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1. 

1.1. Izstrādāt un apstiprināt SIA “JAUNLIEPĀJAS PRIMĀRĀS 
VESELĪBAS APRŪPES CENTRS” Ētikas kodeksu un Ētikas 
komisijas nolikumu, ar kuriem pret parakstu iepazīstināt visus SIA 
“JAUNLIEPĀJAS PRIMĀRĀS VESELĪBAS APRŪPES CENTRS” 
darbiniekus. Ētikas kodeksu izstrādāt saskaņā ar likumu “Par interešu 
konfliktu novēršanu valsts amatpersonas darbībā”, un tajā iekļaut 
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. 

Pastāvīgi 
Ētikas komisijas 

nolikums 
izstrādājams līdz 

2019. gada 
beigām 

SIA “JAUNLIEPĀJAS PRIMĀRĀS VESELĪBAS APRŪPES CENTRS” 
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 
iespējamos interešu konfliktus.  
2019. gada 25. februārī apstiprināts “Ētikas kodekss”, apstiprināta 
Ētikas komisija, darbinieki iepazīstināti pret parakstu, “Ētikas kodekss” 
ievietots sabiedrības mājas lapā. 

1.2. Nodrošināt pacientu informēšanu par sniegto pakalpojumu 
izcenojumiem un maksāšanas kārtību. Nodrošināt pacientu 
informēšanu, ka samaksa par pakalpojumu jāveic kasē un tikai pēc 
tam var saņemt pakalpojumu. 

līdz 2019. gada 
beigām 

Informācija pacientiem, par sniegtajiem Valsts apmaksātiem un maksas 
ambulatoriem primārās veselības un sekundārās veselības aprūpes 
pakalpojumiem, izcenojumi, ievietoti mājas lapā: 
http://jpvac.lv/index.php/pakalpojumi un publiski pieejamā vietā 
sabiedrības telpās (informācijas dēlis). 2019. gadā pacientu 
informēšana notika visa gada garumā. 

1.3. Nodrošināt publiski un brīvi pieejamu informāciju par sniegto 
pakalpojumu izcenojumiem un pakalpojumu saņemšanas kārtību un 
norēķinu kārtību par pakalpojumiem (SIA “JAUNLIEPĀJAS 
PRIMĀRĀS VESELĪBAS APRŪPES CENTRS ” interneta mājaslapā, 
telpās, pie kases). 

līdz 2019. gada 
beigām 

Informācija par sniegto pakalpojumu izcenojumiem un pakalpojumu 
saņemšanas kārtību un norēķinu kārtību par pakalpojumiem ir brīvi 
pieejam SIA “JAUNLIEPĀJAS PRIMĀRĀS VESELĪBAS APRŪPES 
CENTRS ” interneta mājaslapā http://jpvac.lv/index.php/pakalpojumi, un 
veselības centra telpās (informācijas dēlis), kā arī informāciju var 
saņemt pie kases. 

1.4. Izveidot mājaslapā pacientiem pieejamu un saprotamu 
informāciju par ziņošanas mehānismu sakarā ar darbinieku 
negodprātīgu, neētisku rīcību, prettiesiski pieprasot dažādus 
labumus. 

līdz 2019. gada 
beigām 

Izstrādāts un ieviests pacientiem ziņošanas mehānisms, informācija 
publiski pieejama mājas lapā (http://jpvac.lv/index.php/publiskojama-
informacija/trauksmes-celsana). 

2. 2.1. Veikt ikgadējās un ārkārtas inventarizācijas. pastāvīgi 
Saskaņā ar 2019. gada 19. decembra rīkojumu Nr.37/1.19 “Par 
inventarizācijas komisiju un gada inventarizāciju” inventarizācija veikta 
2019. gada decembrī, saskaņā ar normatīvos aktos noteikto kārtību. 
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