
 

APSTIRPINĀTS 

ar Pļaviņu novada ģimnāzijas 

direktores 01.02.2017. 

rīkojumu Nr.2.-1/9  

 

Pļaviņu novada ģimnāzijas 

pretkorupcijas pasākumu plāns 2017. – 2018. gadam 
 

Nr.

p.k. 

Korupcijas 

riska 

zona/funkcija, 

ar kuru saistās 

korupcijas 

risks 

Korupcijas risks 

Korupcijas risku 

novērtējums 
Piedāvātie pretkorupcijas 

pasākumi 

Atbildīgā 

persona 

Pasākumu 

ieviešanas 

termiņš 

Izpilde 

Iespē-

jamība 

Seku 

nozīmība 

1. Personāla atlase 

un cilvēku 

resursu vadība 

Interešu konflikts 

personāla atlasē 

 

Zema  Vidēja Nodrošināt personāla atlasi 

atbilstoši spēkā esošajiem 

normatīvajiem aktiem 

Direktors Pastāvīgi 10.08.2017. 

6.08.2018. 

Nodrošināt informācijas par 

visiem vakantajiem amatiem 

publiskošanu  skolas un novada 

domes  mājaslapā 

Direktors Pastāvīgi 30.06.2017. 

17.08.2017. 

28.06.2018. 

09.10.2018. 

Nevienlīdzīga attieksme, 

pieņemot darbā 

Zema  Vidēja Izstrādāt kārtību, kādā jāveic 

personāla atlase pieņemot darbā, 

ieceļot vai pārceļot citā amatā 

iestādē 

Direktors Uzsākt no 

15.12.2017. 

Apstiprināta 2.10.2018. 

Amatu aprakstu aktualizēšana, 

pienākumu precizēšana 

atbilstoši darbinieku 

noslogojumam 

Direktors, 

direktora vietnieki 

01.03.2018. 1.03.2018. 

Interešu konflikts, pildot 

darba pienākumus 

Zema  Vidēja Dibinot darba tiesiskās attiecības 

vai amatpersonai stājoties 

amatā, informēt personas par 

interešu konflikta, amatu 

savienošanas ierobežojumiem 

Direktors Pastāvīgi Regulāri 

Organizēt informatīvu sanāksmi 

darbiniekiem, kuru darbība ir 

saistīta ar fizisko personu datu 

aizsardzību un apstrādi 

Direktors, 

sadarbībā ar 

novada domes  

juristu 

Reizi gadā 08.05.2018. 



2 

Nr.

p.k. 

Korupcijas 

riska 

zona/funkcija, 

ar kuru saistās 

korupcijas 

risks 

Korupcijas risks 

Korupcijas risku 

novērtējums 
Piedāvātie pretkorupcijas 

pasākumi 

Atbildīgā 

persona 

Pasākumu 

ieviešanas 

termiņš 

Izpilde 

Iespē-

jamība 

Seku 

nozīmība 

Organizēt un piedalīties 

apmācībās par interešu konflikta 

novēršanu valsts amatpersonu 

darbībā 

Direktors, 

sadarbībā ar 

novada domes  

juristu 

31.12.2018. 10.10.2017. 

Uzraudzīt iekšējo normatīvo 

aktu, tajā skaitā personāla 

rīkojumu, darba līgumu, 

papildvienošanās un lēmumu 

sagatavošanu 

Direktors Pastāvīgi Regulāri 

2. Vienotu 

uzvedības 

standartu, 

profesionālās 

ētikas 

pamatprincipu 

un interešu 

konflikta 

novēršanas 

nodrošināšana 

Uzvedības standartu un 

ētikas rīcības kritēriju 

trūkums veicina 

koruptīvu darbību 

Zema Vidēja Kontrolēt, lai darbinieki, pildot 

darba pienākumus, ievērotu 

ētikas normas 

Direktors, 

vietnieki 

Pastāvīgi Regulāri 

3. Valsts 

amatpersonu 

saraksta 

aktualizācija 

Interešu konflikts valsts 

amatpersonu noteikšanā 

Zema Vidēja Nodrošināt laicīgu novada 

atbildīgo personu informēšanu 

par darbinieku pieņemšanu 

darbā, amatu maiņu, Valsts 

ieņēmumu dienesta 

informēšanai atbilstoši spēkā 

esošajiem normatīvajiem 

dokumentiem 

Direktors, 

kancelejas 

pārzine-kasiere 

Pastāvīgi Regulāri 

4. Interešu 

konflikta 

novēršana 

amatpersonu 

darbībā 

Amatpersonu interešu 

konflikts 

Zema Vidēja Kontrolēt darbinieku amatu 

savienošanu, saskaņā ar ārējiem 

normatīvajiem dokumentiem 

Direktors Ne retāk kā 

reizi gadā 

05.09.2017. 

05.09.2018. 

Darbinieku informēšana par 

izmaiņām likumdošanā 

Direktors Pastāvīgi Regulāri 

5. Izglītības un 

pedagoģiskā 

 

Korupcijas riski, kuri 

 

Vidēja 

 

Vidēja 

Veikt pārbaudi par visu 

darbinieku lietās nepieciešamo 

Direktors, 

kancelejas 

Pastāvīgi 1.11.2017. 

3.09.2018. 
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Nr.

p.k. 

Korupcijas 

riska 

zona/funkcija, 

ar kuru saistās 

korupcijas 

risks 

Korupcijas risks 

Korupcijas risku 

novērtējums 
Piedāvātie pretkorupcijas 

pasākumi 

Atbildīgā 

persona 

Pasākumu 

ieviešanas 

termiņš 

Izpilde 

Iespē-

jamība 

Seku 

nozīmība 

procesa 

organizēšanas 

obligātās 

dokumentācijas 

atbilstības 

normatīvajiem 

aktiem 

nodrošināšana 

saistīti ar izglītības 

procesa organizēšanas 

pārkāpumiem 

dokumentu (t.sk., izglītības, 

kvalifikācijas un darba stāžu 

apliecinošo dokumentu) 

esamību. Nodrošināt izglītības, 

kvalifikācijas, tālākizglītības, 

pedagoģiskā darba stāža 

apliecinošo dokumentu kopiju 

uzkrāšanu darbinieku personu 

lietās 

pārzine-kasiere 

Veikt pārbaudi par darbinieku 

medicīnisko grāmatiņu un 

obligāto veselības pārbaužu 

karšu esamību un to derīguma 

termiņiem 

Direktors, skolas 

medmāsa 

Ne retāk kā 

reizi ceturksnī 

01.04.2017. 

01.07.2017. 

1.10.2017. 

1.01.2018. 

1.04.2018. 

1.07.2018. 

1.10.2018. 

Veikt pārbaudi izglītojamo 

personas lietās, ar mērķi 

noskaidrot, vai ir veikti un 

aktualizēti ieraksti par 

izglītojamo 

Direktors, 

kancelejas pārzine 

– kasiere 

Katru gadu 

jūlijā 

28.07.2017. 

10.07.2018. 

Lai pārliecinātos par darbinieka 

atbilstību Bērnu tiesību 

aizsardzības likuma (turpmāk – 

Likums) 72.panta piektās un 

sestās daļas prasībām: 

1) par iestādes pedagoģiskajiem 

darbiniekiem veikt pārbaudi 

sistēmā VIIS, par pārbaudes 

rezultātiem  noformējot aktu;   

2) par iestādes 

administratīvajiem un 

tehniskajiem darbiniekiem veikt 

pārbaudi sistēmā VIIS  un 

nodrošināt, ka ne retāk kā reizi 

Direktors Katru gadu uz 

1.septembri 

1.09.2017. 

3.09.2018. 
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Nr.

p.k. 

Korupcijas 

riska 

zona/funkcija, 

ar kuru saistās 

korupcijas 

risks 

Korupcijas risks 

Korupcijas risku 

novērtējums 
Piedāvātie pretkorupcijas 

pasākumi 

Atbildīgā 

persona 

Pasākumu 

ieviešanas 

termiņš 

Izpilde 

Iespē-

jamība 

Seku 

nozīmība 

gadā tiek pieprasītas ziņas no 

Iekšlietu ministrijas 

Informācijas centra Sodu 

reģistra; 

3) no trešajām personām, ar 

kurām ir noslēgti līgumi par šo 

trešo personu darbību iestāžu 

teritorijā, pieprasīt 

apliecinājumus par atbilstību  

Likuma prasībām. 

Aktualizēt iekšējo normatīvo 

aktu – “Kārtība, kādā Pļaviņu 

novada ģimnāzijā uzturas 

izglītojamo vecāki un citas 

personas” 

Vietnieks 

izglītības jomā 

audzināšanas 

darbā 

Līdz 

31.05.2018. 

Aktualizēta 1.03.2018. 

Grozīta 5.09.2018. 

Atkārtoti iepazīstināt ar kārtību 

iestādes darbiniekus un 

izglītojamo vecākus 

Direktors,  

klašu audzinātāji 

Līdz 

01.10.2018. 

5.09.2018. 

6. Korupcijas 

riskam pakļauti 

amati 

Korupcijas un interešu 

konflikta riska iestāšanās 

varbūtība 

Vidēja Augsta Veikt korupcijas riskiem 

pakļauto amatu identificēšanu 

un novērtēšanu 

Direktors Līdz katra 

kalendārā 

gada 

1.decembrim 

20.11.2017. 

30.11.2018. 

Amata stāvokļa 

ļaunprātīga izmantošana 

koruptīvos nolūkos 

Zema Augsta Izstrādāt iekšējās kontroles 

mehānismu attiecībā uz šajos 

amatos strādājošajiem 

Direktors 

sadarbībā ar 

novada domes 

juristu 

Uzsākt ar 

01.06.2018. 

Pļaviņu novada domes 

kārtība 

7. Iesniegumu un 

materiālu 

izskatīšana, 

atbilžu 

sagatavošana 

Darbiniekam noteikto 

pienākumu nolaidīga 

veikšana, apzināta 

neveikšana savās vai 

citas personas interesēs 

Zema Augsta Kontrolēt iesniegumu 

izskatīšanas un atbilžu 

sniegšanas  termiņu ievērošanu 

Kancelejas 

pārzine – kasiere 

Pastāvīgi Regulāri 

8. Iestādes budžeta 

plānošana un 

piešķirto 

līdzekļu 

Līdzekļu nelietderīga un 

neefektīva izlietošana 

Zema Vidēja Budžeta izpildes un piešķirto 

līdzekļu regulāra kontrole, 

informācijas sniegšana par 

budžeta izpildi 

Direktors, 

vietnieks 

saimnieciskajā 

darbā 

Pastāvīgi  Regulāri 
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Nr.

p.k. 

Korupcijas 

riska 

zona/funkcija, 

ar kuru saistās 

korupcijas 

risks 

Korupcijas risks 

Korupcijas risku 

novērtējums 
Piedāvātie pretkorupcijas 

pasākumi 

Atbildīgā 

persona 

Pasākumu 

ieviešanas 

termiņš 

Izpilde 

Iespē-

jamība 

Seku 

nozīmība 

atbilstoša un 

racionāla 

izmantošana 

9. Iestādes 

interesēm 

atbilstoša 

mantas 

izmantošana 

Neatļauta rīcība ar 

iestādes vai tai lietošanā, 

glabāšanā nodoto mantu 

Zema Vidēja Ikgadējās un ārkārtas 

pamatlīdzekļu un inventāra 

inventarizācijas veikšana 

Vietnieks 

saimnieciskajā 

darbā 

Pastāvīgi 1.-15.12.2017. 

1.-14.12.2018. 

Nodrošināt inventāra un 

pamatlīdzekļu kustību atbilstoši  

Pļaviņu novada domes 

noteiktajai kārtībai 

Vietnieks 

saimnieciskajā 

darbā 

Pastāvīgi Regulāri 

Nodrošināt telpu lietošanas 

(iznomāšanas) līgumu slēgšanu 

Direktors Pastāvīgi Regulāri 

Iespējama iestādes 

līdzekļu izšķērdēšana 

Zema Vidēja Darbiniekiem nodrošināt 

iestādes resursu taupīgu 

izmantošanu tikai amata 

pienākumu pildīšanai 

Vietnieks 

saimnieciskajā 

darbā 

Pastāvīgi Regulāri 

10. Informācijas 

sniegšana 

privātpersonām 

Ierobežotas pieejamības 

informācijas izpaušana 

Augsta Augsta Informācijas sniegšana saskaņā 

ar valsts noteikto normatīvo aktu 

prasībām 

Direktors Pastāvīgi Regulāri 

Konfidencialitātes prasību 

ievērošana un iekļaušana darba 

līgumā 

Direktors Pastāvīgi Regulāri 

11. Pretkorupcijas 

pasākumu plāna 

caurspīdīgums 

Nepietiekams 

caurspīdīgums 

pretkorupcijas risku 

mazināšanā 

Zema  Vidēja Pretkorupcijas plāna un plāna 

izpildes aktualizācija 

Direktors Reizi gadā 2.01.2018. 

13.12.2018. 

Pretkorupcijas plāna darbības 

rezultātu publiskošana skolas 

mājaslapā 

Direktors Pēc izstrādes 30.12.2018. 

 

 

 


