
APSTIPRINU:___________V.BeķerisVSIA “Latvijas Leļļu teātris”valdes loceklisRīkojums Nr. 3-1/5, no 28.02.2022.
VSIA “Latvijas Leļļu teātris” pretkorupcijas pasākumu plāns 2022. - 2023. gadam.

Nr.p.k. Korupcijas riska zona /funkcija, ar kuru saistāskorupcijas risks
Korupcijas risks Korupcijas risku novērtējums Pretkorupcijas pasākums Atbildīgais Pasākuma izpildestermiņš Izpildes rezultāts

Iespējamība Seku nozīmība
1. Budžeta plānošana unizlietoto līdzekļuatbilstības nodrosināšanaapstiprinātajambudžetam

Līdzekļu nelietderīga unneefektīva izlietošana Vidēja Drīzāk augsta 1. Ikgadējā budžetasagatavošanas pamatnostādņuun budžeta sagatavošanasgrafika izstrāde unapstiprināšana

Valdes loceklis,finanšu direktors,struktūrvienībuvadītāji

Pastāvīgi Izpildīts

2. Budžeta izpildes un izlietotolīdzekļu uzskaites regulārakontrole, informācijassniegšana par budžeta izpildi neretāk kā reizi ceturksnī

Valdes loceklis,finanšu direktors,struktūrvienībuvadītāji

Pastāvīgi Izpildīts

2. Teātra īpašumamērķtiecīga un racionālaizmantošana
Neatļauta rīcība ar teātraīpašumā vai teātrimlietošanā, glabāšanānodotu mantu

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

Pastāvīgi Izpildīts

2. Nodrošināt resursu taupīguizmantošanu tikai un vienīgiamata pienākumu pildīšanai
Struktūrvienībuvadītāji Pastāvīgi Izpildīts

3. Nodrošināt lietošanā nodotāvalsts nekustamā īpašumauzturēšanu un iznomāšanusaskaņā ar normatīvajiemaktiem

Valdes loceklis Pastāvīgi Izpildīts

Nr.p.k. Korupcijas riska zona /funkcija, ar kuru saistāskorupcijas risks
Korupcijas risks Korupcijas risku novērtējums Pretkorupcijas pasākums Atbildīgais Pasākuma izpildestermiņš Izpildes rezultāts

Iespējamība Seku nozīmība



3. Iepirkumu organizēšana Iepirkuma procesanepietiekamapārraudzība
Drīzāk zema Drīzāk augsta Pārraudzība par iepirkumaprocesa norises atbilstībuiepirkumu procedūrasnosacījumiem

Valdes loceklis Pastāvīgi IzpildītsDarbības un lēmumi tiekprotokolēti
Prettiesiska rīcībaiepirkuma procedūrā armērķi gūt labumu sevvai citai personai

1. Nodrošināt visu iepirkumakomisijas darbības un pieņemtolēmumu protokolēšanu
Iepirkumukomisija,iepirkumuspeciālists

Pastāvīgi

2. Nodrošināt objektīvu prasībuiekļaušanu tehniskajāspecifikācijā
Valdes loceklis Pastāvīgi

Apzināta informācijasslēpšana savās vai citaspersonas interesēs
Izsludināto iepirkumupublicēšana teātra tīmekļavietnē www.lelluteatris.lv

Iepirkumu komisija Pastāvīgi

4. Personāla atlase uncilvēku resursu vadība,korupcijas risku kontrole
Nevienlīdzīga attieksmelēmumu pieņemšanāattiecībā uzdarbiniekiem vaipretendentiem uz amatavietu

Drīzāk zema Vidēja 1. Nodrošināt personāla atlasesprocesa īstenošanu atbilstošiamata aprakstos norādītajiemkritērijiem un prasībām

Jurists Pastāvīgi Izpildīts

2. Nodrošināt informācijaspieejamību par vakancēm Juriste, Mārketingadaļa,struktūrvienībuvadītāji

Pastāvīgi

3. Nodrošināt darba līgumu unamata aprakstu aktualizāciju Valdes loceklis,Jurists Pastāvīgi
4. Informēt amatpersonas parvalsts amatpersonaspienākumiem

Valdes loceklis,Jurists Pastāvīgi

5. Nodrošināt darba tiesiskāsattiecības regulējošodokumentu sagatavošanu, toatbilstību normatīvajiem aktiem

Jurists Pastāvīgi

Nr.p.k. Korupcijas riska zona /funkcija, ar kuru saistāskorupcijas risks
Korupcijas risks Korupcijas risku novērtējums Pretkorupcijas pasākums Atbildīgais Pasākuma izpildestermiņš Izpildes termiņš

Iespējamība Seku nozīmība
5. Cilvēciskā faktoraietekme informācijasapstrādē, datu glabāšanā

Neatļauta rīcība arinformāciju Zema Vidēja Mazināt cilvēciskā faktoraietekmi informācijas apstrādē,datu glabāšanā.
Valdes loceklisJuristsIT speciālistsDatu aizsradzībasspeciālists

Pastāvīgi Izpildīts1.Noslēgts līgums arspeciālistu par Vispārīgāsdatu aizsardzības regulasNr.2016/679 ieviešanu.

http://www.lelluteatris.lv


1. Informēt darbiniekus parnormatīvo kati prasībāminformācijas apstrādē.
Jurists Pastāvīgi 2.Izdots rīkojums nr.3-01-1/24 no 29.05.2018., “Pardatu aizsardzību” (VSIA“Latvijas Leļļu teātris”personas datu apstrādes unaizsardzības noteikumi).3. Noslēgts līgumspersonas datu aizsardzībasspeciālista nodrošinājumasniegšanu.

2. Veicot darbinieku piekļuvesun lietotāju tiesībuierobežojošos pasākumus visāminformācijas sistēmām.

IT speciālists Pastāvīgi

6. Teātra darbiniekuinformētība parkorupcijas novēršanasjautājumiem

Nepietiekamasdarbinieku zināšanas parkorupcijas novēršanasjautājumiem

Zema Vidēja Pastāvīgi informēt, organizētdarbinieku apmācību parkorupcijas novēršanasjautājumiem

Jurists Pēcnepieciešamības IzpildītsIzdots rīkojums nr.3-01-1/24 no 29.05.2018., “Pariekšējās kontroles sistēmasapstiprināšanu”.Informēti darbinieki
7. Korupcijas riskampakļauti amati Korupcijas un interešukonflikta riska iestāšanāsvarbūtība

Zema Vidēja 1. Veikt korupcijas riskiempakļauto amatu identificēšanuun novērtēšanu
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 mājas lapā
Korupcijas risku novēršanas pasākumu efektivitāti un lietderību, kā arī plānu izvērtēt un aktualizēt vienu reizi gada laikāAktualizēts: 2022. gada 28. februārī. Nākamā aktualizācija – līdz 2023. gada 31. decembrim.


