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APSTIPRINĀTS 

Ar VAS “Elektroniskie sakari” 

valdes sēdes 2018. gada 11. septembra 

lēmumu Nr. 2 (protokols Nr. 19/2018) 

 

Interešu konflikta situāciju un korupcijas risku novēršanas politika 

 

I. Vispārīgie nosacījumi 

1. VAS “Elektroniskie sakari” interešu konflikta situāciju un korupcijas risku novēršanas 

politika (turpmāk – politika) nosaka vienotu kārtību interešu konflikta situāciju un 

korupcijas risku novēršanai VAS “Elektroniskie sakari”. 

2. VAS “Elektroniskie sakari” ir neiecietīga pret korupciju un cīnās pret to. Neiecietība 

pret korupciju nozīmē, ka VAS “Elektroniskie sakari” darbinieki nepieņem un nedod 

nesamērīgus labumus.  Labums ir nesamērīgs ja tas varētu ietekmēt saņēmēja integritāti 

un/vai neatkarību. 

3. Visu līmeņu vadītāji aktīvi piedalās cīņā pret korupciju, rāda labu piemēru saviem 

padotajiem un nodrošina, lai VAS “Elektroniskie sakari” piemītošā iekšējā kultūra būtu 

pilnībā neiecietīga pret korupciju.  

4. VAS “Elektroniskie sakari” darbinieki, pildot amata pienākumus, ievēro politikā 

noteikto, VAS “Elektroniskie sakari” pretkorupcijas pasākumu plānu, kā arī VAS 

“Elektroniskie sakari” ētikas kodeksa normas. 

5. Administratīvās nodaļas vadītājs vienu reizi kalendārā gadā organizē darbinieku 

apmācības par interešu konflikta novēršanu, profesionālo ētiku un korupcijas novēršanu, 

kā arī nodrošina korupcijas riskam pakļauto darbinieku zināšanu pārbaudes saskaņā ar 

VAS “Elektroniskie sakari” pretkorupcijas pasākumu plānā noteikto. 

 

II. Interešu konflikta situāciju novēršana 

 

6. Katra darbinieka pienākums ir novērst jebkādu, pat tikai šķietamu, interešu konfliktu 

rašanos savā darbībā. Pieņemot lēmumus, darbinieks vadās no VAS “Elektroniskie 

sakari” interesēm un neizmanto VAS “Elektroniskie sakari” izvirzītos sadarbības 

piedāvājumus personīgā labuma gūšanai.  

7. Ja, pildot amata pienākumus, darbinieka intereses saskaras ar kādām viņa vai 

saistītās personas interesēm, darbiniekam ir pienākums nekavējoties paziņot rakstveidā 

savam tiešajam vadītājam un Administratīvās nodaļas vadītājam par savu atrašanos 

interešu konflikta situācijā. 

8. Tiešais vadītājs, saņemot padotā ziņojumu par atrašanos interešu konflikta situācijā, 

sadarbībā ar Administratīvās nodaļas vadītāju lemj par attiecīgās darbinieka funkcijas 

izpildes nodošanu citam darbiniekam. Lēmumu par attiecīgās darbinieka funkcijas 

izpildes nodošanu citam darbiniekam, tiešais vadītājs noformē rezolūcijas veidā uz 

saņemtā ziņojuma par darbinieka atrašanos interešu konflikta situācijā. 

 

III. Amatu savienošana 

 

9. Lai saņemtu amatu savienošanas atļauju, valsts amatpersona iesniedz rakstveidā 

valdes priekšsēdētājam iesniegumu ar lūgumu atļaut savienot amatu VAS “Elektroniskie 

sakari” ar citu amatu, norādot amata nosaukumu, amata pienākumus, kā arī 

apliecinājumu, ka amata savienošana nerada interešu konfliktu un nav pretrunā ar valsts 

amatpersonai saistošām ētikas normām, un nekaitē tiešo pienākumu pildīšanai. 

 

10. Valdes priekšsēdētājs izvērtē, vai valsts amatpersonas konkrētā amatu savienošana 

nerada interešu konfliktu, nav pretrunā ar valsts amatpersonai saistošām ētikas normām 
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un nekaitē valsts amatpersonas tiešo pienākumu pildīšanai, un mēneša laikā pieņem 

lēmumu par atļauju atļaut savienot amatus vai atteikumu savienot amatus. 

11. Valdes priekšsēdētājs vienu reizi gadā veic amatpersonas amata savienošanas 

atļauju pārskatīšanu, kuras laikā izvērtē, vai nav mainījušies tiesiskie un faktiskie 

apstākļi, kādi pastāvēja atļauju izsniegšanas brīdī un vai valsts amatpersonas konkrētā 

amata savienošana joprojām nerada interešu konfliktu, nav pretrunā ar valsts 

amatpersonai saistošām ētikas normām un nekaitē valsts amatpersonas tiešo 

pienākumu pildīšanai. 

12. Valsts amatpersona, kura ir saņēmusi atļauju savienot amatu VAS “Elektroniskie 

sakari” ar citu amatu, nekavējoties rakstveidā informē valdes priekšsēdētāju, ja 

mainījušies tiesiskie un faktiskie apstākļi, kādi pastāvēja atļaujas izsniegšanas brīdī. 

 

IV. Dāvanas un darījumu tikšanās 

 

13. Dāvanas, darījumu tikšanās un pasākumi sniedzami un saņemami atklāti un nedrīkst 

būt saistīti ar kādu pienākumu vai saistību uzņemšanos. 

14. Darbinieki nedrīkst pieņemt tādas dāvanas (to skaitā arī viesmīlības veltes un oficiālo 

pienākumu pildīšanas laikā saņemtas dāvanas), kas jebkādā veidā liecinātu, ka 

saņēmējs ir pateicību parādā devējam. 

15. Dāvanas var pasniegt darījumu partneriem, pieņemot, ka tām ir neliela (atturīga) 

vērtība un tās ir samērīgas ar iemeslu, kādā tās tiek dotas un nevar tikt uzskatītas par 

tādām, kas ietekmē saņēmēju un nav nekādu norāžu uz to, ka pastāv apstākļi, kas 

norāda uz pretējo. 

16. Nepieņemamas dāvanas atdodamas atpakaļ pasniedzējam. Dāvanas, kuras kādu 

īpašu iemeslu dēļ nav iespējams atdot atpakaļ, nododamas Administratīvās nodaļas 

vadītājam, kurš organizē to iznīcināšanu.   

17. Darījumu tikšanās un pasākumi jāorganizē tik atturīgi, cik tas ir samērīgi ar konkrētu 

situāciju un apstākļiem dalībnieku stāvokli.  

18. Pasākumi, maltītes vai cita veida līdzīga satura notikumi ir apmeklējami vienīgi tad, ja 

tam ir skaidrs, ar darījumu saistīts iemesls. Šajā punktā minētais attiecināms uz visām 

situācijām neatkarīgi no tā, no kā ir saņemts ielūgums - VAS “Elektroniskie sakari” klienta 

vai darījuma partnera. Ja darbinieks pieņem uzaicinājumu ar to saistītie ceļa un 

uzturēšanās izdevumi vienmēr ir jāsedz VAS “Elektroniskie sakari”. 

19. Darbinieki ziedojumus un sponsorēšanu veic apdomīgi, pasniedz to pienācīgā veidā 

un attiecīgi publisko.  

V. Ārvalstu amatpersonu kukuļošanas novēršana 

 

20. Darbiniekiem ir aizliegta ārvalstu amatpersonu kukuļošana. 

21. Pirms līgumu slēgšanas ar ārvalstu sadarbības partneri līguma slēgšanas 

ierosinātājs: 

21.1. veic dokumentētu sadarbības partnera uzticamības izpēti - iegūst vismaz 

publiski pieejamu informāciju par iespējamiem agrākiem pārkāpumiem korupcijas 

un finanšu jomā, ja tādi ir; 

21.2. informē ārvalstu sadarbības partnerus, ka VAS “Elektroniskie sakari ievēro 

tiesību aktus saistībā ar ārvalstu amatpersonu kukuļošanas aizliegumu un ka tā 

īsteno pasākumus ar mērķi novērst ārvalstu amatpersonu kukuļošanu; 

21.3. slēdzot sadarbības līgumu, iespēju robežās sadarbības partnerim izvirza 

prasību ievērot apņemšanos īstenot pasākumus amatpersonu kukuļošanas 

novēršanai. 
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VI. Ziņošana par korupcijas gadījumu 

 

22. Darbiniekiem ir pienākums rīkoties, ja tiek konstatēts korupcijas gadījums, kas 

saistīts ar VAS “Elektroniskie sakari” klientu vai darījuma partneri.  

23. Visiem darbiniekiem ir pienākums ziņot Administratīvās nodaļas vadītājam un 

Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam par katru konstatētu korupcijas 

gadījumu, kā arī aizdomas par korupcijas gadījumiem.  

25. Gadījumā, ja darbinieks jūtas apdraudēts, darbinieks var izmantot anonīmu 

Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja ziņošanas kanālu.  

 

VII. Risku izvērtēšana 

 

26. Lai identificētu korupcijas riskus, nodaļu vadītāji vienu reizi trijos gados līdz 

15. oktobrim veic korupcijas risku novērtējumu saskaņā ar korupcijas riska novērtēšanas 

instrukciju (pielikums). Ja tiek veiktas būtiskas izmaiņas iekšējos procesos, attiecīgās 

nodaļu vadītājs nodrošina, ka risku novērtējums tiek veikts pirms attiecīgajām izmaiņām. 

27. Nodaļu vadītāji korupcijas riska novērtējuma rezultātus iesniedz departamenta 

direktoram un Administratīvās nodaļas vadītājam. 

28. Administratīvās nodaļas vadītājs apkopo un ziņo valdei par korupcijas riska 

novērtējuma rezultātiem. Valde pieņem lēmumu par nepieciešamiem korektīviem 

pasākumiem korupcijas riska mazināšanai, ja tas ir nepieciešams.  

29. VAS “Elektroniskie sakari” valde apstiprina korupcijas riskam pakļauto darbinieku 

sarakstu. 

30. Pastāvīgo korupcijas riskam pakļauto darbinieku izvērtēšanas komisija vienu reizi 

gadā līdz 15. maijam veic korupcijas riskam pakļauto darbinieku izvērtēšanu saskaņā ar 

Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja metodiku par ienākumu un parādsaistību 

proporcijas noteikšanu un vērtējuma rezultātus iesniedz valdei. Pastāvīgo korupcijas 

riskam pakļauto darbinieku izvērtēšanas komisijas sastāvu nosaka valde. 

31. Korupcijas riskam pakļautie darbinieki pēc Pastāvīgo korupcijas riskam pakļauto 

darbinieku izvērtēšanas komisijas pieprasījuma sniedz politikas 30.punktā minētajam 

izvērtējumam nepieciešamo informāciju. 

 

VIII. Noslēguma jautājums 

 

32. Administratīvās nodaļas vadītājs nodrošina, ka katru gadu līdz 15. decembrim VAS 

“Elektroniskie sakari” tīmekļa vietnē tiek ievietota vispārīga informācija par veiktajiem 

pasākumiem korupcijas riska novēršanai. 
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Pielikums  

Interešu konflikta situāciju un  

korupcijas novēršanas politikai 

 

Korupcijas riska novērtēšanas instrukcija 

 

Korupcijas risku identifikācijas mērķis ir identificēt jomas, kuras ir pakļautas korupcijas 

riskam, un iespējamos korupcijas piemērus, risku iestāšanās iespējamību un iespējamās 

sekas (ietekmi).  

 

Risku identifikācijai un analīzei ir jākalpo par pamatu risku mazināšanas pasākumiem un 

prioritāšu noteikšanai.  

 

Korupcijas risku identifikācija 

Visi VAS “Elektroniskie sakari” nodaļas vadītāji veic risku identifikāciju savā atbildības 

jomā. Katrs nodaļu vadītājs uzņemas atbildību par saturu un kvalitāti. Mērķis ir identificēt 

situācijas un veidus kā korupcija var notikt, novērtēt tā iespējamību un sekas (ietekmi). 

 

Korupcijas risku novērtējums veicams vismaz piecās jomās: 

1. VAS “Elektroniskie sakari” klienti un ar klientiem saistītie procesi; 

2. klientu un partneru ģeogrāfijas risks; 

3. iterācijas ar politiskiem spēkiem; 

4. ārējie partneri; 

5. iekšējie procesi. 

 

Katrā jomā nepieciešams identificēt riska faktorus. Primāri atbildība par riska faktoru 

identifikāciju katrā no minētajām jomām ir attiecīgajā jomā strādājošiem darbiniekiem, 

vērtējot procesus savā atbildības sfērā.  

 

Risku faktoru piemēri: 

VAS “Elektroniskie 

sakari” klienti un ar 

klientiem saistīti procesi 

Iterācijas starp klientu un lēmuma pieņēmēju VAS 

“Elektroniskie sakari” pusē. Ciešas personiskas attiecības 

starp klientu un VAS “Elektroniskie sakari” darbinieku, VAS 

“Elektroniskie sakari” piedāvāto pakalpojumu veidi 

Klientu ģeogrāfijas risks Partneri, klienti, piegādātāji no jurisdikcijām ar lielu 

korupcijas risku (sk. Transparency International Corruption 

Perceptions Index) 

Ārējo partneru risks Ārpakalpojumi, iepirkumi, starpnieki, konsultanti 

Iterācijas ar politiskiem 

spēkiem 

Iterācijas ar politiķiem, sponsorēšana, ziedojumi 

Iekšējie procesi Personāla atlase, nozīmēšana amatos, iekšējā kultūra, 

kompetence, iniciatīvas un atlīdzības (bonusi), interešu 

konflikti, dāvanu politika, iekšējās kontroles 

 

Pēc tam, kad ir identificēti riska faktori katrā no jomām, ir nepieciešams novērtēt, cik liela 

ir šī riska faktora iespējamība.  

Iespējamība ir izsakāma skaitliski no 1 līdz 4.   

 

Iespējamība no 1-4 

1 = maza iespējamība Var notikt 1-2 reizes 10 gados 

2 = mērena 

iespējamība 

Var notikt 1-2 reizes gadā 

3 = liela iespējamība Var notikt 1-2 reizes mēnesī 

4 = ļoti liela Var notikt vairākas reizes mēnesī 
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iespējamība 

 

Pēc tam, kad noteikta iespējamība ir nepieciešams noteikt, kādas sekas attiecīgais riska 

faktors rada (ietekme). Ietekmi var izteikt kvantitatīvi vai kvalitatīvi. Ietekme izsakāma 

skaitliski no 1 līdz 4.  

 

Ietekme no 1- 4 Kvantitatīvs novērtējums Kvalitatīvais novērtējums 

1 - nenozīmīgas sekas Individuāli sodi darbiniekiem 

bez ietekmes uz VAS 

“Elektroniskie sakari”, 

reputācijas pasliktināšanās 

līdz 10% 

Niecīga ietekme 

2 - mērenas sekas Individuāli sodi darbiniekiem 

ar nelielu ietekmi uz VAS 

“Elektroniskie sakari”, 

reputācijas pasliktināšanās 

līdz 30% 

Ierobežota ietekme 

3  - būtiskas sekas Individuāli sodi darbiniekiem 

un sodi VAS “Elektroniskie 

sakari”, reputācijas 

pasliktināšanās līdz 60% 

Liela ietekme 

4 – smagas sekas Individuāli sodi darbiniekiem, 

VAS “Elektroniskie sakari” 

valdei, sodi VAS 

“Elektroniskie sakari”, 

reputācijas pasliktināšanās 

virs 60% 

Būtiska ietekme uz VAS 

“Elektroniskie sakari” 

darbību 

 

Riska reitinga aprēķins 

Riska reitings ir katra riska faktora iespējamības un ietekmes skaitliskās izteiksmes 

reizinājums. 

Riska reitinga zemākā vērtība ir 1, augstākā 16.  

Ja riska reitings ir 8 un vairāk, attiecīgajam riska faktoram tiek piešķirts augsts risks.  

Ja riska reitings ir no 4 līdz 7, attiecīgajam riska faktoram tiek piešķirts vidējs risks.  

Ja riska reitings ir 3 vai zemāk, attiecīgajam riska faktoram tiek piešķirts zems risks.  

 

Riska mazināšanas pasākumi 

Nodaļas vadītājs, kura atbildības sfērā ir identificētais augsta riska faktors, apzina, kādi 

riska mazinoši kontroles pasākumi ir iespējami un sagatavo risku mazināšanas 

pasākumu plānu, kuru kopā ar korupcijas risku novērtējumu iesniedz departamenta 

direktoram un Administratīvās nodaļas vadītājam. 
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PIEMĒRS 

 

Korupcijas risku novērtēšana un pasākumu noteikšana riska mazināšanai vai novēršanai  

Veicamā 

funkcija 

(uzdevumi)/ 

darbības 

joma/process 

Risks, riska notikuma apraksts 

V
a

rb
ū

tī
b

a
 

Ie
te

k
m

e
 

R
is

k
a

 v
ē

rt
īb

a
 

Amats, kurš 

pakļauts riskam 

Pasākums riska 

mazināšanai vai 

novēršanai 

Atbildīgais par 

pasākuma 

izpildi 

Izpildes 

termiņš 

1. 2. 3. 4. 5. 7. 8. 9. 10. 

“Zemsliekšņa” 

iepirkumu 

veikšana 

Prettiesiska rīcība publiskajā iepirkumā ar 

mērķi gūt labumu sev vai citai personai. Tirgus 

izpēte tiek veikta tā, lai rezultātā līgums tiktu 

noslēgts ar konkrēto (vēlamo) pretendentu. 

4 4 161 

Iepirkumu 

speciālists 

1. Noteikt kārtību, 

kādā tiek veikti 

“zemsliekšņa” 

iepirkumi institūcijā 

2. Organizēt 

apmācības par 

interešu konflikta 

novēršanas 

jautājumiem 

3. Ieviest “četru 

acu principu” 

līguma projekta 

sagatavošanā, 

līguma izpildes 

kontrolē u.c. 

Iepirkumu 

nodaļas vadītājs 

Administratīvās 

nodaļas vadītājs 

 

31.12.2019. 

Prettiesiska rīcība publiskajā iepirkumā ar 

mērķi gūt labumu sev vai citai personai. 

Līgumā tiek iestrādāti konkrētam (vēlamajam) 

pretendentam izdevīgi nosacījumi. 

4 4 16 

 Neatļauta informācijas izmantošana 

(izpaušana) ar mērķi gūt labumu sev vai citai 

personai. Tiek informēts konkrētais (vēlamais) 

pretendents par citu pretendentu, piemēram, tā 

piedāvāto cenu. 

4 4 16 

Valsts amatpersonas funkciju izpilde interešu 

konflikta situācijā. Netiek informēta vadība, ka 

pretendenta komercsabiedrībā (vadošā amatā) 

tiek nodarbināts tirgus izpētes veicēja 

radinieks vai cita tuva persona u.c. 

3 4 12 

 

                                                           
1Riska vērtība (16) =4×4 


