
VSIA “Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca” veiktie pasākumi korupcijas 

risku novēršanai 

 

Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca” 

(turpmāk- Slimnīca) saskaņā ar Ministru kabineta 2017.gada 17.oktobra noteikumiem Nr.630 

“Noteikumi par iekšējās kontroles sistēmas pamatprasībām korupcijas un 

interešu  konflikta  riska novēršanai publiskas personas institūcijā” informē, ka Slimnīcā ir 

veikti šādi pasākumi korupcijas risku novēršanai: 

2020.gads 

 Ar Slimnīcas dalībnieka lēmumu izveidota un no 10.02.2020. darbu uzsākusi 

Slimnīcas padome; 

 Slimnīcas pretkorupcijas pasākumu plānā 2017.-2020.gadam noteikto pasākumu 

ieviešana un izpilde; 

 Izstrādāta un Slimnīcas valdē (pirmais apstiprināšanas posms) apstiprināta Korupcijas 

risku un interešu konflikta novēršanas politika; 

 Izstrādāts un apstiprināts Slimnīcas Pretkorupcijas pasākumu plāns trīs gadu termiņam: 

2021.-2024; 

 Apstiprinātas/ pilnveidotas procedūras, kurās ietvertie nosacījumi nosaka un precizē 

darbinieku pienākumus un tiesības dažādās ar korupcijas riskiem saistītās jomās (t.sk.  

procesu vadība, klīnisko struktūrvienību vadības izvēles process, iepirkumu process, 

datu apstrāde, grāmatvedības procedūras): 

- Kvalitātes vadības sistēmas rokasgrāmata: Kvalitātes vadības sistēmas dokumentu 

vadība, VAD-Kval-1, versija 01; 

- VSIA “Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca” Klīniku/centru vadītāju 

izraudzīšanās un apstiprināšanas nolikums, ATB-Pers-12 versija 01; 

- VSIA “Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca” darba kārtības noteikumi, 

ATB-Pers-04, versija 03; 

- Iepirkuma un Iepirkuma procedūras norise, ATB-Saim-03, versija 03; 

- Informācijas sistēmu drošības noteikumi, ID ATB-IT-4.11, versija 04; 

- Informācijas sistēmu lietošanas noteikumi, ID ATB-IT-4.12, versija 07; 

- Personas datu aizsardzības pārkāpumu izmeklēšanas un novēršanas kārtība, ID 

ATB-PDA-8.3, versija 01; 

- Personas datu apstrādes aizsardzības noteikumi, ID ATB-PDA-8.4, versija 01; 

- Grāmatvedības politika ID ATB-Gram-5.12, versija 03; 

- Manipulāciju tarifu sagatavošana un iesniegšana NVD, versija 01. 

 

2019.gads 

 Slimnīcas pretkorupcijas pasākumu plānā 2017.-2020.gadam noteikto pasākumu 

ieviešana un izpilde; 

 Nodrošinātas darbinieku apmācības: 

11.11.2019. Konkurences padomes lekcija par karteļa pazīmēm iepirkumos 

(vadītājiem, atbildīgajiem speciālistiem); 

12.11.2019.  Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja lekcija “Korupcijas riski 

veselības aprūpes sistēmā un aktualitātes to novērtēšanā"  (apmācīti ārstniecības, 

aprūpes un administrācijas vadītāji,  administratīvie speciālisti,  ārsti, māsas un māsu 

palīgi un sanitāri). 

 Izveidota iekšējā trauksmes celšanas sistēma Slimnīcā, ID P-VAD- RV-04, nodrošinot 

drošu iespēju darbiniekiem ziņot par iespējamiem pārkāpumiem. 



 Apstiprinātas/pilnveidotas procedūras, kurās ietvertie nosacījumi nosaka un precizē 

darbinieku pienākumus un tiesības dažādās ar korupcijas riskiem saistītās jomās (t.sk.  

datu apstrāde, pacientu un tiem sniegto pakalpojumu identifikācija, kustamās mantas 

atsavināšana): 

- Informācijas un informācijas sistēmu drošības politika, ID ATB-IT-4.10, 02 versija; 

- Informācijas sistēmu lietošanas noteikumi, ID ATB-IT-4.12, 04 versija; 

- Informācijas sistēmu drošības noteikumi, ID ATB-IT-4.11, 03 versija; 

- Slimnīcas darbinieku iekšējo iesniegumu aprites kārtība, ID ATB- Dok-2.9; 

- Ambulatorās ārstēšanas veiktā darba uzskaites un datu plūsmas procesa apraksts ID-

ATB-STAT- 9.1; 

- Pacienta identifikācijas datu labošanas kārtība pacienta medicīniskajā dokumentācijā 

un informācijas sistēmās, ID  ATB-PDA-8.2; 

- Dienas stacionāra un plānveida stacionāra pacientu plūsmas organizācija Slimnīcā, ID  

P-Arst-2.5 Versija 02; 

- Nolikums par zinātnisko grantu piešķiršanu neatkarīgai pētniecībai VSIA “Paula 

Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca”; 

- Kustamās mantas atsavināšanas kārtība (ID ATB-Saim-3.5,versija 01). 

 

2018.gads 

 Slimnīcas pretkorupcijas pasākumu plānā 2017.-2020.gadam noteikto pasākumu 

ieviešana un izpilde; 

 Apstiprinātas procedūras, kurās ietvertie nosacījumi nosaka un precizē darbinieku 

pienākumus un tiesības dažādās ar korupcijas riskiem saistītās jomās (t.sk. iepirkumu 

organizēšana, pacientu uzņemšanas organizācija, datu apstrāde, grāmatvedības 

uzskaite): 

- Iepirkumu un iepirkumu procedūras norises kārtība (ID ATB- Saim-3.3); 

- Grāmatvedības politika (ID ATB-Gram-5.12); 

- Datu privātuma politika; 

- Dienas stacionāra un plānveida stacionāra pacientu plūsmas organizācija Slimnīcā (ID 

P-Arst-2.5.; 

- Pacientu reģistrācijas kārtība Slimnīcā (ID P-Arst-MDok-4.6.); 

 Apstiprināta Ētikas komisija; 

 

 


