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VSAC ,,Malta”  pretkorupcijas pasākumu plāns 

2021. – 2023. gadam 
 

 

Nr. 

Korupcijas 

riska 

zona/funkcija, 

ar kuru saistās 

korupcijas 

risks 

Korupcijas risks 

 Korupcijas risku 

novērtējums  
Piedāvātie pretkorupcijas pasākumi 

Atbildīgais darbinieks 

(amats, uzvārds) 

Pasākumu 

ieviešanas 

termiņš  

Izpilde  

Iespējamība  
Seku 

nozīmība 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 

Personāla 

vadības 

nodrošināšan

a un 

personāla 

vadības 

procesa 

attīstības 

veicināšana 

Nevienlīdzīga 

attieksme lēmumu 

pieņemšanā uz 

citiem 

darbiniekiem vai 

pretendentiem uz 

amata vietu 

 

 

 

Drīzāk 

zems 

 

 

 

Drīzāk 

zems 

a) Tiek veikta ikgadēja 

darbinieku novērtēšana pēc 

Rēzeknes novada pašvaldības 

vadlīnijām; 

b) Darbinieku pieņemšana darbā 

notiek ņemot vērā obligātās 

prasības/sertifikāti, 

kvalifikācija/, kā arī 

reputācija 

Vadītājs  Pastāvīgi 

 

2 

Sociālās 

aprūpes 

klientu 

uzņemšana 

institūcijā 

Kukuļa 

pieprasīšana, 

pieņemšana 

 

 

 

Drīzāk 

zems 

Drīzāk 

augsta 

Klientu uzņemšana notiek rindas 

kārtībā, ņemot vērā vienīgi Rēzeknes 

novada pašvaldības Sociālā dienesta 

nolēmumus atbilstoši VSAC  

nolikuma prasībām 

Vadītājs, sociālais 

darbinieks 
Pastāvīgi  

3 Iesniegumu Darbiniekam Drīzāk Drīzāk Veikt regulāras pārbaudes par Vadītājs. Pastāvīgi  



un materiālu 

izskatīšana 

pēc 

pārbaudēm, 

atbilžu 

gatavošana 

noteikto 

pienākumu 

apzināta 

neveikšana, 

nolaidīga izpilde 

savās un citas 

personas interesēs 

zems augsta izskatītajiem protokoliem, 

iesniegumiem un to atklāto trūkumu 

novēršanu 

Saimniecības daļas 

vadītājs 

4 

Lēmumu 

pieņemšana 

par 

iepirkumiem 

konkursa 

kārtībā 

Kukuļa 

pieprasīšana, 

pieņemšana, 

starpniecība 

kukuļošanā 

zema augsta 

Konkursa rezultātu malkas 

iepirkumā vērtē VSAC iepirkumu 

komisija. Tiek sekots specifikācijas 

parametru ievērošanai piegādes 

procesā. 

Vadītājs, VSAC 

iepirkumu komisija 
Pastāvīgi  

5 

Lēmumu 

pieņemšana 

par zāļu 

iegādi 

Kukuļa 

pieprasīšana, 

pieņemšana 

Drīzāk 

zems 
augsta 

Zāļu iegāde tiek veikta ņemot vērā 

zāļu analogu lētāko, izdevīgāko 

piedāvājumu 

Vadītājs, medicīnas  

māsa 
Pastāvīgi  

6 

Lēmumu 

pieņemšana 

par pārtikas 

preču piegādi 

Kukuļa 

pieprasīšana, 

pieņemšana 

Drīzāk 

zems 

Drīzāk 

augsta 

Pārtikas produktu iegāde tiek 

diversificēta, to piegādā dažādi 

uzņēmumi, tiek ņemta vērā cena un 

PVD prasības 

Vadītājs, 

saimniecības daļas 

vadītājs,  

  

7 

Citu  

ārpuskonkurs

a procedūras 

organizēto 

iepirkumu 

veikšana 

Kukuļa 

pieprasīšana, 

pieņemšana 

Drīzāk 

zems 
zema 

Materiālu un pakalpojumi tiek veikti 

izvērtējot cenu, kvalitāti un ilglaicīgo 

izdevīgumu 

Vadītājs. 

Saimniecības daļas 

vadītājs 

Pastāvīgi  

8 

Pārtikas preču 

apstrāde un 

izsniegšana 

Pārtikas preču 

uzskaites 

nolaidīga 

veikšana, 

piesavināšanās 

Drīzāk 

zems 

Drīzāk 

augsta 

Pārtikas apstrādes process notiek 

iestādes telpās, ko uzrauga 

noliktavas pārzinis, medicīnas māsa 

un vadītājs. 

Notiek regulāras, pēkšņas PVD 

noliktavas pārzinis, 

vadītājs, medicīnas 

māsa 

Pastāvīgi  



risks pārbaudes 

9 
Darba laika 

ievērošana 

Darba laika 

stundu ne 

izstrāde, 

pienākumu 

izpildes kavēšana 

Zema 
Drīzāk 

zems 

Maiņu darba nodošanas pieņemšanas 

uzraudzība 

Medicīnas māsa, 

vadītājs 
Pastāvīgi  

10 

Zemais 

atalgojums 

paaugstina 

amatu 

savienošanas 

ierobežošanu 

risku 

Valsts 

amatpersonu 

funkciju izpilde 

interešu konflikta 

situācijā, 

pārkāpjot ar 

likumu noteiktos 

ierobežojumus 

Zema 
Drīzāk 

augsta 

Amatpersonām uzlikto ierobežojumu 

ievērošanas uzraudzība- reizi gadā 

salīdzināt VID publiskojamo datu 

bāze atrodamo informāciju ar  

institūcijas rīcībā esošo informāciju 

Rēzeknes novada 

domes juriste, 

vadītājs 

1x reizi gadā 

veikt 

regulāras 

pārbaudes 

par 

izskatītajiem 

 

11 

Sociālās 

aprūpes  

centra 

saimniecības 

procesu 

vešana 

(inventāra 

uzskaite, 

u.tml.) 

Neatļauta rīcība 

ar institūcijas vai 

tās lietošanā 

nodoto mantu vai 

finanšu 

līdzekļiem 

Drīzāk 

zems 

Drīzāk 

augsta 

Patstāvīga naudas aprites uzraudzība 

atbilstoši noteikumiem. Stingra 

iestādes kontu uzraudzība. Vienīgā 

transportlīdzekļa aprīkošana ar GPS. 

Vadītājs, galvenā 

grāmatvede, 

saimniecības daļas 

pārzinis 

Pastāvīgi  

Sagatavoja: 

A.Beitāne 

tālruņa numurs: 26291260 

e-pasta adrese:anna.beitane@rezeknesnovads.lv 


