcīgiem. Noskaidrot lielās patiesības un rūpēties par
mazajiem dzīves priekiem.
2021. gadā pandēmijas ietekmē saturs par un ap diasporu jeb ārpus Latvijas dzīvojošajiem Latvijas
valsts piederīgajiem saturiski pārsvarā fokusējās uz sadzīves, veselības, izglītības, ceļošanas,
valodas/tradīciju uzturēšanas u.tml. jautājumiem Covid-19 apstākļos. Diasporu pārstāvji aktīvi
dalījās pieredzē, turklāt attālinātās saziņas paplašinātās iespējas diasporas jaunākajai paaudzei
ļāva ar pilnu jaudu piedalīties arī Latvijas kultūras dzīves lielākajā notikumā – XII Skolu jaunatnes
dziesmu un deju svētkos – ar pašu veidotajiem priekšnesumiem un vēstījumiem no visas pasaules.
Saturs tika nodrošināts vairākās platformās: LTV1 un LTV7, lsm.lv, replay.lv, 16+.
Mazākumtautību reprezentācijas un satura iesaistes paplašināšanas nolūkos 2021. gada septembrī
tika uzsākts mazākumtautību multimediālās platformas rus.lsm.lv darbs, kas portāla un sociālo
mediju ietvaros plaši ziņo par notikumiem Latvijā un pasaulē, nodrošina analītisku un pētniecisku
saturu mazākumtautību valodās. Digitālo platformu priekšrocība ir plašas interakcijas iespējas,
ko mazākumtautību auditorija arī aktīvi izmanto, komentējot un vērtējot esošo saturu, iesakot
jaunus satura tematus un formātus.
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Visas pasaules cīņa ar vīrusa COVID-19 izplatību un tā postošajām sekām, viennozīmīgi noteica
to, ka veselība kā temats un aktuālākais satura virziens dominēja visos satura žanros visās
platformās un kanālos. Papildus tiešai pandēmijas tematikai, visaptveroši tika skatīti veselības
profilakses, imunitātes, rehabilitācijas un specifiski dažādu sabiedrības grupu veselības jautājumi.
2021. gada oktobrī LTV1 satura piedāvājumu papildināja raidījums “Vienā ritmā”. Rīta
vingrošanas mērķis ir uzlabot sabiedrības veselības līmeni, uzrunāt un iedvesmot mazkustīgo
Latvijas sabiedrības daļu un parādīt, ka sportot var arī vienkāršā, visiem pieejamā un pareizā
veidā. LTV1 un LTV7 raidījumu saraksti aplūkojami pielikumos nr. 3 un nr. 4.
Papildus regulārajos cikla raidījumos “4. studija” un “Province” iekļautajam saturam par cilvēkiem
ar invaliditāti un saistītajām tematikām, projekts “Dod pieci!” 2021. gadā uzskatāms par
nozīmīgāko, ietekmīgāko un visplašāko rezonansi sasniegušo satura projektu minētajā tematikā.
Nedēļas garumā 24/7 labdarības maratons tiešraides režīmā ar intervijām, sižetiem, ekspertu un
speciālistu komentāriem iezīmēja problemātiku, raksturoja situāciju sadzīvē, veselības aprūpē,
apkārtējā vidē, kultūrā, sportā, taču pats galvenais – sabiedrība tieši un nepastarpināti dzirdēja
pašu cilvēku ar invaliditāti viedokļus, problēmas raksturojumus, atziņas un konkrētus
priekšlikumus, kas būtu darāms, lai uzlabotu situāciju un nodrošinātu pilnvērtīgu integrāciju
sabiedrībā.
Līdztekus sporta notikumu translācijām, sporta aktuālajai informācijai un analītikai, 2021. gadā
tika izveidots jauns digitāls podkāsta formā veidots raidījums (pieejams arī lineārajā TV kanālā
LTV7 ) “Sporta studija. Aizkulises”, kas ne tikai neaprobežojas ar sporta jēdziena paplašināšanu
”profesionāls vs amatieru jeb tautas sports”, bet arī skata jebkādu sportisko aktivitāšu ietekmi
uz veselību, sociālos aspektus, pieejamību u.tml.
LTV redakcijas, ZD un LSM ik dienu nodrošina līdzsvarotu un kvalitatīvu saturu ziņu, debašu,
interviju un diskusiju veidā. LTV1 ir vairāki ziņu izlaidumi dienā: “Rīta Panorāma”, “Dienas ziņas”,
“Panorāma”, “Nakts ziņas”, “Sporta ziņas” un ”Kultūras ziņas”, Rus.LSM.lv ziņas krievu valodā
LTV7, pētnieciskie raidījumi “De Facto”, “Aizliegtais paņēmiens”, “Kultūršoks”, ikdienas
diskusiju raidījums “Šodienas jautājums”, sociālās tematikas raidījums “4. studija”, interviju
raidījums “1:1”. 2021. gadā informatīvo raidījumu klāstu papildināja diskusiju raidījums par
aktuālākajiem notikumiem un procesiem Latvijā, pasaulē “Kas notiek Latvijā?”. Raidījums –
diskusija ir gan kā regulāra iknedēļas diskusija LTV1, gan LSM portālā speciālo izlaidumu veidā.
Tādējādi ir stiprināts un palielināts analītiskā satura īpatsvars, arī tā kvalitāte LTV lineārajās un
digitālajās platformās.
ZD un LSM redakcijas nodrošināja neitrālu un objektīvu Pašvaldību vēlēšanu perioda un rezultātu
atspoguļojumu dažādos formātos un platformās. Diskusiju, interviju un debašu veidā Pašvaldību
vēlēšanu projektos piedalījās politisko partiju pārstāvji, nozaru eksperti, politikas eksperti un citi.
Pirmo reizi LTV rīkoja debates par katru no pašvaldībām, papildus tika rīkotas tematiskās
debates, dokumentētas pašvaldības priekšvēlēšanu periodā un, protams, tika veidots plašs
vēlēšanu dienas atspoguļojums, kā arī nodrošināta velēšanu rezultātu analīze.
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Pašvaldību vēlēšanu kontekstā nu jau tradicionāli vēlēšanām veltīts saturs tika veidots arī jauniešu
platformai 16+. Satura mērķis – ieinteresēt jauniešus
piedalīties politiskajos procesos, saredzēt savu ietekmi
pilsoniskas sabiedrības veidošanā un aktualizēt tieši
jauniešiem interesējošas tēmas, to problemātiku.
Lai mērķtiecīgi un ilgtermiņā ar Latvijā veidotu saturu
uzrunātu Latvijā dzīvojošos mazākumtautību pārstāvjus un
veicinātu viņu piederību Latvijai, 2021. gada septembrī,
apvienojot LSM un LTV krievu valodas ziņu redakcijas tika
izveidota viena redakcija. Zem zīmola Rus.LSM.LV
multimediālas platformas un sociālo mediju ietvaros ik dienu
tiek veidots un izplatīts saturs Latvijas mazākumtautību
auditorijai – ziņas, analītika, diskusijas, dzīvesstils, pētniecība, sports, dokumentālie projekti.
Apzinoties Latvijas sabiedrisko mediju misiju, vērtības un uzdevumus, LTV un LSM saturiskajā
piedāvājumā Latvijas kultūra, kultūras mantojums, kultūras notikumu un procesu atspoguļojums
ir klātesošs jebkurā kanālā un platformā,
neraugoties uz tā pozicionējumu un mērķa
auditoriju. Papildus vērienīgam Dziesmu un
deju svētku atspoguļojam, kā arī ietilpīgam
veikto ierakstu sarakstam, tapušas vairākas
dokumentālās filmas un ik nedēļu top vairāki
kultūras tematikai veltīti raidījumi: “Kultūras
ziņas”, “Kultūršoks”, “Kultūrdeva”, “Ielas
garumā”.
Pirmo reizi Latvijas Televīzija arī pārraidīja VII Pasaules diktātu latviešu valodā. Šis pasākums
savulaik sācies kā privāta iniciatīva un sešu gadu laikā izvērsies par pasaules mēroga projektu. Tā
mērķi ir attīstīt latviešu valodas rakstītprasmi, veicināt cieņu pret dzimto valodu jau no bērnības,
veidot ciešāku saikni ar ārzemēs dzīvojošiem latviešiem, saliedēt sabiedrību un aicināt
cittautiešus labāk apgūt latviešu valodu.
Latgaļu valodā 2021. gadā realizēts raidījumu cikls “Cytaidi latviskais. Kaimiņi”, kas pievērsās
Latgales daudznacionālās vides izpētei pierobežā Piedrujā un Vecslabadā. Šajos stāstos bija
iespēja gan uzzināt reģiona vēstures spilgtākos mirkļus, iepazīt cilvēkus, kuru senči ir poļi un
baltkrievi, gan uzzināt, kas mainījies, kopš, piemēram, Piedruja kļuvusi par ES austrumu robežas
tālāko punktu, un, protams, ieraudzīt Latgales dabas krāšņumu. Papildus tam LTV1 pirmo reizi
tika pārraidīta latgaliešu kultūras gada balva “Boņuks 2020”.
Lībiešu kultūras mantojums un valodas lietojums tika aktualizēts vairāku kultūrpolitikai veltītu
projektu ietvaros, taču īpaša uzmanība tika pievērsta raidījumā “TE!”. Projekts ar reālistisku, bet
pozitīvu stāstu palīdzību veicina valstiskuma un piederības sajūtas aktivizēšanu, Latvijas vietējo
resursu, cilvēku, notikumu novērtēšanu un godināšanu. 2021. gadā raidījums “Te!” tika veltīts
lībiešu tematikai. Tika pētīta pagātne un vēstures fakti, sekojot Līvu krasta bāku stāstiem.
Meklētas saknes vietvārdiem un pētīts, kādi būs nākotnes lībieši.
55

Latvijas Televīzija
2021

Ilgtspējas pārskats

Saistībā ar jaunradi, LTV jau tradicionāli demonstrē jauno kino režisoru filmas un īsfilmas LTV1
un LTV7, un kultūras satura formāti ir platforma informācijai un sevis iepazīstināšanai ar
jaunajiem māksliniekiem radošajās industrijās.
Jauna informācija, jaunas zināšanas,
izpratnes veicināšana un izziņa
faktiski ir jebkura satura projekta
stūrakmens. Izziņa un zināšanas
īpaši tiek akcentētas bērnu,
pusaudžu un jauniešiem veltītā
saturā. Jebkuram projektam, kas
veltīts konkrētajai mērķauditorijai,
uzdevums ir izglītot un iesaistīt –
“Gudrs, vēl gudrāks”, “Bardaks
bēniņos”, “Mūziķene”, “Sazīmē
profesiju”, “Ralfs gatavo”, “Emī un Rū”, “Tutas lietas”, “Urga Urda”, “Dardarija” jauniešu projekti
“Ārā” un “Virtuve bez kāposta” kā arī daudzi citi. Satura veidošanā tiek iesaistīti arī paši bērni,
pusaudži un jaunieši, tādējādi rosinot uzņēmību, jaunas zināšanas un vēlmi piedalīties.
Plašākai sabiedrībai izziņas, tiesību, finanšu un mediju pratības, dabas un citu tematiku atainojums,
kas tieši un netieši paplašina redzesloku un zināšanas bija šādi satura projekti: “Revidents”,
erudīcijas spēle “Veiksme. Intuīcija. Prāts”; “Tas notika šeit”, “Te!”, “Lielās patiesības”,
“Aizliegtais paņēmiens”, “Vides fakti”, “Zaļgalvis”, “Pa straumei”, atsevišķas dokumentālās filmas
par moderno tehnoloģiju ietekmi uz mūsu paradumiem, dzīves stilu, vēsturisko notikumu analīze
dokumentālajās filmās par Atmodas laika notikumiem u.tml. LTV mērķis ir piedāvāt auditorijai
daudzveidīgu un augstā profesionālā līmenī sagatavotu raidījumu programmu, kurā tiek
pārstāvētas visas mūsu sabiedrības intereses, stiprināta sabiedrība kopumā un veicināta
savstarpējā izpratne, zināšanas, tolerance, saliedētība,
Katras industrijas pamatā, arī radošuma un inovāciju kontekstā, ir cilvēki, kuri nav baidījušies
riskēt, ir uzņēmīgi, spēj radoši darboties, apgūt jaunas nodarbes un zināšanas. Viena no LTV un
LSM redakciju satura prioritātēm ir atklāt un atspoguļot tādus cilvēkus un nodarbes, kuri ar savu
piemēru spēj iedrošināt un iedvesmot arī citus. Neraugoties uz ļoti atšķirīgo cilvēku piederību
kādam reģionam, nozarei, tautībai, izpratnei un vērtībām, sabiedriskais medijs ilgtermiņā un
konsekventi portretējis visdažādākos Latvijas sabiedrības pārstāvjus, aicinot arī pārējos
uzņemties iniciatīvu un vairāk darīt pašiem. Papildus aktuālās informācijas klāstam, kā būtiskākie
šajā jomā jāizceļ raidījumi “Province”, “Gudrs, vēl gudrāks”, “Zemes stāsti”, “Meža stāsti”, “Te!”,
“Zaļgalvis”, “Padoms bez maksas”, “Īstās latvju saimnieces”, “Aculiecinieks”, “Kultūrdeva”,
“Kultūrdobe”, “Dardarija” un “Amatieris” .
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Vienlaikus arī LTV un LSM kā radošās industrijas sastāvdaļa satura izveidē, atspoguļojumā un
izplatīšanā veido arvien jaunus un radošus veidus kā uzlabot satura kvalitāti un satura
sasniedzamību. Lai arī pandēmijas apstākļos ik dienas nācās būt radošiem, lai turpinātu veidot
saturu ārkārtas apstākļos un ierastās prakses vietā rastu jaunus risinājumus, kā nozīmīgākais
paraugs jaunu inovāciju izmantošanā 2021. gadā jāmin projekts “Bardaks bēniņos”, kur līdzās
bērnu varoņiem darbojas tehnoloģiski sarežģīti veidoti, pilnībā animēti tēli - radošām idejām un
emocijām pilnā Burka, ar aso prātu un mēli
apveltītā Adata, pasaulei, mūzikai un ziņām
atvērtais Radio, kā arī mazliet noputējušais un
vientuļais Zābaks.
Jāpiemin, ka netradicionālā, iepriekš neparedzētā
veidolā nācās risināt XII Skolu jaunatnes dziesmu
un deju svētku iespējamo atspoguļojumu. Covid 19 izplatība būtiski ierobežoja svētku norisi, tāpēc
par svētku skatuvi pirmo reizi vēsturē kļuva LTV
kanāli un platformas , kuru ietvaros tika kombinēta svētku norise reģionos, ārpus Latvijas un
LTV studijā.

Mārketinga un komunikācijas stratēģija
Latvijas Televīzijas zīmols 2021. gadā gan komunikācijā, gan produktu mārketingā turpināja
stiprināt LTV saukli “Latvijas Televīzija vienmēr ar jums”.
Lai gan 2021. gads pagāja pandēmijas un ārkārtas situācijas apstākļos, LTV pārliecinoši īstenoja
vērienīgus investīciju un satura projektus, līdz ar to LTV Mārketinga un komunikācijas stratēģija
paredzēja izcelt LTV radītās pārmaiņas, lielos notikumus.
2021. gada pirmajā pusē, kad klātienē pasākumus atkal nebija iespējams apmeklēt, visi lielie
notikumi tika pielāgoti televīzijas formātam, primāri domājot par skatītājiem pie ekrāniem.
Daudz izaicinājumu radīja ne tikai nepieciešamība nodrošināt drošus pasākumu ierakstus, bet arī
komunicēt par to ar skatītājiem. Maijs nesa ilgi gaidītu notikumu – jaunā LTV Programmu izlaides
kompleksa palaišanu. Komunikācijā tika uzsvērts, ka sperts liels un nozīmīgs solis, lai būtiski
palielinātu LTV satura pieejamību HD kvalitātē, vienlaikus nodrošinot televīzijas darbības
nepārtrauktību. Pavasaris un vasaras sākums tika pavadīts Eirovīzijas, Pasaules čempionāta
hokejā, Pašvaldību vēlēšanu, olimpisko spēļu Tokijā zīmē. Taču lielo notikumu sezona nebūt vēl
nebeidzās – vasarā un rudenī LTV kļuva par XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku
īpašo skatuvi – praktiski vienīgo vietu, kur sabiedrība teju divu mēnešu garumā varēja redzēt un
līdzi just svētku norisēm.
Tāpat arī 2021. gadā LTV Mārketinga un komunikācijas stratēģijā būtiska loma bija LTV Ziņu
dienesta, informatīvā un analītiskā satura spēka un sabiedriskās nozīmības izcelšanai. Rudens
sezona tika uzsākta ar LTV jaunās Ziņu studijas atklāšanu, komunikācijā uzsverot, ka
sabiedriskais medijs mainās līdzi laikam, radot mūsdienīgu, pasaules standartiem atbilstošu
studiju, kura ir absolūta nepieciešamība, lai spētu sabiedrībai piedāvāt visaugstākās kvalitātes
saturu. Studijā šobrīd vienkopus tiek uzņemtas visas 12 LTV Ziņu dienesta veidotās ziņas un
raidījumi.
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Būtiska informatīvā satura stiprināšanas, kā arī digitālo kanālu attīstīšanas daļa bija arī jaunās
mazākumtautību multimediju platformas RUS.LSM atklāšana. Izaicinājums – komunikācijā uzsvērt
atbalstu Latvijas informatīvās telpas un mazākumtautību piederības sajūtas stiprināšanai.
RUS.LSM vienkopus jaunā formātā un kvalitātē ir skatāms, klausāms un lasāms LTV un
sabiedrisko mediju portāla LSM, kā arī Latvijas Radio 4 saturs mazākumtautībām.
LTV 2021. gadā mainījās pati un radīja pārmaiņas, saglabājot svarīgākās vērtības: atbildību,
neatkarību un izcilību. LTV ieviesa inovatīvus vizuālos un tehnoloģiskos risinājumus, lai vēl
veiksmīgāk informētu, izglītotu, izklaidētu un iedvesmotu skatītājus.
Vairāk informācija par Satura jeb produktu kvalitāti – Sabiedriskā pasūtījuma izpildes atskaitē.

8. 2022.gada mērķi un uzdevumi
1.
2.
3.
4.

Pilnveidot ilgtspējas pārskatu (saturu), izskatīt iespēju piesaistīt ārēju revidentu 2022.gada
pārskata auditēšanai.
Pilnveidot sadarbību ar piegādātājiem, to iesaisti lēmumu pieņemšanā, sekmēt attīstību.
Turpināt paplašināt produktu un pakalpojumu grupas, kurām piemēro “zaļo iepirkumu”.
Izstrādāt mehānismus brīvprātīgā darba atbalstam.

Vides Mērķi 2022.gadam
5.
6.

7.
8.
9.

Elektroenerģija. Samazināt elektroenerģijas patēriņu līdz 2020.gada līmenim, atsevišķi
reģistrēt nomnieku patērēto elektroenerģiju un ūdeni, kur tie tiek uzskaitīti.
Siltumenerģija. Saskaņā ar veiktajiem aprēķiniem un pamatojoties uz Būvniecības valsts
kontroles birojam sniegto ikgadējo ziņojumu, rast iespējas paaugstināt ēkas
energoefektivitāti..
Sadzīves atkritumu apjoms. Turpināt samazināt sadzīves atkritumu apjomu attiecībā pret
2021.gadu, palielinot sašķiroto atkritumu apjomu.
Papīra patēriņš. Turpināt samazināt papīra patēriņu, palielināt elektronisko dokumentu
īpatsvaru par 10%
Degvielas patēriņš. Noturēt vidējo degvielas patēriņu uz 100 km 2020.gada līmenī.

10.

9. Izmantotie avoti
Latvijas Televīzijas 2021.gada pārskats (auditori SIA “Baltic Audit”), vēl nav apstiprināts.
Pārskats par 2021.gada sabiedriskā pasūtījuma izpildi
Latvijas Televīzijas vidēja termiņa stratēģija 2020.-2022.
Iekšējie normatīvie dokumenti, informācija, statistika
Bildes un materiāli no LTV sociālo tīklu kontiem
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10. GRI atbilstības tabula
Indikators Apraksts/ Nosaukums
Universālie indikatori
GRI 101 Vispārējie ziņojuma veidošanas principi (Foundation)
101-1
Ieinteresēto pušu iekļaušana
101-2
Ilgtspējas konteksts
101-3
Būtiskuma faktors
101-4
Pilnīgs saturs
101-5
Precīza un detalizēta informācija
101-6
Līdzsvarota informācija
101-7
Skaidra informācija
101-8
Salīdzināma informācija
101-9
Uzticama informācija (dati un to analīze)
101-10
Savlaicīgums. Ziņojumi ir regulāri un laikā
GRI 102 Vispārējā informācija (General Disclosures)
Uzņēmuma profils
102-1
Uzņēmuma nosaukums
102-2
Darbība, zīmoli, produkti, pakalpojumi
102-3
Atrašanās vieta, adrese
102-4
Darbības vieta
102-5
Juridiskais statuss
102-6
Tirgi, kuros darbojas
102-7
Uzņēmuma mērogs
102-8
Informācija par darbiniekiem u.c. nodarbinātajiem
102-9
Piegādes ķēde
102-10
Būtiskas izmaiņas uzņēmumā un piegādes ķēdē
102-11
Piesardzības principi jeb pieeja
Precautionary Principole or approach
102-12
Ārējās iniciatīvas
102-13
Dalība organizācijās
Stratēģija
102-14
Augstākā līmeņa vadītāja paziņojums
102-15
Būtiskākās ietekmes, riski un iespējas
Ētika un godīgums
102-16
Vērtības, principi, standarti un uzvedības normas
102-17
Mehānismi attiecībā uz bažām par ētiskiem aspektiem
Pārvaldība
102-18
Pārvaldības struktūra
102-19
Deleģējošā iestāde
102-20
Izpildvaras atbildība par būtiskiem aspektiem
102-21
Konsultācijas ar ieinteresētajām pusēm par būtiskiem
aspektiem
102-22
Augstākās pārvaldes struktūras
102-23
Augstākās pārvaldes struktūras vadītājs
102-24
Augstākās pārvaldes atlase, nominēšana un izvēle
102-25
Interešu konflikts
102-26
Augstākās pārvaldes loma mērķu, vērtību un stratēģijas
noteikšanā
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Lapa/ komentārs

Indikatori nosaka vispārējos
pārskata (ziņojuma)
veidošanas principus. Tiek
ņemti vērā visā pārskatā.

Indikatori nosaka pārskata
(ziņojuma) kvalitāti. Tiek
ņemti vērā visā pārskatā.

5
5, 6
5
5
5
5, 6, 23, 24, 25, 26
5
10, 11
6, 7, 8
4
16, 17, 18, 37, 38, 39
16
2, 3
13, 14, 17, 18, 19, 20, 21,
22
13, 14, 15, 16
12, 13
8, 9, 10
5
8, 9, 14, 15, 21, 22, 23
13, 14
5, 8, 9, 10
5, 8, 9, 10
5, 8, 9, 10, 13, 14
12, 13
8, 9, 14, 15
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102-27
102-28
102-29

Kolektīvās zināšanas par augstāko pārvaldības struktūru
Augstākās pārvaldības struktūras darbības novērtējums
Ekonomiskās, vides un sociālās ietekmes noteikšana un
pārvaldība
102-30
Risku pārvaldības procesu efektivitāte
102-31
Ekonomisko, vides un sociālo jautājumu pārskatīšana
102-32
Augstākās pārvaldības struktūras loma ilgtspējas ziņošanā
102-33
Ziņošana par kritiskām problēmām
102-34
Kritisko problēmu raksturs un kopējais skaits
102-35
Atlīdzības politika
102-36
Atlīdzības noteikšanas process
102-37
Ieinteresēto pušu iesaistīšana atalgojuma noteikšanā
102-38
Kopējais kompensāciju koeficients
102-39
Gada kopējās kompensācijas koeficienta pieaugums %
Ieinteresēto pušu iesaiste
102-40
Ieinteresēto pušu uzskaitījums
102-41
Koplīgumi
102-42
Ieinteresēto pušu definēšana
102-43
Pieeja ieinteresēto pušu iesaistīšanai
102-44
Būtiskākās tēmas un bažas
Ziņošanas prakse
102-45
Konsolidētajos finanšu pārskatos iekļautās vienības
102-46
Ziņojuma tēmu un satura definēšana
102-47
Materiālie jeb finanšu temati
102-48
Informācijas korekcijas
102-49
Izmaiņas ziņojumos
102-50
Ziņošanas periods
102-51
Pēdējā ziņojuma datums
102-52
Ziņošanas cikls
102-53
Kontaktpunkts jautājumiem par ziņojumu
102-54
Prasības par ziņošanu saskaņā ar GRI Standartiem
102-55
GRI satura indekss
102-56
Ārējs novērtējums
GRI 103 Vadības pieeja
103-1
Būtiskās tēmas un to robežu skaidrojums
103-2
Pārvaldības pieeja būtiskajām tēmām
103-3
Vadības pieejas novērtējums
Specifiskie indikatori
GRI 200 Ekonomikas indikatori
201
Ekonomiskais sniegums
202
Tirgus attiecības
203
Netiešā ekonomiskā ietekme
204
Iepirkumu prakse
205
Pretkorupcija
206
Negodīga komercprakse
GRI 300 Vides indikatori
301
Materiāli
302
Energoefektivitāte
303
Ūdens un notekūdeņi
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5, 8, 9, 10, 13, 14
8, 9, 10, 13, 14
11, 12, 23
19, 20, 21, 22
23
8, 9, 13, 14
8, 9
33, 34, 35
33, 34, 35
13, 14, 33, 34
13, 14
13, 14, 27, 28, 29, 30, 31,
32, 33, 34
11, 12, 13, 14, 22
13, 14
14, 15, 16
5, 23
4
4
4
4
4
4
4
4
4
59, 60, 61
4
Indikatori tiek ņemti vērā
katrā pārskata (ziņojuma)
tēmā

23
39-51
25, 26
25, 26
12, 13
12, 13, 26, 27
25, 26, 27
25, 26, 27
25, 26, 27
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304
Bioloģiskā daudzveidība
305
Emisijas
306
Notekūdeņi un atkritumi
307
Atbilstība vides prasībām
308
Piegādātāju vides novērtējums
GRI 400 Sociālie indikatori
401
Nodarbinātība
402
Darbinieku/ vadības attiecība
403
Darba drošība un aizsardzība
404
Apmācības un izglītība
405
Dažādība un vienlīdzīgas iespējas
406
Diskriminācija
407
Tiesības veidot vai iestāties organizācijās
408
Bērnu nodarbināšana
409
Piespiedu nodarbināšana
410
Drošības prakse
411
Pamatiedzīvotāju tiesības
412
Cilvēktiesību novērtējums
413
Vietējā kopiena
414
Piegādātāju sociālais novērtējums
415
Sabiedriskā kārtība
416
Klientu veselība un drošība
417
Mārketings un zīmolvedība
418
Klientu privātums
419
Sociālekonomiskā atbilstība
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Nav attiecināms uz LTV
Nav attiecināms uz LTV
25, 26, 27
26
26
27-31
27, 28
35, 36
36, 37
36
36
31, 36
Nav attiecināms uz LTV
Nav attiecināms uz LTV
31, 35, 36
36
37 – 53
37
40, 41, 42, 43
38 – 52
52-53
-

