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Apstiprināts: 

ar SIA “Rīgas 1.slimnīca” 

Valdes sēdes  2016.gada 25.novembra lēmumu Nr. 1 prot.Nr. 40 

Grozījumi: 

Ar SIA “Rīgas 1.slimnīca” 

Valdes sēdes  2017.gada 7.septembra lēmumu Nr. 1 prot.Nr. 35/2017 

  

 

SIA ”Rīgas 1.slimnīca” pretkorupcijas pasākumu plāns 2016. - 2017. gadam 

 

Nr. 

 

Korupcijas riska 

zona/funkcijas, ar 

kuru saistās 

korupcijas risks 

Korupcijas risks 

 

Korupcijas risku 

novērtējums Piedāvātie pretkorupcijas pasākumi 

 

Atbildīgā 

persona 

Pasākumu 

ieviešanas 

termiņš 

 
Iespēja-

mība  

Seku 

nozīmība 

1. 

 

Attīstības plānošana 

un slimnīcas mērķu 

noteikšana.   

 Dienesta stāvokļa ļaunprātīga 

izmantošana savtīgos nolūkos 

(uzticētās varas vai pilnvaru izmantošana 

tādā veidā, lai no Slimnīcas resursiem 

gūtu nepienākošos personisku labumu 

sev vai nodrošinātu to citām personām) 

 

Vidēja  

 

Vidēja   

 

Izstrādāt slimnīcas 2017.gada darbības plānu 

saskaņā ar  dokumentu N-004 “ Attīstības un 

plānošanas dokumentu izstrāde un 

aktualizēšana” un NL -003 “Stratēģiskās 

plānošanas darba grupas nolikums” prasībām. 

Ekonomikas un 

attīstības 

direktors  

 

10.12.2016. 

 Izstrādāt slimnīcas 2018.gada darbības plānu 

saskaņā ar  dokumentu N-004 “ Attīstības un 

plānošanas dokumentu izstrāde un 

aktualizēšana” un NL -003 “Stratēģiskās 

plānošanas darba grupas nolikums” prasībām. 

Ekonomikas un 

attīstības 

direktors  

 

10.12.2017. 

2.  Iepirkumu plānošana Dienesta stāvokļa ļaunprātīga 

izmantošana savtīgos nolūkos,  

nelietderīgu, slimnīcas attīstībai un 

mērķiem neatbilstošu iepirkumu    

plānošana.  

 

Vidēja Vidēja  Izstrādāt noteikumus/procedūru Slimnīcas 

iepirkumu plānošanai.  

 

 

 

Izstrādāt 2017. gada iepirkumu plāna projektu.  

 

Vecākais 

iepirkumu 

speciālists  

 

 

Vecākais 

iepirkumu 

speciālists 

25.11.2016. 

 

 

 

 

25.11.2016. 
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Izstrādāt 2018.gada iepirkumu plāna projektu.  

 

Vecākais 

iepirkumu 

speciālists 

 

 

20.12.2017. 

3. Iepirkumu 

organizēšana 

  

Iepirkumu rīkošana, neievērojot gada 

iepirkumu plānu, normatīvajiem aktiem 

neatbilstošu izpirkumu procedūru 

piemērošana, nekvalitatīvu ( savtīgos 

nolūkos sagatavotu)  tehnisko 

specifikāciju apstiprināšana, ar mērķi 

ierobežot potenciālo pretendentu skaitu, 

nepamatota iepirkumu sadalīšana. 

 

 

Vidēja   Augsta   Izstrādāt noteikumus/procedūru Slimnīcas 

iepirkumu veikšanai. 

 

 

 

Iepirkumu līgumu standarta formu izstrādāšana. 

 

 

Tehnisko specifikāciju standarta formu 

izstrādāšana. 

Vecākais 

iepirkumu 

speciālists  

 

 

Vecākais 

iepirkumu 

speciālists 

 

Vecākais 

iepirkumu 

speciālists 

25.11.2016.  

 

 

 

 

01.03.2017. 

 

 

 

20.12.2017.  

Neatļautu dāvanu pieņemšana vai to 

izmantošana  

Vidēja   Augsta  Aktualizēt vai izstrādāt  no jauna Slimnīcas 

iepirkumu komisijas nolikumu, paredzot tajā 

iepirkumu komisijas locekļu rotāciju.  

 

Jurists  20.11.2016. 

Valsts amatpersonu funkciju izpilde 

interešu konflikta situācijā  

Vidēja   Vidēja   Organizēt iekšējos mācību pasākumus jautājumā 

par interešu konfliktu amatu savienošanas 

gadījumos.  

Jurists Saskaņā ar 

apmācību plānu.  

4. Finanšu līdzekļu 

atgūšana  

Dienesta stāvokļa ļaunprātīga izmantošana 

savtīgos nolūkos. 

Neatļautu dāvanu pieņemšana vai to 

izmantošana 

Vidēja  Vidēja  Vienotas pacientu maksājumu kārtības  izstrāde. 

Ārstniecības pakalpojumu sniegšanas tipveida 

līgumu formu izstrāde   

Maksājumu piedziņas kārtības izstrāde.   

Jurists   01.04.2017.   

5. 

  

 

 

 

Ārstniecības, aprūpes, 

diagnostikas, 

rehabilitācijas  

pakalpojumu 

sniegšana 

Samaksas pieprasīšana/saņemšana par 

pierakstu uz valsts apmaksāto 

pakalpojumu. 

Vidēja   Augsta  Izstrādāt sistēmu  valsts apmaksāto 

pakalpojumu vienlīdzīgas un “caurspīdīgas” 

pieejamības nodrošināšanai, nodrošināt 

slimnīcas mājas lapā  un klātienē pacientiem 

pieejamu skaidri izprotamu aktuālo informāciju 

Kvalitātes un 

risku vadības 

nodaļas vadītājs 

 

 

20.12.2017. 
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par valsts apmaksātajiem pakalpojumiem un to 

sniegšanas kārtību.  

 

Pretkorupcijas mācību pasākumi  

 

 

Izveidot pacientiem pieejamu ziņošanas 

mehānismu  (sūdzību vadības sistēma) par 

personāla negodprātīgu, neētisku rīcību. – 

sūdzību kārtība.   

 

 

Personāla 

direktors  

Jurists  

 

 

Kvalitātes un 

risku vadības 

nodaļas vadītājs 

 

 

Pastāvīgi  

 

 

 

 

01.03.2017. 

Maksājumu saņemšana  neizdodot  

maksājumu apliecinošu dokumentu -  

maksājuma “neoficiāla” pieņemšana   

 

 

 

 

 

 

Vidēja  

 

 

 

 

Augsta  

 

 

 

Izstrādāt iekšējos noteikumus par labumu 

gūšanas ierobežojumiem   

Jurists  01.04.2017.  

Ieviest pasākumus ārstu pieņemšanu-

konsultāciju organizēšanai, lai mazinātu 

iespējas saņem neoficiālus maksājumus. 

Poliklīniku 

direktors  

01.04.2017.  

Pretkorupcijas mācību pasākumi Personāla 

direktors 

Jurists  

Pastāvīgi 

 

Izveidot pacientiem pieejamu ziņošanas 

mehānismu  (sūdzību vadības sistēma) par 

personāla negodprātīgu, neētisku rīcību. – 

sūdzību kārtība.  

Kvalitātes un 

risku vadības 

nodaļas vadītājs 

01.03.2017.  

Pilnveidot slimnīcas komunikāciju ar pacientiem 

– vienotas, aktuālas  informācijas pieejamības 

nodrošināšana pacientiem (mājas lapā, 

informatīvie materiāl u.tml.) 

Kvalitātes un 

risku vadības 

nodaļas vadītājs 

01.09.2017.  

Maksājuma saņemšana par recepšu, 

slimības lapu izrakstīšanu un citu 

medicīnas dokumentu izsniegšanu  

Vidēja  Vidēja  E-veselības sistēmas ieviešana.    Struktūrvienību 

vadītāji  

Saskaņā ar  

spēkā esošiem 

normatīvajiem 

aktiem.  

6.   Jaunu amata vietu 

izveidošanu   

Dienesta stāvokļa ļaunprātīga 

izmantošana savtīgos nolūkos  

(uzticētās varas vai pilnvaru izmantošana 

tādā veidā, lai no Slimnīcas resursiem 

Vidēja  Zema   

Jaunu amata vietu izveidošanas gadījumā, 

sagatavot valdes lēmumus, ņemot vērā 

lietderības apsvērumus.  

Personāla 

direktors  

Pastāvīgi  



Rīgas 1.slimnīcas pretkorupcijas pasākumu plāns 2016. – 2017. Gadam 

 4 no 6 

gūtu nepienākošos personisku labumu 

sev vai nodrošinātu to citām personām – 

piem.  nepamatotu amata vietu 

izveidošana)  

 

 

 

 

7.  Atalgojuma noteikšana   Dienesta stāvokļa ļaunprātīga izmantošana 

savtīgos nolūkos, nepamatota atalgojuma 

apmēra noteikšana. 

 

Vidēja    Vidēja    Darba grupas izveide  atalgojuma sistēmas 

izstrādei.   

 

Atalgojuma sistēmas izstrāde, amatu sadalīšana 

kategorijās.  

Ar grozījumiem, kas izdarīti ar SIA “Rīgas 

1.slimnīca” valdes 2017.gada 7.septembra 

lēmumu Nr.1, prot.Nr. 35/2017  

Personāla 

direktors  

20.12.2016. 

 

 

01.06.2018.  

8.  Amatu aprakstu 

izstrāde 

Darbinieka ietekmēšana nolūkā panākt 

personai labvēlīga lēmuma pieņemšanu  

Zema  Zema  Standartizētas  Amatu aprakstu formas izstrāde. 

 

 

Personāla 

direktors  

15.12.2017.  

 

 

9.   Personāla atlase  Nevienlīdzīga attieksme lēmumu 

pieņemšanā attiecībā uz citiem  

darbiniekiem vai pretendentiem uz  

amata vietu institūcijā  

Vidēja   Augsta  Aktualizēt vai izstrādāt no jauna  personāla 

atlases procedūru, skaidri definējot atlases 

kritērijus, kuri pamatoti ar amatu aprakstos  

noteiktajām prasībām.  

 

Personāla 

direktors   

01.02.2017. 

 

10. 

 

 

 

 

Informācijas 

aizsardzība pasākumu 

ieviešana, īstenošana 

un uzraudzība 

Informācijas neatļauta 

izmantošana/nodošana, saņemot pretī 

atlīdzību 

 

 

 

 

 

Vidēja   

 

 

 

Augsta  

 

 

Noteikumu izstrāde par informācijas uzskaites, 

aizsardzības un atklātības kārtību  

Ar grozījumiem, kas izdarīti ar SIA “Rīgas 

1.slimnīca” valdes 2017.gada 7.septembra 

lēmumu Nr.1, prot.Nr. 35/2017 

Jurists 31.12.2017. 

Slimnīcas Personas datu  apstrādes aizsardzības 

noteikumu  izstrāde 

Ar grozījumiem, kas izdarīti ar SIA “Rīgas 

1.slimnīca” valdes 2017.gada 7.septembra 

lēmumu Nr.1, prot.Nr. 35/2017 

Jurists  31.12.2017. 

Slimnīcas IT drošības politikas īstenošana 

saskaņā ar N-001 “IT drošības politika”, N-003 

“Informāciju sistēmu lietošanas noteikumi”, N-

005 “Informāciju sistēmu darbības atjaunošanas 

plāns” dokumentu prasībām 

Informācijas 

tehnoloģiju 

nodaļas vadītājs 

Pastāvīgi 
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11.  

 

 

Slimnīcas materiāli 

tehniskā 

nodrošinājuma,  

infrastruktūras un 

iekārtu izmantošana 

Slimnīcas tehniskā nodrošinājuma,  

infrastruktūras un iekārtu izmantošana 

savtīgos nolūkos. 

 

 

 

 

Vidēja  

 

 

Vidēja  

 

Izstrādāt kārtību, kādā tiek organizēta 

autotransporta iebraukšana un novietošana 

slimnīcas teritorijā. 

Jāievieš pasākumi, kuri aizsargā   un kavē 

slimnīcas resursu izmantošanu savtīgos nolūkos, 

t.sk. fiziskās iekļūšanas kontrole – caurlaides, 

atslēgu novietnes, reģistrācijas žurnāli un tml.  

Slimnīcas autotransporta izmantošanas kārtība  

(t.sk. reģistrācija, pieteikšanas kārtība u.tml.) 

 

Tehniskais 

direktors  

 

 

 

01.06.2017.  

 

 

01.09.2017.  

 

 

01.10.2017.  

 

12.   Studentu un 

rezidentu apmācība 

slimnīcas 

struktūrvienībās 

Dienesta stāvokļa ļaunprātīga 

izmantošana savtīgos nolūkos  

(uzticētās varas vai pilnvaru izmantošana 

tādā veidā, lai no Slimnīcas resursiem 

gūtu nepienākošos personisku labumu sev 

vai nodrošinātu to citām personām)  

Vidēja   Zema   Izstrādāt kārtību līdzdiploma un pēcdiploma 

izglītības norisei/organizācijai Slimnīcā.  

Ar grozījumiem, kas izdarīti ar SIA “Rīgas 

1.slimnīca” valdes 2017.gada 7.septembra 

lēmumu Nr.1, prot.Nr. 35/2017 

Jurists  31.12.2017.  

13.  

 

 

Slimnīcas personāla 

dalība klīnisko 

pētījumu projektos 

 

 

Dienesta stāvokļa ļaunprātīga 

izmantošana savtīgos nolūkos  

(uzticētās varas vai pilnvaru izmantošana 

tādā veidā, lai no Slimnīcas resursiem 

gūtu nepienākošos personisku labumu sev 

vai nodrošinātu to citām personām).  

 

 

Vidēja   

 

Zema  

Ievākt  un apkopot informāciju par  pētījumiem, 

kas tiek veikti Slimnīcā.   

Jurists   25.12.2016.  

Izstrādāt pamatprasības  Slimnīcā veicamo 

pētījumu saskaņošanai un īstenošanai, nosakot 

kārtību par klīnisko pētījumu laikā izmantotās 

slimnīcas infrastruktūras un saņemto 

pakalpojumu samaksu.  

Ar grozījumiem, kas izdarīti ar SIA “Rīgas 

1.slimnīca” valdes 2017.gada 7.septembra 

lēmumu Nr.1, prot.Nr. 35/2017 

Jurists   31.12.2017.  

14.  

 

 

 

Līgumu saskaņošana, 

noslēgšana, 

pagarināšana kā arī 

noslēgto līgumu 

izpildes kontrole. 

 

 

 

  

Līgumu sagatavošana un noslēgšana 

paredzot otrai pusei labvēlīgus 

nosacījumus. Neatļauta dāvanu 

pieņemšana 

Kukuļa pieprasīšana, pieņemšana, 

starpniecība kukuļošanā. 

Zemāka līmeņa darbinieka ietekmēšana 

nolūkā saņemt personisku labumu vai 

nodrošināt to trešām personām.   

Vidēja  

 

 

Vidēja  

 

 

Līgumu vadības procedūras izstrādāšana un 

ieviešana 

Ar grozījumiem, kas izdarīti ar SIA “Rīgas 

1.slimnīca” valdes 2017.gada 7.septembra 

lēmumu Nr.1, prot.Nr. 35/2017 

Jurists 31.12.2017.  

Līgumu paraugu izstrādāšana Jurists  01.08.2017.  

Līgumu izpildes uzraudzība un kontrole – 

atbildīgo noteikšana konkrēta līguma ietvaros.  

Konkrētā līgumā 

norādītās 

Pastāvīgi  
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Līguma nosacījumu neizpilde  

 

 

 

atbildīgās 

personas 

15.    Efektīva slimnīcas 

darbības nodrošināšana 

 

Dienesta stāvokļa ļaunprātīga 

izmantošana savtīgos nolūkos  

(uzticētās varas vai pilnvaru izmantošana 

tādā veidā, lai no Slimnīcas resursiem 

gūtu nepienākošos personisku labumu sev 

vai nodrošinātu to citām personām). 

Vidēja  Augsta   Izstrādāt iekšējās kontroles sistēmu  

Izstrādāt iekšējo auditu sistēmas ieviešanas plānu  

 

Kvalitātes un 

risku vadības 

nodaļas vadītājs   

20.12.2017.  

  

Sagatavoja darba grupa: 

I.Noreiko  

S.Maščinska  

N.Voļaka  

 

 


