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Korporatīvā sociālā atbildība (KSA)
Latvijas Televīzijā
2014

LTV sāk strādāt
pie KSA
pamatnostādnēm
Darba grupa
vienojas par
kopēju izpratni
par KSA, definē
ietekmes puses
un mērķi

2015

2016

LTV piedalās
Ilgtspējas
indeksa
iniciatīvā, veicot
pašnovērtējumu
un iekļūst
bronzas
kategorijā

Atkārtota dalība
Ilgtspējas indeksa
iniciatīvā

2017

Ilgtspējas indeksa
iniciatīvā iekļūst
sudraba kategorijā

Izstrādāta KSA
politika un vidēja
termiņa stratēģija

Izstrādāta vides
politika, ieviesta
vides pārvaldības
sistēma

KSA mērķi
2017.gadam

Publicēta stratēģija
Pamatprincipi
sadarbībai ar
trešajām personām
KSA mērķi
2018.gadam

Korporatīvā sociālā atbildība (KSA)
Latvijas Televīzijā
2018

Ilgtspējas indeksa
iniciatīvā saglabā
sudraba kategoriju

Tiek uzturēta vides
politika un vides
pārvaldības
sistēma
Personāla
profesionālās
pilnveides politika
KSA mērķi
2019.gadam

2019

2020

2021

Ilgtspējas indeksa iniciatīvā
Ilgtspējas indeksa iniciatīvā Ilgtspējas indeksa iniciatīvā
tiek saglabāta zelta kategorija tiek saglabāta zelta kategorija
iekļūst zelta kategorijā
Joprojām sekmīgi tiek
uzturēta vides politika un
vides pārvaldības sistēma

Joprojām sekmīgi tiek
uzturēta vides politika un
vides pārvaldības sistēma

Joprojām sekmīgi tiek
uzturēta vides politika un
vides pārvaldības sistēma

Trauksmes celšanas iekšējā
kārtība

LTV satura profesionālās
uzraudzības sistēmas
nolikums

Apstiprinātas vadlīnijas satura
un paziņojumu veidošanai un
izvietošanai sabiedrisko
mediju programmās un
pakalpojumos

KSA mērķi 2020.gadam

Apstiprināta vidēja termiņa
darbības stratēģija 2020.2022.gadam
Apstiprināta LTV digitālo
kanālu stratēģija

KSA mērķi 2022.gadam
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STRATĒĢIJA
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.
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STRATĒĢIJA/ TIRGUS ATTIECĪBAS
• Latvijas Televīzija 2021.gadā septīto reizi piedalījās “Ilgtspējas
indeksa” iniciatīvā, jau trešo gadu pēc kārtas saglabājot zelta
kategoriju. Ilgtspējas indekss ir stratēģisks vadības instruments, kas
balstīts uz starptautiski atzītas metodoloģijas, palīdzot Latvijas
uzņēmumiem diagnosticēt savas darbības ilgtspēju un korporatīvās
atbildības līmeni.
• Apstiprinātas vadlīnijas satura un paziņojumu veidošanai un
izvietošanai sabiedrisko mediju programmās un pakalpojumos.
• 2021.gada sākumā resertificētas un joprojām aktīvi tiek
uzturētas ISO 14001:2015 un ISO 50001:2018 standartu sistēmas,
resertificēšanas audits veikts 02.02.2021.
• Turpinās e-pastu un zvanu (tai skaitā sūdzību un ieteikumu)
uzskaite, apkopošana un analīze.
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PRODUKTU KVALITĀTE/ SASNIEGUMI
• Latvijas Žurnālistu asociācijas Izcilības balvu kategorijā «Intervija/apraksts» saņēma LTV
dokumentālā filma «Netīrā zona». Kategorijā «Jaunie formāti» apbalvotas LTV Ziņu
dienests un producentu kompānijas BuzzDivision komandas par Rīgas domes ārkārtas
vēlēšanu debatēm platformā «16+». Arī Eiropā atzinīgi novērtētas Latvijas Televīzijas
priekšvēlēšanu debates jauniešiem

• Ārkārtējās situācija laikā Latvijas Televīzija veikusi būtiskas pārmaiņas programmā.
Vērienīgās pārmaiņas primāri skar raidījumu “Panorāma”. Lai nodrošinātu vēl ātrāku
sabiedrības informēšanu un vēl saprotamāk izskaidrotu notiekošo Latvijā un pasaulē,
“Panorāma” ārkārtējās situācijas laikā sāksies jau plkst. 20.00 un būs garāka.
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PRODUKTU KVALITĀTE/ SASNIEGUMI
• Gaidot maestro Raimonda Paula 85.dzimšanas dienu, LTV tapa dokumentālā filma
“Mūžīgais dzinējs. Raimonds Pauls”.
• Laikā, kad kultūras dzīve teju pilnībā bija pārgājusi uz digitālo vidi, Latvijas Televīzija
piedāvāja iespēju baudīt koncertus televīzijas tiešraidē. Latvijas Televīzijas projekts
“Koncerts Z studijā” ļāva arī 2021.gadā skatītājiem “dzīvajā” vērot Latvijā populāru un
mīlētu mūziķu uzstāšanos, bet mūziķiem – sniegs iespēju uzstāties teju ierastos apstākļos.
• Latvijas Televīzijā tapa jauniešu seriāls platformai “16+”. Visi jaunieši, kuri piedalās
seriālā, ir bez iepriekšējas pieredzes, bet pieaugušo lomās iejūtas profesionāli aktieri.
Seriāla “Paliec negatīvs” sižets seko notikumiem kādā lauku muižā Covid-19 pandēmijas
laikā. Divi jauniešu kolektīvi – meiteņu volejbola komanda kopā ar savu treneri un zēnu
pūtēju ansamblis kopā ar diriģenti – ir devušies uz savām nometnēm, taču muižas
īpašnieka izklaidības dēļ ir sajaukti nometņu rezervācijas datumi un pārpratuma rezultātā
muižas numuriņos meitenes un zēni tiek salikti kopā uz vienu nakti.
• Gaidot izcilā komponista Imanta Kalniņa 80.jubileju, Latvijas Televīzijā tapa muzikāli
īsstāsti, kuros komponista ģimene, draugi un domubiedri dalījās savos vēstījumos par
meistara mūziku, leģendām un notikumiem, kas apvij viņa radītās dziesmas. Cikls
“Dziesmas ceļš. ImKa” bija skatāms no 15. līdz 25. maijam.
• No 19.maija Latvijas Televīzijas kanāli LTV1 un LTV7 lielāko kabeļoperatoru klientiem ir
pieejami augstas kvalitātes jeb HD izšķirtspējā. Tāpat HD izšķirtspējā LTV saturs redzams
sabiedrisko mediju satura atskaņotājā REPLAY.lv un portālā LSM.lv.
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PRODUKTU KVALITĀTE/ SASNIEGUMI
• Līdz ar nedēļas pirmo “Rīta panorāmu” skatītājiem atklāta jaunā Latvijas Televīzijas
Ziņu studija, kurā turpmāk vienkopus, jaunā vizuālā formātā un izcilā HD kvalitātātē taps
visi LTV Ziņu dienesta raidījumi. Pārmaiņas piedzīvo arī ziņu un raidījumu grafiskais un
muzikālais noformējums.
• Atklāta jaunā mazākumtautību multimediju platforma RUS.LSM, kurā turpmāk
vienkopus jaunā formātā un kvalitātē būs skatāms, klausāms un lasāms Latvijas
Televīzijas un sabiedrisko mediju portāla LSM, kā arī Latvijas Radio 4 saturs
mazākumtautībām.
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PRODUKTU KVALITĀTE/ SASNIEGUMI
• Latvijas Televīzijas eksperimentālā satura platformā “16+” 30.septembrī pirmizrādi
piedzīvoja pirmās divas jauniešu seriāla “Ierāmēts” sērijas. Stāsta centrā ir jaunā
aktiera Rūda Bīviņa atveidotais talantīgais puisis Arturs, kura mērķiem ceļā stājas ne
vien ģimene, bet, attīstoties notikumu gaitai, arī viņš pats, dzīšanās pēc atzinības un
statusa.
• Jaunākajā dokumentālajā stāstā “Pandēmijas bērni” LTV Ziņu dienesta komanda devās
Rīgas Dzemdību nama “netīrajā zonā” un piedalījās dzemdībās, kurās puisēnu pasaulē
laida ar Covid-19 inficējusies māmiņa.
• No 3.novembra Latvijas Televīzijā atgriezās Jāņa Dombura raidījums “Kas notiek
Latvijā?”. Sabiedrībai nozīmīgo diskusiju raidījums aicinās politiķus, amatpersonas,
dažādu jomu personības un lietpratējus iesaistīties diskusijās par lokāli, valstiski un arī
starptautiski būtiskiem jautājumiem. Sabiedrisko mediju portālā LSM.lv būs pieejami
arī raidījuma speciālizlaidumi un plašs “Kas notiek Latvijā?” informatīvais un
analītiskais saturs.
• Latvijas Televīzijā tapusi dokumentālā filma “Caur objektīva aci. Gunārs Cilinskis”
(2021), kuras režisors Guntis Lēmanis, scenārija autore un žurnāliste Ilze Strenga,
aptver visu leģendārā aktiera Gunāra Cilinska (23.05.1931.–25.07.1992.) mūžu.
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SABIEDRĪBAS ATBALSTS
• LTV viens no “Dod Pieci” rīkotājiem.
• Saturs nedzirdīgajiem
• Koncerts «Nāc līdzās Ziemassvētkos» notika Rīgā “Hanzas perona” koncertzālē,
“zaļajā režīmā” un ar skatītāju piedalīšanos. Uz skatuves kāpa talantīgie bērni un
jaunieši ar īpašām vajadzībām.
• Būtiski palielināts surdotulkojuma apjoms tiešraides vai atliktās tiešraides
raidījumiem.
• Kā ik gadu, par godu 18. novembrim LTV ēkas logi tiek noformēti valsts karoga
krāsās.
• Desmit darba devējiem tika pasniegta īpaša pateicība par ieguldījumu ģimenēm
draudzīgas sabiedrības attīstības veicināšanā. Latvijas Televīzija par ģimeniskajām
vērtībām ir iestājusies vienmēr – arī tālajos 1950.gados, par ko liecina bagātīgais
dažādām sabiedrības grupām, tostarp bērniem, paredzēto programmu klāsts. Tā ir
viena no pirmajām organizācijām, kuras ieguva statusu “Ģimenei draudzīga
darbavieta”. Turklāt tā ir saglabājusi šo statusu visu šo gadu garumā, jo uzstādījusi sev
visai augstus kvalitātes standartus iekļaujošas darba vides un satura nodrošināšanā.
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MEDIJU NOZARE
LTV piedalās nozarei būtisku jautājumu risināšanā, nozares attīstībā (dalība darba
grupās, diskusijās, ar nozari saistītās asociācijās u.tml.):
✓ Vairāki LTV darbinieki ir LŽA biedri un valdes locekļi:
http://www.latvijaszurnalisti.lv/biedri/
✓ LTV žurnāliste Odita Krenberga ievēlēta LŽA Ētikas komisijā:
http://www.latvijaszurnalisti.lv/sastavs/
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DARBINIEKI/DARBA VIDE
• Ģimenei draudzīgas darba vietas statuss jau 14 gadus!!!

Tiek sumināti darbinieki,
kuri nostrādājuši
LTV vairāk kā 25 gadus

LTV izcilību apbalvošanas
ceremonija.
Tajā tika sumināti LTV
Gada cilvēki un Gada
projekti.

C

15

DARBINIEKI/DARBA VIDE
• 2021.gadā tika veikts LTV darbinieku apmierinātības un iesaistes pētījums. Pētījumā
kopumā piedalījās 383 darbinieki, kas ir 77% no visiem uzrunātajiem LTV darbiniekiem.
Veikti telpu remonti un labiekārtošanas darbi:
➢ 2. studijas pieguļošo telpu atjaunošana un iekārtošana
➢ Darba un biroju telpu iekārtošana Gaismu tehnoloģiju nodaļā
➢ 4 jaunu video montāžas telpu izveide
➢ Drošības žalūziju uzstādīšana pie LTV galvenās ieejas
➢ Jauna gaisa kondicionieru sistēma 247.telpā
➢ Pirmā stāva pārseguma plaisas remonts
➢ Ūdens ievada pārbūve, atbilstoši normatīvo aktu prasībām
➢ Biroja telpu remonts
➢ Esošo gaismekļu nomaiņa uz LED
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VIDE
VSIA "Latvijas televīzija" integrētā vadības sistēma ir sertificēta kā atbilstoša
starptautiskajiem standartiem LVS EN ISO 50001:2018 un ISO 14001:2015.
Šis sasniegums ir VSIA "Latvijas televīzija"
darbinieku kopīgā darba rezultāts.
Tas apliecina, ka uzņēmums ir efektīvi strādājis,
lai attīstītu, uzturētu un nemitīgi pilnveidotu
kvalitātes vadības sistēmu.

DARBINIEKI/DARBA VIDE
• Tiešsaistē ir iespējams arī vērots Rīgas panorāmas no dažādiem skatu punktiem.
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VIDE
Elektroniski parakstīto dokumentu īpatsvara pieaugums 2021.gadā
Ilgtspējas indeksa rezultātu diagramma
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VIDE
➢ Aktualizēti atbildīgie par vidi un energoefektivitāti
➢ Formulēta Vides politika
➢ Apzināti LTV saistošie normatīvie akti
➢ Veikts vides aspektu un to būtiskuma izvērtējums
➢ Formulēti mērķi un uzdevumi 2022.gadam
➢ Izstrādātas rīcības
➢ Veikti darbinieku informēšanas pasākumi:
➢ Pilnveidota atkritumu šķirošana LTV
➢ Komunikācijai par vides jautājumiem turpina darboties
e-pasts vide@ltv.lv un forums iekšējā EDUS sistēmā
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SKATĪTĀJAM PAR VIDI
➢ Dokumentālās filmas par dabu, par vides aizsardzības jautājumiem
➢ Vides fakti
➢ Jautājumi raidījumā “Gudrs, vēl gudrāks”
➢ Ziņu dienesta sižeti, 4.studijas sižeti u.c.
➢ Uz LTV ēkas jumta uzstādīta kamera, kas ļauj jebkurā brīdī video tiešraidē
portālā LSM.lv paskatīties, kādi laikapstākļi valda Rīgā, kā arī priecāties
par skaisto Rīgas panorāmu. Skatīt šeit
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Korporatīvās sociālās atbildības (KSA) un ilgtspējas
projektu koordinatore Latvijas Televīzijā:
Ketija Frīdenberga - Šleija
Sekretariāta vadītāja
67200313
ketija.fridenberga@ltv.lv
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