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APSTIPRINĀTS 
ar Rēzeknes novada pašvaldības iestādes “Dricānu pagastu apvienība” 

struktūrvienības “Gaigalavas pagasta pārvalde” vadītājas 

2021.gada 18.februāra rīkojumu Nr.1.5/7        

 

 
Gaigalavas pagasta pārvaldes 

2017.-2020.gada  Korupcijas risku analīzes un pretkorupcijas pasākumu plāna izpildes novērtējums 

 
Nr. 

p. 

k. 

Korupcijas 

riska 

zona/funkcija, 

ar kuru saistās 

korupcijas 

risks 

Korupcijas risks Izvērtē-

jums 

varbūtī-

bai, ka 

risks 

iestāsies 

Izvērtējums 

negatīvajām 

sekām, ja 

risks iestāsies 

Pasākums Atbildīgā persona, 

atbildīgā 

institūcija, 

pakalpojums 

Pasākuma 

ieviešanas 

termiņš 

Izpildes rezultāts 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Budžeta 

līdzekļu  

racionāla 

izmantošana 

Iespējama līdzekļu 

izšķērdēšana, 

neracionāla 

izlietošana, 

atsevišķu budžeta 

pozīciju pārtērēšana 

Augsta Vidēja Ikmēneša sapulces iestāžu 

vadītājiem, iestāžu budžeta 

izpildes apspriešana. 

 

 

Galvenais 

grāmatvedis 

 

 

 

 

1 reizi mēnesī 

 

 

 

 

Sapulces notika, 

līdzekļu izlietojums 

tiek regulāri saskaņots 

ar galveno grāmatvedi 

un pārvaldes vadītāju 

arī attālināti. 

Augsta Vidēja Rakstiska struktūrvienību 

budžeta grozījumu 

apstiprināšana 

Pagasta pārvaldes 

vadītājs 

Regulāri Budžeta grozījumi tiek 

saskaņoti rakstiski 

2. Saimniecības 

procesu 

vešana 

(mantas 

izmantošana, 

inventāra 

uzskaite, 

utml.) 

Neatļauta rīcība 

ar institūcijas vai 

tai lietošanā, 

glabāšanā nodotu 

mantu vai finanšu 

līdzekļiem. 

Iespējama 

pašvaldības 

līdzekļu 

izšķērdēšana 

Augsta Vidēja Mantas izmantošanas, 

inventāra uzskaites, utml. 

kārtības izstrāde un regulāra 

pilnveidošana.  

 

 

 

Pagasta pārvaldes 

vadītājs 

Komunālās saimn. 

pārzinis un skolas 

saimn. pārzinis. 

Grāmatvedības 

nodaļa. 

 

 

Pastāvīgi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mantas izmantošana 

notiek saskaņā ar 

Rēzeknes novada 

pašvaldības 

apstiprinātajiem 

noteikumiem 

(03.07.2014. nr.11; 

02.12.2010. nr.3; 

26.11.2010.nr.1) 

 

1 x gadā tiek veikta 

inventarizācija 

Augsta Vidēja Atskaites par mantas 

izlietošanu un 

saglabāšanu.  

Materiāli atbildīgās 

personas 

Pastāvīgi 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

3. Iepirkumu 

procedūras 

Darbinieka/ 

amatpersonas 

ietekmēšana 

nolūkā panākt 

personai 

labvēlīga 

lēmuma 

pieņemšanu 

Zema Augsta Iepirkumu komisiju 

darbības caurspīdīguma 

nodrošināšana, informējot 

par iepirkumu komisijas 

sēdēm mājas lapā, 

nodrošinot iespēju 

pretendentiem piedalīties 

iepirkumu komisijas sēdēs. 

 

Iepirkumu komisijas 

priekšsēdētājs 

Pastāvīgi Iepirkumus organizē un 

realizē Rēzeknes 

novada pašvaldības 

iestādes "Dricānu 

pagastu apvienība"   

Iepirkumu komisija, 

kas izveidota ar 

iestādes "Dricānu 

pagastu apvienība" 

vadītāja 2019.gada 

24.janvāra rīkojumu 

Nr.1.5./5 "Par 

iepirkuma komisijas 

izveidošanu"   

Komisijas sastāvā ir 

apvienībā esošās katras 

pagasta pārvaldes 

vadītājs 

4. Ārpus 

iepirkumu 

procedūras 

veikto 

iepirkumu 

organizēša-

na 

Darbinieka/ 

amatpersonas 

ietekmēšana 

nolūkā panākt 

personai 

labvēlīga 

lēmuma 

pieņemšanu 

Zema Vidēja Pakalpojumiem vai 

precēm, kurām ir 

pieejamas alternatīvas 

tirgū, veikt cenu izpēti 

un cenu aptaujas, veicot 

pirkumu ne tikai pēc 

zemākās cenas, bet arī 

pēc  kvalitātes 

kritērijiem (saimnieciskā 

izdevīguma) 

Pagasta pārvaldes 

vadītājs 

Struktūrvienību 

vadītāji, pārziņi 

 

 

Regulāri 

 

 

 

 

 

 

 

Tirgus izpēte tiek 

veikta regulāri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zema Vidēja Būtiskākiem pirkumiem 

– protokolēt cenu 

aptaujas rezultātus 

 

 

Iepirkumu komisija 

 

Regulāri Tirgus izpētes tiek 

protokolētas. 

Protokolus raksta 

atbildīgās jomas 

darbinieks 

Zema Vidēja Lielāku pirkumu 

uzraudzība 

Pagasta pārvaldes 

vadītājs 

 Pirms lielāka pirkuma, 

atbildīgā persona 

pirkumu saskaņo ar 

pārvaldes vadītāju un 

galveno grāmatvedi 
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telefoniski vai e-pastā. 

5.  Visas 

amatpersonas 

institūcijā, veicot 

savus 

pienākumus 

saskaras ar 

sabiedrības 

priekšstatu jeb 

stereotipu  ka ir 

nepieciešams 

pasniegt dāvanas 

Neatļauta 

dāvanu 

pieņemšana 

Vidēja Vidēja Informēšana par 

ierobežojumiem, 

ko amatpersonām 

uzliek likums. 

Pagasta pārvaldes 

vadītājs – 

struktūrvienību 

vadītāju informēšana 

sapulcē. 

Struktūrvienību 

vadītāji informē 

darbiniekus.   

Līdz 

01.01.2018 

 

Pasākums izpildīts 

 

 

 

 

 

 

Vidēja Vidēja Prasība par jebkura 

labuma 

saņemšanas 

gadījumu informēt 

augstāku 

amatpersonu. 

Amatpersona/ 

darbinieks 

 

Pastāvīgi 

 

 

Attiecīga situācija 

netika konstatēta 

6. Zems 

atalgojums 

paaugstina 

amatu 

savienošanas 

ierobežojumu 

risku 

Amatpersonas/ 

darbinieka 

funkciju izpilde 

interešu 

konflikta 

situācijā, 

pārkāpjot ar 

likumu 

noteiktos 

ierobežojumus 

Zema Vidēja Informēšana par jauniem 

ierobežojumiem, ko 

amatpersonām uzliek 

likums. 

Lietvede 

  

 

 

 

Regulāri 

 

 

Izpildīts 

Zema Vidēja Informēšana par 

ierobežojumiem, ko 

amatpersonām uzliek 

likums. 

Lietvede, kad 

persona stājas  

amatā vai uzsāk darba 

tiesiskās attiecības 

Pastāvīgi 

 

Izpildīts 

Zema Vidēja Amatpersonām uzlikto 

ierobežojumu 

ievērošanas uzraudzība. 

 

Pagasta pārvaldes 

struktūrvienību 

vadītāji 

 

Vismaz  1 reizi 

gadā salīdzināt 

VID 

publiskojamo 

datu bāzē 

atrodamo 

informāciju par 

amatperso- 

nām. 

Salīdzināšana tiek 

veikta katru gadu 

oktobra mēnesī 

7. Iesniegumu un 

materiālu 

izskatīšana, 

Darbiniekam 

noteikto pienākumu 

apzināta 

Augsta Augsta Veikt regulāru 

kontroli par 

iesniegumu 

Lietvede Pastāvīgi 

 

 

 

Lietvede veic regulāru 

kontroli par 

iesniegumu 
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atbilžu 

gatavošana 

neveikšana vai 

nolaidīga veikšana 

savās vai citas 

personas interesēs 

izskatīšanas 

termiņiem 

 izskatīšanas 

termiņiem ar FIBU 

sistēmas palīdzību 

Augsta Augsta Veikt regulāras 

pārbaudes par 

izskatītajiem 

iesniegumiem. 

Pagasta pārvaldes 

vadītājs; Lietvede 

 

Izlases kārtībā  

 

Izlases pārbaudes tiek 

veiktas vidēji 4 reizes 

gadā 

Augsta Augsta Pieņemt personu sūdzības, 

uzstādot pastkastīti 

ziņojumiem; regulāri izskatīt 

pastkastītes saturu 

 

Pagasta pārvaldes 

vadītājs 

 

Pastāvīgi  

 

Pastkastīte uzstādīta, 

regulāri tiek izskatīts 

tās saturs. 

Pārsvarā tiek saņemtas 

anonīmas sūdzības un 

ierosinājumi 

Augsta Augsta Strīdīgu jautājumu 

gadījumā rosināt 

iedzīvotājus vērsties pēc 

skaidrojuma novada 

pašvaldībā 

Pagasta pārvaldes 

vadītājs, Lietvede 

Pastāvīgi 

 

Strīdīgu jautājumu 

risināšana notiek 

sadarbībā ar novada 

pašvaldības 

speciālistiem  

8. Personāla 

vadības 

nodrošināša-

na un 

personāla 

vadības 

procesu 

attīstības 

veicināšana 

Nevienlīdzīga 

attieksme lēmumu 

pieņemšanā 

attiecībā uz  

darbiniekiem vai 

pretendentiem uz 

amata vietu 

institūcijā. 

 

Nevienlīdzīga 

attieksme pieņemot 

darbā. 

Zema Vidēja Realizēt darbinieku 

vērtēšanu pēc 

izstrādātajiem vērtēšanas 

kritērijiem (anketas) 

 

Struktūrvienību 

vadītāji vai tiešie 

vadītāji 

 

1 reizi gadā 

 

 

Katru gadu oktobra 

mēnesī notiek 

darbinieku ikgadēja 

vērtēšana par laika 

periodu no janvāra līdz 

septembrim ieskaitot, 

izmantojot novada 

pašvaldības 

apstiprinātās anketas 

Zema Vidēja Brīvo amatu konkursu 

organizēšana. 

 

Pagasta pārvaldes 

vadītājs, 

struktūrvienību 

vadītāji 

Pastāvīgi Brīvās vakances tiek 

aizpildītas, ievērojot 

Rēzeknes novada 

pašvaldības 

30.04.2014. 

noteikumus Nr.9 „Par 

personāla atlases 

kārtību Rēzeknes 

novada pašvaldībā” 

Zema Vidēja Amatu aprakstu 

aktualizēšana, 

pienākumu 

Pagasta pārvaldes 

vadītājs, 

struktūrvienību 

Pastāvīgi 

 

Darbinieku amata 

apraksti tiek regulāri 

aktualizēti saistībā ar 
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precizēšana atbilstoši 

darbinieku 

noslogojumam 

vadītāji vai tiešie 

vadītāji  

 

darba pienākumu vai 

atbildības precizēšanu 

Zema Vidēja Dibinot darba tiesiskās 

attiecības vai amatpersonai 

stājoties amatā, informēt 

personas par interešu 

konflikta, amatu 

savienošanas 

ierobežojumiem un ētikas 

kodeksa prasībām. 

Pagasta pārvaldes 

vadītājs, 

struktūrvienību 

vadītāji vai tiešie 

vadītāji 

Pastāvīgi 

 

Izpildīts 

9. Informācijas  

izmantošana ar 

mērķi gūt 

personīgo 

labumu 

Informācijas 

izmantošana 

personīgam 

labumam 

Zema Vidēja Informācijas 

publiskošana, t.sk., 

mājaslapā, laikrakstā u.c. 

(izņemot ierobežotas 

pieejamības informāciju)  

 

Sabiedrības informēšanas 

pasākumi un aptaujas, 

nodrošinot pagasta 

pārvaldes darba atklātību 

ar mājaslapas un  

laikrakstu starpniecību. 

 

Pagasta pārvaldes 

vadītājs, lietvede 

 

 

 

 

Pagasta pārvaldes 

vadītājs, bibliotekāre, 

lietvede 

 

 

 

Pastāvīgi  

 

 

 

 

 

 

Pastāvīgi 

 

 

 

Informācija par 

budžeta plānu un 

izpildi tiek publicēta 1 

reizi gadā Rēzeknes 

novada pašvaldības 

mājaslapā, kā arī par 

aktuālāko pagastā - 1 

reizi ceturksnī - pagasta 

ziņu lapā “Gaigalavas 

ziņas”. 

Aktuāli paziņojumi tiek 

izvietoti ciema centrā 

uz ziņojuma stendiem. 

  Tikšanās ar 

iedzīvotājiem/ iedzīvotāju 

konsultatīvo padomju 

pārstāvjiem, NVO, 

apspriežot 

iedzīvotājiem 

svarīgus jautājumus 

Pagasta pārvaldes 

vadītājs 

 

Pastāvīgi 

 

Vienu reizi gadā tiek 

organizēta iedzīvotāju 

kopsapulce, kurā 

pārvalde atskaitās par 

paveiktajiem un 

plānotajiem darbiem, 

kā arī uzklausa un 

atbild uz iedzīvotāju 

jautājumiem un 

ierosinājumiem. 

Ar iedzīvotāju 

konsultatīvo padomi 

notiek regulāra 

sadarbība. Pēc 

nepieciešamības 

pārvaldes vadītājs 

piedalās arī 
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konsultatīvās padomes 

sēdēs. 

 

Gaigalavas pagasta pārvaldes vadītājs                                                  Valentīna Puste 


