
 

Pretkorupcijas pasākumi 

Atbilstoši ministru kabineta 2017. gada 17. oktobra noteikumu nr. 630 “Noteikumi par 

iekšējās kontroles sistēmas pamatprasībām korupcijas un interešu konflikta riska novēršanai 

publiskas personas institūcijā” 9.punkta prasībām, valsts kapitālsabiedrība ar ierobežotu 

atbildību “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” publicē informāciju par 

kapitālsabiedrības ,turpmāk Sabiedrība, 2020.gadā veiktajiem pasākumiem korupcijas riska 

novēršanai: 

 

1. Saskaņā ar Pretkorupcijas pasākumu plānu ir identificēti, analizēti un novērtēti 

iespējamie korupcijas riski un noteikti veicamie pasākumi korupcijas risku 

novēršanai. 

2. Ir izveidots un aktualizēts personāla/amatu sarakts, ar interešu konflikta riskam 

visvairāk pakļautiem amatiem un identificēti vērtēšanas kritēriji (funkcijas, darbības 

jomas, procesi) ar mērķi noteikt darbinieka/amata atbildības pakāpi darba uzdevumu 

īstenošanas procesā. 

3. Sabiedrības valdei ir sniegta informācija par Pretkorupcijas pasākumu plāna 2017.-

2020.gads pasākumu ieviešanu un termiņu izpildi. 

4. Sabiedrības mājaslapā ir publicēts darbinieku profesionālās izaugsmes un 

kvalifikācijas paaugstināšanas apmācības plāns. 

5. Jaunpieņemti darbinieki ir iepazīstināti ar Sabiedrības Pretkorupcijas pasākumu 

plānu 2017.-2020.gadam un noteikumiem “Par iekšējās kontroles sistēmas korupcijas 

un interešu konflikta riska novēršanu” un “Par darbinieku rīcību, ja tie vēlas ziņot par 

iespējamiem pārkāpumiem (tai skaitā iespējamām koruptīvām darbībām), valsts 

amatpersonas rīcību atrodoties interešu konflikta situācijā, blakus darba un amatu 

savienošanas atļauju izsniegšanu”. 

6. Par visiem noslēgtajiem līgumiem par preču un pakalpojumu iegādi un citiem 

darījumiem, ja tādi veikti un saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9.panta 

astoņpadsmito daļu un 60.panta desmito daļu Sabiedrība publicē informāciju 

Elektronisko iepirkumu sistēmā. 

7. Sabiedrība nodrošina koruptīvo incidentu reģistrēšanu un apkopošanu un korupcijas 

risku vai pārkāpumu izvērtēšanu. 

8. Nodrošināta sensitīvo amatu darbinieku apmācība par korupcijas riskiem un interešu 

konflikta novēršanu, pildot amata pienākumus Sabiedrībā. 

9. Izveidota anonīma iekšējā ziņošanas sistēma, kā arī ir paredzēta iespēja iesniegt 

trauksmes cēlēja iesniegumu. 

10. Izstrādāta iekšējā komunikācijas sistēma un veikta visu Sabiedrības darbinieku 

informēšana par veiktajiem pretkorupcijas un interešu konflikta novēršanas 

pasākumiem, īpaši uzsverot anonīmās un trauksmes cēlēju ziņošanas iespējas. 

 

Sabiedrība turpina stiprināt un īstenot iekšējās kontroles sistēmas pasākumus nelabvēlīgu 

korupcijas risku mazināšanai un novēršanai, lai nodrošinātu kapitālsabiedrības ilgtspēju, 

darbības caurskatāmību un uzticamību, kā arī veidotu neiecietību pret pārkāpumiem 

uzvedības kultūrā, atbilstoši Sabiedrības Ētikas kodeksam, kapitālsabiedrības noteiktajām 

vērtībām un rīcības pamatprincipiem. 

 


