
APSTIPRINU:
___________V.BeķerisVSIA “Latvijas Leļļu teātris”valdes loceklisRīkojums Nr. 3-01-1/3, no 07.01.2020.

VSIA “Latvijas Leļļu teātris” pretkorupcijas pasākumu plāns 2019. - 2021. gadam.

Nr.p.k. Korupcijas riska zona/ funkcija, ar kurusaistās korupcijasrisks

Korupcijas risks Korupcijas riskunovērtējums Pretkorupcijas pasākums Atbildīgais Pasākumaizpildes termiņš Izpildes rezultāts

Iespējamība Sekunozīmība
1. Budžeta plānošana unizlietoto līdzekļuatbilstībasnodrosināšanaapstiprinātajambudžetam

Līdzekļu nelietderīgaun neefektīvaizlietošana
Vidēja Drīzāk augsta 1. Ikgadējā budžetasagatavošanaspamatnostādņu un budžetasagatavošanas grafikaizstrāde un apstiprināšana

Valdes loceklis,finanšu direktors,struktūrvienībuvadītāji

Pastāvīgi Izpildīts

2. Budžeta izpildes unizlietoto līdzekļu uzskaitesregulāra kontrole,informācijas sniegšana parbudžeta izpildi ne retāk kāreizi ceturksnī

Valdes loceklis,finanšu direktors,struktūrvienībuvadītāji

Pastāvīgi Izpildīts

2. Teātra īpašumamērķtiecīga unracionāla izmantošana
Neatļauta rīcība arteātra īpašumā vaiteātrim lietošanā,glabāšanā nodotumantu

Vidēja Drīzāk augsta 1. Ikgadējo un ārkārtasinventarizāciju organizēšana Inventarizācijaskomisija,struktūrvienībuvadītāji, finanšudirektors,grāmatveži

Pastāvīgi Izpildīts

2. Nodrošināt resursutaupīgu izmantošanu tikai un Struktūrvienībuvadītāji Pastāvīgi Izpildīts



vienīgi amata pienākumupildīšanai
3. Nodrošināt lietošanānodotā valsts nekustamāīpašuma uzturēšanu uniznomāšanu saskaņā arnormatīvajiem aktiem

Valdes loceklis Pastāvīgi Izpildīts

Nr.p.k. Korupcijas riska zona/ funkcija, ar kurusaistās korupcijasrisks

Korupcijas risks Korupcijas riskunovērtējums Pretkorupcijas pasākums Atbildīgais Pasākumaizpildes termiņš Izpildes rezultāts

Iespējamība Sekunozīmība
3. Iepirkumuorganizēšana

Iepirkuma procesanepietiekamapārraudzība
Drīzākzema Drīzāk augsta Pārraudzība par iepirkumaprocesa norises atbilstībuiepirkumu procedūrasnosacījumiem

Valdes loceklis Pastāvīgi IzpildītsDarbības un lēmumi tiekprotokolēti
Prettiesiska rīcībaiepirkuma procedūrāar mērķi gūt labumusev vai citai personai

1. Nodrošināt visu iepirkumakomisijas darbības unpieņemto lēmumuprotokolēšanu

Iepirkumukomisija,iepirkumuspeciālists

Pastāvīgi

2. Nodrošināt objektīvuprasību iekļaušanutehniskajā specifikācijā
Valdes loceklis Pastāvīgi

Apzināta informācijasslēpšana savās vaicitas personasinteresēs

Izsludināto iepirkumupublicēšana teātra tīmekļavietnē www.lelluteatris.lv
Iepirkumukomisija Pastāvīgi

4. Personāla atlase uncilvēku resursuvadība, korupcijasrisku kontrole

Nevienlīdzīgaattieksme lēmumupieņemšanā attiecībāuz darbiniekiem vaipretendentiem uz

Drīzākzema Vidēja 1. Nodrošināt personālaatlases procesa īstenošanuatbilstoši amata aprakstosnorādītajiem kritērijiem unprasībām

Jurists Pastāvīgi Izpildīts

http://www.lelluteatris.lv


amata vietu 2. Nodrošināt informācijaspieejamību par vakancēm Juriste,Mārketinga daļa,struktūrvienībuvadītāji

Pastāvīgi

3. Nodrošināt darba līgumuun amata aprakstuaktualizāciju
Valdes loceklis,Jurists Pastāvīgi

4. Informēt amatpersonaspar valsts amatpersonaspienākumiem
Valdes loceklis,Jurists Pastāvīgi

5. Nodrošināt darba tiesiskāsattiecības regulējošodokumentu sagatavošanu, toatbilstību normatīvajiemaktiem

Jurists Pastāvīgi

Nr.p.k. Korupcijas riska zona/ funkcija, ar kurusaistās korupcijasrisks

Korupcijas risks Korupcijas riskunovērtējums Pretkorupcijas pasākums Atbildīgais Pasākumaizpildes termiņš Izpildes termiņš
Iespējamība Sekunozīmība

5. Cilvēciskā faktoraietekme informācijasapstrādē, datuglabāšanā

Neatļauta rīcība arinformāciju Zema Vidēja Mazināt cilvēciskā faktoraietekmi informācijasapstrādē, datu glabāšanā.
Valdes loceklisJuristsIT speciālistsDatuaizsradzībasspeciālists

Pastāvīgi Izpildīts1.Noslēgts līgums arspeciālistu parVispārīgās datuaizsardzības regulasNr.2016/679 ieviešanu.2.Izdots rīkojums nr.3-01-1/24 no 29.05.2018.,“Par datu aizsardzību”(VSIA “Latvijas Leļļuteātris” personas datuapstrādes unaizsardzības noteikumi).

1. Informēt darbiniekus parnormatīvo kati prasībāminformācijas apstrādē.
Jurists Pastāvīgi



2. Veicot darbiniekupiekļuves un lietotāju tiesībuierobežojošos pasākumusvisām informācijassistēmām.

IT speciālists Pastāvīgi 3. Noslēgts līgumspersonas datuaizsardzības speciālistanodrošinājumasniegšanu.
6. Teātra darbiniekuinformētība parkorupcijas novēršanasjautājumiem

Nepietiekamasdarbinieku zināšanaspar korupcijasnovēršanasjautājumiem

Zema Vidēja Pastāvīgi informēt, organizētdarbinieku apmācību parkorupcijas novēršanasjautājumiem

Jurists Pēcnepieciešamības IzpildītsIzdots rīkojums nr.3-01-1/24 no 29.05.2018.,“Par iekšējās kontrolessistēmasapstiprināšanu”.Informēti darbinieki
7. Korupcijas riskampakļauti amati Korupcijas un interešukonflikta riskaiestāšanās varbūtība

Zema Vidēja 1. Veikt korupcijas riskiempakļauto amatuidentificēšanu unnovērtēšanu

Valdes loceklis,Jurists Pastāvīgi Izpildīts

2. Organizēt darbinieku, kuri,pildot amata pienākumus, irpakļauti korupcijas riskiem,apmācības par korupcijasnovēršanas jautājumiem

Valdes loceklis Pastāvīgi Izpildīts

8. Pretkorupcijaspasākumucaurspīdīgums
Nepietiekamscaurspīdīgumspretkorupcijas riskumazināšanā

Vidēja Vidēja 1.Pretkorupcijas pasākumaplāna un plāna izpildesaktualizācija.
Jurists,Mārketinga daļa Reizi gadā

2. Pretkorupcijas pasākimuplāna publicēšana mājaslapā
Korupcijas risku novēršanas pasākumu efektivitāti un lietderību, kā arī plānu izvērtēt un aktualizēt vienu reizi gada laikāAktualizēts: 2020. gada 7. janvārī. Nākamā aktualizācija – līdz 2021. gada 31. decembrim.


