APSTIPRINĀTS
Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūta
Zinātniskās padomes sēdē 2019. gada 27. martā
LU LITERATŪRAS, FOLKLORAS UN MĀKSLAS INSTITŪTA PRETKORUPCIJAS PASĀKUMU PLĀNS
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1. Bāzes finansējuma līdzekļu izlietojuma plānojums tiek
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principu neievērošana

Pēc bāzes
finansējuma
datu
saņemšanas

2. Amata atalgojums tiek aprēķināts saskaņā ar LU LFMI
Darba samaksas nolikumu un konkrētajam gadam piešķirtā
bāzes finansējuma apjomu. Par amata algu apjomu
direktors ziņo institūta vadības sēdē, Zinātniskās padomes
sēdē, kā arī informē institūta darbiniekus struktūrvienību
sēdēs

2. Vienotu atalgojuma
principu neievērošana

3. Bāzes finansējuma izlietošanā tiek ievēroti MK Noteikumi
Nr. 1316. Konkrētu izmaksu segšanai (materiāli tehnisko
līdzekļu iegāde, darbinieku komandējumi, piemaksas)
lēmumu pieņemšanā tiek iesaistītas vismaz divas personas;
informācija (atkarā no svarīguma) tiek publiskota vadības
sēdē, Zinātniskās padomes sēdē, institūta kopsapulcē
Zema

Vidēja

1. Projektu tāmes tiek izstrādātas saskaņā ar attiecīgā
konkursa nolikumu, tās izskata institūta direktors

Direktors,
izpilddirektors,
daļu vadītāji

Pastāvīgi

Projekta
vadītājs,
direktors

Projekta
izstrādes gaitā

2. Viena konkursa projektiem tiek noteiktas vienotas
atalgojuma likmes ar direktora rīkojumu (saskaņā ar LU
LFMI Darba samaksas nolikumu)
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3. Projekta īstenošanā veicamos maksājumus ierosina
projekta vadītājs, pirms samaksas veikšanas tos vīzē
direktors

direktors,
grāmatvedis

Projekta
īstenošanas
gaitā

1. Institūta infrastruktūras objektu uzskaite un
inventarizācija

Izpilddirektors,
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atbildīgās
personas
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1. Institūta darbinieku individuālo plānu iesniegšana un
izpildes izvērtēšana
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2. Projektu īstenošanas pārraudzība
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Projektu
padome,
projektu
uzraudzības
grupa,
Zinātniskā
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2. Datortehnikas kontrole (lai novērstu nesankcionētas un
nelietderīgas programmatūras izmantošanu)

3. Materiāli tehnisko līdzekļu iegādes centralizācija,
kontrole, samaksas vīzēšana

Pētniecisko rezultātu
atbilsme LU LFMI
stratēģijai, projektu
īstenošanas plāniem

Plānoto pienākumu
neveikšana, rezultātu
novēlojums

Vidēja

Vidēja līdz
augsta

3. Individuālas pārrunas ar darbiniekiem

Projektu/daļu
vadītāji,
direktors,
zinātniskais
sekretārs
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projekta
vadības,
administrēšanas
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Pēc vajadzības

Personāla politika

1. Nevienlīdzīga
attieksme (morālā un
materiālā ziņā) pret
darbiniekiem

Zema

Vidēja

2. Vienotu prasību
neievērošana amatu
konkursos

Iepirkumu īstenošana

Valstī noteiktās
iepirkumu kārtības
pārkāpumi

1. Darbinieku finansiālā motivēšana (piemaksas) notiek,
izvērtējot konkrētā darbinieka atdevi un rezultatīvo
sniegumu; direktora priekšlikumus par darbinieku
piemaksām apspriež vadības sēdē, informācija par šiem
lēmumiem tiek publiskota Zinātniskās padomes sēdē un
institūta kopsapulcē

2. Institūta darbinieku ievēlēšana amatos notiek saskaņā ar
LU LFMI Vēlēšanu nolikumu atklātā konkursā; pretendentu
iesniegtie dokumenti pieejami visiem Zinātniskās padomes
locekļiem; amatu pretendenti (kandidējot uz pētnieka un
vadošā pētnieka amatu) sniedz akadēmisku lekciju visiem
institūta darbiniekiem; viedokli par pretendenta atbilsmi
aizklāti balsojot izsaka konkrētās struktūrvienības
darbinieki; visi pretendenti piedalās Zinātniskās padomes
sēdē, iepazīstinot ar savu darbības redzējumu ievēlēšanas
periodam un atbildot uz ZP locekļu jautājumiem
Zema

Zema

1. Publisko iepirkumu likuma ievērošana

Direktors

Pēc darbinieku
gada pārskatu
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