
APSTIPRINĀTS 

ar SIA “ JAUNLIEPĀJAS PRIMĀRĀS VESELĪBAS APRŪPES CENTRS” 

2019. gada 20. decembra valdes locekļa  

rīkojumu Nr. 38/1.9 

 

SIA “JAUNLIEPĀJAS PRIMĀRĀS VESELĪBAS APRŪPES CENTRS” korupcijas risku analīzes un pretkorupcijas 

pasākumu plāns 2020. - 2022. gadam 

 
Nr. 

p. 

k. 

Korupcijas riska 

zona/funkcija, ar 

kuru saistās 

korupcijas risks 

Korupcijas risks 

Izvērtējums 

varbūtībai, 

ka risks 

iestāsies 

Izvērtējums 

negatīvajām 

sekām, ja 

risks 

iestāsies 

Piedāvātie pretkorupcijas 

pasākumi 
Atbildīgā persona 

Pasākuma 

ieviešanas 

termiņš 

Izpildes 

rezultāts 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 

1. Ārstniecības 

pakalpojumu 

sniegšana, 

pacientu 

aprūpe 

Atšķirīga attieksme 

pret pacientiem, 

nelikumīgas 

atlīdzības 

pieprasīšana vai 

pieņemšana no 

valsts budžeta 

apmaksātu 

veselības aprūpes 

pakalpojumu 

paātrinātai 

saņemšanai, apejot 

rindu, saņemot 

apmaksu bez kases 

čeka. Darbinieki 

veic darbības, kas 

vērstas uz 

prettiesiska labuma 

pieņemšanu, 

kukuļņemšanu, un 

citu labumu gūšanu. 

Dienesta stāvokļa 

ļaunprātīga 

izmantošana 

savtīgos 

nolūkos. 

drīzāk 

augsta 

drīzāk 

augsta 

1.1. SIA “JAUNLIEPĀJAS 

PRIMĀRĀS VESELĪBAS APRŪPES 

CENTRS” valdes locekļa apstiprināti 

Ētikas kodekss un Ētikas komisijas 

nolikums, ar kuriem pret parakstu 

iepazīstināti visi SIA 

“JAUNLIEPĀJAS PRIMĀRĀS 

VESELĪBAS APRŪPES CENTRS” 

darbinieki. Ētikas kodekss izstrādāts 

saskaņā ar likumu “Par interešu 

konfliktu novēršanu valsts 

amatpersonas darbībā”, un tajā ir 

iekļautas visas galvenās normas, lai 

nodrošinātu SIA “JAUNLIEPĀJAS 

PRIMĀRĀS VESELĪBAS APRŪPES 

CENTRS” amatpersonu un darbinieku 

profesionālās ētikas un uzvedības 

pamatprincipus, veicinātu likumīgu 

un godprātīgu darbību iestādes un 

sabiedrības interesēs, novērstu 

iespējamus interešu konfliktus. 

1.2. Pacientu informēšana par 

sniegtā pakalpojuma izcenojumiem un 

maksāšanas kārtību. Pacientu 

informēšana, ka samaksa par 

Valdes loceklis 

Veselības aprūpes 

vadītājs 

Ētikas komisijas 

vadītājs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Administrators 

Ārstniecības personas 

 

 

Pastāvīgi 

Ētikas komisijas 

nolikums 

izstrādājams līdz 

2019. gada 

beigām 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020. gada 

28. februārī 

apstiprināts 

“Ētikas 

komisijas 

nolikums” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informācija 

publiskota, 

pieejama 

 

 



pakalpojumu jāveic kasē un tikai pēc 

tam var saņemt pakalpojumu. 

1.3. Publiska un brīvi pieejama 

informācija par sniegto pakalpojumu 

izcenojumiem un pakalpojumu 

saņemšanas kārtību un norēķinu 

kārtību par pakalpojumiem 

(SIA “JAUNLIEPĀJAS PRIMĀRĀS 

VESELĪBAS APRŪPES CENTRS ” 

interneta mājaslapā, telpās, pie kases. 

1.4. Izveidot mājaslapā pacientiem 

pieejamu un saprotamu informāciju par 

ziņošanas mehānismu sakarā ar 

darbinieku negodprātīgu, neētisku 

rīcību, prettiesiski pieprasot dažādus 

labumus. 

 

 

 

Valdes loceklis 

 

 

 

 

 

 

 

Valdes loceklis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

līdz 2019. gada 

beigām 

 

 

Informācija 

publiski 

pieejama 

 

 

 

 

 

 

Nodrošināts, 

sabiedrības 

mājas lapā 

2. Rīcība ar finanšu 

līdzekļiem 

Nelietderīga un 

neefektīva rīcība ar 

institūcijas finanšu 

līdzekļiem. 

Iespējama līdzekļu 

izšķērdēšana. 

Normatīvo aktu 

neievērošana, tajā 

skaitā, likuma “Par 

valsts un finanšu 

līdzekļu un mantas 

izšķērdēšanas 

novēršanu” 

kļūdaina 

interpretēšana, kas 

var radīt korupcijas 

risku. 

drīzāk 

augsta 

augsta 2.1. Izstrādāta iestādes 

grāmatvedības politika par 

pamatlīdzekļu uzskaiti, 

inventarizāciju un norakstīšanu. 

Izstrādāti iekšējie normatīvie akti un 

procedūras, kas nosaka valsts un 

pašvaldību mantas izmantošanas 

kārtību. 

Valdes loceklis 

Galvenais grāmatvedis 

pastāvīgi Ir izstrādāta 

Grāmatvedīb

as politika 

3. Rīcība ar 

mantu 

Neatļauta rīcība ar 

institūcijas vai tai 

lietošanā, glabāšanā 

nodotu mantu. 

Normatīvo aktu 

neievērošana, tajā 

skaitā, likuma “Par 

valsts un finanšu 

vidēja augsta 3.1. Izstrādāti mantas izmantošanas 

noteikumi atbilstoši tiek kontrolēta to 

nosacījumu izpildi. 

3.2. Veikt ikgadējās un ārkārtas 

inventarizācijas. 

3.3. Nodrošināt mantas (dienesta 

transportlīdzekļu, biroja tehnikas, sakaru 

līdzekļu, kancelejas preču, 

Valdes loceklis 

Galvenais grāmatvedis 

Veselības aprūpes 

vadītājs 

pastāvīgi Nodrošināts 



līdzekļu un mantas 

izšķērdēšanas 

novēršanu” 

kļūdaina 

interpretēšana, kas 

var radīt korupcijas 

risku. 

medikamentu, materiālu  u.c.) 

izmantošanu tikai amata pienākumu 

izpildei. 

3.4. Nodrošināt nekustāmo īpašumu 

un kustāmās mantas atsavināšanu, 

iznomāšanu un uzturēšanu atbilstoši 

spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. 

3.5. Atskaites par mantas (dienesta 

transportlīdzekļu, biroja tehnikas, sakaru 

līdzekļu, kancelejas preču, 

medikamentu, materiālu u.c.) 

izmantošanu un saglabāšanu. 

4. Vienotu 

uzvedības 

standartu, 

profesionālās 

ētikas 

pamatprincipu 

un interešu 

konflikta 

novēršanas 

nodrošināšana 

iestādē 

Uzvedības 

standartu un ētikas 

rīcības kritēriju 

trūkums veicina 

koruptīvu lēmumu 

pieņemšanu 

drīzāk zema vidēja 4.1. Kontrolēt, lai darbinieki pildot 

pienākumus ievērotu Ētikas kodeksu 

4.2. Nodrošināt, ka darbinieki ir 

informēti par korupcijas riska 

iespējamību, pārzina ētikas noteikumus, 

kā arī korupcijas un interešu konflikta 

riska novēršanas prasības. 

4.3. Korupcijas risku analīze un 

pretkorupcijas pasākumu plāna 

aktualizēšana. 

 

 

4.4. Nodrošināt pretkorupcijas 

pasākumu plāna un tā izpildes 

publiskošanu  mājaslapā. 

4.5. Izskatīt un izvērtēt sūdzības par 

darbinieka rīcību, kas ir pretrunā Ētikas 

kodeksa vai iekšējiem normatīvajiem 

aktiem. 

Valdes loceklis 

Ētikas komisijas 

vadītājs 

Veselības aprūpes 

vadītājs 

Galvenais grāmatvedis 

Administrators 

Personāla vadītājs 

 

Valdes loceklis 

Ētikas komisijas 

vadītājs 

Veselības aprūpes 

vadītājs 

Personāla vadītājs 

 

Valdes loceklis 

 

 

Valdes loceklis 

Ētikas komisijas 

vadītājs 

Veselības aprūpes 

vadītājs 

Personāla vadītājs 

pastāvīgi 

 

pastāvīgi 

 

 

 

 

līdz katra gada 

01.12. 

 

līdz katra gada 

31.12. 

pastāvīgi 

 

 

pastāvīgi 

Darbinieki 

pret parakstu 

ir iepazinušies 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28.02.2020. 

Apstiprināts 

”Ētikas 

komisijas 

nolikums” 

5. Iepirkumu 

procedūras 

Publisko 

Darbinieka 

ietekmēšana nolūkā 

panākt personai 

augsta drīzāk 

augsta 

5.1. Iepirkumu uzraudzība un 

procedūras pilnveidošana: 

- vienotu metodiku un vadlīniju 

izstrāde iepirkumiem; 

Iepirkumu komisijas 

locekļi 

 

 

pastāvīgi 

 

 

 

 



iepirkumu likuma 

noteiktajā kārtībā 

labvēlīga lēmuma 

pieņemšanu. 

Pretendenta izvēlē 

iesaistītā darbinieka 

ietekmēšana nolūkā 

panākt personai 

labvēlīga lēmuma 

pieņemšanu. 

Prettiesiska rīcība 

procedūrā ar mērķi 

gūt labumu sev vai 

citai personai 

Kukuļa 

pieprasīšana, 

pieņemšana, 

starpniecība 

kukuļošanā. 

Amatpersonu 

funkciju izpilde 

interešu konflikta 

situācijā, pārkāpjot 

likumā noteiktos 

ierobežojumus 

- piedalīšanās centralizētajos 

iepirkumos; 

- iepirkumu procedūras 

veikšana Elektroniskajā iepirkumu 

sistēmā (EIS); 

- izvietot mājas lapā 

informāciju par aktuālajiem 

iepirkumiem un noslēgtajiem 

līgumiem. 

- EIS e-konkursu apakšsistēmas 

mājas lapā informāciju par plānotajiem 

iepirkumiem. 

- Objektīvu prasību iekļaušana 

tehniskajās prasībās. 

5.2. Nodrošināt Iepirkumu 

komisiju darbības caurspīdīgumu, 

dokumentējot un informējot par 

procesu likumā noteiktajā kārtībā 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iepirkumu komisijas 

priekšsēdētājs 

Galvenais 

grāmatvedis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pastāvīgi 

6. 

Iepirkumu 

procedūras, kurās 

nav jāpiemēro 

Publisko iepirkumu 

likuma noteikumi 

Kukuļa 

pieprasīšana, 

pieņemšana, 

starpniecība 

kukuļošanā 

augsta drīzāk 

augsta 

6.1. Veikt tirgus izpēti, nodrošinot 

iekšējā normatīvā akta noteikumu izpildi  

Iepirkuma komisijas 

locekļi 

pastāvīgi  

Neatļauta rīcība ar 

institūcijas vai tai 

lietošanā, glabāšanā 

nodotu mantu vai 

finanšu līdzekļiem 

augsta drīzāk 

augsta 

6.2. Veikt tirgus izpēti, nodrošinot 

iekšējā normatīvā akta noteikumu izpildi  

Valdes loceklis 

Galvenais grāmatvedis 

Iepirkuma komisijas 

locekļi 

pastāvīgi  

7.  Projektu vadības 

procesi, efektīva 

kontrole un 

uzraudzība ES un 

citu finanšu 

instrumentu 

finansējuma 

piešķiršanā un 

Riski attiecībā uz 

iespēju nelikumīgi 

izmantot ES un citu 

finanšu instrumentu 

finansējumu 

neatbilstoši 

mērķim. 

vidēja 
drīzāk 

augsta 

7.1. Nodrošināt projekta 

realizācijas caurspīdīgumu, 

dokumentējot projekta realizācijas 

gaitu un organizējot projekta 

realizācijas sanāksmes. 

7.2. Tiek sagatavoti un izvērtēti 

pārskati par projekta realizāciju, 

tādējādi nodrošinot efektīvu ES un citu 

Atbildīgā 

persona/Projekta 

vadītājs katrā 

konkrētajā gadījumā 

Administrators 

 

 

 

regulāri projekta 

realizācijas gaitā 

 



izlietošanā. Neatļauta rīcība ar 

institūcijas vai tai 

lietošanā, glabāšanā 

nodotu mantu vai 

finanšu līdzekļiem 

finanšu instrumentu finansējuma 

izlietojumu. 

Galvenais grāmatvedis 

8. Personāla atlase 

un personāla 

resursu vadība 

Nevienlīdzīga 

attieksme lēmumu 

pieņemšanā 

attiecībā uz citiem 

darbiniekiem vai 

pretendentiem uz 

amata vietu iestādē. 

 

Novienlīdzīga 

attieksme pret 

darbinieku faktisko 

noslogojumu, 

kavlitātes piemaksu 

piešķiršanu un 

darba algas 

palielināšanu. 

 

Interešu konflikts 

personāla atlasē, 

nepietiekamas 

kvalifikācijas 

darbinieku 

pieņemšana 

darbā, nevienlīdzīga 

attieksme 

darbinieku 

atlasē. 

 

 

 

drīzāk 

zema 

 

 

 

 

 

drīzāk 

zema 

 

 

 

 

 

 

 

vidēja 

 

 

 

drīzāk 

augsta 

 

 

 

 

 

drīzāk 

augsta 

 

 

 

 

 

 

 

drīzāk 

augsta 

8.1. Nodrošināt amatpersonu 

(darbinieku) novērtēšanas nolikumu 

prasību ievērošanu. 

8.2. Izstrādāt kārtību kādā 

darbiniekiem tiek piešķirtas kvalitātes 

piemaksas un pabalsts ejot 

atvaļinājumā. 

8.3. Veikt darbinieku novērtēšanu 

atbilstoši iekšējam normatīvajam 

aktam. 

8.4. Nodrošināt vakanču 

publicēšanu SIA “JAUNLIEPĀJAS 

PRIMĀRĀS VESELĪBAS APRŪPES 

CENTRS” interneta mājas lapā, kā arī 

Liepājas pašvaldības mājaslapā. 

8.5. Darbinieku atlasi uz vakanto 

amatu veikt izmantojot objektīvu 

pretendentu atlasi,ievērot personāla 

atlasē vienlīdzības principu, personāla 

atlasi nodrošināt atbilstoši vakantā 

amata aprakstā noteiktām prasībām. 

8.6. Veikt amatu aprakstu 

aktualizēšanu, precizējot pienākumus 

atbilstoši darbinieku noslogojumam. 

8.7. Veikt funkciju un darbinieku 

noslogojuma auditu. 

8.8. Radīt vienlīdzīgas iespējas 

darbinieku apmācībām, kvalifikācijas 

celšanai, paredzot apmācības interešu 

konfliktu jautājumos. 

8.9. Informēt personas par interešu 

konflikta, amatu savienošanas 

ierobežojumiem un ētikas kodeksa 

prasībām, dibinot darba tiesiskās 

attiecības vai stājoties amatā 

Valdes loceklis 

Personāla vadītājs 

 

 

 

 

 

 

pastāvīgi 

 

 

ne vēlāk kā līdz 

01.02.2020. 

 

1 reizi gadā 

 

pastāvīgi 

 

 

 

 

 

pastāvīgi 

 

 

 

 

 

1 reizi trijos 

gados 

 

1 reizi trijos 

gados 

 

1 reizi trijos 

gados 

 

 

pastāvīgi 

 

 

 

Pabalsts 

aizejot 

atvaļinājumā 

nav plānots 

 

Nodrošināts 

 

 

 

 

 

28.02.2020. 

apstiprināts 

nolikums 

 

 

 

Nodrošināts 



9. Atklāta  

administratīvo 

procesu 

nodrošināšana un 

iedzīvotāju 

informēšana par 

iestādes darbu: 

- tās 

sniedzamajiem 

medicīnas 

pakalpojumiem; 

- iesniedza

mo dokumentu 

paraugiem, 

iesniegšanas 

iespējām gan 

personīgi, gan 

elektroniski. 

Informācijas 

(t.sk.ierobežotas 

pieejamības 

informācijas) 

izmantošana ar 

mērķi gūt 

personīgo 

labumu. 

Nepilnīgas 

informācijas 

sniegšana 

pacientiem. 

Dažāda 

interpretācija 

par medicīnas 

pakalpojumu 

saņemšanu. 

zema drīzāk zema 9.1. Nodrošināt skaidras un 

saprotamas informācijas (izņemot 

ierobežotas pieejamības informāciju) par 

iestādes darbu un tās sniegtajiem 

pakalpojumiem pieejamību mājaslapā, 

informatīvajos materiālos u.c., nodrošinot 

visiem vienādas iespējas iegūt un 

izmantot informāciju.  

9.2. Pilnveidot iestādes komunikāciju 

ar iedzīvotājiem, sagatavojot un 

izplatot informatīvus materiālus par 

pakalpojumu pieejamību, to 

kvalitāti. 

9.3. Nodrošināt ziņošanas iespēju 

par interešu konflikta situācijām, 

koruptīvām darbībām. 

9.4. Pilnveidot sūdzību un 

ziņojumu izskatīšanas kārtību. 

Valdes loceklis 

Veselības aprūpes 

vadītājs 

Administrators 

pastāvīgi  

 

 

 

 

 

 

 

vismaz 

1 reizi gadā 

 

 

 

ne vēlāk kā līdz 

2020. gada jūnijam 

 

ne vēlāk kā līdz 

2020. gada jūnijam 

 

10. Pacientu, 

darbinieku 

personu datu un 

citu ierobežotas 

pieejamības 

dokumentu 

apstrāde, 

lietošana 

Ierobežotas 

pieejamības, t.sk. 

pacientu, 

darbinieku 

sensitīvu datu 

informācijas 

nelikumīga 

izpaušana. 

augsta augsta 10.1. Pacientu tiesību likuma 

ievērošana, 

Fizisko personas datu apstrādes 

likuma ievērošana, iestādes 

elektronisko sistēmu un pacientu, 

darbinieku dokumentu drošības 

nodrošināšana. 

Valdes loceklis 

Veselības aprūpes 

vadītājs 

Reģistratori 

Personāla vadītāja 

Galvenais grāmatvedis 

Ārstniecības personas 

  

 

 

 

Sagatavoja SIA “JAUNLIEPĀJAS PRIMĀRĀS VESELĪBAS APRŪPES CENTRS” 

Personāla vadītāja A. Nelsone 


