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1. N Korupcijas riska 

zona/funkcija, ar 

kuru saistās 

korupcijas risks 

Korupcijas risks Korupcijas risku 

novērtējums 

Pretkorupcijas pasākumi Atbildīgā persona, 

atbildīgā institūcija 

Pasākuma 

ieviešanas 

termiņš Iespējamība Seku 

nozīmīgums 

1.  Budžeta plānošana 

un līdzekļu 

racionāla 

izmantošana, 

atbilstoši 

apstiprinātajam 

budžetam 

Iespējama līdzekļu 

izšķērdēšana un 

nelietderīga 

izmantošana 

Augsta Drīzāk 

augsta 

Finanšu līdzekļu izlietošana saskaņā ar 

apstiprināto budžetu un kontrole 

Iestādes, struktūrvienību 

vadītāji, galvenā 

grāmatvede,  galvenās 

grāmatvedes vietniece 

Patstāvīgi 

Finanšu līdzekļu un mantas izmantošanas 

tikai pašvaldības apsaimniekošanā un 

uzturēšanā, neļaujot to izmantot 

privātpersonu īpašumu apsaimniekošanā 

Iestādes un 

struktūrvienību vadītāji 

Patstāvīgi 

Informācijas sniegšana domei par budžeta 

izpildi 

Iestādes vadītājs Patstāvīgi 

Informatīvais sanāksmes iestāžu, 

struktūrvienību vadītajiem 

Iestādes un augstākā 

līmeņa struktūrvienību 

vadītāji 

Reizi 

mēnesī 

Piegādes, pakalpojumu un būvdarbu 

līgumu saskaņošana ar budžeta 

izpildītājiem. Piegādes , pakalpojumu un 

būvdarbu līgumu kontrole 

Līguma projektu 

sagatavotāji, budžeta 

izpildītāji 

Patstāvīgi 



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 Drīzāk 

augsta 
Mantas izmantošanas, inventāra uzskaites, 

utml., kārtības izstrāde un regulāra 

pilnveidošana 

Iestādes un augstākā 

līmeņa struktūrvienību 

vadītāji, grāmatvedība 

Patstāvīgi 

Atskaites par mantas izlietošanu un 

saglabāšanu 

Materiāli atbildīgas 

personas 

Patstāvīgi 

Ikgadējo un ārkārtas revīziju veikšana Iestādes un augstākā 

līmeņa struktūrvienību 

vadītāji, grāmatvedība 

Patstāvīgi 

Pašvaldības nekustamā īpašuma un 

kustamās mantas atsavināšanas, 

iznomāšanas un uzturēšanas 

nodrošināšana saskaņā ar normatīvajiem 

aktiem 

Iestādes un augstākā 

līmeņa struktūrvienību 

vadītāji, grāmatvedība 

Patstāvīgi 

Pašvaldības mantisko vērtību (transporta 

līdzekļi, biroja tehnika, sakaru līdzekļi 

utt.) lietderīga un taupīga izmantošana 

tikai un vienīgi amata pienākumu 

veikšanai 

Iestādes  un  

struktūrvienību vadītāji 

Patstāvīgi 

3.  Iepirkumu 

organizēšana 

Prettiesiska rīcība 

iepirkumā vai 

iepirkumu 

procedūrā gūt 

labumu sev vai 

citai personai 

Vidēja Drīzāk 

augsta 

Izsludināto iepirkumu un rezultātu 

savlaicīga publicēšana elektronisko 

iepirkumu sistēmā (EIS) un publikācijas 

vadības sistēmā 

Iepirkumu komisijas 

priekšsēdētāja 

Regulāri 

Nodrošina visu iepirkumu komisijas 

notiekošo sēžu protokolēšanu 

Iepirkumu komisijas 

priekšsēdētāja 

Patstāvīgi 

Nodrošināt objektīvu prasību iekļaušanu 

tehniskajā specifikācijā 

Iepirkumu komisijas 

priekšsēdētāja, komisijas 

locekļi 

Patstāvīgi 

Iepirkumu plāna sastādīšana un izpildes 

kontrole 

Iepirkumu komisijas 

priekšsēdētāja 

Patstāvīgi 

4.  Ārpus iepirkumu vai 

iepirkumu 

procedūras veikto 

iepirkumu 

Darbinieka/amatpe

rsonas 

ietekmēšana 

nolūkā panākt 

Vidēja Drīzāk 

augsta 

Ārpus iepirkumu vai iepirkumu 

procedūras veikto iepirkumu plānošana un 

veikšana. 

Iestādes  un  

struktūrvienību vadītāji 

Patstāvīgi 



organizēšana personai labvēlīga 

lēmuma 

pieņemšanu 

5.  Lēmumu 

pieņemšana 

Lēmumu 

pieņemšana 

interešu konflikta 

situācijā vai 

nevienlīdzīgā 

attieksme lēmumu 

pieņemšanā, 

apzināta 

informācijas 

slēpšanā savās vai 

citu personu 

interesēs 

Augsta Augsta Vienlīdzīga attieksme pret visām 

personām lēmumu pieņemšanā 

Iestādes vadītājs, 

augstākā līmeņa 

struktūrvienību vadītāji, 

lietveži 

Patstāvīgi 

Lēmuma pieņēmēja personiskā atbildība 

par nenonākšanu interešu konflikta 

situācijā 

Iestādes vadītājs, 

augstākā līmeņa 

struktūrvienību vadītāji, 

lietveži 

Patstāvīgi 

6.  Zems atalgojums 

paaugstina amatu 

savienošanas 

ierobežojumu risku 

Amatpersonas/dar

binieka funkciju 

izpilde interešu 

konflikta situācijā, 

pārkāpjot ar 

likumu noteiktos 

ierobežojumus 

Drīzāk 

augsta 

Drīzāk 

zema 

Informēšana par jauniem ierobežojumiem, 

ko amatpersonām uzliek likums 

Vecākā lietvede Patstāvīgi 

Informēšana par ierobežojumiem, ko 

amatpersonām uzliek likums 

Amatpersonām uzlikto ierobežojumu 

ievērošanas uzraudzība 

Vecākā lietvede  Patstāvīgi 

7.  Administratīvo aktu 

projektu 

sagatavošana un to 

pieņemšana 

Darbinieka/amatpe

rsonas 

ietekmēšana 

nolūkā panākt 

personai labvēlīga 

lēmuma 

pieņemšanu 

Drīzāk 

augsta 

Drīzāk 

augsta 

Gadījumos, kad deleģētos pašvaldības 

lēmumus pieņem amatpersonas, pilnveidot 

iesniegumu saņemšanas procedūru, lai 

novērstu lēmumu pieņemšanā tiešu 

kontaktu ar klientiem. 

Iestādes  un augstākā 

līmeņa struktūrvienību 

vadītāji 

Patstāvīgi 

8.  Iesniegumu un 

materiālu 

izskatīšana, atbilžu 

gatavošana un 

sniegšana 

Darbiniekam 

noteikto 

pienākumu 

apzināta 

neveikšana vai 

Drīzāk 

augsta 

Drīzāk 

augsta 

Atbildīgā izpildītāja personīgā atbildība 

par termiņu ievērošanu iesniegumu virzībā 

un atbilžu sniegšanā, savlaicīga lēmumu 

un atbilžu nosūtīšana adresātiem un 

nenonākšanu interešu konflikta situācijā 

Vecākā lietvede  Patstāvīgi 



nolaidīga veikšana 

savās vai citas 

personas interesēs 

Veikt regulāras pārbaudes par 

izskatītajiem iesniegumiem 

Vecākā lietvede Izlases 

kārtībā 

Nodrošināt anonīmas ziņošanas iespēju 

par interešu konflikta situācijām 

pašvaldības amatpersonu darbībā un ar 

korupciju saistītiem pārkāpumiem 

Iestādes vadītājs Patstāvīgi 

9.  Personāla vadības 

nodrošināšana un 

personāla vadības 

procesu attīstības 

veicināšana 

Nevienlīdzīga 

attieksme lēmumu 

pieņemšanā 

attiecībā uz citiem 

darbiniekiem vai 

pretendentiem uz 

amata vietu 

institūcijā. 

Nevienlīdzīga 

attieksme 

pieņemot darbā. 

 

Nevienlīdzīgas 

iespējas darbinieku 

apmācībām 

Drīzāk 

zema 

Vidēja Veikt ikgadēju darbinieku novērtēšanas un 

motivēšanu. Brīvo amatu konkursu un 

vakanču organizēšana, informācijas par 

visām brīvajām vakancēm un publicēšana 

novada mājas lapā: 

www.rezeknesnovads.lv 

Iestādes vadītājs un 

augstākā līmeņa 

struktūrvienību vadītāji 

Patstāvīgi 

Amata aprakstu aktualizēšana, pienākumu 

precizēšana atbilstoši darbinieku 

noslogojumam 

Vecākā lietvede Patstāvīgi 

Radīt vienlīdzīgas iespējas darbinieku 

apmācībām, kvalifikācijas celšanai 

Iestādes vadītājs, 

augstākā līmeņa 

struktūrvienību vadītāji 

Patstāvīgi 

10.  Informācijas (t.sk. 

ierobežotas 

pieejamības 

informācijas) 

izmantošana ar 

mērķi gūt personīgo 

labumu 

Informācijas 

izmantošana 

personīgam 

labumam 

Drīzāk 

zema 

Drīzāk       

zema 

Pašvaldības rīcībā esošās informācijas 

(izņemot ierobežotas pieejamības 

informāciju) publiskošana, t.sk., mājas 

lapā, laikrakstos u.c., nodrošinot visiem 

vienādas iespējas informāciju 

izmantošanā. 

 

Pašvaldības mājas lapā regulāri aicināt 

sabiedrību līdzdarboties svarīgu un 

aktuālu domes/pašvaldības kompetencē 

esošo jautājumu risināšanā aptauju, 

viedokļu, u.c. formu veidā 

Iestādes vadītājs, 

augstākā līmeņa 

struktūrvienību vadītāji 

Patstāvīgi 

http://www.rezeknesnovads.lv/


Aktualizēt vai sagatavot Ierobežotas 

pieejamības informāciju sarakstus. 

Iestādes vadītājs, 

augstākā līmeņa 

struktūrvienību vadītāji 

Patstāvīgi 

Tikšanās ar iedzīvotājiem un diskusijas, 

apspriežot iedzīvotājiem svarīgus 

jautājumus. 

Iestādes vadītājs, 

augstākā līmeņa 

struktūrvienību vadītāji 

Vismaz  

1 reiz gadā 

11.  Sabiedrības 

informēšana 

Sabiedrības 

informēšana par 

pašvaldības darbu 

Zema Zema Savlaicīga aktuālas informācijas 

publiskošana pagasta  pārvalžu mājas 

lapās un novada mājas lapā ievērojot 

Fizisko personu datu aizsardzības likuma 

normas 

Vecākā lietvede Patstāvīgi 

Iestādes budžeta prezentācija Galvenās grāmatvedes 

vietniece 

1 reizi gadā 

Jaunākās informācijas savlaicīga 

publiskošana 

Vecākā lietvede Patstāvīgi 

12.  Korupcijas riskam 

pakļauts amats 

Korupcijas un 

interešu konflikta 

riska iestāšanās 

varbūtība 

Augsta Augsta Organizēt darbiniekus, kuri pildot amata 

pienākumus, pakļauti korupcijas riskiem, 

apmācības par korupcijas novēršanas 

jautājumiem 

Iestādes vadītājs, 

augstākā līmeņa 

struktūrvienību vadītāji 

Ne retāk, kā 

reizi divos 

gados 

 

Rēzeknes novada pašvaldības 

iestādes “Maltas pagastu apvienība” vadītājs:     */paraksts/   E.Blinovs 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

*ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU 


