Neatļauti maksājumi,
ziedojumi, dāvinājumi un
citi ārstniecības
personām nodoti labumi ar
pretlikumīgu mērķi apiet
noteikumus, panākt
labvēlīgāku attieksmi vai
ātrāku problēmas risinājumu

Kukulis var būt jebkuri
materiāli vai citāda veida
labumi, tai skaitā nauda
un vērtspapīri; priekšmeti,
kuriem ir materiāla
vērtība; dažāda rakstura
labumi un

pakalpojumi

ir kukuļošana jeb

korupcija

Korupcija ir
uzticētās atbildības
izmantošana
privāta labuma
gūšanai

KUKUĻŅEMŠANA
ir dažāda rakstura labumu
prettiesiska pieņemšana
par kādas darbības
izdarīšanu vai neizdarīšanu
labuma devēja vai jebkuras
citas personas interesēs,
izmantojot savas pilnvaras

Konjaks, konfektes, dāvanu karte vai jebkas cits vienā

PAR KAUT KĀ
(NE)IZDARĪŠANU

situācijā var būt dāvana, citā – kukulis. Pēc
priekšmeta nevar noteikt, ka viena lieta būs dāvana,
bet cita – kukulis

AR NODOMU

SAVTĪGOS NOLŪKOS
DIVPUSĒJA
DARBĪBA

Par kukuli dāvana kļūst tajā brīdī, kad ar to mēģina ārstu
vai medmāsu ietekmēt. Kukulis ir labums, kas dots

ar

mērķi panākt kādas darbības izdarīšanu vai
neizdarīšanu, īpašus apstākļus: lai operē bez rindas vai
izraksta darbnespējas lapu veselam cilvēkam. Mediķiem ir
aizliegts pieņemt arī jebkādus labumus jeb pateicības par

tiesiskas darbības izdarīšanu

NO SIRDS
Ja pacients ar ziediem vai ābolu grozu
sveic mediķi svētkos vai dāvā to draudzīgu
attiecību vārdā – no sirds, neko
negaidot pretī, tā būs dāvana

NEKO
NEGAIDOT
PRETĪ

BEZ
ATLĪDZĪBAS
NETIEK LŪGTA,
PIEPRASĪTA
VIENPUSĒJA
DARBĪBA

Ārstniecības personu personisko interešu sadursme ar dienesta interesēm

ĀRSTNIECĪBAS
IESTĀŽU
PERSONĀLA PACIENTU
ATTIECĪBĀS

PERSONĀLA PIEGĀDĀTĀJU
ATTIECĪBĀS

KORUPCIJAS
RISKI VESELĪBAS
APRŪPES
SISTĒMĀ

(IEPIRKUMI)

PERSONĀLA MEDIKAMENTU
RAŽOTĀJU,
IZPLATĪTĀJU
U.C. SADARBĪBĀ
Plašāk:
ej.uz/KorRiski

AIZLIEGUMS
ŅEMT
PAPILDU
MAKSU
IEROBEŽOJUMS
PIEŅEMT
VĒRTĪGAS
DĀVANAS

JĀIZVEIDO
ĒTIKAS
KOMISIJA

ĀRSTNIECĪBAS
IESTĀDĒM AR
IEKŠĒJIEM
NOTEIKUMIEM
JĀNOSAKA

IEROBEŽOJUMS
IEŅEMT
BLAKUS DARBU
KONFLIKTĒJOŠĀ
JOMĀ

ZĀĻU
REKLAMĒŠANAS
IEROBEŽOJUMI

KURŠ
DĀVINĀJUMS
IR IESTĀDES
ĪPAŠUMS

ZIEDOJUMU
PIEŅEMŠANAS
KĀRTĪBA

Krimināllikumā noteiktā atbildība par kukuļņemšanu

VALSTS AMATPERSONA

VALSTS VAI PAŠVALDĪBAS
IESTĀDES DARBINIEKS

PRIVĀTA UZŅĒMUMA VAI
ORGANIZĀCIJAS
DARBINIEKS

Slimnīcas valdes
loceklis, iepirkuma
komisijas loceklis utt.

Ārsts, medmāsa,
sanitārs, reģistrators,
kancelejas vadītājs utt.
valsts vai pašvaldības
kapitālsabiedrībā

Ārsts privātā klīnikā,
pašnodarbinātais, ārstu
biedrības valdes
loceklis utt.

Krimināllikuma
320.pants
Kukuļņemšana

Krimināllikuma
326.2 pants
Prettiesiska labumu
pieprasīšana un
pieņemšana

Krimināllikuma
198.pants
Neatļauta labumu
pieņemšana

bargākais sods brīvības atņemšana līdz
vienpadsmit gadiem

bargākais sods brīvības atņemšana līdz
pieciem gadiem

bargākais sods brīvības atņemšana līdz
pieciem gadiem

Mediķi nedrīkst
pieņemt

prettiesiskus
labumus, jo par
materiālu vērtību,
mantiska vai citāda
rakstura labumu
prettiesisku pieņemšanu
par kādas darbības
izdarīšanu vai
neizdarīšanu labuma
devēja interesēs,
izmantojot savas
pilnvaras, draud

kriminālatbildība

SKAIDRA UN MĒRĶTIECĪGA
POLITIKA KORUPCIJAS UN
KRĀPŠANAS RISKU
NOVĒRŠANAI

Nikolo Makiavelli
(1469-1527)

korupciju
salīdzināja ar
slimību, kuru
sākumā ir grūti
diagnosticēt, bet
viegli ārstēt,
turpretim, ja tā
ielaista, tā ir viegli
konstatējama, bet
grūti ārstējama

ZIŅOŠANAS VEICINĀŠANA

KĀ CĪNĪTIES AR
KORUPCIJU
VESELĪBAS
APRŪPES
SISTĒMĀ?

RĪCĪBAS KODEKSI AR
SKAIDROJUMIEM
(interešu konflikti,
dāvanas, blakusdarbi)

KORUPCIJAS UN
KRĀPŠANAS RISKU
APZINĀŠANA

EFEKTĪVA RISKU VADĪBA
(ārējā un iekšējā kontrole)

Personīgi darba
dienās no
pulksten 8.30 līdz
17.00, Rīgā,
Brīvības ielā 104,
korpuss 2
Nosūtot
iesniegumu
(ej.uz/zinoKNAB)
elektroniski
knab@knab.gov.lv
vai pa pastu

Ja pacients, farmācijas
kompānijas pārstāvis vai cita
persona jums piedāvā
kukuli vai pateicību,

atsakieties un
ziņojiet Korupcijas
novēršanas un apkarošanas
birojam!
Plašāka
informācija:
www.knab.gov.lv

Zvanot pa tālruni
67356161 vai
KNAB uzticības
tālruni
8000 20 70

