Informācija par VSIA “Latvijas Radio” (Latvijas Radio) 2020.gadā veiktajiem
pasākumiem korupcijas riska novēršanai
Nr.p.k.

1.

2.
2.1.

2.2.

2.3.

Uzņēmuma darbības
Veiktie pasākums
joma/ darbību
kopums (process)
Rīcība ar finanšu Sagatavojot budžetu 2020.gadam, sākotnēji tika apzināts
līdzekļiem – budžeta un
apkopots
struktūrvienību
nepieciešamību
plānošana
saraksts. Saraksts tika izvērtēts atbilstoši uzņēmuma
izvirzītajām darbības prioritātēm un tā, lai tiktu sasniegti
sabiedriskajā pasūtījumā paredzētie mērķi un izpildīti
rezultatīvie rādītāji, ievērtējot lietderību un efektivitāti.
Latvijas Radio 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 oriģinālprogrammu klāstu piecos kanālos,
interneta portālā www.lsm.lv, kā arī sociālajos tīklos.
Latvijas Radio finansējuma avots ir valsts budžeta dotācija
sabiedriskā pasūtījuma nodrošināšanai. Papildus Latvijas
Radio
var
gūt
ieņēmumus
no
saimnieciskās
darbības, pieņemt dāvinājumus un ziedojumus, kā arī
izmantot
citus
normatīvajos
aktos
paredzētos finanšu avotus. Valsts budžeta dotācija
sabiedriskā
pasūtījuma
īstenošanai
katram
nākamajam gadam ir saglabājama vismaz iepriekšējā gada
apmērā.
Piešķirto budžeta līdzekļu racionāla izmantošana
Iepirkumu procedūru Tika veikti grozījumi Publisko iepirkumu komisijas
organizēšana
nolikumā.
Apstiprināts Iepirkuma plāns 2020.gadam.
Visa gada garumā tiek sekots līdzi izmaiņām iepirkuma
plānā.
Visi komisijas locekļi tiek informēti par aktualitātēm
Publisko iepirkumu jomā
Satura plānošana
Atbilstoši Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma
normām sabiedriskais pasūtījums ir sabiedrībai paredzēts
plašs un daudzveidīgs programmu kopums, kuru finansē
un uzrauga sabiedrība.
Sabiedrisko elektronisko
plašsaziņas līdzekļu galvenais uzdevums ir sabiedriskā
pasūtījuma programmu veidošana un izplatīšana.
Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes
(NEPLP) kompetence elektronisko plašsaziņas līdzekļu
jomā cita starpā 2020.gadā bija arī sabiedrības, plašsaziņas
līdzekļu profesionālo un izglītības institūciju pārstāvju
līdzdalības
nodrošināšana sabiedriskā pasūtījuma
veidošanā un izpildes uzraudzībā. NEPLP, konsultējoties
ar sabiedriskajiem elektroniskajiem plašsaziņas līdzekļiem,
apstiprināja Latvijas Radio programmu gada plānu.
Satura vērtēšana un Tika veikti grozījumi VSIA „Latvijas Radio” satura
jauno
raidījumu vērtēšanas nolikumā un sagatavots satura vērtēšanas plāns
ieviešana
2020.gadam, kā arī apstiprinātas atbilstošas redkolēģijas.
Tika izstrādātas un apstiprinātas Vadlīnijas par raidījumu
veidošanu VSIA „Latvijas Radio” priekšvēlēšanu

2.4.

2.5.

aģitācijas periodā pirms ārkārtas domes vēlēšanām Rīgā.
Tika izstrādāts un apstiprināts Pētnieciskās un
dokumentālās žurnālistikas starpkanālu darba grupas
Nolikums.
Jaunie raidījumi tika ieviesti saskaņā ar Jaunu raidījumu
apstiprināšanas kārtību.
Digitālā satura nodrošināšana notika atbilstoši Digitālās
komunikācijas un satura virzīšanas stratēģijai 2020.2022.gadam.
Satura projekti tika īstenoti atbilstoši Projektu vadības
nolikumam.
Satura kvalitātes uzlabošanas nolūkos tika izveidotas
redkolēģijas, kuru ietvaros notika jauno raidījumu
vērtēšana.
Personāla
vadības Tika veikts darbs pie darbinieku novērtēšanas, atbilstoši
procesi
iekšējiem normatīviem aktiem.
Tika veikta struktūrdaļu nolikumu un darbinieku amatu
aprakstu aktualizēšana, precizējot pienākumus saskaņā ar
darbinieku noslogojumu. Darbinieki tika informēti par
interešu konflikta, amatu savienošanas ierobežojumiem,
dibinot darba tiesiskās attiecības. Visi ētikas un satura
kvalitātes nosacījumi tiek attiecināti arī uz ārštata
autoriem.
Administrācijas
Valdes lēmumu sagatavošana ir notikusi atbilstoši VSIA
lēmumu un līgumu „Latvijas Radio” valdes nolikumam.
projektu sagatavošana Līgumi tika sagatavoti un virzīti atbilstoši Dokumentu un
un/vai pieņemšana
arhīva pārvaldības instrukcijai.

2.6.

Iesniegumu, sūdzību, Iesniegumi, sūdzības, priekšlikumi un pieprasījumi tika
priekšlikumu
un sagatavoti un virzīti atbilstoši Dokumentu un arhīva
informācijas
pārvaldības instrukcijai, kā arī Elektronisko plašsaziņas
pieprasījumu
līdzekļu likumā un likuma „Par presi un citiem masu
izskatīšana.
informācijas līdzekļiem” noteiktajai kārtībai, darbinieka
kompetencei.
Tika nodrošināti atbildes sniegšanas termiņu kontrole.

2.7.

Reklāma pakalpojumi

Reklāmas pakalpojumi tika sniegti atbilstoši Reklāmas
raidlaika izmantošanas cenu un atlaižu noteikšanas kārtībai
2020.gadam, kā arī Latvijas Radio aktuālajiem
piedāvājumiem.

2.8.

Uzņēmuma
lietoto
telpu
iznomāšana,
kustamās
mantas atsavināšana
Līgumu noslēgšana ar
fiziskām
un
juridiskām personām,
iestādēm
vai
organizācijām
Izlietoto
budžeta
līdzekļu uzskaite un
kontrole

Tika aktualizēts un apstiprināts cenrādis 2020.gadam telpu
nomai. Tika rīkotas izsoles par telpu nomu, kā arī
kustamas mantas atsavināšanu.

3.

4.

Līgumi tika sagatavoti un virzīti atbilstoši Dokumentu un
arhīva pārvaldības instrukcijai.
Maiņas darījumi tika organizēti atbilstoši komisijas
Sadarbībai ar partneriem nolikumu un pieņemtajiem
lēmumiem.
Tika apstiprināts piešķirtās budžeta dotācijas sadalījums
2020.gadam.
Sagatavotas nepieciešamās atskaites par finanšu līdzekļu
izlietojumu attiecīgajam finansējuma devējam. Tiek veikta
ikgadējā inventarizācija.

5.
5.1.

Personāla vadība
Personāla atlase

5.2.

Darba
aizsardzības,
kvalitātes un ētikas
kontrole
Interešu
konflikts,
pildot
darba
pienākumus

6.

Nodrošināta konkursu izsludināšana uz vakantajām amata
vietām, nodrošinot objektīvu prasību izvirzīšanu
pretendentiem.
Ārkārtas situācijas laikā papildus tika izstrādāta un ieviesta
Darba drošības instrukcija attālināta darba veikšanai, kā arī
tika veiktas atbilstošas izmaiņas darba līgumos.
Tika turpināts darbs pie korupcijas un interešu konflikta
riska novēršanas atbilstoši korupcijas risku analīzes un
pretkorupcijas pasākumu plāns 2019.-2021.gadam.

