
 

SIA “Rīgas veselības centrs” (RVC) informācija par 2021. gadā  

veiktajiem pasākumiem korupcijas risku novēršanai 

 

Atbilstoši Ministru kabineta 17.10.2017. noteikumiem Nr.630 “Noteikumi par 

iekšējās kontroles sistēmas pamatprasībām korupcijas un interešu konflikta riska 

novēršanai publiskas personas institūcijā” un Rīgas domes priekšsēdētāja 14.12.2018. 

Iekšējiem noteikumiem Nr.RD-18-9-ntd “Korupcijas novēršanas sistēmas organizācijas un 

kontroles veikšanas kārtība Rīgas pilsētas pašvaldībā” 

veikti šādi pasākumus korupcijas risku novēršanai:  

 

• aktualizēts RVC pretkorupcijas pasākumu plāns 2018.-2021. gadam; 

• aktualizēti RVC korupcijas riskam pakļauto amatu un korupcijas riskam pakļauto 

funkciju novērtējumi; 

• sagatavots, apstiprināts un iesniegts Rīgas domes Birokrātijas apkarošanas centram 

pārskats par pretkorupcijas stratēģijas 2018.-2021. gadam realizācijas plāna izpildi par 

2021. gadu; 

• visās RVC filiālēs vakcinācijas kabinetos izvietota KNAB sagatavots informatīvais 

materiāls “Vakcinācija pret Covid-19 ir bez maksas”; 

• sadarbībā ar Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju veiktas darbinieku 

apmācības ētikas, pretkorupcijas jautājumos un par aktuālajiem jautājumiem saistībā 

korupcijas novēršanu veselības aprūpē; 

• veikta regulāra darbinieku informēšana par aktuālajiem jautājumiem korupcijas 

novēršanas jomā, pievēršot īpašu uzmanību ar Covid-19 vakcinācijas fakta viltošanu 

saistītiem jautājumiem; 

• RVC darbinieki regulāri informēti par ziņošanas iespējām un pienākumu, kad saņemts 

prettiesisks piedāvājums veikt Covid-19 vakcinācijas fakta viltošanu; 

• RVC vakcinācijas procesā iesaistītie darbinieki noklausījušies KNAB priekšnieka 

vietnieces I.Cīrules vadīto semināru “Ar Covid-19 saistītie noziedzīgie nodarījumi un 

atbildība par tiem”; 

• izstrādāta jauna personāla atlases kārtība; 

• RVC darbinieki, pildot ikgadējo darba novērtēšanu, veikuši zināšanu pārbaudes testu 

elektroniskā veidā par darbu RVC un jautājumiem par korupcijas un interešu konflikta 

novēršanas jomu; 

• RVC atbildīgā persona par pretkorupcijas jautājumiem – Juridiskās nodaļas vadītājs 

apmeklējis LTRK organizēto semināru “Efektīvas un lietderīgas pretkorupcijas 

iekšējās kontroles sistēmas izveide korupcijas un interešu konflikta risku novēršanai”, 

kā arī apguvis pieaugušo neformālās izglītības programmu “Korupcijas un interešu 

konflikta novēršana valsts un pašvaldību institūciju darbā”; 



• veikta ikgadējā RVC amatpersonu ienākumu un parādsaistību un amatu savienošanas 

izvērtēšana; 

• Iepirkumu komisijas locekļi apmeklējuši dažāda veida izglītojošos pasākumus par 

aktualitātēm Iepirkumu likuma piemērošanā; 

• ar 2021. gada sākumu visa dokumentu aprite iepirkumu procesa ietvaros tiek realizēta 

RVC elektroniskajā dokumentu vadības sistēmā, kas nodrošina pārredzamības 

principa ievērošanu; 

• ieviesta un veikta izlases veida iepriekšējā kalendārā gada iepirkumu pēcpārbaude; 

• īstenota regulāra ārstniecības personāla darba kvalitātes kontrole, analizētas saņemtās 

sūdzības, veiktas pārrunas par veselības aprūpes kvalitāti, pakalpojuma sniegšanu, 

pieejamības nodrošināšanu; 

• 2021. gadā turpināts veikt higiēnas un pretepidēmiskā režīma plāna ievērošanas 

kontroli, kurā ietverta arī bezmaksas medikamentu paraugu un bukletu aizlieguma 

ievērošanas pārbaude; 

• izstrādāts iekšējo auditu nodrošināšanas process; 

• pilnveidots Covid-19 vakcinācijas process, nostiprinot pārredzamības principu; 

• RVC ir izstrādāta darba organizācijas kārtība “Kārtība, kādā veic pacientu aptauju par 

SIA “Rīgas veselības centrs” sniegtajiem veselības aprūpes pakalpojumiem” un 

ieviesta regulāra un sistemātiska pacientu aptaujas sistēma; 

• veikta iepirkumu procesa regulējuma pilnveidošana; 

• 2021. gadā atjaunota RVC mājaslapa, padarot to pieejamāku un vieglāk uztveramu  

apmeklētājiem; 

• veikta darbinieku informēšana par aktuālajiem jautājumiem datu aizsardzības jomā; 

• ieviesta regulāra un sistemātiska pacientu aptaujas sistēma; 

• uzlabota un modernizēta pierakstu sistēma RVC pakalpojumiem. 


