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1.pielikums  

Ādažu novada domes 22.12.2017. rīkojumam Nr. ĀND/1-10-1/17/71  

“Par pretkorupcijas plānu” 

 

Ādažu novada domes  

PĀRSKATS PAR 2017.GADA PRETKORUPCIJAS PASĀKUMU PLĀNA IZPILDI 

 

Korupcijas riska 

zona / funkcija 
Pretkorupcijas pasākums Atbildīgais Izpildes rezultāts 

Pašvaldības budžeta 

plānošana un tā 

izlietojuma atbilstība 

apstiprinātajam 

budžetam 

Budžeta izpildes un izlietoto līdzekļu uzskaites kontrole 
Iestāžu un struktūrvienību vadītāji, finansists, 

Grāmatvedības daļas vadītājs 

Pastāvīgi, izmantojot grāmatvedības 

datorprogrammu “Visvaris” 

Pašvaldības kapitālsabiedrību budžeta izpildes un izlietoto 

līdzekļu uzskaites kontrole 

Domes priekšsēdētājs  

finansists  

zvērināts revidents 

Februārī un jūlijā (revidents – martā) un 

veicot budžeta grozījumus 

Informatīvas sanāksmes iestāžu, kapitālsabiedrību un 

Administrācijas struktūrvienību vadītājiem 
Izpilddirektors Sanāksmes tiek protokolētas 

Informēt Domi par budžeta izpildi  Finansists Sk. domes sēžu protokolus 

Publicēt Informāciju par budžeta izpildi domes mājaslapā  Galvenā grāmatvede Publicēts sadaļā “Budžets” 

Stereotips,  ka  jāsniedz 

dāvanas pašvaldības 

darbiniekiem un 

amatpersonām  

Informēt domes darbiniekus par ierobežojumiem, ko 

amatpersonām uzliek likums 
Personāldaļas vadītājs 

Pieņemot darbā pašvaldībā vai iegūstot 

valsts amatpersonas statusu 

Sniegt atskaites par domes mantas izlietošanu un saglabāšanu. 
Materiāli atbildīgās personas 

Grāmatvedības daļas vadītājs 
Tiek pildīts pastāvīgi 

Uzturēt, lietot un iznomāt domes nekustamo īpašumu saskaņā 

ar normatīvajiem aktiem 

Iestāžu vadītāji 

Saimniecības un infrastruktūras daļas vadītājs 
Tiek pildīts pastāvīgi 

 

Rīcības kārtības noteikšana labuma piedāvāšanas, pieprasīšanas 

vai saņemšanas gadījumiem, kā arī liecinieku1 rīcībai šādos 

gadījumos. Rīcības iekļaušana iekšējās kārtības noteikumos 

Juridiskās un iepirkuma daļas vadītājs  

Iestāžu vadītāji 

Rīcības kārtība ir iekļauta darba kārtības 

noteikumos  

                                                 
1 Liecinieks šī dokumenta izpratnē ir pašvaldības darbinieks vai amatpersona, kas var liecināt par jebkura labuma piedāvājuma, pieprasījuma vai saņemšanas gadījumu. 
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Korupcijas riska 

zona / funkcija 
Pretkorupcijas pasākums Atbildīgais Izpildes rezultāts 

Apmeklētāju informēšana par pašvaldības noraidošu attieksmi 

pret dāvanu, kukuļu un cita veida motivāciju pieņemšanu, un 

par standartizētu pakalpojumu pieejamību bez papildu 

motivāciju piedāvāšanas un došanas darbiniekiem 

Sabiedrisko attiecību daļas vadītājs 

 Iestāžu vadītāji 

Informācija publiskota KAC monitorā, 

domes ēkā izvietoti infoplakāti. 

Iepirkumu procedūras 

Iekļaut tehniskajās specifikācijās objektīvas prasības 
Iestāžu vadītāji 

Iepirkumu komisijas locekļi 

Iepirkumu speciālista palīgs pārbauda 

specifikācijas cenu aptaujām līdz 6000 EUR. 

Iepirkumu komisija – pārējās specifikācijas. 

Iepirkumu komisijas locekļiem parakstīt apliecinājumus par 

personīgo neieinteresētību katra iepirkuma sagatavošanā un 

norisē 

Iepirkumu komisijas locekļi PIL noteikums 

Apmācības Iepirkumu komisijas locekļiem Iepirkumu komisijas locekļi 
Apmācība “Prakses aktualitātes publisko 

iepirkumu strīdos”, 20.12.2017. 

Tehnisko specifikāciju izstrādātājiem parakstīt apliecinājumus 

par personīgo neieinteresētību tehnisko specifikāciju 

sagatavošanā 

Specifikāciju sagatavotāji  

Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs 

Nosacījums iekļauts iekšējos noteikumos par 

iepirkumu kārtību 

Pārbaudīt veikto cenu aptauju objektivitāti Iepirkumu speciālista palīgs 
Nosacījums iekļauts iekšējos noteikumos par 

iepirkumu kārtību 

Pašvaldības objektu 

būvniecības vai 

remontu 

būvuzraudzības 

nodrošināšana un 

projektu vadība 

Objekta būvniecības vai remonta laikā veikt tā regulāru 

apsekošanu un darbu izpildes uzraudzību 

Būvinspektors, iestāžu vadītāji 

Būvinženieris 
Tiek pildīts pastāvīgi 

Līgumu nosacījumu izpildes kontrole, nepieļaujot to 

neievērošanu vai patvaļīgas atkāpes no būvprojekta 

Projeta vadītājs 

Būvinspektors 

Par līguma izpildes kontroli atbildīgais darbinieks 

Katrā līgumā ir noteikta atbildīgā persona 

par saistību izpildes kontroli, tās atbildība un 

tiesības, standarts darbu pieņemšanas-

nodošanas aktam, t.sk., galveno 

līgumsaistību izpildes novērtējums. 

Objektīvi novērtēt izpildītājiem noteikto līgumsaistību izpildes 

kvalitāti 
Par līgumu izpildi atbildīgie domes darbinieki Tiek pildīts pastāvīgi 

Rīkot regulāras sanāksmes būvniecības laikā par būvdarbu 

norises stadiju un termiņu ievērošanu 
Par līguma izpildi atbildīgais darbinieks      Tiek pildīts pastāvīgi 

Vadīt nozīmīgāko investīciju projektu izpildes procesu un 

organizēt būtiskāko lēmumu pieņemšanu 

Projektu uzraudzības komisijas priekšsēdētājs 

Projektu vadītāji 
Tiek pildīts pastāvīgi 

Informēt Domi par investīciju projektu izpildes gaitu un 

pieņemtajiem būtiskākajiem lēmumiem 
Projektu uzraudzības komisijas priekšsēdētājs Sk. domes sēžu protokolus 

Iesniegumu un 

materiālu izskatīšana, 

Veikt regulāru kontroli par iesniegumu izskatīšanas 

termiņiem. 

Kancelejas vadītājs  

Iestāžu un struktūrvienību vadītāji 

Ar lietvedības datorprogrammas “Namejs 

City” starpniecību 
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Korupcijas riska 

zona / funkcija 
Pretkorupcijas pasākums Atbildīgais Izpildes rezultāts 

atbilžu gatavošana Palielināt e-pakalpojumu skaitu Iestāžu un struktūrvienību vadītāji Tiek pildīts pastāvīgi 

Kontrolēt amatpersonu amatu savienošanu Iestāžu vadītāji Tiek pildīts pastāvīgi 

Pašvaldības publisko 

pakalpojumu 

sniegšana 

Pārskatīt pašvaldības pakalpojumu procesus un pilnveidot e-

pakalpojumu katalogu 
Kancelejas vadītājs Tiek pildīts pastāvīgi 

Vienotu uzvedības 

standartu, 

profesionālās ētikas 

pamatprincipu un 

interešu konflikta 

novēršanas 

nodrošināšana  

Kontrolēt pašvaldības Ētikas kodeksa ievērošanu Iestāžu un struktūrvienību vadītāji Tiek pildīts pastāvīgi 

Izskatīt sūdzības par darbinieku rīcību, kas ir pretrunā ar 

Ētikas kodeksu 
Ētikas komisija Tiek pildīts pastāvīgi 

Nodrošināt, ka pašvaldības darbinieki ir informēti par 

korupcijas riska iespējamību, pārzina ētikas noteikumus, kā arī 

korupcijas un interešu konflikta riska novēršanas prasības. 

Personāldaļas vadītājs 

Iestāžu vadītāji 
Tiek pildīts pastāvīgi 

Pretkorupcijas pasākumu plāna aktualizēšana Izpilddirektors 21.12.2017. 

Pretkorupcijas pasākumu plāna izpildes publiskošana  Sabiedrisko attiecību speciālists 29.12.2017., domes mājaslapā 

Izveidot apmācības sistēmu par interešu konfliktu risku vadību Juridiskās un iepirkuma daļas vadītājs 31.12.2018., sagatavošanas procesā 

Pašvaldības 

interesēm atbilstošas 

informācijas 

izmantošana 

Informācijas publiskošana, t.sk., mājaslapā, laikrakstā u.c. 

(izņemot ierobežotas pieejamības informāciju) 

Kancelejas vadītājs 

Sabiedrisko attiecību  speciālists 
Tiek pildīts pastāvīgi 

Sabiedrības informēšanas pasākumi un aptaujas, nodrošinot 

pašvaldības darba atklātību ar mājaslapas un citu mediju 

starpniecību. 

Sabiedrisko attiecību daļas vadītājs 

Būvvaldes vadītājs 
Tiek pildīts pastāvīgi 

Tikšanās ar iedzīvotājiem un NVO 
Domes vadība 

Deputāti 
Tiek pildīts pastāvīgi 

Personāla vadības 

nodrošināšana  

Amatu aprakstu aktualizēšana un amatu izvērtēšana 
Iestāžu un struktūrvienību vadītāji 

Personāldaļas vadītājs 

Noteikts iekšējos noteikumos par darbinieku 

novērtēšanu 

Darbinieku ikgadējā novērtēšana 
Iestāžu un struktūrvienību vadītāji 

Personāldaļas vadītājs 

Noteikts iekšējos noteikumos par darbinieku 

novērtēšanu 
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2.pielikums  

Ādažu novada domes 22.12.2017. rīkojumam Nr. ĀND/1-10-1/17/71 

“Par pretkorupcijas plānu” 

 

Ādažu novada domes  

2018.GADA PRETKORUPCIJAS PASĀKUMU PLĀNS  

 

Korupcijas riska 

zona / funkcija 
Korupcijas risks 

Riska 

iespējamība 

Seku 

ietekme 
Pretkorupcijas pasākums Atbildīgais 

Izpildes 

termiņš 

Budžets 
Līdzekļu nelietderīga 

un izlietošana 
Zema Augsta 

Budžeta izpildes un izlietoto līdzekļu uzskaites kontrole 

Iestāžu un s/v vadītāji 

Finansists 

GRD vadītājs 

Pastāvīgi 

Pašvaldības kapitālsabiedrību budžeta izpildes un 

izlietoto līdzekļu uzskaites kontrole 

Domes priekšsēdētājs 

Finansists 

Zvērināts revidents 

2 reizes gadā 

(revidents 1 

reizi) un veicot 

budžeta 

grozījumus 

Informatīvas sanāksmes iestāžu un Administrācijas 

struktūrvienību vadītājiem 
Izpilddirektors 

Vismaz 1 reizi 2 

mēnešos 

Domes informēšana par budžeta izpildi  Finansists 
Ne retāk kā reizi 4 

mēnešos 

Informācijas publicēšana par budžeta izpildi domes 

mājaslapā  
GRD vadītājs Katru mēnesi 

Iepirkumi 

Iepirkuma procesa 

vājas pārraudzības un 

nekompetences risks 

Zema Vidēja 

Apmācības Iepirkumu komisijas locekļiem 
Iepirkumu komisijas 

(turpmāk – IK) locekļi 
20.12.2018. 

Objektīvu prasību iekļaušana tehniskajās specifikācijās 
Iestāžu vadītāji  

IK locekļi 
Pastāvīgi 

Iepirkumu komisijas locekļu apliecinājumu parakstīšana 

par personīgo neieinteresētību katra iepirkuma 

sagatavošanā un norisē 

IK priekšsēdētājs 

IK locekļi 
Pastāvīgi 

Tehnisko specifikāciju izstrādātāju apliecinājumu 

parakstīšana par personīgo neieinteresētību tehnisko 

specifikāciju sagatavošanā 

Specifikāciju 

sagatavotāji 

IK priekšsēdētājs 
Pastāvīgi 
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Korupcijas riska 

zona / funkcija 
Korupcijas risks 

Riska 

iespējamība 

Seku 

ietekme 
Pretkorupcijas pasākums Atbildīgais 

Izpildes 

termiņš 

Iepirkumu dokumentācijas un IK lēmumu publiskošana 

normatīvajos aktos noteiktā kārtībā 

Vecākais iepirkumu 

speciālists 
Pastāvīgi 

Veikto cenu aptauju objektivitātes pārbaude 
Iepirkumu speciālista 

palīgs 
Pastāvīgi 

Rēķinu kontrole, apzinot ārpus noteiktās iepirkuma 

procedūras veiktus darījumus 
Finansists Pastāvīgi 

Dāvanas 
Neatļauta dāvanu 

pieņemšana 
Zema Augsta 

Darbinieku informēšana par ierobežojumiem, ko 

amatpersonām uzliek likums 
Personāldaļas vadītājs Pastāvīgi 

Sava tiešā vadītāja informēšana par jebkura labuma 

saņemšanu  
Darbinieki Pastāvīgi 

Noteikumu aktualizēšana par kārtību, kā rīkoties 

labumu saņemšanas gadījumos 
JID vadītājs Līdz 01.07.2018. 

Būvuzraudzība un 

projektu vadība 

Darbiniekam2 
noteikto pienākumu 

apzināta neveikšana 

vai nolaidīga 

veikšana savās vai 

citas personas 

interesēs 

Vidēja Augsta 

Būvobjekta regulāra apsekošana un darbu izpildes 

uzraudzība 

Būvinspektors 

Iestāžu vadītāji 

Būvinženieris 

Pastāvīgi 

Līgumu nosacījumu izpildes kontrole 

Projeta vadītājs 

Būvinspektors  

Būvinženieris 

Pastāvīgi 

Izpildītājiem noteikto līgumsaistību izpildes kvalitātes 

objektīva novērtēšana 
Atbildīgie darbinieki Pastāvīgi 

Objektīvu atsauksmju sniegšana izpildītājiem Izpilddirektors  Patstāvīgi  

Regulāru sanāksmju rīkošana par būvdarbu gaitu un 

termiņu ievērošanu 

Atbildīgie darbinieki       

Iestāžu vadītāji 

Ne retāk kā reizi 

2 nedēļās 

Nozīmīgāko investīciju projektu izpildes procesu 

vadīšana un būtiskāko lēmumu pieņemšana 

Projektu uzraudzības 

komisijas priekšsēdētājs, 

Projektu vadītāji 

Pastāvīgi 

Domes informēšana par investīciju projektu izpildes 

gaitu un pieņemtajiem lēmumiem 

Projektu uzraudzības 

komisijas priekšsēdētājs 
4 reizes gadā 

Iesniegumu un Darba pienākumu Zema Augsta Darbinieku amata pienākumu izpildes kontrole Iestāžu un s/v vadītāji Pastāvīgi 

                                                 
2 Turpmāk tekstā abi kopā un katrs atsevišķi saukti „darbinieki” 
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Korupcijas riska 

zona / funkcija 
Korupcijas risks 

Riska 

iespējamība 

Seku 

ietekme 
Pretkorupcijas pasākums Atbildīgais 

Izpildes 

termiņš 

lēmumprojektu 

izskatīšana 

apzināta neveikšana 

vai nolaidīga 

veikšana savās vai 

citas personas 

interesēs 

Domes galveno pasākumu gada plāna izpildes kontrole 
Izpilddirektors 

Iestāžu un s/v vadītāji 
Pastāvīgi 

Domes centralizēto iepirkumu plāna izpildes kontrole 
JID vadītājs 

Iestāžu un s/v vadītāji 
Pastāvīgi 

Iesniegumu izskatīšanas termiņu ievērošanas kontrole 
Kancelejas vadītājs 

Iestāžu un s/v vadītāji 
Pastāvīgi 

Amatu savienošana  

Darbinieku personīgā 

labuma gūšana, amatu 

savienošana bez 

sakaņošanas 

Zema Vidēja 

Valsts amatpersonu saraksta aktualizēšana un 

iesniegšana VID 
Personāldaļas vadītājs Patstāvīgi 

Darbinieku informēšana par amatu savienošanas kārtību 

pirms darba līguma slēgšanas  

Iestāžu vadītāji 

Personāldaļas vadītājs 
Pastāvīgi 

Amatpersonu amatu savienošanas kontrole  
Iestāžu vadītāji 

Personāldaļas vadītājs 
Pastāvīgi 

Uzvedības standarti, 

ētika un interešu 

konflikti 

Uzvedības 

standartu un ētiskas 

rīcības kritēriju 

trūkums veicina 

koruptīvu lēmumu 

pieņemšanu 

Zema Vidēja 

Ētikas kodeksa ievērošanas kontrole  Iestāžu un s/v vadītāji Pastāvīgi 

Sūdzību izskatīšana par Ētikas kodeksa pārkāpumiem 
Domes priekšsēdētājs 

Ētikas komisija 

Pēc 

pieprasījuma 

Darbinieku informēšana par korupcijas riskiem, ētikas 

noteikumiem, kā arī interešu konflikta novēršanas 

prasībām pirms darba līguma slēgšanas 

Personāldaļas vadītājs, 

Iestāžu vadītāji 
Pastāvīgi 

Korupcijas risku analīze un pretkorupcijas pasākumu 

plāna aktualizēšana 
Izpilddirektors 

Līdz katra gada 

01.12. 

Pretkorupcijas pasākumu plāna un tā izpildes 

publiskošana domes mājaslapā 
SAD speciālists 

Līdz katra gada 

31.12. 

Apmācības sistēmas izveidošana par interešu konfliktu 

risku vadību 
JID vadītājs 31.12.2018. 

Informācijas 

izmantošana 

Informācijas (t.sk. 

ierobežotas 

pieejamības) 

izmantošana ar mērķi 

gūt personīgu labumu 

Zema Vidēja 

Personas datu aizsardzības noteikumu ievērošana 
Personāldaļas vadītājs 

Visi darbinieki 
Pastāvīgi 

Ierobežotas pieejamības informācijas satura noteikšana Kancelejas vadītājs 
Līdz 

15.04.2018. 

Iesniegumu un sūdzību pieņemšana VPVKAC un 

atsevišķi noteiktās iestādēs 

Kancelejas vadītājs 

Iestāžu vadītāji 
Pastāvīgi 
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Korupcijas riska 

zona / funkcija 
Korupcijas risks 

Riska 

iespējamība 

Seku 

ietekme 
Pretkorupcijas pasākums Atbildīgais 

Izpildes 

termiņš 

Normatīvo aktu precīza ievērošana apmeklētāju un 

darbinieku tiešas saskarsmes laikā 
Darbinieki Pastāvīgi 

Domes un komiteju lēmumprojektu sagatavošana un 

izskatīšana domes noteiktā kārtībā 

Domes priekšsēdētājs 

Darbinieki 
Pastāvīgi 

Informācijas publiskošana, t.sk., mājaslapā, laikrakstā u.c. 

(izņemot ierobežotas pieejamības informāciju) 

Kancelejas vadītājs 

SAD  speciālists 
Pastāvīgi 

Sabiedrības informēšana un aptaujas, nodrošinot domes 

darba atklātību ar mājaslapas un mediju starpniecību. 

SAD vadītājs,  

Būvvaldes vadītājs 
Pastāvīgi 

Tikšanās ar iedzīvotājiem un NVO Domes vadība, deputāti Pastāvīgi 

Mantas 

izmantošana 

Neatļauta rīcība ar 

domes (vai tās 

glabāšanā vai 

lietošanā nodotu 

mantu) 

Vidēja Augsta 

Materiālās atbildības līgumu slēgšana ar darbiniekiem 
Iestāžu vadītāji 

GRD vadītājs 
Pastāvīgi 

Ikgadējo un ārkārtas inventarizācijas organizēšana 
Iestāžu vadītāji 

GRDvadītājs 
Pastāvīgi 

Domes resursu taupīgu izmantošana tikai amata pienākumu 

pildīšanai (kancelejas un saimniecības preces, u.c.) 

Iestāžu vadītāji 

GRD vadītājs 
Pastāvīgi 

Domes nekustamo īpašumu uzturēšana un iznomāšana 

saskaņā ar normatīvajiem aktiem 

SID vadītājs,  

JID vadītājs 
Pastāvīgi 

Debitoru saistību izpildes kontrole un piespiedu izpilde 
GRD vadītājs 

JID vadītājs 
Pastāvīgi 

Iekšējā audita pārbaudes Auditors Pastāvīgi 

Procesu vadība un 

iekšējā kontrole 

Iespējami riski domes 

sniegto pakalpojumu 

jomā, kā arī saistībā 

ar iekšējiem vadības 

procesiem  

Vidēja Augsta 

Iekšējie auditi un to ieteikumu ieviešanas uzraudzība 

saskaņā ar iekšējās audita veikšanas kārtību un darba plānu 
Auditors Patstāvīgi 

Domes saistošo noteikumu izpildes kontroles nodalīšana no 

lēmumu pieņemšanas par pārkāpumiem  

Izpilddirektors 

Būvvaldes vadītājs 

Administratīvā komisija 

Pastāvīgi 

Publiskie 

pakalpojumi 

Nav noteikta kārtība 

pakalpojumu 

sniegšanai, iespējama 

darbinieku patvaļa 

Zema Vidēja 
Domes pakalpojumu procesu pārskatīšana un e-

pakalpojumu kataloga pilnveidošana 
Iestāžu un s/v vadītāji Pastāvīgi 

Personāla vadība 
Nevienlīdzīga 

attieksme lēmumu 
Zema Augsta 

Informācijas publicēšana domes mājaslapā par 

vakantajām amatu vietām 
Personāldaļas vadītājs 

Personāldaļas 

vadītājs 
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Korupcijas riska 

zona / funkcija 
Korupcijas risks 

Riska 

iespējamība 

Seku 

ietekme 
Pretkorupcijas pasākums Atbildīgais 

Izpildes 

termiņš 

pieņemšanā attiecībā 

uz darbiniekiem un 

amata pretendentiem 

Pretendentu atlase domes noteiktā kārtībā 
Personāldaļas vadītājs 

Iestāžu vadītāji 
Pastāvīgi 

Amatu aprakstu un amata pienākumu aktualizēšana 
Iestāžu un s/v vadītāji 

Personāldaļas vadītājs 
Pastāvīgi 

Darbinieku ikgadējā novērtēšana 
Iestāžu un s/v vadītāji 

Personāldaļas vadītājs 

Līdz 

10.novembrim 

Normatīvo aktu prasībām atbilstošu dokumentu 

sagatavošana par papildu darbu, virsstundām, 

kvalifikācijas paaugstināšanu un sociālajām garantijām 

Personāldaļas vadītājs 

JID vadītājs 

Algu grāmatvedis 

Pastāvīgi 

 

 


