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MALTAS SPECIĀLĀS INTERNĀTPAMATSKOLAS KORUPCIJAS RISKU ANALĪZES UN PRETKORUPCIJAS PASĀKUMU PLĀNS 2017. – 2021. GADAM
Izvērtējums
Nr.
p. k.
1.

Korupcijas riska
zona / funkcija, ar
kuru saistās
korupcijas risks
Publiskie iepirkumi

Korupcijas risks
Sev vai citām personām
izdevīgu lēmumu
pieņemšana iepirkumu
procedūrās
Neatļauta dāvanu,
pakalpojumu vai citu
labumu pieņemšana

Drīzāk zema

Negatīvās
sekas,
ietekme, ja
iestāsies risks
Augsta

Zema

Drīzāk augsta

Drīzāk augsta

Drīzāk augsta

Varbūtība,
ka iestāsies
risks

Pasākums
Nodrošināt publisko
iepirkumu publicitāti
atbilstoši likumdošanas
prasībām
Vecāku informēšana par
skolas noraidošu attieksmi
pret dāvanu došanu
darbiniekiem un šādas
rīcības pretlikumību
Publicēt mēģinājumu dot
dāvanu, pakalpojumu vai
citu labumu skolas
darbinieku apziņošanas
kārtībā

2.

Saskarsme ar
izglītojamo
vecākiem /
aizbildņiem

3.

Skolas darbinieku
savstarpējā
saskarsme

Neatļauta dāvanu,
pakalpojumu vai citu
labumu pieņemšana

4.

Personāla vadība

Nevienlīdzīga attieksme
lēmumu pieņemšanā
attiecībā uz citiem
darbiniekiem

Drīzāk zema

Augsta

Darbinieku amatu aprakstu
aktualizēšana.
Darbinieku novērtēšanas
kārtības izstrāde.

5.

Pieņemšana darbā

Nevienlīdzīga attieksme
pret pretendentiem uz
amata vietu institūcijā

Zema

Drīzāk augsta

6.

Radnieciskās
attiecības darbinieku
starpā

Nevienlīdzīga attieksme
lēmumu pieņemšanā
attiecībā uz personām, ar
kurām ir radnieciskās
saites

Drīzāk augsta

Drīzāk augsta

Publiskot informāciju par
vakantajām darba vietām un
prasībām pretendentiem
pašvaldības un skolas
Internet vietnēs
Ziņot par radnieciskajām
attiecībām darbinieku starpā
skolas dibinātājam. Saņemt
un izpildīt tā rīkojumu.
Izvairīties no radinieku
pieņemšanas darbā.

Atbildīgā persona

Pasākuma ieviešanas
termiņš

Skolas publisko
iepirkumu speciālists

Pēc katra iepirkuma
izsludināšanas un
lēmuma pieņemšanas

Skolas padomes
vadītājs

Skolas padomes sēdē
2017. gada decembrī

Skolas direktors,
direktora vietnieki,
struktūrvienības
vadītāja,
darbu rīkotāja,
metodiskās komisijas
vadītāji, Ētikas
komisijas locekļi
Skolas direktors

Kārtības izstrādāšana un
pieņemšana skolas
pedagoģiskās padomes
sēdē 2017. gada
decembrī.
Pasākuma ieviešana –
2018. gads.

Skolas direktors

Skolas direktors

Amatu aprakstu
aktualizēšana – pēc
izdarītajām izmaiņām.
Kārtības izstrādāšana un
pieņemšana –2017. gada
novembrī.
Līdz ar vakances
parādīšanos

Līdz ar riska iestāšanos

Izpildes
rezultāts

Izvērtējums
Nr.
p. k.
7.

Korupcijas riska
zona / funkcija, ar
kuru saistās
korupcijas risks
Pedagoģiskās ētikas,
darba un iekšējās
kārtības noteikumu
ievērošana

Tiek radīta iespēja
ietekmēt darbinieka
lēmumus ar draudiem
paziņot par pārkāpumiem
skolas vadībai.

Drīzāk zema

Negatīvās
sekas,
ietekme, ja
iestāsies risks
Augsta

Korupcijas risks

Varbūtība,
ka iestāsies
risks

8.

Skolas materiālo un
finanšu līdzekļu
izlietojums

Neatļauta vai izšķērdīga
rīcība ar skolas
materiālajiem vai finanšu
līdzekļiem

Drīzāk augsta

Augsta

9.

Izglītojamo vai
padoto darbinieku
izmantošana
privātajām
vajadzībām

Dienesta stāvokļa
ļaunprātīga izmantošana

Drīzāk zema

Augsta

10.

Koleģialitāte
korupcijas risku
analīzē

Vienpusīga, nepilnīga
korupcijas risku analīze,
apzināta risku slēpšana.

Drīzāk augsta

Drīzāk zema

Skolas direktors Georgs Ignatjevs

Pasākums
Pastiprināt kontroli pār
pedagoģiskās ētikas, darba
un iekšējās kārtības
noteikumu ievērošanu.
Analizēt pārkāpumus un
izstrādāt pasākumu plānu to
novēršanai skolas Ētikas
komisijā.
Veikt skolas materiālo un
finanšu līdzekļu izlietojuma
un izmaiņu analīzi vienu
reizi mēnesī.
Pieņemt lēmumus par
neatļautas vai izšķērdīgas
rīcības novēršanu
Izskatīt situācijas par
izglītojamo vai par
darbinieku izmantošanu
privātajām vajadzībām
Ētikas komisijā.
Skolas direktoram pieņemt
lēmumus par situācijas
novēršanu.
Izstrādāt kārtību par
korupcijas risku analīzes
komisijas izveidi un tās
darbības principiem.

Atbildīgā persona

Pasākuma ieviešanas
termiņš

Skolas direktors,
direktora vietnieki,
struktūrvienības
vadītāja,
darbu rīkotāja,
Ētikas komisijas
vadītājs

2018./19. mācību gads

Skolas direktors,
vecākais
grāmatvedis

Vienu reizi mēnesī
pārskata perioda laikā.

Ētikas komisijas
locekļi,
Skolas direktors

Līdz ar riska iestāšanos

Darba grupa

2018. gada janvāris –
maijs

Izpildes
rezultāts

