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un darbinieku
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panākumu
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savienojot
amatu
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Neatļauta rīcība
ar pašvaldības
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Pašvaldības
publisko
pakalpojumu
sniegšana
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Pašvaldības
informācijas
izmantošana
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Pašvaldības
pakalpojumu
sniegšana
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Iesniegumu
izskatīšana,
atbilžu
sagatavošana

Nav noteiktas
kārtības, kādā
tiek sniegti
pašvaldības
pakalpojumi
Jebkādas
informācijas
neatļauta
izmantošana ar
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Drīzāk
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Drīzāk
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kārtība, kādā
tiek sniegti
pašvaldības
pakalpojumi
Darbiniekam
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pienākumu
apzināta
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Drīzāk
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Drīzāk
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pakalpojumu
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ierobežototas
pieejamības
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avīzēs u.c.,
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izmantot
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sociālajos tīklos
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sabiedrību
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pašvaldības
kompetencē esošo
jautājumu
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nodrošinot
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sniegto
pakalpojumu
aprakstu
Veikt regulāru
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Izpilddirektors
Iestāžu vadītāji
Kanceleja

Pastāvīgi

Sabiedrisko
attiecību daļa
Iestāžu un
struktūrvienību
vadītāji
Izpilddirektors

Pastāvīgi

Iestāžu vadītāji
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Iestāžu un
struktūrvienību
vadītāji
Izpilddirektors
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kārtībā
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Personāla
atlase un
cilvēkresursu
vadība,
korupcijas
risku kontrole
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Korupcijas
riskiem
pakļautie
amati
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Darbinieku
informētība
par korupcijas
novēršanas
jautājumiem
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Vienotu
uzvedības
standartu,
profesionālās
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un interešu
konflikta
novēršanas
nodrošināšana
pašvaldībā
Personāla
vadības
nodrošināšana
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procesu
attīstības
veicināšana

18.

Likumā
nepieļaujamo
amatu
savienošana.
Nevienlīdzīga
attieksme pret
darbiniekiem
vai
pretendentiem
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vietu.
Korupcijas un
interešu
konflikta riska
iestāšanās
iespējamība.
Iespēja
darbiniekiem
rīkoties
vienpersoniski.
Nepietiekama
darbinieku
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un uzraudzība.
Nepietiekamas
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informētība par
korupcijas
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jautājumiem.

Drīzāk
augsta

Augsta

Drīzāk
zema

Augsta

Drīzāk
zema

Augsta

Uzvedības
standartu un
ētiskas rīcības
kritēriju
trūkums.

Drīzāk
zema

Augsta

Nevienlīdzīga
attieksme
lēmumu
pieņemšanā
attiecībā uz
darbiniekiem
vai
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Nevienlīdzīga
attieksme,
pieņemot darbā.
Nevienlīdzīgas
iespējas

Drīzāk
augsta

Drīzāk
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iesniegumiem.
Elektroniski
pieejamas
iesniegumu
veidlapas.
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saziņa.
Darba līguma un
amata aprakstu
aktualizācija.
Personāla atlases
procesa likumīga
organizēšana.
Amatpersonu
informēšana par
valsts
amatpersonu
pienākumiem.
Izvērtēt un noteikt
korupcijas riskam
pakļautos amatus.
Kontrolēt un
uzraudzīt
darbinieku rīcību.

Izpilddirektors
Iestāžu/
struktūrvienību
vadītāji
Personāldaļa
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Izpilddirektors
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struktūrvienību
vadītāji
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Organizēt
darbinieku
apmācības
pašvaldības
iestādēs/
struktūrvienībās
par korupcijas
novēršanas
jautājumiem.
Izstrādāts vienots
pašvaldības
darbinieku ētikas
kodekss.

Iestāžu/
struktūrvienību
vadītāji
Personāldaļa

Pastāvīgi

Iestāžu/
struktūrvienību
vadītāji
Kanceleja
Personāldaļa

Pastāvīgi

Izstrādāt
darbinieku
novērtēšanas un
motivēšanas
sistēmu.
Brīvo amatu
publisku konkursu
organizēšana.
Amatu aprakstu
aktualizēšana,
pienākumu
precizēšana
atbilstoši
darbinieku

Izpilddirektors
Iestāžu/
struktūrvienību
vadītāji
Personāldaļa

Pastāvīgi

darbinieku
apmācībām.
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Sabiedrības
iesaistīšana
lēmumu
pieņemšanā

Domes priekšsēdētājs

Informācijas
nepieejamība/
ierobežota
pieejamība

Zema

Zema

noslogojumam.
Radīt vienlīdzīgas
iespējas
darbinieku
apmācībām,
kvalifikācijas
celšanai, plānot
apmācību
dotāciju.
Dibinot darba
tiesiskās attiecības
vai amatpersonai
stājoties amatā,
informēt personas
par interešu
konflikta, amatu
savienošanas
ierobežojumiem,
ētikas kodeksa
prasībām.
Izstrādāt prasības,
veikt apmācības,
pieņemot darbā
jaunos
darbiniekus/
amatpersonas.
Nodrošināt
atklātumu
lēmumu
pieņemšanas
procesā.
Informācijas
publicēšana par
pieņemtajiem
lēmumiem, sēžu
audioieraksti.
Sabiedrības
iesaistīšana
lēmumu
pieņemšanā .
Atklātas
diskusijas.

Izpilddirektors
Kanceleja
Sabiedrisko
attiecību daļa
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