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IEKŠĒJIE NOTEIKUMI Nr. KND1-7/20/1 
 “Par korupcijas un interešu konflikta risku novēršanu Ķeguma novada pašvaldībā” 

 
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 41 panta pirmās daļas 2.punktu, 

Valsts pārvaldes iekārtas likuma 73.panta pirmās daļas 4.punktu,  
Ministru kabineta 2017.gada 17.oktobra noteikumiem Nr.630  

„Noteikumi par iekšējās kontroles sistēmas pamatprasībām korupcijas un  
interešu konflikta riska novēršanai publiskas personas institūcijā” 8.3.punktu 

 
 

I. Vispārīgie jautājumi 

1. Ķeguma novada pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) iekšējie noteikumi par korupcijas un 
interešu konflikta risku novēršanu pašvaldībā (turpmāk – Noteikumi) ir noteikts pasākumu 
kopums korupcijas un interešu konflikta risku identificēšanai un novēršanai. Noteikumi 
nosaka Pašvaldības administrācijas, iestāžu, kapitālsabiedrību un pagasta pārvalžu 
amatpersonu un darbinieku (turpmāk – darbinieks) uzdevumus, pienākumus un rīcību. 

2. Noteikumu mērķis ir pretkorupcijas pasākumu plānošana un izpilde Pašvaldībā, lai 
nepieļautu korupcijas gadījumus, izvairītos no interešu konfliktu situācijām un nodrošinātu 
korupcijas risku preventīvu novēršanu. 

3. Noteikumi ir izstrādāti, saskaņā ar Ministru kabineta 17.10.2017. noteikumiem Nr.630 
“Noteikumi par iekšējās kontroles sistēmas pamatprasībām korupcijas un interešu konflikta 
riska novēršanai publiskas personas institūcijā” un citiem saistošiem normatīvajiem aktiem. 

4. Par korupciju Pašvaldībā tiek uzskatīta tāda darbība, kur ar darbinieka darbību vai 
bezdarbību, kas vērsta uz to, lai, izmantojot amata pienākumus, savas pilnvaras vai 
pārsniedzot tās, iegūtu nepelnītu labumu sev vai citām personām. 

5. Pašvaldības priekšsēdētājs vai viņa nozīmēta (norīkota) amatpersona nodrošina Noteikumu 
realizēšanai nepieciešamos resursus, sekojošu mērķu sasniegšanai un uzdevumu izpildei: 

5.1 veikt regulāru korupcijas risku identificēšanu Pašvaldībā un to veicinošo apstākļu 
analīzi, rašanās iemeslus un iespējamos cēloņus; 

5.2 nepieļaut interešu konflikta iestāšanos Pašvaldības valsts amatpersonu rīcībā, 
noteikt kārtību un  rīcību iespējamos interešu konflikta gadījumos, kā arī uzraudzīt 
amatu savienošanas kārtību; 

5.3 noteikt vienotu kārtību, kā var ziņot par pārkāpumiem un korupcijas riskiem 
Pašvaldībā, nodrošinot informācijas sniedzēju anonimitāti un aizsardzību; 

5.4 nodrošināt izglītošanas pasākumus Pašvaldības darbiniekiem; 
5.5 izstrādāt un īstenot pasākumus korupcijas risku atklāšanai un novēršanai Pašvaldībā; 
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5.6 veicināt Pašvaldības sadarbību ar Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju 
(turpmāk – KNAB), tiesībsargājošām iestādēm, citām valsts un sabiedriskajām 
institūcijām; 

5.7 nodrošināt Pašvaldības sniegto pakalpojumu sniegšanas likumību, atklātību un 
caurskatāmību iedzīvotājiem. 

6. Visi pašvaldības struktūrvienību  un iestāžu vadītāji ir atbildīgi par struktūrvienības 
(iestādes) darbības analīzi attiecībā par korupcijas un interešu konfliktu risku iespējamību 
un informācijas sniegšanu Ķeguma novada pašvaldības atbildīgajām amatpersonām par 
apstākļiem, kas uz to norāda. Par Noteikumu pasākumu īstenošanu, kas vērsta uz korupcijas 
un interešu konfliktu risku identificēšanu un novēršanu (mazināšanu), uzturēšanu un 
uzraudzīšanu ir atbildīgs Pašvaldības priekšsēdētājs un viņa nozīmēta Pašvaldības 
amatpersona. 

7. Noteikumi paredz visu Pašvaldības darbinieku korupcijas riskam pakļauto amatu 
izvērtējumu, atbilstoši kuram Pašvaldības nozīmēta struktūrvienība organizē darbiniekiem 
apmācības, gan stājoties amatā, gan vismaz reizi trijos gados par aktuālajiem jautājumiem 
interešu konflikta un korupcijas risku atklāšanā un novēršanā. Par šī punkta izpildi ir 
atbildīga Personāldaļas vadītāja. 

8. Šie noteikumi paredz sekojošus Pašvaldības amatpersonu un darbinieku rīcības veidus 
korupcijas un interešu konflikta risku sekmīgai novēršanai Pašvaldībā: 

8.1. kārtība, kādā darbinieki ziņo par iespējamiem pārkāpumiem Pašvaldībā; 
8.2. kārtība, kā jārīkojas, kad Pašvaldības darbiniekam tiek piedāvāts kukulis; 
8.3. Kārtība, kādā Pašvaldības valsts amatpersona paziņo par savu atrašanos interešu 

konflikta situācijā un kārtība, kādā interešu konflikta situācijā esošās valsts 
amatpersonas funkcijas nodod izpildei citai valsts amatpersonai 

9. 8.1. punktā minētās kārtība mērķis ir nodrošināt vienotu rīcību situācijās, kādās Pašvaldības 
darbiniekam jāziņo par iespējamiem pārkāpumiem, kukuļa piedāvājumiem, koruptīvām 
darbībām Pašvaldībā, nepieļaujot darbinieka amata stāvokļa izmantošanu personiskā 
labuma gūšanai sev vai citai personai, nodrošināt Pašvaldības likumīgu darbību un efektīvu 
funkciju izpildi. 

10. Šajā kārtībās ir lietoti šādi termini: 
10.1. Korupcijas risks – varbūtība, ka kāda no personām (darbiniekiem), kurai uzticēta vara 

vai atbildība noteiktu pilnvaru ietvaros, ar nodomu vai bez nodoma izdarīs koruptīvu 
pārkāpumu. 

10.2. Korupcija - kukuļošana vai jebkura cita valsts amatpersonas rīcība, kas vērsta uz to, 
lai, izmantojot dienesta stāvokli, savas pilnvaras vai pārsniedzot tās, iegūtu nepelnītu 
labumu sev vai citām personām. 

10.3. Kukulis - materiālas vērtības, mantiska vai citāda rakstura labumi, ko valsts 
amatpersona personiski vai ar starpnieku apzināti prettiesiski pieņem par kādas 
darbības izdarīšanu vai neizdarīšanu kukuļdevēja interesēs, izmantojot savu dienesta 
stāvokli. Kukulis var būt tiešs, naudas vai mantas formā, kā arī netiešs - pakalpojuma 
vai citā veidā, kuru kukuļotājs sniedz piekukuļojamai personai. Ar kukuļošanu parasti 
saprot kukuļa došanu (kukuļdevējs), kukuļa ņemšanu (kukuļņēmējs), starpniecību 
kukuļošanā, kā arī kukuļa piesavināšanos. 

11. Pašvaldības darbiniekam, veicot amata pienākumus Pašvaldībā, ir pienākums nepieļaut 
prettiesisku darbību, tostarp koruptīvu darbības mēģinājumu, iestāšanos, turpināšanu 
un/vai slēpšanu. Koruptīva darbība Pašvaldībā var izpausties kā: 

11.1. prettiesiska kukuļa pieprasīšanu un pieņemšanu vai starpniecība kukuļošanā; 
11.2. pieejamās informācijas nelikumīga izmantošanu ar mērķi gūt labumu sev vai citai 

personai; 
11.3. prettiesisku rīcību publiskajos iepirkumos ar mērķi gūt labumu sev vai citai personai; 
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11.4. ļaunprātīgu amata stāvokļa izmantošanu; 
11.5. darba pienākumu izpildi interešu konflikta situācijā; 
11.6. neatļautu  rīcību ar Pašvaldības vai tās lietošanā, glabāšanā nodotu mantu vai finanšu 

līdzekļiem; 
11.7. apzinātu informācijas slēpšanu savās vai citas personas interesēs; 
11.8. noteikto pienākumu apzinātu neveikšanu vai nolaidīgu veikšanu savās vai citas 

personas interesēs; 
11.9. cita darbinieka ietekmēšanu nolūkā panākt personai labvēlīga lēmuma pieņemšanu; 
11.10. u.c. prettiesiskas rīcības iestāšanos, turpināšanu un/vai slēpšanu. 

II. Kārtība kādā darbinieks ziņo par iespējamiem pārkāpumiem 

12. Darbiniekam ir pienākums sniegt visu viņa rīcībā esošo informāciju par korupcijas 
gadījumiem vai citu darbinieku pārkāpumiem Pašvaldībā; 

13. Pašvaldības priekšsēdētājs, nodrošinot ziņotāja anonimitāti, organizē informācijas 
pārbaudi, neatklājot informāciju par informācijas iesniedzēju.  

14. Konstatējot iespējamu pārkāpumu vai iespējamas koruptīvas darbības Pašvaldībā, 
darbinieks ziņo par konstatēto gadījumu, izmantojot vienu no šādiem ziņošanas veidiem: 
14.1. brīvas formas rakstveida iesniegumu Pašvaldības priekšsēdētājam; 
14.2. brīvas formas elektronisku iesniegumu uz Pašvaldības priekšsēdētāja e-pasta adresi; 
14.3. telefonisku saziņu vai klātienē ar Pašvaldības priekšsēdētāju. 

15. Sniedzot ziņas 14.punktā minētajā gadījumā, ziņojumā darbiniekam vēlams norādīt šādu 
informāciju: 
15.1. ziņas par iesniedzēju; 
15.2. ziņas par pārkāpumu, norādot Pašvaldības struktūrvienību, iestādi, kapitālsabiedrību, 

kurā noticis pārkāpums, persona vai personas, kas izdarīja pārkāpumu (norādāms 
vārds, uzvārds, ieņemamais amats, vai jebkura cita raksturojoša informācija par 
pārkāpēju); 

15.3. pārkāpuma izdarīšanas vieta un laiks; 
15.4. pārkāpuma apraksts (norādot konkrētus faktus, kas liecina par pārkāpumu); 
15.5. vai par šo pārkāpumu ir ziņots citām amatpersonām. 

16. Pašvaldības priekšsēdētājs vai viņa nozīmēta amatpersona izskata saņemtos ziņojumus par 
darbinieku iespējamiem pārkāpumiem, tostarp koruptīvām darbībām, nepieciešamības 
gadījumā iesaistot arī citus Pašvaldības darbiniekus. Pašvaldības priekšsēdētājs ir atbildīgs 
par ziņotāja anonimitātes saglabāšanu un ziņojuma satura neizpaušanu trešajām personām. 

III. Kārtība, kas nosaka Darbinieka rīcību gadījumā, ja darbiniekam tiek piedāvāts 
kukulis 

17. Ja persona Pašvaldības darbiniekam izsaka nenoteiktus mājienus par kukuļa piedāvājuma 
iespēju vai veic citas darbības, piemēram, raksta uz papīra noteiktus ciparus, rāda 
aizdomīgus žestus, demonstrē naudas zīmes vai veic jebkādas citas darbības, kas rada 
aizdomas par iespējamu kukuļa piedāvājumu, darbiniekam jānorāda un jāpaskaidro, ka viņa 
pieņemtais lēmums attiecībā uz personu, kukuļa piedāvātāju netiks grozīts. 

18. Pildot amata pienākumus un komunicējot ar personu, Pašvaldības darbiniekam jāsniedz 
korekti un precīzi tiesību normu skaidrojumi. Jāizvairās no iesaistīšanās diskusijā ar klientu 
par tādiem jautājumiem, kuri nav saistīti ar konkrēto gadījumu vai tiešo amata pienākumu 
izpildi. 

19. Ja apstākļi liecina, ka persona, neskatoties uz Pašvaldības darbinieka noraidošo rīcību, 
uzstājīgi veic darbības, kas liecina par to, ka varētu tikt piedāvāts kukulis, Pašvaldības 
darbiniekam pēc iespējas jārīkojas tā, lai turpmākās darbības fiksētu tehniskie līdzekļi video 
vai audio ierakstā, izmantojot Pašvaldības tehniku vai privātos tehniskos līdzekļus, 
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piemēram, mobilo tālruni. Ja tehnisko līdzekļu izmantošana nav iespējama, jācenšas precīzi 
atcerēties klienta uzvedība, žesti un vārdi. 

20. Ja tas iespējams, Pašvaldības darbiniekam jācenšas atrast iespējamos lieciniekus, kuri 
atrodas netālu un vēlāk varētu liecināt par noziedzīgā nodarījuma apstākļiem. Liecinieki var 
būt darba kolēģi, klienti vai citas personas, kas atradās vienā telpā vai tuvumā ar darbinieku, 
kad tika piedāvāts kukulis. Pašvaldības Darbiniekam jāfiksē šo personu dati, lai vēlāk 
nepieciešamības gadījumā ar tām varētu sazināties. 

21. Ja saistībā ar amata pienākumu pildīšanu veidojas situācija, kad Pašvaldības darbiniekam 
persona tieši un nepārprotami piedāvā kukuli, darbiniekam kategoriski jānoraida kukuļa 
piedāvājums, un jārīkojas sekojoši: 
21.1. ja situācija atļauj, jānoskaidro kukuļdevēja personība un kukuļdošanas mērķi un 

iemesli, cenšoties izzināt pēc iespējas vairāk par kukuļdevēja nodomiem, kā arī to, kā 
interesēs tas tiek darīts; 

21.2. jācenšas iegaumēt kukuļdevēja izskats, lai vēlāk varētu personu atpazīt vai arī sniegt 
precīzu personas ārienes pazīmju raksturojumu; 

21.3. nekad neatstāt klientu vienu darba vietā vai nesekot uzaicinājumam sarunas 
turpināšanai ārpus darba vietas telpām, lai neradītu nepamatotas aizdomas par 
pieņemtu kukuli; 

21.4. par kukuļdošanas mēģinājumu nekavējoties mutiski ziņot Pašvaldības 
priekšsēdētājam vai viņa nozīmētai amatpersonai; 

21.5. gadījumā, ja kukulis tiek iedots pret darbinieka gribu (atstāts uz galda, ielikts 
atvilktnē, kabatā vai kādā citādā veidā) un Pašvaldības darbiniekam nav iespējas to 
atdot, tas jāatstāj noliktajā vietā, neaizskarot  to ar rokām. 

22. Par kukuļa iedošanu, nekavējoties sastādams akts, ko paraksta par notikušo informētās 
personas. Aktā norāda kukuļdošanas laiku, iespējamo kukuļdevēju, naudas summu (ja to 
var noteikt) vai citu materiālo labumu aprakstu un lieciniekus. 

23. Par kukuļošanas mēģinājumu darbiniekam ir pienākums nekavējoties sagatavot un iesniegt 
rakstisku ziņojumu Pašvaldības priekšsēdētājam tālākai rīcībai. Ziņojumu darbiniekam ir 
pienākums sastādīt arī gadījumos, ja kāda persona apvaino darbinieku ar apgalvojumu par 
saņemtu kukuli. Ziņojumā vēlams norādīt šādu informāciju: 
23.1. vārds, uzvārds un ieņemamais amats; 
23.2. funkcija vai darbība, kura tika veikta kukuļa piedāvāšanas brīdī; 
23.3. laiks un vieta, kad un kur tika piedāvāts vai dots kukulis; 
23.4. personas darbības, kas liecināja par to, ka tiek piedāvāts kukulis; 
23.5. jāapraksta kukuļa priekšmets, kas un kā tika piedāvāts; 
23.6. precīzs sarunas un apstākļu apraksts, kādos tika piedāvāts kukulis; 
23.7. personas, kura piedāvāja kukuli, dati un ārējās pazīmes; 
23.8. iespējamais kukuļa piedāvāšanas mērķis un personas nolūks; 
23.9. liecinieki, kuri dzirdēja vai redzēja kukuļa piedāvāšanas faktu; 
23.10. persona, kurai darbinieks ziņoja par kukuļdošanu, un ziņošanas laiku; 
23.11. vai ar jebkādām tehniskām iekārtām ir izdevies dokumentēt kukuļdošanas 

mēģinājumu. 

IV. Kārtība, kādā valsts amatpersona paziņo par savu atrašanos interešu konflikta 
situācijā un kārtība, kādā interešu konflikta situācijā esošās valsts amatpersonas 

funkcijas nodod izpildei citai valsts amatpersonai 

24. Šī kārtība nosaka kā Pašvaldības valsts amatpersona paziņo par savu atrašanos interešu 
konflikta situācijā un kārtība, kādā interešu konflikta situācijā esošās valsts amatpersonas 
funkcijas nodod izpildei citai valsts amatpersonai. 

25. Šajā Kārtībā ir lietoti šādi termini: 
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25.1.valsts amatpersona – Pašvaldības darbinieks, kuram valsts amatpersonas statuss 
noteikts darba līgumā saskaņā ar likumu “Par interešu konflikta novēršanu valsts 
amatpersonu darbībā”. Par valsts amatpersonu uzskatāms arī darbinieks, kurš uz laiku 
pilda valsts amatpersonas amata pienākumus. Attiecībā uz šādu valsts amatpersonu 
piemērojami tie likumā “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 
paredzētie noteikumi, kuri attiecas uz valsts amatpersonu, kuras amata pienākumus tā 
pilda. 

25.2.interešu konflikts – situācija, kurā Pašvaldības darbiniekam kā valsts amatpersonai, 
pildot valsts amatpersonas amata pienākumus patstāvīgi vai uz laiku, jāpieņem lēmums 
vai jāpiedalās lēmuma pieņemšanā, vai jāveic citas ar valsts amatpersonas amatu 
saistītas darbības, kas ietekmē vai var ietekmēt šīs valsts amatpersonas, tās radinieku 
vai darījumu partneru personiskās vai mantiskās intereses. 

26. ___________________ saskaņā ar likumu “Par interešu konflikta novēršanu valsts 
amatpersonu darbībā” ir pienākums nodrošināt, lai tiktu sastādīti un elektroniskā veidā 
Valsts ieņēmumu dienestam iesniegti Pašvaldības valsts amatpersonu saraksti un to 
grozījumi. 

27. Pašvaldības izpilddirektoram, iestādes vadītājiem, kapitālsabiedrību vadītājiem ir 
pienākums atbilstoši savai kompetencei nepieļaut, lai to pakļautībā esošās valsts 
amatpersonas nonāktu interešu konflikta situācijā un šādā situācijā īstenotu valsts 
amatpersonas amata pilnvaras. 

28. Interešu konflikta vai šķietama interešu konflikta gadījumā Pašvaldības valsts amatpersonai 
ir pienākums nekavējoties, bet ne vēlāk kā 1 (vienas) darba dienas laikā rakstveidā par to 
informēt savu tiešo vadītāju un atturēties no tālākas dalības lēmuma pieņemšanā vai 
pienākumu pildīšanā.  

29. Par radušos interešu konflikta situāciju Pašvaldības valsts amatpersona papildus sastāda arī 
atsevišķu rakstisku ziņojumu ar notikušā izvērtējumu un apstākļiem un ne vēlāk kā 5 (piecu) 
darbdienu laikā iesniedz to Pašvaldības priekšsēdētājam tālākai apstākļu izvērtēšanai. 

30. Konstatējot pārkāpumu vai pienākumu pildīšanu apzinātā interešu konflikta situācijā, 
pārbaudi veic Pašvaldības priekšsēdētājs vai viņa nozīmēta amatpersona, sadarbībā ar 
Pašvaldības izpilddirektoru, iestādes vadītājiem, kapitālsabiedrību vadītājiem, nekavējoties 
novēršot tālāku interešu konflikta iespējamību. 

 
 
 
Ķeguma novada pašvaldības 
domes priekšsēdētājs       R.Ūzuls 
21.12.2020. 
datums 


