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APSTIRPINĀTS 

ar VSIA “Mihaila Čehova Rīgas Krievu Teātris” 

2022.gada 30.decembra  

Rīkojumu Nr.181 

 
Saskaņā ar 2017. gada 17. oktobra MK noteikumiem Nr. 630 “Noteikumi par iekšējās 

kontroles sistēmas pamatprasībām korupcijas un interešu konflikta riska novēršanai publiskas 

personas institūcijā” 9.punktu un Valsts SIA “Mihaila Čehova Rīgas Krievu teātris” (turpmāk – 

Teātris) 2022.gada 3.janvāra rīkojumu Nr. 1-3 “Par Korupcijas novēršanas plānu 2022.-

2023.gadiem”, Teātris publicē informāciju par veiktajiem pasākumiem korupcijas riska 

novēršanai 2022.gadā: 

Nr.p.k. 
Korupcijas riska zona/funkcija ar 

kuru saistās korupcijas risks 
Izpilde 2022.gadā 

 

1 

Vienotu uzvedības standartu, 

profesionālās ētikas pamatprincipu un 

interešu konflikta novēršanas 

nodrošināšana Teātrī 

IZPILDĪTS  

Izskatītas un novērtētas sūdzības par darbinieku 

rīcību, kas ir pretrunā ar Teātra Ētikas kodeksu 
 

2 

Teātra budžeta plānošana un izlietoto 

līdzekļu atbilstības nodrošināšana 

apstiprinātajam budžetam 

IZPILDĪTS  

Sagatavots 2023.gada budžets   

3 Finanšu resursu racionāla izlietošana  

IZPILDĪTS  

 Veikts finanšu audits (ārpakalpojums)  

Veikta Teātra finanšu izlietojuma kontrole   

Nodrošināta Teātra iekšējo normatīvo aktu 

izpildes kontrole 
 

4 
Teātra interesēm atbilstošas mantas 

izmantošana 

IZPILDĪTS  

Darba līgumos iekļautas materiālās atbildības 

funkcijas  
 

Veikts Teātra iekšējais audits (inventarizācija)  

5 
Iepirkumu organizēšana, noslēgto 

līgumu saistību izpildes kontrole 

IZPILDĪTS  

Iepirkumu plāns publicēts vietnē 

www.eis.gov.lv 
 

Instruēti Iepirkumu komisijas locekļi par 

iespējamajiem interešu konfliktiem iepirkumos 
 

Nodrošināta objektīvu un pamatotu prasību 

iekļaušana tehniskajā specifikācijā 
 

Veikta līgumu sagatavošanas, saskaņošanas 

kontrole un uzraudzība 
 

6 Līgumu slēgšana 
Līgumus sagatavo, saskaņo un kontrolē kā 

minimums trīs dažādi Teātra darbinieki 
 

7 
Personāla atlases un vadības funkciju 

nodrošināšana 

IZPILDĪTS  

Aktualizēti un izvērtēti amata apraksti  

Piemēroti atalgojuma pamatprincipi atbilstoši 

KM vadlīnijām 
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Veikta informācijas publiskošana par 

aktuālajām vakantajām vietām, amatiem, 

izvirzītajām prasībām un atalgojumu 

www.mct.lv 

 

8 Korupcijas riskam pakļauts amats 

IZPILDĪTS  

Veikta korupcijas riskiem pakļauto amatu 

identificēšana un novērtēšana 
 

9 
Teātra darbinieku informētība par 

korupcijas novēršanas jautājumiem 

IZPILDĪTS  

Instruēti Teātra darbinieki par korupcijas 

riskiem, interešu konfliktiem  
 

 


