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Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledžas
korupcijas un interešu konflikta risku novēršanas politika
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Izdota saskaņā ar Ministru kabineta 17.10.2017.noteikumu nr.630
“Noteikumi par iekšējās kontroles sistēmas pamatprasībām korupcijas
un interešu konflikta riska novēršanai publiskas personas institūcijā”
3.punktu, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 72. panta pirmās daļas 2.p.
1.

Vispārējie noteikumi

1.1. Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledžas korupcijas un interešu konflikta risku novēršanas politika
(turpmāk - Koledža) (turpmāk – Politika) nosaka Koledžas personāla, īpaši valsts amatpersonu, iekšējās
kontroles sistēmu pamatprasības korupcijas risku un interešu konfliktu novēršanai Koledžā.
1.2. Politikas mērķis ir novērst korupcijas un interešu konfliktu riskus Koledžā.
1.3. Politikas uzdevumi ir:
1.3.1. Noteikt Koledžas korupcijas riska novēršanas sistēmas ietvaru un kontroles vidi, kas mazina, vai
izslēdz likumā “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” noteikto normu
pārkāpumus un koruptīvas darbības;
1.3.2. Noteikt korupcijas risku mazināšanas vai novēršanas pasākumu izpildes un uzraudzības formu;
1.3.3. Veicināt Koledžas akadēmiskā un vispārējā personāla, tai skaitā valsts amatpersonu tiesisku un
godprātīgu amata pienākumu izpildi, novērst jebkādu personisku ieinteresētību lēmumu pieņemšanā;
1.3.4. Novērst Koledžai iespējamos reputāciju ietekmējošos riskus;
1.3.5. Veicināt Koledžas studējošo godprātīgu, koledžai sniegto akadēmisko, zinātnisko un administratīvo
pakalpojumu izmantošanu.
1.4. Politika uz personālu un studējošiem attiecas tiktāl, cik to neierobežo Koledžas Ētikas kodekss un Nolikums
par akadēmisko godīgumu.
2.

Koledžas korupcijas riska novēršanas sistēma

2.1. Koledžas korupcijas riska novēršanas sistēmu veido Koledžas iekšējo normatīvo aktu un Koledžas īstenoto
pasākumu kopums korupcijas risku un interešu konfliktu identificēšanas un novēršanas jomā.
2.2. Vispārējo regulējumu, tajā skaitā tiesību principus (arī akadēmiskā godīguma principus), kas ir būtiski
Koledžas akadēmiskajā, zinātniskajā un vispārējā darbībā, nosaka spēkā esošie Latvijas Republikas un
Koledžas normatīvie tiesību akti, tajā skaitā šī Politika, Koledžas Ētikas kodekss un Nolikums par akadēmisko
godīgumu.
2.3. Katram Koledžas personāla pārstāvim ir precīzi noteikti pienākumi, pilnvaru robežas, lēmumu pieņemšanas
kārtība, atbildība, lēmumu pēcpārbaudes kārtība. Studējošiem to nosaka līgumā par studijām Koledžā,
Koledžas pārvaldes lēmumos vai Koledžas spēkā esošajos normatīvajos tiesību aktos, darbiniekiem – darba
līgumā, amata aprakstā.
2.4. Koledžas direktors ir atbildīgs par korupcijas riska novēršanas sistēmas un kontroles vides uzturēšanu,
pilnveidi un regulāru pārskatīšanu, tajā skaitā koledžas direktors vai tā pilnvarota persona:
2.4.1. uzrauga korupcijas risku politikas īstenošanu Koledžā;
2.4.1.1. apstiprina korupcijas risku novērtējumu un pasākumu plānu korupcijas risku un interešu
konfliktu novēršanai;
2.4.1.2. apstiprina auditu/pārbaužu plānus par korupcijas risku novēršanas sistēmu;
2.4.1.3. izdod Koledžas iekšējos noteikumus par Koledžas korupcijas riska un interešu konfliktu
novēršanu, tajos paredzot regulējumu par Koledžas personāla, tajā skaitā valsts amatpersonu,
dāvanu pieņemšanas un uzskaites kārtību, amatu savienošanas kārtību, kārtību, kādā
institūcijas valsts amatpersonas paziņo par savu atrašanos interešu konflikta situācijā, kā arī
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kārtību, kādā interešu konflikta situācijā esošās valsts amatpersonas funkcijas nodod izpildei
citai valsts amatpersonai;
2.4.1.4. var izveidot un apstiprināt korupcijas risku novēršanas komisiju, noteikt tās darbības
kompetenci, kā arī kārtību, kā darbiniekam rīkoties, ja tas vēlas ziņot par iespējamiem
pārkāpumiem, paredzot pasākumus ziņotāja anonimitātes un aizsardzības nodrošināšanai;
2.4.1.5. nosaka Koledžas personāla, tajā skaitā valsts amatpersonu, pienākumus korupcijas risku
novēršanas pasākumu īstenošanā;
2.4.1.6. ir tiesīgs izveidot iekšējās kontroles struktūrvienību vai pilnvarot kādu struktūrvienību
(darbinieku) kontroles vides uzturēšanas, pilnveides un pārskatīšanas nodrošināšanai.
3.

Korupcijas un interešu konflikta risku identificēšana un novēršana

3.1. Koledžas personālam ir pienākums Koledžas noteiktā kārtībā nekavējoties ziņot par korupcijas vai interešu
konflikta riska gadījumiem Koledžā.
3.2. Koledžas personālam, īpaši valsts amatpersonām, ir pienākums nekavējoties ziņot Koledžas direktoram par
iespējamu atrašanos interešu konflikta situācijā.
3.3. Koledžas direktors vai tā pilnvarota persona nodrošina korupcijas un interešu konflikta riska novērtēšanas
pasākumu plānošanu un realizēšanu Koledžā.
4.

Noslēguma jautājumi

4.1. Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledžas korupcijas un interešu konflikta risku novēršanas politika
stājas spēkā 2022. gada 7. februārī.
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