
SIA “Saldus medicīnas centrs” 

politika attiecībā uz risku vadību un korupcijas apkarošanu 

 

Risku vadība: 

 Likumdošanas riski, kas attiecas uz spēkā esošo normatīvo aktu prasību ievērošanu, 

t.sk. vides un drošības prasību ievērošanu, un normatīvo aktu izmaiņu ievērošanu. 

 Finanšu riski, kas saistīti ar neplānotiem finanšu izdevumiem piemēram,  papildus 

finansējuma pieejamības trūkums, lai nodrošinātu dažādu projektu realizēšanu, 

energoresursu cenu izmaiņas, iekārtu verificēšanas izdevumi. 

 Stratēģiskie riski, kas saistīti ar stratēģisko darbību, lomu un attīstību noteicošo 

lēmumu pieņemšanu, kā arī attīstību ietekmējošiem pamatelementiem. 

 Reputācijas riski, kas saistīti ar negatīva viedokļa izveidošanos, spēja piesaistīt 

jaunus klientus. Šo risku mazināšanai tiks veikta sabiedrības informēšana par 

veicamo pakalpojumu apjomu un speciālistu pieejamību. 

 Pandēmijas rezultātā ( Covid 19 ) apgrūtinājums pacientiem savlaicīgi saņemt 

pakalpojumu . 

 Fiziskie tai skaitā dabas katastrofu riski īpašumam un iekārtām ( sabojāšanās utt.). 

Šo risku seku ierobežošanai uzņēmums veic īpašumu un iekārtu apdrošināšanu. 

Korupcijas apkarošana 

Lai mazinātu korupcijas riskus SIA “Saldus medicīnas centrs” ir izstrādāts un 2019.gada 

1.oktobrī apstiprināts :” Pretkorupcijas   pasākumu plāns 2019.-2023.gadam”. 

Veiktie pasākumi Korupcijas risku novēršanai laika posmā no 2020.gada 1. janvāra 

līdz 2021.gada 30.augustam 

1. Ir izstrādāts un apstiprināts Ētikas kodekss un Ētikas komisijas nolikums. Izveidota 

Ētikas komisija. 

2. Regulāri tiek  sniegtas savlaicīgas atbildes uz saņemtajiem iesniegumiem un 

sūdzībām. 

3. Tika informēti darbinieki par ierobežojumiem pieņemt dāvanas vai citus labumus. 

Iestādē izvietoti informatīvie materiāli par  “Korupcijas riski un to novēršana 

veselības aprūpes iestādēs”. 

4. Ir izstrādāta un apstiprināta Kārtība par SIA “Saldus medicīnas centrs ” zemsliekšņa 

iepirkumu veikšanu. 

5. Regulāri tiek veiktas ārpus iepirkumu procedūras veikto iepirkumu pārbaudes. 

6. Regulāri notiek Darbiniekiem nepieciešamo zināšanu papildināšana, apmeklējot ar 

kvalifikāciju saistītus kursus un seminārus. 

Veiktie pasākumu Korupcijas risku novēršana laika posmā no 2019.gada 1. oktobra 

līdz 2021.gada 30.augustam. 

1. 31.10.2019. ir izveidota darba grupa darba, kas veica korupcijas riskam pakļauto 

amatu izvērtējumu. 

2. Izveidots korupcijas riskam pakļauto amatu saraksts. 

3. Uzņēmuma mājas lapā :http://slimnica.saldus.lv ir izvietota informācija par 

vakancēm. 

4. Sastādīts darbinieku apmācību plāns. 

Ir izvērtēti vai nav mainījušies tiesiskie un faktiskie apstākļi, kuri pastāvēja amatu 

savienošanas atļaujas izsniegšanas brīdī, vai valsts konkrētā amatu savienošana joprojām 

nerada interešu konfliktu, nav pretrunā ar valsts amatpersonai saistošām ētikas normām un 

nekaitē amatpersonas tiešo pienākumu pildīšanai. 

http://slimnica.saldus.lv/

