
APSTIPRINĀTS: 

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Ādažu Ūdens” 

16.01.2017. valdes locekļa rīkojumu  

 

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Ādažu Ūdens” 

pretkorupcijas pasākumu organizatoriskais plāns laika periodam no 16.01.2017. līdz 31.12.2019. 
Mērķis: Pretkorupcijas pasākumu organizatoriskā plāna mērķis ir korupcijas novēršana un korupcijas risku iespējamības samazināšana Sabiedrībā ar ierobežotu atbildību 

“Ādažu Ūdens”, lai panāktu amatpersonu un darbinieku efektīvu, tiesisku, ētisku darbību sabiedrības interesēs. Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Ādažu Ūdens” uzdevums 

ir samazināt interešu konfliktu iespējamību uzņēmumā.   

Nr. Korupcijas riska funkcija, ar kuru 

saistās korupcijas risks 

Pasākums Atbildīgā 

persona, 

struktūrvienība 

Pasākumu 

ieviešana 

Izpildes rezultāts 

1 2 3 4 5 6 

1. 

Organizatoriskā pretkorupcijas 

pasākumu plāna izstrādāšana. 

Jānodrošina vienota rīcība 

programmu īstenošanai, 

pārskatu veidošanai un 

uzdevumu izpildes 

novērtēšanai, kā arī 

jānodrošina pretkorupcijas 

programmas publiskā 

pieejamība un jāveicina 

sabiedrības iesaistīšana. 

Valdes loceklis 

 

11.01.2017.  

 

aktualizēt 

līdz  

 

 

31.12.2019. 

pastāvīgi 

 

Aktualizēts: - pretkorupcijas 

pasākumu plāns (iekšējais 

normatīvais akts) un publicēts 

Sabiedrības ar ierobežotu 

atbildību “Ādažu Ūdens” mājas 

lapā.  

Nodrošināta: - pretkorupcijas 

programmas publiskā pieejamība 

un veicināta sabiedrības 

iesaistīšana. 

2. 

Uzvedības standartu un ētikas rīcības 

kritēriju ievērošanas nodrošināšana 

un ētikas pamatvērtību (principu, 

vadlīniju) ievērošanas prasību 

noteikšana darbiniekiem. 

 

Jānostiprina ētikas prasību 

ievērošana. 

Valdes loceklis  

 

pastāvīgi  

 

 

pastāvīgi  

 

 

Izstrādāti: 

 - darba kārtības noteikumi, 

kuros ir noteiktas prasības 

ievērot ētikas normas;  

- ētikas kodekss.  



1 2 3 4 5 6 

3. 
Uzvedības standartu un ētiskas rīcības 

kritēriju noteikšana, ievērot šādus 

aspektus:  

- dāvanu un citu labumu (honorāri, 

izklaides u.tml.) pieņemšana;  

- oficiālās informācijas izmantošana; 

- īpašuma un telpu izmantošana;  

Jādefinē darbinieku 

uzvedības standarti un 

ētiskas rīcības kritēriji, lai 

nepieļautu darbinieku 

nonākšanu koruptīvās 

situācijās. 

Valdes loceklis 

 

 

pastāvīgi  

 

 

pastāvīgi 

pastāvīgi 

 

Izstrādāti:  

- iekšējie normatīvie akti, kas 

nosaka uzvedības standartus un 

ētiskas rīcības kritērijus;  

- darba līgumi;  

- koplīgumi. 

4. 
Sadarbības partneru tiešas saskarsmes 

ar amatpersonām samazināšana, 

izmantojot nepersonificētas 

procedūras, tādējādi novēršot iespēju 

ietekmēt lēmuma pieņēmēju. 

Jāsamazina korupcijas 

risks, ierobežojot 

sadarbības partneru tiešu 

saskarsmi ar 

amatpersonām. 

Valdes loceklis 

 

 

pastāvīgi  

 

 

pastāvīgi 

Izveidots: 

 

 - klientu apkalpošanas daļai 

tiesības saņemt zvanu par 

iespējamo korupciju;  

- dokumentu aprites kārtība.  

5. Personāla atlases un cilvēku resursu 

vadības standartu izstrāde. 

Jāveicina ētiskas darbības 

vides veidošana iestādē, 

kas izslēgtu koruptīvas 

vides radīšanu, iekārtojot 

darbā sev vēlamus 

cilvēkus, kā arī samazinātu 

korupcijas risku, 

nodrošinot, ka visi 

Komersanta darbinieki 

savu lēmumu pieņemšanu 

balsta uz ētikas 

pamatprincipiem. 

 

 

 

 

Valdes loceklis 

 
 

 

 

patstāvīgi 

 

 

 

 

Iekšējā dokumentācija un 

publiski pieejamie normatīvie 

akti 

6. Atklātuma par uzņēmuma 

administratīvo procesu nodrošināšanu 

un apmeklētāju informēšana par 

uzņēmuma darbu:  

- tā sniedzamajiem pakalpojumiem;  

- iesniedzamo dokumentu paraugiem; 

- dokumentu aprites kārtību. 

Jāpilnveido uzņēmuma 

komunikācija ar 

iedzīvotājiem, veicinot 

uzticību publiskajam 

sektoram. 

 

 

Valdes loceklis 

 

patstāvīgi 

 

 

 

patstāvīgi 

 

Sagatavoti:  

- bezmaksas informatīvie 

materiāli un nodrošināta indivīda 

iespēja iepazīties ar tiem. 

Izstrādāta:  

- uzņēmuma mājas lapa 

www.adazuudens.lv.  

http://www.adazuudens.lv/


1 2 3 4 5 6 

7.  

Izvērtēt masu saziņas līdzekļos un 

citos informācijas avotos minētos 

faktus par korupciju siltumapgādes 

nozarē vai iespējamiem normatīvo 

aktu pārkāpumiem saistībā ar 

interešu konflikta situācijām. 

Jāveic publiskās 

informācijas monitorings, 

novēršot iespējamo 

korupciju. Jāizskata 

juridisko un fizisko 

personu iesniegumus un 

sūdzības par iespējamiem 

normatīvo aktu 

pārkāpumiem uzņēmuma 

darbībā, kā arī atsevišķu 

amatpersonu un darbinieku 

darbībā (bezdarbībā). 

Valdes loceklis 
patstāvīgi 

 

Tiek veikta publiskotās 

informācijas monitorings un 

informēti darbinieki par 

korupcijas gadījumiem un 

situācijām. Tiešsaistes atklātā 

kontaktforma un e pasta adrese 

udemsadazi@inbox.lv 

 

 

 

8 Darījumi ar nekustamo īpašumu. Jāsamazina korupcijas 

risks, izstrādājot iekšējos 

normatīvos aktus. 

 

 

Valdes loceklis 

 

 

aktualizēt 

līdz 

31.12.2019.  

 

Izstrādāts:  

 

- Nekustamā īpašuma izsoles un 

iznomāšanas komisijas 

nolikums”. 

 

9 Darījumi ar iekārtu, materiālu, 

transportlīdzekļu iepirkumiem un 

pārdošanu. 

Jāsamazina korupcijas 

risks, izstrādājot iekšējos 

normatīvos aktus. 

 

Valdes loceklis 

 
pastāvīgi  

 
 

 

 

Katru gadījumu izvērtē 

individuāli un lēmumu pieņem 

dalībnieka kopsapulcē un/vai ar 

rīkojumu 

10  

 

 

Iepirkumu organizēšana 

Konfidencialitāte Valdes loceklis 

patstāvīgi 

 

 

 

 

 

Katrs iepirkums tiek izstrādāts  

individuāli kuru vada speciāli 

izveidota komisija 

 

 

 

 

 



11 
Sabiedrības ar ierobežotu atbildību 

“Ādažu Ūdens” procesu vadības un 

iekšējās kontroles sistēmas 

nodrošināšana. 

Iespējami dažādi riski 

Sabiedrības sniegto 

pakalpojumu jomā, kā arī 

saistībā ar iekšējo vadības 

procesu nodrošināšanu. 

Valdes loceklis patstāvīgi 

Veikt iekšējos auditus un 

nodrošināt audita ieteikumu 

ieviešanas uzraudzību. 

12. 

Darba ar personālu (atlases) 

organizēšana un koordinēšana 

saskaņā spēkā esošajiem 

normatīvajiem aktiem 

Iespēja pieņemt 

subjektīvus lēmumus par 

darbinieku pieņemšanu, 

atbrīvošanu un 

paaugstināšanu 

 

 

Valdes loceklis 

 

Jurists 

patstāvīgi 

Izstrādāt procedūru, kas 

reglamentē kārtību, kādā jāveic 

personāla atlase pieņemot darbā, 

ieceļot vai pārceļot citā amatā 

13. 

Nodrošināt informācijas par 

vakantajām amata vietām publisku 

pieejamību Sabiedrības ar ierobežotu 

atbildību “Ādažu Ūdens” mājas lapā 

Sabiedrībā darbā var tikt 

pieņemti “vēlami” 

darbinieki 

jurists patstāvīgi 

Sabiedrības ar ierobežotu 

atbildību “Ādažu Ūdens” mājas 

lapā publicēt informāciju par 

aktuālajiem vakantajiem 

amatiem un amata 

pretendentiem izvirzītajām 

prasībām, kuriem nav 

pretendentu vai pretendentu 

starp Sabiedrības ar ierobežotu 

atbildību “Ādažu Ūdens” 

esošiem darbiniekiem 

14. 

Korupcijas riskam pakļauts amats 

Korupcijas un interešu 

konflikta riska iestāšanās 

varbūtība 

Valdes loceklis 

jurists  

 

patstāvīgi 

Veikt korupcijas riskiem 

pakļauto amatu identificēšanu un 

novērtēšanu. Veikt valsts 

amatpersonu amatos esošo 

darbinieku izvērtēšanu 

pielietojot KNAB metodiku 

„Metodika ienākumu un 

parādsaistību proporcijas 

noteikšanai”. 

 

 



1 2 3 4 5 6 

15. 

Sabiedrības darbinieku informētība 

par korupcijas novēršanas 

jautājumiem 

Nepietiekamas darbinieku 

zināšanas par korupcijas 

novēršanas jautājumiem 

sabiedrībā 

Valdes loceklis 

Jurists  
patstāvīgi 

Organizēt Sabiedrības ar 

ierobežotu atbildību “Ādažu 

Ūdens” darbinieku patstāvīgu 

apmācību struktūrvienībās par 

korupcijas novēršanas 

jautājumiem 

16. 

Sabiedrības stereotips, ka ir 

nepieciešams pasniegt dāvanas 

Pašvaldības kapitālsabiedrības 

darbiniekiem un amatpersonām 

Neatļauta dāvanu 

pieņemšana 
Valdes loceklis pastāvīgi 

Informēšana par 

ierobežojumiem, ko 

amatpersonām uzliek likums 

 

Apmeklētāju informēšana par 

Pašvaldības kapitālsabiedrības 

noraidošo attieksmi pret dāvanu, 

kukuļu un citu veida motivāciju 

pieņemšanu, un par standartizētu 

pakalpojumu pieejamību bez 

papildus motivāciju 

piedāvāšanas un došanas 

darbiniekiem 

 

17. 

Iesniegumu un materiālu izskatīšana, 

atbilžu gatavošana 

Darbiniekam noteikto 

pienākumu apzināta 

neveikšana vai nolaidīga 

veikšana savās vai citas 

personas interesēs 

 

Valdes loceklis 

 

 patstāvīgi 

 

Veikt regulāru kontroli pār 

iesniegumu pārbaudes 

izskatīšanas termiņiem 

18. Pretkorupcijas pasākumu 

organizatoriskā plāna izpildes 

kontrole un aktualizēšana. 

Jāsamazina korupcijas 

risks. 

Valdes loceklis patstāvīgi Izstrādātais pretkorupcijas 

organizatoriskais plāns tiek 

aktualizēts pēc nepieciešamības, 

izvērtējot koruptīvos riskus. 

Sagatavoja J.Veinbergs, 26405891 

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Ādažu Ūdens” 

Valdes loceklis Aivars Dundurs           


