
Korupcijas risku novērtēšana, korupcijas riskam pakļauto amatu identificēšana un pasākumu noteikšana riska mazināšanai vai novēršanai  

Sabiedrībā ar ierobežotu atbildību “JAUNLIEPĀJAS PRIMĀRĀS VESELĪBAS APRŪPES CENTRS” 2022. gadā 
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Pasākums riska 

mazināšanai vai 

novēršanai 

Atbildīgais 

par 

 pasākuma 

izpildi 

Izpildes termiņš 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

1. 1.1. pastāvīgi rīkojas ar centra 

finanšu līdzekļiem un to ekonomisku 

un lietderīgu izmantošanu; 

1.2. apsaimnieko un uztur 

kustamo mantu un nekustamo 

īpašumu; 

1.3. Centra vārdā slēdz darbībai 

nepieciešamos līgumus. 

1.4. Administrē VVD piešķirto 

finansējumu   

1.1.1. prettiesiska labuma 

pieprasīšana un pieņemšana;  

1.1.2. neatļauta dāvanu 

pieņemšana; 

1.1.3. neatļauta informācijas 

izmantošana ar mērķi gūt labumu 

sev vai citai personai; 

1.1.4. prettiesiska rīcība 

publiskajos iepirkumos ar mērķi 

gūt labumu sev vai citai personai; 

1.1.5. ļaunprātīga dienesta 

stāvokļa izmantošana; 

1.1.6. valsts amatpersonu 

funkciju izpilde interešu 

konflikta situācijā; 

1.1.7. neatļauta rīcība ar 

institūcijas vai tai lietošanā, 

glabāšanā nodotu mantu vai 

finanšu līdzekļiem; 

1.1.8. apzināta informācijas 

slēpšana savās vai citas personas 

interesēs; 

1.1.9. nodarbinātajam noteikto 

pienākumu apzināta neveikšana 

Drīzāk 

augsta  

1.1. Saskaņā ar korupcijas 

riskiem pakļauto amatu 

izvērtējumu piedalīties 

mācībās korupcijas 

novēršanas jautājumos 

atbilstoši amatu 

izvērtējumiem 

(1.1.1.-1.1.11.) 

 

1.2.Piedalīties mācībās 

personas datu aizsardzības 

jautājumos. 

(1.1.3.. 1.1.12.) 

 

1.3. Pacientu un 

darbinieku anketēšana 

kvalitātes vadības sistēmas 

uzlabošanai un iespējamo 

pārkāpumu konstatēšanai 

(1.1.1.-1.1.3., 1.1.8.-

1.1.12.) 
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vai nolaidīga veikšana savās vai 

citas personas interesēs; 

1.1.10. nodarbinātā ietekmēšana 

nolūkā panākt personai labvēlīga 

lēmuma pieņemšanu; 

1.1.11. nevienlīdzīga attieksme 

lēmumu pieņemšanā attiecībā 

pret citiem darbiniekiem vai 

pretendentiem uz amata vietu 

institūcijā. 

1.1.12. personas datu (pacienta 

datu) izpaušana vai  izmantošana 

ar mērķi gūt labumu sev vai citai 

personai   

2. 2.1. nodrošina darba drošības, 

vides aizsardzības, veselības 

aizsardzības, ugunsdrošības un citu 

normu ievērošanu Centra darbībā; 

2.2. nodrošina dokumentu 

pārvaldību saskaņā ar normatīvo aktu 

prasībām savas kompetences 

ietvaros; 

2.3. izdod iekšējos normatīvos 

aktus Centra uzdevumu izpildei; 

  Iekšējo normatīvo aktu 

aktualizēšna 

 

(2.1. un 2.2.) 
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