
 
 

VSIA „Rīgas Psihiatrijas un narkoloģijas centrs” 
Ētikas komisijas nolikums 

 
I Vispārīgie jautājumi 

 1. Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs” 
(turpmāk – Centrs) Ētikas komisijas (turpmāk – Komisija) mērķis ir veicināt un nostiprināt 
profesionālās ētikas normas atbilstoši Centra funkcijām un mērķiem un Centra Ētikas kodeksam. 
 2. Centra valdes priekšsēdētājs nodod Komisijai izskatīšanai no personām saņemtu 
iesniegumu un  darbinieka vai darbinieku dienesta ziņojumu (turpmāk kopā – sūdzības), kurā 
ietvertā informācija liecina par Centra Ētikas kodeksā paredzēto ētikas pamatprincipu pārkāpumu 
kāda darbinieka rīcībā. 
 3. Komisijas lēmumiem ir ieteikuma raksturs. 
 

II Komisijas sastāvs 
4. Komisijas sastāvu apstiprina ar rīkojumu. 
5. Komisijas sastāvā iekļauj vismaz divu dažādu amatu līmeņu Centra darbiniekus, kuru 

profesionālā darbība un personiskās īpašības izpelnījušās vispārēju Centra darbinieku cieņu un 
atzinību. 

6. Komisija no komisijas locekļu vidus uz gadu ievēl komisijas priekšsēdētāju un komisijas 
priekšsēdētāja vietnieku, kas komisijas priekšsēdētāja prombūtnes laikā pilda viņa pienākumus.  
 

III Komisijas uzdevumi  
7. Komisijas uzdevumi ir šādi: 

 7.1. pēc Centra valdes priekšsēdētāja dota uzdevuma izskatīt Centra Ētikas kodeksā 
paredzēto ētikas pamatprincipu pārkāpumu gadījumus; 

7.2. sniegt atzinumu Centra valdes priekšsēdētājam par konkrētas Ētikas kodeksa normas 
pārkāpumu esamību vai neesamību darbinieka rīcībā; 

7.3. sniegt priekšlikumus un piedalīties Centra ētikas politikas (Ētikas kodeksa) 
pilnveidošanā. 

 
IV Komisijas tiesības 

8. Komisijai ir šādas tiesības: 
 8.1. pieprasīt un saņemt no Centra darbiniekiem sūdzības izskatīšanai nepieciešamo 
informāciju; 

8.2. uzaicināt Centra darbiniekus uz Komisijas sēdi informācijas un  priekšlikumu sniegšanai 
ētikas jomā; 

8.3. uzaicināt uz Ētikas komisijas sēdi Centra darbinieku, par kura rīcību  ir saņemta sūdzība; 
8.4. lemt par priekšlikumiem Centra ētikas politikas (Ētikas kodeksa) un personāla vadību 

reglamentējošu iekšējo normatīvo aktu pilnveidošanai; 
8.5. atkarībā no pārkāpuma rakstura vērsties pie Centra valdes priekšsēdētāja ar ieteikumu 

par disciplinārsoda piemērošanu darbiniekam, kurš pārkāpis Ētikas kodeksa normas. 
 

V Komisijas darba organizācija 
9. Komisijas darbības forma ir sēde. 

 10. Komisijas sēdi sasauc komisijas priekšsēdētājs pēc valdes priekšsēdētāja uzdevuma 
saņemšanas par sūdzības izskatīšanu par Centra darbinieka rīcību. Komisijas sēdei jānotiek ne vēlāk 
kā septiņas dienas pēc sūdzības reģistrēšanas Centra lietvedībā. 
 

11. Komisijas sēdi sasauc katras atsevišķas sūdzības izskatīšanai. 
12. Komisijas sēdes sasaukšanu laiku Komisijas vadītājs saskaņo ar komisijas locekļiem. 
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13. Komisijas darbu vada komisijas priekšsēdētājs.  
14. Komisijas loceklis nevar piedalīties Komisijas sēdē, ja viņš tieši vai netieši ir ieinteresēts 

sūdzības izskatīšanā. 
15. Komisijas sēde ir slēgta. Sēdē piedalās Komisijas locekļi un uzaicinātās personas.  
16. Komisija ir lemttiesīga, ja sēdē piedalās vismaz puse no Komisijas locekļiem. Par 

iepriekš saskaņoto sēdes norises laiku Komisijas priekšsēdētājs informē Komisijas locekļus un 
uzaicinātās personas vismaz divas  darba dienas pirms sēdes. 

17. Uzaicinātās personas ir darbinieks, par kuru saņemta sūdzība, un, ja nepieciešams, 
sūdzības iesniedzējs un citas personas.  

18. Darbinieka, par kuru saņemta sūdzība, atteikšanās ierasties uz Komisijas sēdi un sniegt 
paskaidrojumus par sūdzībā aprakstīto situāciju un savu rīcību pati par sevi ir ētikas normu 
pārkāpums. 

19.  Sūdzības iesniedzējam un darbiniekam, par kuru iesniegta sūdzība, ir tiesības sniegt 
paskaidrojumus un izteikt savu viedokli. 

20. Darbiniekam, par kuru iesniegta sūdzība, ir tiesības uzaicināt uz Komisijas sēdi vienu 
uzticības personu pēc viņa izvēles. Komisija, uzaicinot darbinieku uz sēdi, dara viņam zināmas šis 
tiesības. 

21. Ja sūdzības iesniedzējs vai darbinieks, par kuru iesniegta sūdzība, pieprasa, Komisijai 
jānodrošina viņu uzklausīšana bez otras puses klātbūtnes Komisijas sēdes telpā. 

22.  Komisija lēmumu pieņem ieteikuma formā, tās locekļiem savstarpēji vienojoties. Ar 
komisijas lēmumu, kuru paraksta Komisijas priekšsēdētājs un visi Komisijas locekļi, iesniedz valdes 
priekšsēdētājam. 

23. Komisijas sēdes tiek protokolētas. Sēžu protokolus un Komisijas lēmumus glabā  piecus 
gadus. 
 

VI Komisijas atbildība 
24. Komisija ir atbildīga par tās nolikumā paredzēto uzdevumu izpildi. 
25. Komisija ir atbildīga par pieņemto lēmumu atbilstību Ētikas kodeksa normām un citiem 

Centra iekšējiem normatīvajiem aktiem. 
 

VII Nobeiguma jautājums 
26. Šis Ētikas komisijas nolikums stājas spēkā ar 2.01.2008. un ar tā spēkā stāšanos spēku 

zaudē 29.08.2006. apstiprinātais  Garīgās veselības valsts aģentūras Ētikas komisijas nolikums. 
 
 
 


