
 

 

 
 
 

VAS Latvijas Valsts radio un televīzijas 2021. gadā veiktie pasākumi 
korupcijas riska novēršanai 

 

Nr.p.k. Risks, riska notikuma apraksts Veiktie pasākumi korupcijas riska 
novēršanai 

1. Risks, ka lēmumu pieņemšanā 
iesaistītie darbinieki ir/var kļūt 
neobjektīvi un pieņemt lēmumus savās 
vai sev pietuvināto grupu interesēs. 

 LVRTC 2021.gadā tika pieņemti un 
apmācības novadītas 36 jaunajiem 
darbiniekiem. 
1.darba nedēļas laikā darbinieks apgūst -
Ievadapmācības par korupcijas 
jautājumiem. 
1. darba mēneša laikā darbinieks apgūst - 
Korupcijas un interešu konflikta 
jautājumus (padziļinātais kurss).  
  

2. Risks, ka lēmumu pieņemšanā 
iesaistītie darbinieki ir/var kļūt 
neobjektīvi un pieņemt lēmumus savās 
vai sev pietuvināto grupu interesēs.   

2021.gadā 16.aprīlī LVRTC notika divas 
ārējās apmācības visiem darbiniekiem par 
risku vadību: Risku vadība uzņēmumā un 
Korupcijas un interešu konflikta riski. 

  

3. Neatļauta vai ļaunprātīga piekļuve 
informācijai, tās izmantošana, 
izpaušana, apturēšana, pārveidošana 
vai iznīcināšana personiskās interesēs, 
darbiniekam vai personu grupai, gūstot 
par to nepienākošos labumu. 

 LVRTC ir noteikta un apstiprināta tiesību 
piešķiršanas kārtība. Notiek tās 
ievērošanas uzraudzība. 2021.gadā nav 
konstatēti drošības incidenti, kas saistīti 
ar šo risku. 

4. Izvairīšanās no iepirkuma procedūras 
saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu 
veikšanas, mākslīgi sadalot iepirkuma 
priekšmetu, par labu konkrētai 
personai vai personu grupai, 
amatpersonai gūstot par to 
nepienākošos labumu. 

Iepirkumi tiek saskaņoti ar Finanšu un 
administratīvā departamenta direktoru, 
notiek iepirkumu grupu finanšu 
izlietojuma uzraudzība no Biznesa 
kontroles daļas puses. 
Iepirkumu standartus apstiprina Biznesa 
kontroles daļas finanšu analītiķis un 
Finanšu un administratīvā departamenta 
direktors. 

5. Iespējama neapzināta LVRTC 
darbinieku rīcība, kuras rezultātā tiek 
veiktas koruptīvas darbības. 

 2021.gadā tika veikti 19 auditi (9 ārējie 
un 10 iekšējie auditi). 
2021.gadā tika veikts iekšējais audits 
“Risku vadība” (saskaņā ar Latvijas Republikas 
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”Par kopējām valsts pārvaldē auditējamām 
prioritātēm 2021. gadam” un Finanšu ministrijas 
izstrādātām iekšējā audita un konsultācijas 

sniegšanas vadlīnijām), audita ziņojumā tika  
norādīts, ka 2021.gada korupcijas riski 
iekļauti uzņēmuma kopējā risku reģistrā.  
Audita rezultātā sniegti 13 ieteikumi, 
kurus ieviešot tiks pilnveidoti: risku 
vadības tiesiskais ietvars un 
metodoloģija, risku vadības process 
(risku analīze un novērtēšana, risku 
apstrāde), celta darbinieku kompetence 
un risku pārvaldības kultūras līmenis 
uzņēmumā, ieviesta ārkārtas 
apziņošanas sistēma, izstrādāts krīzes 
situācijas pārvarēšanas pasākumu plāns, 
kas sekmēs risku mazināšanu, procesu 
uzlabošanu un kopumā būtiski uzlabos 
iekšējās kontroles sistēmu, kā arī risku 
vadības procesa efektivitāti.   
  

  

 
 


