APSTIPRINU: …………………ZM valsts sekretāre
D.Lucaua
2010.g. „ 4 .” janvārī
ZEMKOPĪBAS MINISTRIJAS PRETKORUPCIJAS PASĀKUMU PLĀNS 2010.-2013. GADAM
Korupcijas novēršanas un apkarošanas programmas
2009.-2013.gadam uzdevumu izpildei un korupcijas risku mazināšanai
Nr.
p.k.

1.

Uzdevuma
izpildes
laiks

KNAB
izstrādā
regulējumu
līdz
31.12.2009;
Iestādes
ievieš pēc
regulējuma
apstiprināša
nas.

Uzdevuma nr.
valsts
programmā vai
pasākuma nr.ZM
pretkorupcijas
risku izvērtējumā

35. (PR 20092013.g.)

Uzdevums vai pasākums

Darbības rezultāts

Personu,
kas
ziņo
par
koruptīviem
pārkāpumiem
(ziņotāju), aizsardzības sistēmas
pilnveidošana, t.sk. ieviešot
normatīvo regulējumu to valsts
amatpersonu aizsardzībai, kuras
informē par citas attiecīgās
institūcijas valsts amatpersonu
iespējamo interešu konfliktu vai
citiem
koruptīva
rakstura
pārkāpumiem
attiecīgajās
institūcijās,
kā
arī
par
koruptīviem nodarījumiem, ko
valsts
amatpersonas
identificējusi
pildot
tiešos
pienākumus.

Izstrādāta ZM iekšējā
procedūra personu, kas ziņo
par koruptīviem
pārkāpumiem, aizsardzībai
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Atbildīgās
struktūrvienības
vadītājs

Juridiskā departamenta
Personāla nodaļas
vadītāja E.Meijere

1

Pastāvīgi

51. (PR 20092013.g.)

2.

3.

4.

Pastāvīgi

Pastāvīgi

Pastāvīgi
4.1.

55. (PR 20092013.g.)

57. (PR 20092013.g.)

VP110/3 (PR
2004-2008.g.)

Elektronisko
pakalpojumu
izveide, lai ieviešot attālinātus
klientu
apkalpošanas
risinājumus, novērstu tiešu
amatpersonas
un
klienta
saskarsmi.
Nodrošināt
iedzīvotājiem
informācijas pieejamību un
saziņas iespējas ar valsts un
pašvaldības
institūcijām,
tādējādi preventīvi samazinot
korupcijas riskus
Atklātuma
par
iestādes
administratīvo
procesu
nodrošināšana un apmeklētāju
informēšana par iestādes darbu,
nodrošinot, ka iestāžu mājas
lapās atrodama MK noteiktā
informācija t.sk. par tās
sniedzamajiem pakalpojumiem,
iesniedzamo
dokumentu
paraugiem,
lēmumu
pārsūdzēšanas
kārtību
un
pārkāpumu
konstatēšanas
kārtību, esošajām darba grupām
un to kontaktpersonām, u.c.
Preses relīzes

Zemkopības ministrijas pretkorupcijas pasākumu plāns 2010. - 2013.gadam

Nodrošināta iespēja sniegt
pakalpojumus un pieņemt
iesniegumus elektroniskā
formā

Budžeta un finanšu
departamenta direktors
J. Šnore

Institūciju mājas lapā ir
pieejama un tiek regulāri
atjaunota informācija par
līdzdalības iespējām,
aktuālajiem jautājumiem,
dažādām saziņas iespējām

Budžeta un finanšu
departamenta direktors
J. Šnore

Institūciju mājas lapā
pieejama uzdevumā minētā
informācija
Sagatavoti bezmaksas
informatīvie materiāli,
nodrošināta indivīda iespēja
iepazīties ar tiem

Informācija sabiedrībai
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Preses un sabiedrisko
attiecību nodaļas
vadītāja D.Muceniece

2

Pastāvīgi

VP110/4 (PR
2004-2008.g.)

ZM Gada publiskais pārskats

Pastāvīgi

VP110/7 (PR
2004-2008.g.)

Dokumentu aizpildīšanas un
iesniegšanas
iespēja
elektroniskā formā

VP87 (PR 20042008.g.)

Uzvedības standartu un ētiskas
rīcības kritēriju noteikšana

Informācija sabiedrībai

4.2.

4.3.
5.

5.1.

Pastāvīgi

RN01/1

Darbinieku informēšana par
neatļautu dāvanu pieņemšanas
aizliegumu

5.2.

Pastāvīgi

RN01/3

6.

Pastāvīgi

VP105 (PR 20042008.g.)

Darbinieku mācības VAS par
interešu konfliktiem, ierēdņu
ētiku
Sabiedrības
iesaistīšana
politikas veidošanā un lēmumu
pieņemšanā valsts pārvaldē
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Sagatavoti bezmaksas
informatīvie materiāli,
nodrošināta indivīda iespēja
iepazīties ar tiem
Darbinieku izglītošana un
informēšana
Mācību apmeklējumu
apliecinājums
Darbinieku izglītošana un
informēšana par ZM darba
kārtības noteikumiem
attiecība uz dāvanu
pieņemšanu
Sertifikāts par kursu
apmeklējumu
Izveidotas konsultatīvās
institūcijas vai cita veida
konsultāciju mehānisms, kas
nodrošina sabiedrības
iesaistīšanos politikas
veidošanā un lēmumu
pieņemšanā
Sadarbība ar nevalstiskajām
organizācijām
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Starptautisko lietu un
stratēģijas analīzes
departamenta
Stratēģijas analīzes
nodaļas vadītājs
P.Lībietis
Budžeta un finanšu
departamenta direktors
J. Šnore

Budžeta un finanšu
departamenta direktors
J. Šnore
Juridiskā departamenta
Personāla nodaļas
vadītāja E.Meijere
Preses un sabiedrisko
attiecību nodaļas
vadītāja D.Muceniece

Nozaru departamentu
direktori

3

7.

Pastāvīgi

VP116/1 (PR
2004-2008.g.)

8.

Pastāvīgi

RN08/1-5

9.

Pastāvīgi

VP 71 (PR 20042008.g.)

Sagatavot
informāciju
par
ministrijas
iekšējiem
pretkorupcijas pasākumiem
Kontrolēt darbiniekus, kuri
piedalās komisiju, kas pieņem
lēmumus, darbā neatrašanos
ietekmējamā stāvoklī
- tiek informēts VID par
amatpersonām, kas dažādu
komisiju
sastāvā
pieņem
lēmumus
- komisiju locekļu apliecinājumi
par neatrašanos ietekmējamā
stāvoklī
Realizēt efektīvu kontroli un
uzraudzību Eiropas Savienības
un citu starptautisko institūciju
finansējuma piešķiršanā un
izlietojumā

Sagatavota informācija

Iekšējā audita nodaļas
vadītāja L.Veidemane

- informācija VID

Juridiskā departamenta
Personāla nodaļas
vadītāja E. Meijere

- komisiju lēmumu
protokoliem pievienoti
attiecīgi apliecinājumi
Tiek nodrošināta efektīva
Eiropas Savienības un citu
starptautisko institūciju
finansējuma piešķiršanas
kontrole

ZM Iekšējā audita nodaļas vadītāja
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Struktūrvienību vadītāji
ELFLA un ELGF jomā
- Kompetentā iestāde;
EZF jomā – Vadošā,
Sertifikācijas un
Revīzijas iestāde

L.Veidemane
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