ZEMKOPĪBAS MINISTRIJAS padotības iestāžu
Pārskats par Korupcijas novēršanas un apkarošanas valsts programmas 2004.-2008.gadam izpildi uz 01.11.2006.
Uzdevuma
nr. Valsts
programmā
un izpildes
termiņš
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Uzdevums

Valsts mantas
izmantošanas kārtības
noteikšana

Informācija par izpildi
PĀRTIKAS UN VETERINĀRAIS DIENESTS
-VALSTS ZIVSAIMNIECĪBAS PĀRVALDE
Ir izstrādāts jauns nolikums par valsts mantas izmantošanu, kas
tika apstiprināts ar Valsts zivsaimniecības pārvaldes 2006.gada
10.oktobra rīkojumu Nr.84 „Par Valsts zivsaimniecības pārvaldes
nolikuma par valsts mantas izmantošanu apstiprināšanu”. Ar VZP
2004. gada 26. maija rīkojumu Nr.56 „Par interneta un
elektroniskā pasta izmantošanu Valsts zivsaimniecības pārvaldē”
ir noteikta interneta un elektroniskā pasta izmantošanas kārtība.
VALSTS MEŽA DIENESTS
Izstrādāt iekšējo normatīvo aktu, kas nosaka valsts iestāžu mantas
izmantošanu.
CILTSDARBA VALSTS INSPEKCIJA
Valsts mantas izmantošanas kārtība ir noteikta inspekcijas
iekšējos darba kārtības noteikumos
VALSTS AUGU AIZSARDZĪBAS DIENESTS
Izstrādāti iekšējie normatīvie akti, kas nosaka valsts iestāžu
mantas izmantošanas kārtību.
V/A LATVIJAS LAUKSAIMNIECĪBAS MUZEJS

Aģentūra valsts īpašumu izmanto saskaņā ar ZM pieņemtām
Kārtībām, Publisko pakalpojumu izcenojumiem un ar
ZEMKOPĪBAS MINISTRIJAS
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privātīpašnieku noslēgtiem nomas līguma nosacījumiem, kas
saskaņoti ar ZM
V/A LATVIJAS ZIVJU RESURSU AĢENTŪRA
Rīkojums Nr.06., 27.03.2006. „Par autotransporta izmantošanu
aģentūras Centrālajā vienībā”
Rīkojums Nr.13. 27.12.2004. „Par uzvedības standartu un ētikas
kritēriju noteikšanu LZRA”
V/A VALSTS TEHNISKĀS UZRAUDZĪBAS AĢENTŪRA
1. Ar 19.04.2006. rīkojumu Nr.56 „Par dienesta transportlīdzekļu
izmantošanu” apstiprināts VTUA dienesta transportlīdzekļu
izmantošanas nolikums”
2. Ar 03.04.2006. rīkojumu Nr.45 apstiprināta VTUA kustamās mantas
atsavināšanas un norakstīšanas kārtība.
3. Ar 26.04.2006. rīkojumu Nr.58 apstiprināts VTUA administratīvā
darba nodrošināšanai nepieciešamo preču un pakalpojumu
pieprasīšanas un saņemšanas kārtības nolikums.
4. Ar 17.10.2006. rīkojumu Nr.1-09/121 apstiprināta darba apģērbu un
apavu iegādes un lietošanas kārtība.

V/A LAUKSAIMNIECĪBAS DATU CENTRS
Izstrādāta „Kārtība, kādā LDC darbinieki izmanto esošos LDC
transporta un saziņas līdzekļus”; izstrādāta inventarizācijas
norises instrukcija.

Izpildīts

Izpildīts

Izpildīts

Izpildīts

V/A K.ULMAŅA PIEMIŅAS MUZEJS „PIKŠAS”

Novērstas iespējas mantas izšķērdēšanai.
Izstrādāti noteikumi, kuri nosaka valsts mantas izmantošanu:
1. nozīmēts atbildīgais darbinieks, kurš kontrolē tehnikas un
darbarīku izmantošanu un reizi mēnesī informē aģentūras
direktoru.
2. Izveidota inventarizācijas komisija, kura izvērtē inventāra
stāvokli un izsaka priekšlikumus rīcībai ar mantu.
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Izpildīts

3. jaunpieņemtie darbinieki tiek apmācīti rīkoties ar tehniku un
darba rīkiem.
4. valsts ugunsdzēsības dienests kontrolē ugunsdzēsības
signalizācijas stāvokli un kopējo aizsardzības situāciju.
5. Visi darbinieki rīkojās pēc Ētikas kodeksa noteikumiem
LAUKU ATBALSTA DIENESTS
LAD ir izstrādāts Nolikums par valsts mantas izmantošanu Lauku
atbalsta dienestā (apstiprināts ar LAD 2000.gada 8.oktobra rīkojumu
Nr.83 “Par valsts mantas izmantošanu”), kur tiek noteikta automašīnu
un saziņas līdzekļu izmantošanas kārtība, kā arī - noteiktas materiāli
atbildīgās personas. LAD ir izstrādāti arī Datortehnikas lietošanas
noteikumi Lauku atbalsta dienestā (apstiprināti 2004.gada
16.decembrī).
Arī Reģionālajās struktūrvienībās ir izstrādāti iekšējie normatīvie akti,
kas nosaka valsts iestādes mantas izmantošanu
VA LATVIJAS VALSTS AGRĀRĀS EKONOMIKAS INSTITŪTS

--

Izpildīts

Nav izpildīts

VA LATVIJAS VALSTS STENDES GRAUDU SELEKCIJAS
INSTITŪTS

Reglamentē Institūta Iekšējie darba kārtības noteikumi
(Apstiprināti 01.06.2006.)

Izpildīts

VA LATVIJAS VALSTS AUGĻKOPĪBAS INSTITŪTS

Papildināti un 2006.gada 9.okt. apstiprināti „LVAI Iekšējās darba
kārtības noteikumi”, kuros iekļauti nosacījumi par LVAI
piederošās mantas izmantošanas kārtības noteikšanu

Izpildīts

LATVIJAS LAUKSAIMNIECĪBAS UNIVERSITĀTE
Noteikta kustamās un nekustamās mantas izmantošanas, uzskaites,
atsavināšanas un norakstīšanas kārtība LLU. Iekšējie normatīvie akti.
VA VALSTS PRIEKUĻU LAUKAUGU SELEKCIJAS INSTITŪTS

Izpildīts
Nav sniegta informācija
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Korupcijas risku
identificēšana iepirkumu
procesā

VALSTS ZIVSAIMNIECĪBAS PĀRVALDE
Korupcijas risku identificēšana tiek veikta izveidojot iepirkuma
komisiju saskaņā ar iepirkuma komisijas darbības
pamatprincipiem, kas ir noteikti Valsts iepirkumu likuma 23.
pantu.
PĀRTIKAS UN VETERINĀRAIS DIENESTS
Iepirkumu kārtība norit atbilstoši procedūrai "Iepirkumu
veikšanas kārtība PVD", kurā skaidri atrunāta iepirkumu
veikšanas kārtība, izslēdzot iespējamos korupcijas riskus.
Iepirkumu kārtību valsts un pašvaldību iestādēs paralēli kontrolē
Iepirkumu uzraudzības birojs
VALSTS MEŽA DIENESTS
Izstrādāt iepirkuma procedūru, lai mazināt korupcijas riskus
iepirkumu procesā
CILTSDARBA VALSTS INSPEKCIJA
Korupcijas riski iepirkumu procesā pašlaik tiek izstrādāti
VALSTS AUGU AIZSARDZĪBAS DIENESTS
Korupcijas risku identificēšana iepirkumu procesā, novērtēšana
un novērtēšanas pasākumu ieviešana iestādes organizatoriskajā
pretkorupcijas pasākumu plānā.

Izpildīts

Izpildīts

Nav izpildīts
Nav izpildīts
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V/A LATVIJAS LAUKSAIMNIECĪBAS MUZEJS

Ir izstrādāta aģentūras cenu aptaujas procedūras noteikumi un
izveidota aģentūras iepirkumu komisija.
V/A LATVIJAS ZIVJU RESURSU AĢENTŪRA
Rīkojums Nr.11A, 02.05.2006. „Par LZRA valsts iepirkumu
kārtību”
V/A LAUKSAIMNIECĪBAS DATU CENTRS
ZEMKOPĪBAS MINISTRIJAS
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01.02.2005.Izstrādāta un apstiprināta iepirkumu organizēšanas
iekšējā kārtība

Izpildīts

V/A K.ULMAŅA PIEMIŅAS MUZEJS „PIKŠAS”

Novērsti korupcijas riski.
Izstrādāti iepirkuma noteikumi:
1.Stingri tiek ievēroti Ministru kabineta noteikumi N. 762 no
2006. gada 12. sept., kuri nosaka iepirkuma kārtību.
2. Ja iepirkuma cena ir mazāka par 1000Ls (skat. noteikumus Nr.
762) tiek ņemti vērā iekšējie aģentūras noteikumi.
V/A VALSTS TEHNISKĀS UZRAUDZĪBAS AĢENTŪRA
Saskaņā ar VTUA IA un kontroles daļas audita plānu 2006.gadam, no
13.11.2006. tiks veikts audits „VTUA iepirkuma un īpašuma
atsavināšanas procedūru organizēšana un veikšana”
Uz esošo brīdi VTUA darbojas iepirkumu komisija, kuras sastāvā
veiktas izmaiņas saskaņā ar 18.09.2006. rīkojumu Nr.1-09/113.
LAUKU ATBALSTA DIENESTS
1. LAD ir apstiprināta Kārtība, kādā tiek veikts iepirkums Lauku
atbalsta dienestā (apstiprināta ar LAD 2006.gada 13.jūnija rīkojumu
Nr.136 “Par iepirkuma veikšanas kārtību Lauku atbalsta dienestā”). Arī
Reģionālajās struktūrvienībās ir izstrādāti iekšējie normatīvie akti, kas
nosaka iepirkuma veikšanas kārtību.
2. Par iepirkumu komisijas sastāvu LAD regulāri ziņo VID Rīgas
Ziemeļu rajona Korupcijas novēršanas nodaļai un Reģionālās
struktūrvienības - atbilstošās VID reģionālās iestādes Korupcijas
novēršanas nodaļai.
3. Stājoties amatā darbinieks paraksta Saistību rakstu, kas nosaka
darbinieka apņemšanos, pildot amata pienākumus, neizpaust
ierobežotas pieejamības informāciju, savā darbībā stingri ievērot
likumu “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā”
un, kas nosaka darbinieka apņemšanos, pildot amata pienākumus,
attiecībā uz fiziskām un juridiskām personām, nepieņemt lēmumus,
ZEMKOPĪBAS MINISTRIJAS
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kuras ir laulībā vai radniecībā līdz trešajai un svainībā līdz otrajai
pakāpei, kā arī, ja darbiniekam ir bijušas darba vai līgumattiecības ar
šīm personām iepriekšējā gada laikā. Nonākot iepriekšminētajā
situācijā, darbinieks par to nekavējoties informē savu tiešo vadītāju.
VA LATVIJAS VALSTS AGRĀRĀS EKONOMIKAS INSTITŪTS

-VA LATVIJAS VALSTS STENDES GRAUDU SELEKCIJAS
INSTITŪTS

Direktora rīkojumi Nr. 14-r 16.05.2006. „Par komisijas
izveidošanu” un Nr. 26-r 1.09.2006. „Par komisijas sastāva
izmaiņām”
Komisijas locekļu apliecinājums par neieinteresētību konkursu un
cenu aptauju rezultātos pie katras iepirkumu procedūras.

Nav izpildīts

Izpildīts

VA LATVIJAS VALSTS AUGĻKOPĪBAS INSTITŪTS

Par katru iepirkuma procedūru tiek izdoti direktores rīkojumi: par
iepirkuma komisijas izveidi ; par atbildīgās personas nozīmēšanu
iepirkuma veikšanai.
Iepirkuma procedūra tiek veikta saskaņā ar Valsts Iepirkuma
likuma prasībām.
Katrs komisijas loceklis paraksta apliecinājumu , ka viņam nav
tādu faktu vai apstākļu, kuru dēļ būtu ieinteresēts kāda
pretendenta izvēle, kā arī apņemas darboties tikai savas
kompetences ietvaros, nenonākot interešu konfliktā.
LATVIJAS LAUKSAIMNIECĪBAS UNIVERSITĀTE
Izstrādāti LLU iekšējie normatīvie akti, kas nosaka iepirkumu veikšanai
izveidoto komisiju tiesības un pienākumus, kā arī iepirkuma procedūru
organizēšana atbilstoši likumam „ Par interešu konflikta novēršanu
valsts amatpersonu darbībā” un „Par iepirkumu valsts vai pašvaldību
vajadzībām”.
VA VALSTS PRIEKUĻU LAUKAUGU SELEKCIJAS INSTITŪTS
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Uzņēmēju tiešas
saskarsmes ar valsts
amatpersonām
samazināšana, izmantojot
nepersonificētas
procedūras, tādējādi
novēršot iespēju ietekmēt
lēmuma pieņēmēju

VALSTS ZIVSAIMNIECĪBAS PĀRVALDE
1. Nodrošināta iespēja iesniegt dokumentus pa pastu vai arī
telefaksu;
2. Uz elektroniskā veidā sūtītiem pieprasījumiem vai jautājumiem
atbildes tiek sniegtas elektroniski.
PĀRTIKAS UN VETERINĀRAIS DIENESTS
PVD ir inspicējoša iestāde, kas veic uzraudzību un kontroli LR
likumdošanā noteiktajās jomās. Uzraudzības un kontroles
pasākumi notiek saskaņā ar LR normatīvajiem aktiem un
izstrādātajām nepersonificētajām procedūrām, kas nosaka
pārbaužu veikšanas kārtību, fizisko personu datu aizsardzību,
dokumentu kopumos iekļauto normatīvo dokumentu, sertifikātu
paraugu, rīkojumu un procedūru apriti, kārtību, kādā inspektori
uzliek administratīvos sodus, kārtību, kādā inspektori pielieto
veidlapas, veic veidlapu labošanu, anulēšanu un numurēšanu
administratīvo pārkāpumu lietās, apturot uzņēmumu darbību, kā
arī izstrādāti metodiskie norādījumi noteiktu pārbaužu protokolu
aizpildīšanai
VALSTS MEŽA DIENESTS
- Lēmumu pieņemšanas procesā ir iesaistītas vismaz
2amatpersonas. 1.- novērtē pieteikto darbību un sniedz
dokumentētu atzinumu, 2.-pieņem lēmumu. Konkrēti:
- mežsargs un mežzinis;
- mežzinis un virsmežzinis;
- inženieris vai vecākais inspektors un virsmežzinis
CILTSDARBA VALSTS INSPEKCIJA

Izpildīts

Izpildīts

Izpildīts

Sniegtā informācija nenorāda, kādas
ZEMKOPĪBAS MINISTRIJAS
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Tika samazināta uzņēmēju tiešas saskarsmes ar valsts
amatpersonām, izmantojot nepersonificētas procedūras
VALSTS AUGU AIZSARDZĪBAS DIENESTS
Nodrošināta iespēja iesniegt dokumentus elektroniskā veidā,
klientu apkalpošanas centros, kā arī nosūtīt dokumentus pa pastu.

nepersonificētas procedūras tiek
izmantotas, tādēļ uzdevums
uzskatāms par daļēji izpildītu

Izpildīts

V/A LATVIJAS LAUKSAIMNIECĪBAS MUZEJS

1. Nodrošināta iespēja iesniegt dokumentus pa pastu, kā arī
informāciju saņemt elektroniskā veidā.
2.Lēmuma pieņemšana notiek 2 pakāpēs. Pirmā ir krājuma
komisija
( 5.darbin.) – kas novērtē iesniegto priekšmetu un sniedz
dokumentētu atzinumu, Otrā – direktors, kas pieņem lēmumu un
apstiprina komisijas iesniegtos dokumentus.

Izpildīts

V/A K.ULMAŅA PIEMIŅAS MUZEJS „PIKŠAS”

Tiešas saskarsmes ar valsts amatpersonām nepastāv
Nodrošināta iespēja iesniegt dokumentus, nosūtot pa pastu, kā arī
nodot caur kanceleju.
Subordinācijas ievērošanu nosaka profesionālās ētikas un
uzvedības pamatprincipi, definētie Ētikas kodeksā 2004. gada 15.
jūlijā
V/A LAUKSAIMNIECĪBAS DATU CENTRS
Nodrošināta iespēja iesniegt dokumentus elektroniskā veidā
klientu apkalpošanas centros, kā arī nosūtīt dokumentus pa pastu
V/A LATVIJAS ZIVJU RESURSU AĢENTŪRA
Rīkojums Nr.06A, 15.02.2005. „Par iekšējo procedūru, kādā tiek
organizēti LZRA publiskie pakalpojumi”
ZEMKOPĪBAS MINISTRIJAS
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V/A VALSTS TEHNISKĀS UZRAUDZĪBAS AĢENTŪRA
No 2006.gada jūlija līdz oktobrim izveidota klientu pieņemšanas zāle
Rīgas reģiona daļā
LAUKU ATBALSTA DIENESTS
1. Dokumentus (iesniegumus ES un valsts atbalsta saņemšanai un citus
iesniegumus) klients var nosūtīt pa pastu.
2. Lēmumus par projekta apstiprināšanu vai noraidīšanu pieņem
ierēdnis, kuram nav tiešas saskares ar pretendentu (atdalīta
administratīvā vērtēšana no kvalitātes vērtēšanas).
3. Ir sagatavoti un iesniegti valsts investīciju projekti:
1) ES atbalsta maksājumu - lauksaimniecībai, laukiem un
zivsaimniecībai, administrēšanas informācijas sistēmas un Lauku
reģistra ģeogrāfiskās informācijas sistēmas (ĢIS) pilnveidošana;
2) E – pārvaldes informācijas sistēmas izveide, papildinot ES atbalsta
maksājumu - lauksaimniecībai, laukiem un zivsaimniecībai,
administrēšanas informācijas sistēmu.
4. LAD ir sācis darbu pie elektroniskā atbalsta pieteikšanās sistēmas
izveides. Plānots šo sistēmu ieviest līdz 2007.gada aprīlim.
5. Ir noslēgts līgums (2006.gada 24.jūlijā) par sadarbību droša
elektroniskā paraksta ieviešanā, testēšanā un izmantošanā (līgums
noslēgts starp VAS “Latvijas pasts”, Zemkopības ministriju, Pārtikas un
veterināro dienestu un LAD).
VA LATVIJAS VALSTS AGRĀRĀS EKONOMIKAS INSTITŪTS

--

Sniegtā informācija nedod konkrētu
atbildi par uzdevumu izpildi

Izpildīts

Nav izpildīts

VA LATVIJAS VALSTS STENDES GRAUDU SELEKCIJAS
INSTITŪTS

--

Nav izpildīts

VA LATVIJAS VALSTS AUGĻKOPĪBAS INSTITŪTS

--
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LATVIJAS LAUKSAIMNIECĪBAS UNIVERSITĀTE
Dokumentu aprite saskaņā ar izstrādāto lietvedības instrukciju.
Nodrošināta iespēja iesniegt dokumentus elektroniskā veidā, LLU
Lietvedības daļas – kancelejā, kā arī nosūtīt dokumentus pa pastu.
VA VALSTS PRIEKUĻU LAUKAUGU SELEKCIJAS INSTITŪTS

Izpildīts
Nav sniegta informācija

LAUKU ATBALSTA DIENESTS
71

Realizēt efektīvu kontroli
un uzraudzību Eiropas
Savienības un citu
starptautisko institūciju
finansējuma piešķiršanā
un izlietojumā

(Aizpilda otrā līmeņa
starpniekinstitūcija
(LAD))

76

Personāla atlases un
cilvēku resursu vadības
standartu izstrāde iestādē

LAD 2004.gada 13.februāra rīkojumā Nr.25 “Par Lauku atbalsta
dienesta darbības pamatprincipiem un struktūrvienību kompetences un
Izpildīts
atbildības sadalījumu”, kurš tiek regulāri aktualizēts, ir noteikti funkciju
nodalīšanas pamatprincipi LAD: maksājumu apstiprināšanas funkcija,
maksājumu izpildes funkcija un maksājumu iegrāmatošanas funkcija,
kā arī LAD Centrālā aparāta struktūrvienību kompetence, t.sk. Audita
departamenta funkcijas, Reģionālo struktūrvienību kompetence, noteikti
darbinieku rotācijas principi un citi jautājumi.
Centrālajā aparātā un reģionālajās struktūrvienībās ir izdoti rīkojumi par
funkciju sadali.

VALSTS ZIVSAIMNIECĪBAS PĀRVALDE
Izstrādāts valsts zivsaimniecības pārvaldes pretkorupcijas
pasākumu plāns
PĀRTIKAS UN VETERINĀRAIS DIENESTS
Izstrādāta procedūra "PVD Centrālā aparāta un teritoriālo
struktūrvienību ierēdņu un darbinieku atlase"(spēkā no 30.01.05);
noteikta kārtība "Pārtikas un veterinārā dienesta centrālā aparāta
ierēdņu un darbinieku aizvietošanas kārtība" (spēkā no 12.07.05.)
VALSTS MEŽA DIENESTS
- Personāla atlases kārtība ir noteikta un tiek kontrolēta atbilstoši
“Valsts Civildienesta likumam”2000.22.09. (Konkurss tiek

ZEMKOPĪBAS MINISTRIJAS
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izsludināts “Latvijas vēstnesī” un vietējā laikrakstā, organizējot
konkursu tiek ievērota VC noteiktā metodika). Atskaites periodā
nav atcelts neviens VMD lēmums par pieņemšanu darbā.
- Informācija par vakancēm pieejama VMD interneta mājas lapā
www.vmd.gov.lv
CILTSDARBA VALSTS INSPEKCIJA
Tiek veikta personāla atlases un cilvēku resursu vadības standartu
izstrāde inspekcijā
VALSTS AUGU AIZSARDZĪBAS DIENESTS
Izstrādāti personāla atlases un amatā paaugstināšanas kārtības
noteikumi un vadlīnijas (MK instrukcija)
Nodrošināts personāla atlases atklātums, publicējot personāla
atlases noteikumus vai vadlīnijas, publicējot informāciju par
vakancēm, uzraugot un pārbaudot personāla atlases procedūras.

iestādē būtu izstrādāta iekšējā
kārtība par personāla atlasi un
cilvēkresursu vadību

Uzdevumu izpilde ir procesā

Izpildīts

V/A LATVIJAS LAUKSAIMNIECĪBAS MUZEJS

1.Prasības muzeja darbiniekiem tiek noteiktas saskaņā ar
direktora apstiprinātiem amata aprakstiem un klasifikatora
prasībām.
2.Vakantās darba vietas tiek aizpildītas iekšējās atlases ceļā,
izmantojot strādājošos, kas paaugstinājuši savu kvalifikāciju un
ārējā atlases ceļā – publicējot darba piedāvājumu laikrakstā
„Talsu Vēstis”

Izpildīts

V/A K.ULMAŅA PIEMIŅAS MUZEJS „PIKŠAS”

Novērsti korupcijas riski
Izstrādāti personāla atlases un amata paaugstināšanas noteikumi.
Darba līgumos tiek konkrēti noteiktas prasības (ievērojot iestādes
specifiku) – noteiktas aģentūras Ētikas kodeksa, izstrādāta uz
ICOM (Starptautiskā Muzeju padome) Profesionālās ētikas
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Izpildīts

kodeksa bāzes.
V/A LAUKSAIMNIECĪBAS DATU CENTRS
Nodrošināts personāla atlases atklātums (publicējot informāciju
par vakancēm);
Izstrādāta Personāla politika 2006.2007.g.(apstiprināta.19.05.2006.);
Izstrādāts LDC Darba samaksas
nolikums(apstiprināts.28.10.2005. ar rīkojumu Nr.98)
V/A VALSTS TEHNISKĀS UZRAUDZĪBAS AĢENTŪRA
Ar 11.09.2006. rīkojumu Nr.1-09/109 veikti grozījumi un papildinājumi
VTUA personāla atlases un darba līgumu sistēmas nolikumā

Izpildīts

Izpildīts

V/A LATVIJAS ZIVJU RESURSU AĢENTŪRA
„LZRA personāla izglītošanās un kvalifikācijas celšanas
programma 2006.-2008.gadam”, 25.05.2006.
Līdz 01.11.2006. personālvadību un kancelejas vadību veic 1
darbinieks. Pēc 2006.gada budžeta grozījumu apstiprināšanas tiks
atvērta personāldaļas vadītāja štata vieta.

Daļēji izpildīts

LAUKU ATBALSTA DIENESTS
1. Izstrādes procesā ir personāla atlases un amatā paaugstināšanas
kārtības noteikumi un vadlīnijas.
2. Tiek nodrošināts personāla atlases atklātums, tiek rīkoti konkursi.
3. Informācija par vakancēm tiek publicēta laikrakstā ”Latvijas
Vēstnesis”.

Izpildīts

VA LATVIJAS VALSTS AGRĀRĀS EKONOMIKAS INSTITŪTS

-VA LATVIJAS VALSTS STENDES GRAUDU SELEKCIJAS
INSTITŪTS

Ar direktora rīkojumu Nr. 15-r 16.05.2006. „Par komisijas
ZEMKOPĪBAS MINISTRIJAS
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Nav izpildīts

izveidošanu” izveidota pastāvīga komisija personāla atlasei un
konkursa nolikumu izstrādei.
VA LATVIJAS VALSTS AUGĻKOPĪBAS INSTITŪTS

2006.g. 24.aug. iesniegta informācija ZM Juridiskā departamenta
personāldaļai par LVAI darbinieku amatu klasifikācijas rezultātu
apkopojumu. Personāla atlases un cilvēku resursu vadības
standartu izstrāde nav veikta.
LATVIJAS LAUKSAIMNIECĪBAS UNIVERSITĀTE
Izstrādāta personāla atlases un amatā paaugstināšanas kārtība.
Nodrošināts personāla atlases atklātums, publicējot informāciju par
vakancēm, uzraugot personāla komplektēšanas procedūru.
VA VALSTS PRIEKUĻU LAUKAUGU SELEKCIJAS INSTITŪTS
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Iestādes organizatoriskā
pretkorupcijas pasākumu
plāna izstrādāšana

VALSTS ZIVSAIMNIECĪBAS PĀRVALDE
Izstrādāts valsts zivsaimniecības pārvaldes pretkorupcijas
pasākumu plāns
PĀRTIKAS UN VETERINĀRAIS DIENESTS
Izstrādāts un apstiprināts Pārtikas un veterinārā dienesta
pretkorupcijas pasākumu plāns (17.11.04). 2006.gadā tika veikta
plāna aktualizēšana, kā rezultātā tika izvērtēta PVD Sanitārās
robežinspekcijas pretkorupcijas pasākumu ieviešanas un
veikšanas kārtība
VALSTS MEŽA DIENESTS
- 12.11.2004. VMD rīkojums Nr. 177 „Par pretkorupcijas
pasākuma plāna apstiprināšanu”
-19.10.2006.VMD rīkojums Nr. 171 „Par VMD organizatoriskā
pretkorupcijas pasākuma plāna 2004.-2008. gadam apstiprināšanu
CILTSDARBA VALSTS INSPEKCIJA

ZEMKOPĪBAS MINISTRIJAS
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Izpildīts
Izpildīts daļēji

Izpildīts
Nav sniegta informācija

Izpildīts

Izpildīts

Izpildīts

Izstrādāts, apstiprināts pretkorupcijas pasākumu plāns un
iesniegts informācijai KNAB
VALSTS AUGU AIZSARDZĪBAS DIENESTS
Izstrādāti un apstiprināti pretkorupcijas pasākumu plāni;
V/A LATVIJAS LAUKSAIMNIECĪBAS MUZEJS
--

V/A LATVIJAS ZIVJU RESURSU AĢENTŪRA
„V/a Latvijas Zivju resursu aģentūras Organizatoriskais
pretkorupcijas pasākumu plāns 2006.gadam” (aktualizēts
05.01.2006.)
V/A LAUKSAIMNIECĪBAS DATU CENTRS
Izstrādāts pretkorupcijas pasākumu plāns (apstiprināts
23.02.2005. ar rīkoj.Nr.16)
Tiek aktualizēts
V/A VALSTS TEHNISKĀS UZRAUDZĪBAS AĢENTŪRA
VTUA aktualizētais pretkorupcijas pasākumu plāns 2006.gadam
apstiprināts 10.07.2006. ar rīkojumu Nr.1-09/90
V/A K.ULMAŅA PIEMIŅAS MUZEJS „PIKŠAS”

1. Darbinieku apmācība un informēšana; 2. ieviesta kārtība, kura
izslēdz jebkādu informācijas noplūdi; 3. skaidri un konkrēti darba
līgumā noteikti visi darbinieka pienākumi; 4.Pievērsta uzmanība
darbinieku padziļinātai atlasei un iekšējai kontrolei.
LAUKU ATBALSTA DIENESTS
LAD ir izstrādāts organizatoriskais pretkorupcijas pasākumu plāns
(apstiprināts ar LAD 2004.gada 12.novembra rīkojumu Nr.156 “Par
Lauku atbalsta dienesta organizatorisko pretkorupcijas pasākumu
plānu”), kas ir aktualizēts ar LAD 2005.gada 30.marta rīkojumu Nr.45
“Par organizatoriskā pretkorupcijas pasākumu plāna papildināšanu” un
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Izpildīts
Izpildīts
Nav izpildīts
Izpildīts

Izpildīts
Izpildīts

Izpildīts

Izpildīts

ar LAD 2006.gada 30.oktobra rīkojumu Nr.267 “Par organizatoriskā
pretkorupcijas pasākumu plāna papildināšanu”. Reģionālajās
struktūrvienībās ir aktualizēti izstrādātie organizatoriskie pretkorupcijas
pasākumu plāni.
VA LATVIJAS VALSTS AGRĀRĀS EKONOMIKAS INSTITŪTS

07.07.2006. apstiprināts plāns

Izpildīts

VA LATVIJAS VALSTS STENDES GRAUDU SELEKCIJAS
INSTITŪTS

VA „Valts Stendes graudaugu selekcijas institūta”
organizatoriskais pretkorupcijas pasākumu plāns 2006. gadam
10.10.2006.

Izpildīts

VA LATVIJAS VALSTS AUGĻKOPĪBAS INSTITŪTS

Izstrādāts LVAI organizatorisko pretkorupcijas pasākumu plāns
(2006.gada okt.)
LATVIJAS LAUKSAIMNIECĪBAS UNIVERSITĀTE
Izstrādāts, apstiprināts pretkorupcijas pasākumu plāns (iekšējais
normatīvais akts) un iesniegts informācijai ZM. Aktualizēts plāns
atbilstoši grozījumiem valsts programmā.
VA VALSTS PRIEKUĻU LAUKAUGU SELEKCIJAS INSTITŪTS

Izpildīts
Izpildīts
Nav sniegta informācija
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Iekšējās kontroles
sistēmas izveidošana
iestādē un tās
pretkorupcijas darbības

VALSTS ZIVSAIMNIECĪBAS PĀRVALDE
Iestādē ir izveidota Iekšējās kontroles sistēma. VZP tā pamatojas
uz šādiem dokumentiem:
1) Valsts zivsaimniecības pārvaldes 2005. gada 1. aprīļa rīkojums
Nr.23-p „Par izmaiņām Valsts zivsaimniecības pārvaldes
struktūrā, personāla sarakstā”, kur ir noteikta iestādes struktūra;
2) Valsts zivsaimniecības pārvaldes darba kārtības noteikumi.
3) Tiek veikta ierēdņu un darbinieku darbības un tās rezultātu
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Izpildīts

aktivizēšana

regulārā novērtēšana.
4) Katru ceturksni iestādes darbinieki iesniedz nodaļu vadītājiem
un iestādes vadītājam atskaiti par ceturksnī padarītajiem darbiem,
kurus izvērtē VZP vadība, tai skaitā vēršot uzmanību uz
iespējamiem korupcijas riskiem VZP darbā.
PĀRTIKAS UN VETERINĀRAIS DIENESTS
Pārtikas un veterinārā dienesta Iekšējās kontroles daļa izveidota
2002.gada janvārī. 2006.gada jūlijā tika veikta reorganizācija, kā
rezultātā Iekšējās kontroles daļai pievienotas Iekšējā audita
funkcijas. Tādējādi šobrīd pastāv PVD Iekšējā audita un kontroles
daļa
VALSTS MEŽA DIENESTS
--CILTSDARBA VALSTS INSPEKCIJA
Izveidota efektīva iekšējās kontroles sistēma korupcijas
novēršanai
VALSTS AUGU AIZSARDZĪBAS DIENESTS
Izveidotas efektīvas iekšējās kontroles sistēmas korupcijas
novēršanai

Par iekšējās kontroles sistēmas
izveidi iestādē atbild iestādes
vadītājs. Sniegtā informācija
nenodrošina atbildi par uzdevuma
izpildi
Nav iekļauts pārskatā
Nekonkrēta atbilde
Nekonkrēta atbilde

V/A LATVIJAS LAUKSAIMNIECĪBAS MUZEJS

2006.gada 15.09. ZM IAD RKN veica auditu „Iekšējās kontroles
vide „
Secinājums- Kontroles aktivitāšu jomā izveidotā iekšējā kontrole
ir pietiekama,
Uzraudzības jomā ir izveidoti kontroles mehānismi (t.sk.
pretkorupcijas plāns)
V/A LATVIJAS ZIVJU RESURSU AĢENTŪRA
Līdz 2006.g. 1.nov. Iekšējā audita nodaļā 1 štatu vieta – nodaļas
ZEMKOPĪBAS MINISTRIJAS
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Tiek pildīts

vadītājs, grūtības ar tās aizpildīšanu. Ar 2006.gada budžeta
grozījumiem nodaļā būs 2 darbinieki. Pilnībā sakārtota darba vide
un tehniskais nodrošinājums.
V/A LAUKSAIMNIECĪBAS DATU CENTRS
Izveidota iekšējās kontroles sistēma un aktivizēta tās
pretkorupcijas darbība
V/A VALSTS TEHNISKĀS UZRAUDZĪBAS AĢENTŪRA
Lai pilnveidotu VTUA darbību, nostiprinātu darba disciplīnu VTUA
rajonu un reģionu daļās (Aizkraukles, Jēkabpils, Limbažu, Tukuma) ir
veiktas tematiskās pārbaudes.
Tika pārbaudīta naudas līdzekļu uzskaites organizēšanas kārtība, tika
veikta naudas līdzekļu inventarizācija, pārbaudīta izrakstīto rēķinu
uzskaite un numerācija, salīdzināts dienesta transportlīdzekļa odometra
rādījums pārbaudes brīdī ar ceļazīmē esošajiem datiem.
Ir veiktas trīs dienesta pārbaudes. Dienesta pārbaudē, kas veikta Ogres
rajona daļā, konstatēts, ka daļas vadītāja dienesta transportlīdzeklim
paredzēto degvielu 1020,- litrus izlietojusi personīgām vajadzībām, kā
rezultātā radījusi VTUA zaudējumus.
Pēc KNAB pieprasījuma veikta dienesta pārbaude
Daugavpils reģiona daļā, kur vecākais inspektors tika atzīts par
aizdomās turēto pārkāpumos, kas saistīti ar traktortehnikas vadītāja
apliecības izsniegšanu. Pārbaudes rezultātā konstatēts, ka darbinieks
nav ievērojis normatīvajos aktos noteiktās prasības. Veikta dienesta
pārbaude Rīgas reģiona daļā, kurā konstatēts, ka daļas vadītājs nav
ievērojis normatīvajos aktos noteiktās prasības, kā arī rīkojies
prettiesiski, bez pilnvarojuma parakstot līgumu VTUA direktora vārdā.
V/A K.ULMAŅA PIEMIŅAS MUZEJS „PIKŠAS”

Kontroles 1. vides jomā; 2. darba izpildījuma un risku
novērtējuma jomā; 3. informācijas un sazināšanās jomā; 4.
kontroles un aktivitāšu jomā; 5. uzraudzības jomā.
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Daļēji izpildīts

Nekonkrēta atbilde

Izpildīts

Izpildīts

LAUKU ATBALSTA DIENESTS
1. Pamatojoties uz Eiropas Savienības un Latvijas normatīvo aktu
prasībām, LAD ir izstrādātas un apstiprinātas administrēšanas
procedūras (tās ietver attiecīgo darbinieku rīcību, pienākumus katrā
pasākumu īstenošanas posmā), centrālajā aparātā un reģionālajās
struktūrvienībās ir izdoti rīkojumi par funkciju sadali.
LAD darbības pamatprincipi un struktūrvienību kompetences un
atbildības sadalījums ir noteikts LAD 2004.gada 13.februāra rīkojumā
Nr.25 “Par Lauku atbalsta dienesta darbības pamatprincipiem un
struktūrvienību kompetences un atbildības sadalījumu”, kurš tiek
regulāri aktualizēts, un šajā rīkojumā ir iestrādāta 14.nodaļa “Interešu
konflikta novēršana” un 15.nodaļa “LAD krāpšanas novēršanas,
atklāšanas un izvērtēšanas politika”, kā arī noteikti darbinieku rotācijas
principi. Līdz ar to LAD kopumā ir izveidota iekšējās kontroles
sistēma, kas ietver pretkorupcijas pasākumus.
Papildus tam ir izstrādāta Lauku atbalsta dienesta risku vadības
procedūra (apstiprināta ar LAD 2005.gada 25.augusta rīkojumu Nr.143
“Par risku vadību Lauku atbalsta dienestā”) un ir izveidota LAD
centrālā aparāta riska vadības darba grupa (apstiprināta ar LAD
2005.gada 25.augusta rīkojumu Nr.143 “Par risku vadību Lauku
atbalsta dienestā”).
VA LATVIJAS VALSTS AGRĀRĀS EKONOMIKAS INSTITŪTS

VID 07.06.2006. nosūtīta informācija par izmaiņām valsts
amatpersonu sarakstā.
Iepirkumu komisiju locekļi paraksta apliecinājumus par
neatrašanos ietekmējamā stāvoklī.

Izpildīts

Izpildīts

VA LATVIJAS VALSTS STENDES GRAUDU SELEKCIJAS
INSTITŪTS

Izveidota iekšējas kontroles sistēma, kuras pamatā ir dažādas
pastāvīgas komisijas (Budžeta saimnieciskā un administratīvā
komisija (no 22.06.2006.), Konsultatīvā darba grupa Zinātniskajai Izpildīts
ZEMKOPĪBAS MINISTRIJAS
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padomei (no 22.06.2006.), Iepirkumu komisija (no 16.05.2006.)
u.c.
VA LATVIJAS VALSTS AUGĻKOPĪBAS INSTITŪTS

Ir uzsākta dokumenta „LVAI pretkorupcijas risku novērtējums un
pasākumi riska mazināšanai izstrāde”.

Izpildīts daļēji

LATVIJAS LAUKSAIMNIECĪBAS UNIVERSITĀTE
Izveidotās iekšējās kontroles sistēmas atbilst izvirzītajiem LLU
darbības mērķiem un ir saskaņā ar universitātē noteikto kārtību un
plāniem.

Izpildīts

Izveidotā iekšējās kontroles sistēma pilnībā ieviesta un darbojas visās
LLU struktūrvienībās.
VA VALSTS PRIEKUĻU LAUKAUGU SELEKCIJAS INSTITŪTS Nav sniegta informācija
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KNAB informēšana par
koruptīvajiem
disciplinārajiem
pārkāpumiem, kā arī par
valsts amatpersonu
darbību interešu konflikta
situācijām

VALSTS ZIVSAIMNIECĪBAS PĀRVALDE
Zemkopības ministrijas Juridiskā departamenta Personāla daļai
tiek nosūtītas vēstules ar informāciju par koruptīvajiem
disciplinārajiem pārkāpumiem, kā arī par valsts amatpersonu
darbību interešu konflikta situācijās vai arī par šādu pārkāpumu
un situāciju neesamību.
PĀRTIKAS UN VETERINĀRAIS DIENESTS
Ir noteikta atbildīgā persona informācijas sniegšanā kā arī
kontaktpersona pretkorupcijas plāna izpildei un analīzei.
Kontaktpersona: Pārtikas un veterinārā dienesta Iekšājā audita un
kontroles daļas vadītāja K.Kļaviņa
VALSTS MEŽA DIENESTS
Atskaites periodā nav konstatēti disciplināri pārkāpumi par valsts
amatpersonu darbību interešu konflikta situācijā, kā arī koruptīvi
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Tiek pildīts

Tiek pildīts

Tiek pildīts

disciplināri pārkāpumi.
CILTSDARBA VALSTS INSPEKCIJA
Nosūtīta informācija KNAB par konstatētajiem disciplinārajiem
pārkāpumiem korupcijas jomā
VALSTS AUGU AIZSARDZĪBAS DIENESTS
Nosūtīta informācija KNAB par konstatētajiem disciplinārajiem
pārkāpumiem korupcijas jomā

Tiek pildīts

Tiek pildīts

V/A LATVIJAS LAUKSAIMNIECĪBAS MUZEJS

Informācija par koruptīviem disciplinārajiem pārkāpumiem ir
nosūtīta regulāri 1x ceturksnī ZM iekšējā audita departamentam
V/A LATVIJAS ZIVJU RESURSU AĢENTŪRA
LZRA nav konstatēti koruptīvi disciplināri pārkāpumi un valsts
amatpersonu interešu konflikta situācijas. Ja tādi atklātos, tiktu
attiecīgi ziņots
V/A LAUKSAIMNIECĪBAS DATU CENTRS
Sagatavota un tiek sniegta informācija par koruptīvajiem
disciplinārajiem pārkāpumiem
V/A VALSTS TEHNISKĀS UZRAUDZĪBAS AĢENTŪRA
LR Zemkopības ministrijas Personāla daļai tika sagatavota informācija,
ka VTUA koruptīvi disciplinārie pārkāpumi nav konstatēti un nosūtīta
vienu reizi ceturksnī:
par 2006.gada 1.ceturksni 12.04.2006. vēstule Nr.3/296 „Par
koruptīvajiem disciplinārajiem pārkāpumiem”;
par 2. un 3. ceturksni 11.10.2006. vēstule Nr.1-03/737.
V/A K.ULMAŅA PIEMIŅAS MUZEJS „PIKŠAS”

KNAB nav informēts
LAUKU ATBALSTA DIENESTS
Vienu reizi ceturksnī (līdz 15.aprīlim, 15.jūlijam, 15.oktobrim un
ZEMKOPĪBAS MINISTRIJAS
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Tiek pildīts

Tiek pildīts

Tiek pildīts

Tiek pildīts

Nav bijuši šāda veida pārkāpumi

15.janvārim) LAD Administratīvo un juridisko lietu departamenta
Personāla daļa nosūtīta informāciju Zemkopības ministrijas Juridiskā
departamenta Personāla nodaļai par konstatētajiem disciplinārajiem
pārkāpumiem korupcijas jomā. Laika posmā no 01.11.2005.01.11.2006. ir ierosinātas un izskatītas 2 disciplinārlietas.
VA LATVIJAS VALSTS AGRĀRĀS EKONOMIKAS INSTITŪTS

10.07.2006. Nr. 01-1.13/412 un 09.10.2006. Nr. 01-1.13/493
informēja ZM, ka nav konstatēti koruptīvi disciplināri pārkāpumi
VA LATVIJAS VALSTS STENDES GRAUDU SELEKCIJAS
INSTITŪTS

Pārkāpumi nav konstatēti, KNAB tiek informēts

Tiek pildīts

Tiek pildīts

Tiek pildīts

VA LATVIJAS VALSTS AUGĻKOPĪBAS INSTITŪTS

KNAB ir iesniegts par LVAI valsts amatpersonu statusā esošo
darbinieku saraksts, katra gada beigās minētie darbinieki KNAB
iesniedz amatpersonu deklarācijas.
2004., 2005. gadā pēc ZM Juridiskā departamenta personāldaļas
pieprasījuma tika iesniegta informācija par pārbaudes
atzinumiem par koruptīvajiem disciplinārajiem pārkāpumiem.
Kopš LVAI izveidošanas vairāk informācijas KNAB nav sniegts
(Pārkāpumi nav konstatēti)
LATVIJAS LAUKSAIMNIECĪBAS UNIVERSITĀTE
Nosūtīt informāciju LR ZM un KNAB par konstatētajiem
disciplinārajiem pārkāpumiem korupcijas jomā.

Tiek pildīts

Tiek pildīts

VA VALSTS PRIEKUĻU LAUKAUGU SELEKCIJAS INSTITŪTS

Nav sniegta informācija
87

Uzvedības standartu un
ētiskas rīcības kritēriju
noteikšana, ietverot šādus

VALSTS ZIVSAIMNIECĪBAS PĀRVALDE
Ar Valsts zivsaimniecības pārvaldes 2006. gada 11. janvāra
rīkojumu Nr. 15-p ir apstiprināts Valsts zivsaimniecības pārvaldes
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aspektus: dāvanu un citu
labumu (honorāri,
izklaides u.tml.)
pieņemšana; oficiālās
informācijas izmantošana;
iestādes īpašuma un telpu
izmantošana;
komandējumu un oficiālo
braucienu piešķiršanas un
izmantošanas kārtība;
darba valsts iestādē
savienošanas kārtība ar
darbu citā iestādē;
iesaistīšanās politiskajā
darbā; administratīvo
lēmumu pieņemšana
sabiedrības, nevis
politisko spēku (sponsoru)
interesēs; ziņošana par
koruptīviem pārkāpumiem

ētikas kodekss, ar VZP 2006.gada 10.oktobra rīkojumu Nr.84
„Par Valsts zivsaimniecības pārvaldes nolikuma par valsts mantas Izpildīts
izmantošanu apstiprināšanu” tika apstiprināts Valsts
zivsaimniecības pārvaldes nolikums par valsts mantas
izmantošanu, un ar VZP 2004. gada 26. maija rīkojumu Nr.56
„Par interneta un elektroniskā pasta izmantošanu Valsts
zivsaimniecības pārvaldē” ir noteikta interneta un elektroniskā
pasta izmantošanas kārtība.
PĀRTIKAS UN VETERINĀRAIS DIENESTS
Izstrādātas, aktualizētas un spēkā esošās procedūras: "PVD CA
darba kārtības noteikumi"; "PVD TSV darba kārtības noteikumi";
Teritoriālo struktūrvienību inspektoru profesionālās darbības
uzraudzības kārtība"; Neatkarības un objektivitātes
Izpildīts
nodrošināšana"; "Norādījumi par informācijas pieejamību"; "PVD
CA ierēdņu un darbinieku aizvietošanas kārtība"; "Kārtība, kādā
tiek organizēti komandējumi"
VALSTS MEŽA DIENESTS
- Ētiskas rīcības kritēriji ir noteikti “Valsts meža dienesta ētikas
kodeksā”.
Uzvedības standartu ievērošana notiek atbilstoši 2001.09.01.MK
instrukcijai Nr.1”Ierēdņu uzvedības principi”.
Izpildīts
Dāvanu
pieņemšanas
komandējumu
piešķiršanas
un
izmantošanas, amatu savienošanas kārtība, iesaistīšanās politiskā
darbā ir noteikta un tiek kontrolēta atbilstoši “Valsts
Civildienesta likumam”2000.22.09. un Likumam “Par interešu
konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā”.
- Sagatavots un izsūtīts VM informatīvais materiāls likuma “Par
interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā”
piemērošanu.
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- Sagatavoti un izsūtīts VM ieteikumi Valsts meža dienesta
ierēdņu un darbinieku rīcībai situācijās, kad tiek apdraudēta viņu
rīcības brīvība, drošība un veselība, tiek piedāvāts kukulis
CILTSDARBA VALSTS INSPEKCIJA
Izstrādāti iekšējie normatīvie akti, kas nosaka uzvedības
standartus un ētiskās rīcības kritērijus un nodrošināta to publiska
pieejamība
VALSTS AUGU AIZSARDZĪBAS DIENESTS
Izstrādāti iekšējie normatīvie akti, kas nosaka uzvedības
standartus un ētiskās rīcības kritērijus un nodrošināta to publiska
pieejamība

Izpildīts

Izpildīts

V/A LATVIJAS LAUKSAIMNIECĪBAS MUZEJS

Par oficiālās informācijas izmantošanu atbildīgie darbinieki ir
parakstījuši apliecinājumu par informācijas neizpaušanu. Visiem
darbiniekiem darba līgumā ir iekļauta norma un kārtība, kas
nosaka darba savienošanas iespēju citās iestādēs. Ir noslēgta
vienošanās par privātīpašniekam piederošās zemes nomu muzeja
vajadzībām. Vienošanās saskaņota ar ZM. Darbinieki
komandējumos un oficiālos braucienos tiek norīkoti ar direktora
rīkojumu
V/A LATVIJAS ZIVJU RESURSU AĢENTŪRA
„Valsts aģentūras Latvijas Zivju resursu aģentūra Ētikas
kodekss”, 07.12.2005.
Rīkojums Nr.13A, 02.05.2005. „Par ētikas komisijas
izveidošanu”
Rīkojums Nr.33., 27.10.2005. „Par noteiktā darba laika
izmantošanu”
Rīkojums Nr.13. 27.12.2004. „Par uzvedības standartu un ētikas
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Izpildīts

Izpildīts

kritēriju noteikšanu LZRA”
V/A LAUKSAIMNIECĪBAS DATU CENTRS
Apstiprināti LDC darba kārtības noteikumi (03.02.2005. rīkojums
Nr.7), kuros ir atrunāti darbinieku uzvedības noteikumi;
Izstrādāta „Kārtība, kādā LDC darbinieki izmanto esošos LDC
transporta un saziņas līdzekļus” (apstiprināta ar 31.03.2005.
rīkoj.27);
Izstrādāti un apstiprināti:
-procedūra „Par kārtību, kādā LDC darbinieki izmanto dienesta
transportlīdzekļus”;
-metodiskie norādījumi „Par autotransporta ceļazīmes
noformēšanu”
Izstrādāts un 25.05.2005. apstiprināts LDC Ētikas kodekss un
izveidota ētikas komisija.
Izstrādāti un 28.10.2005. apstiprināti LDC iekšējie normatīvie
dokumenti:
finanšu plānošanas un uzskaites noteikumi;
inventarizācijas norises instrukcija;
finanšu dokumentu apgrozības shēma;
Notikušas darbinieku apmācības 26.05.2006. seminārā ”Valsts
sabiedrības un privātās intereses, to konflikti, ietekme, virzīšana,
konfidenciālā informācija, blakusdarbi, personīgā uzvedība”
V/A VALSTS TEHNISKĀS UZRAUDZĪBAS AĢENTŪRA
Ar 25.10.2006. rīkojumu Nr.1-09/130 noteikti uzvedības un ētiskas
rīcības kritēriji dāvanu un citu labumu piedāvāšanas situācijās;
oficiālās informācijas izmantošanas kārtība apstiprināta ar 02.02.2006.
rīkojumu Nr.15;
iestādes īpašuma un telpu izmantošanas kārtība apstiprināta ar
25.10.2006. rīkojumu Nr.1-09/130;
Uzsākta komandējumu un darba braucienu piešķiršanas un
ZEMKOPĪBAS MINISTRIJAS
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Izpildīts

Izpildīts

izmantošanas kārtības izstrāde, beigu termiņš līdz 30.11.2006.
Ar 20.10.2006. rīkojumu Nr.1-09/120 apstiprināta kārtība par darba
valsts iestādē savienošanu ar darbu citā iestādē.
V/A K.ULMAŅA PIEMIŅAS MUZEJS „PIKŠAS”

Novērsta iespēja ētiskas rīcības pārkāpšanai
Tiek ievēroti rīcības kritēriji, kuri noteikti ICOM (Starptautiska
muzeju padome) profesionālās ētikas kodeksā.

dāvanu un citu
labumu (honorāri,
izklaides u.tml.)
pieņemšana;

oficiālās
informācijas
izmantošana

LAUKU ATBALSTA DIENESTS
1. Saskaņā ar Valsts administrācijas skolas, Latvijas konsultāciju un
izglītības centra u.c. institūciju piedāvājumiem un iespējām, LAD
ierēdņi un darbinieki tiek nosūtīti uz apmācību kursiem.
2. Sabiedrība informācijas līdzekļos tiek regulāri informēta par lēmumu
pieņemšanas “garo ceļu” un “četru acu principu”, kas liedz iespēju
lēmumu pieņemt vienpersoniski. “Četru acu principa” nepieciešamība ir
nostiprināta LAD darbības pamatprincipu aprakstā, kā arī tā ieviešanu
lēmumu pieņemšanā, nodrošina administrēšanas procedūru prasības.
3.Pirms iepirkuma piedāvājumu vērtēšanas, iepirkuma komisijas locekļi
paraksta apliecinājumu, ka nav tādu apstākļu, kuru dēļ ir ieinteresēts
pretendenta izvēlē, ka darbosies tikai savu pilnvaru ietvaros, nenonākot
interešu konfliktā.
4. Par iepirkumu komisijas sastāvu regulāri tiek ziņots VID Rīgas
Ziemeļu rajona Korupcijas novēršanas nodaļai un Reģionālās
struktūrvienības ziņo atbilstošās VID reģionālās iestādes Korupcijas
novēršanas nodaļai.
5. Dažās reģionālajās struktūrvienībās ir izstrādāta atsevišķa kārtība,
kas nosaka ierēdņu un darbinieku rīcību, ja tiek piedāvāts kukulis.
1. LAD centrālā aparātā ir izstrādāti Lauku atbalsta dienesta
informācijas un tehnisko resursu lietošanas noteikumi (apstiprināti
2005.gada 17.maijā) un Reģionālās struktūrvienībās ir apstiprināti
informācijas un tehnisko resursu klasifikatori .
2. Visi darbinieki pret parakstu tiek iepazīstināti ar LAD noteikto
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Izpildīts

Izpildīts

Izpildīts

informācijas drošības politiku un augstāk minētajiem noteikumiem.
3. Lauku atbalsta dienesta Darba kārtības noteikumos (apstiprināti ar
LAD 2003.gada 21.janvāra rīkojumu Nr.7 “Par Darba kārtības
noteikumu apstiprināšanu”) ir iekļauta norma, ka visiem darbiniekiem
jāievēro LAD noteiktā informācijas konfidencialitāte.
4. Stājoties amatā, ierēdņi un darbinieki paraksta Saistību rakstu (skat
VP 14).
iestādes īpašuma un
telpu izmantošana;

komandējumu un
oficiālo braucienu
piešķiršanas un
izmantošanas
kārtība

darba valsts iestādē
savienošanas
kārtība ar darbu citā
iestādē

Izpildīts
LAD ir izstrādāts Nolikums par valsts mantas izmantošanu Lauku
atbalsta dienestā (apstiprināts ar LAD 2000.gada 8.oktobra rīkojumu
Nr.83 “Par valsts mantas izmantošanu”), kur tiek noteikta automašīnu
un saziņas līdzekļu izmantošanas kārtība, kā arī ar rīkojumu ir noteiktas
materiāli atbildīgās personas. LAD ir apstiprināti arī Datortehnikas
lietošanas noteikumi Lauku atbalsta dienestā (apstiprināti 2004.gada
16.decembrī). Arī Reģionālajās struktūrvienībās ir izstrādāti iekšējie
normatīvie akti, kas nosaka valsts iestādes mantas izmantošanu.
LAD darbinieku komandējumi un oficiālie braucieni notiek saskaņā ar
Lauku atbalsta dienesta Darba kārtības noteikumiem, kā arī ievērojot
ārējo normatīvo aktu prasības, izvērtējot konkrēto nepieciešamību.
Izpildīts
Reģionālās struktūrvienības pilda LAD vadības rīkojumus, un tajās ir
arī iekšējie dokumenti, kas nosaka komandējumu un oficiālo braucienu
piešķiršanas un izmantošanas kārtību.
1. Nodibinot valsts civildienesta attiecības un darba tiesiskās attiecības,
ierēdņi un darbinieki tiek informēti par interešu konfliktiem, t.sk.,
ierobežojumiem amatu savienošanā.
2.Stājoties amatā, ierēdņi un darbinieki paraksta Saistību rakstu (skat.
VP 14).
3. Ja ierēdņi un darbinieki vēlas savienot amatu ar likumā atļautajiem
Izpildīts
darbiem citā iestādē, viņi raksta vadībai iesniegumu, norādot amatu un
konkrēti pildāmos pienākumus, un pēc iesnieguma izvērtēšanas var
saņemt rakstisku atļauju par amatu savienošanu (piemēram, laika posmā
no 2005.gada 1.novembra līdz 2006.gada 1.novembrim LAD centrālajā

ZEMKOPĪBAS MINISTRIJAS
Pārskats par Korupcijas novēršanas un apkarošanas valsts programmas 2004.-2008.gadam izpildi uz 01.11.2006.

- iesaistīšanās
politiskajā darbā;
- administratīvo
lēmumu pieņemšana
sabiedrības, nevis
politisko spēku
(sponsoru) interesēs;
-ziņošana par
koruptīvajiem
pārkāpumiem.

aparātā ir izsniegtas 17 atļaujas).
4. LAD Administratīvo un juridisko lietu departamenta Personāla daļa
un Reģionālajās struktūrvienībās atbildīgā persona, saņemot Valsts
amatpersonas deklarācijas publicējamās daļas kopiju, pārbauda
deklarāciju un darbinieka interešu konflikta gadījumā brīdina
darbinieku.
Visi ierēdņi savus pienākumus veic saskaņā ar amatu aprakstiem un
rīkojumiem par pienākumu sadali maksājumu apstiprināšanas funkcijas
veikšanai un noteiktajām administrēšanas funkcijām.

1. Ja tiek konstatēts koruptīvs pārkāpums, darbiniekam, saskaņā ar
Lauku atbalsta dienesta Darba kārtības noteikumiem, ir jāsniedz
paskaidrojums struktūrvienību vadītājam, par savu pienākumu
neizpildes iemesliem, kā arī par Lauku atbalsta dienesta Darba kārtības
noteikumu un citu LAD saistošo normatīvo aktu neievērošanu. Ja
koruptīvs pārkāpums tiek konstatēts par cita darbinieku rīcību,
darbiniekam, kurš to konstatējis, ir pienākums ziņot LAD vadībai,
normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā, kas tālāk veic nepieciešamās
darbības. Arī Reģionālajās struktūrvienībās ir noteikta iekšējā kārtība
par nepieciešamajām darbībām koruptīvo pārkāpumu gadījumā.
2. LAD ir veikts iekšējais audits “Korupcijas novēršana LAD CA un
RLP” (ziņojums LAD vadībai iesniegts 2006.gada 7.jūnijā).
VA LATVIJAS VALSTS AGRĀRĀS EKONOMIKAS INSTITŪTS

16.10.2006. apstiprināti LVAEI iekšējās darba kārtības
noteikumi, kuros ir ietverta sadaļa „Darbinieku uzvedības
standarti un ētiskas rīcības kritēriji”.
VA LATVIJAS VALSTS STENDES GRAUDU SELEKCIJAS
INSTITŪTS
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Izpildīts

Izpildīts

Izpildīts

Uzvedības standarti noteikti Institūta iekšējās darba kārtības
noteikumos

Izpildīts

VA LATVIJAS VALSTS AUGĻKOPĪBAS INSTITŪTS

1. Izstrādāts „LVAI Ētikas kodekss” ( apstiprināts 2006.gada
11.okt.), iekļaujot tajā minētos aspektus.
2. Papildināti un 2006.gada 9.okt. apstiprināti „LVAI Iekšējās
darba kārtības noteikumi”, kuros iekļauta daļa no minētajiem
aspektiem
LATVIJAS LAUKSAIMNIECĪBAS UNIVERSITĀTE
Izstrādāti iekšējie normatīvie akti, kas nosaka uzvedības standartus un
ētiskas rīcības kritērijus un nodrošināta to publiska pieejamība.
VA VALSTS PRIEKUĻU LAUKAUGU SELEKCIJAS INSTITŪTS

88

Uzvedības standartu un
ētiskas rīcības kritēriju
ievērošanas nodrošināšana
un ētikas pamatvērtību
(principu, vadlīniju)
ievērošanas prasību
noteikšana darba līgumos
ar iestādes darbiniekiem

VALSTS ZIVSAIMNIECĪBAS PĀRVALDE
Ierēdņu amata aprakstos un darbinieku darba līgumos ir noteikts
pienākums ievērot iestādes iekšējos normatīvos aktus. Viens no
šādiem normatīvajiem aktiem ir Valsts zivsaimniecības pārvaldes
2006. gada 11. janvāra rīkojums Nr. 15-p, ar kuru ir apstiprināts
Valsts zivsaimniecības pārvaldes ētikas kodekss.
PĀRTIKAS UN VETERINĀRAIS DIENESTS
Darba līgumi tiek sastādīti atbilstoši LR likumdošanas prasībām.
Darba līgumos ir noteikti ētiskās rīcības kritēriji un ētikas
pamatvērtību ievērošanas prasības
VALSTS MEŽA DIENESTS
2003.10.07. apstiprināts “Valsts meža dienesta ētikas kodekss”.
Iepazīstināti visi darbinieki, ko apliecina ar parakstu. Ievērošanas
uzraudzību veic tiešie vadītāji.
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Izpildīts

Izpildīts
Nav sniegta informācija

Tiek pildīts

Tiek pildīts

Tiek pildīts

CILTSDARBA VALSTS INSPEKCIJA
Inspekcijas ētikas kodeksā ir noteiktas prasības ievērot ētikas
normas un izveidota ētikas komisija
VALSTS AUGU AIZSARDZĪBAS DIENESTS
Darba līgumos ir noteiktas prasības ievērot iestādes ētikas normas
un izveidotas iestāžu ētikas komisijas

Tiek pildīts

Tiek pildīts

V/A LATVIJAS LAUKSAIMNIECĪBAS MUZEJS

Darbinieki ir iepazīstināti ar ICOM ētikas kodeksu. Darba
Tiek pildīts
līgumos un Darba kārtības noteikumos ir iestrādātas prasības
ievērot uzvedības standartus
V/A LATVIJAS ZIVJU RESURSU AĢENTŪRA
Tiek pildīts
Ieviests kopš 2006.gada 1.jūnija
V/A LAUKSAIMNIECĪBAS DATU CENTRS
Darba līgumos ir noteiktas prasības ievērot iestādes darba kārtības Tiek pildīts
noteikumus un ētikas normas
V/A VALSTS TEHNISKĀS UZRAUDZĪBAS AĢENTŪRA
Saskaņā ar 02.06.2005. rīkojumu Nr.59, izveidotā VTUA ētikas
komisija seko pretkorupcijas plāna izpildei un veic tajā noteikto
uzdevumu izpildes uzraudzību.
Ētikas komisija darbojas saskaņā ar 03.06.2005. apstiprināto nolikumu.
V/A K.ULMAŅA PIEMIŅAS MUZEJS „PIKŠAS”

-LAUKU ATBALSTA DIENESTS
1. Lauku atbalsta dienesta Darba kārtības noteikumos ir iekļauti
uzvedības standarti un ētiskas rīcības kritēriji un visi darbinieki ir ar
tiem iepazīstināti.
2. Darba līgumos ir atrunāts, ka ir jāievēro iestādes iekšējā kārtība,
uzvedības un ētikas normas.
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Tiek pildīts
Nav sniegta informācija par
uzdevuma izpildes gaitu

Tiek pildīts

3. LAD ir izstrādāts Lauku atbalsta dienesta Ētikas kodekss
(apstiprināts ar LAD 2006.gada 30.oktobra rīkojumu Nr.270 “Par
Lauku atbalsta dienesta Ētikas kodeksa apstiprināšanu”).
4.Gandrīz visās reģionālajās struktūrvienībās, izņemot vienu, ir
izveidotas ētikas komisijas, centrālajā aparātā saskaņā ar plānu ētikas
komisiju paredzēts izveidot līdz 01.01.2007.
VA LATVIJAS VALSTS AGRĀRĀS EKONOMIKAS INSTITŪTS

Darba līgumos ir ietverta prasība - ievērot darba kārtības
noteikumus. Personāla inspektores pienākumos ietilpst
iepazīstināt darbiniekus ar darba kārtības noteikumiem
VA LATVIJAS VALSTS STENDES GRAUDU SELEKCIJAS
INSTITŪTS

Darbinieku darba līgumos iekļauta prasība ievērot uzvedības
standartus, kuri noteikti Institūta iekšējos darba kārtības
noteikumos.

Tiek pildīts

Tiek pildīts

VA LATVIJAS VALSTS AUGĻKOPĪBAS INSTITŪTS

LVAI darbinieku darba līgumos iekļauta daļa no minētajiem
principiem, 2006.gada maijā, t.i. pēc LVAI izveidošanas
reorganizācijas rezultātā

Izpildīts daļēji

LATVIJAS LAUKSAIMNIECĪBAS UNIVERSITĀTE
Darba un studiju līgumos ir noteiktas prasības ievērot LLU darba Tiek pildīts
kārtības noteikumus.
VA VALSTS PRIEKUĻU LAUKAUGU SELEKCIJAS INSTITŪTS

Nav sniegta informācija
89

Konsultāciju
nodrošināšana par ētiskas
rīcības jautājumiem un par
iestādes darbībā
sastopamo ētisko

VALSTS ZIVSAIMNIECĪBAS PĀRVALDE
Nepieciešamības gadījumā iestādes personālvadības speciālists
var pieteikt ierēdni vai darbinieku Valsts administrācijas skolas

ZEMKOPĪBAS MINISTRIJAS
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Tiek pildīts

problēmu risināšanu

kursiem „Ierēdņu profesionālā ētika”.
PĀRTIKAS UN VETERINĀRAIS DIENESTS
Nodrošināta pastāvīga konsultāciju sniegšana
VALSTS MEŽA DIENESTS
VMD interneta mājas lapā ir pieejams “VMD ētikas kodekss” un
kontakttālruņi un adreses, visās pašvaldībās ir pieejama
informācija par VMD un saskaņā ar Likumu “Iesniegumu,
sūdzību un priekšlikumu izskatīšanas kārtība valsts un pašvaldību
institūcijās” 1994.11.05., katram ir iespēja griezties VMD ar
jautājumiem, iesniegumiem.
CILTSDARBA VALSTS INSPEKCIJA
Pastāvīgi tiek sniegtas konsultācijas par ētiskas rīcības
jautājumiem un par iestādes darbībā sastopamo ētisko problēmu
risināšanu.
VALSTS AUGU AIZSARDZĪBAS DIENESTS
Nodrošināta konsultāciju sniegšana iestādes ētikas komisijās,
VCP vai KNAB.

Tiek pildīts

Tiek pildīts

Tiek pildīts

Tiek pildīts

V/A LATVIJAS LAUKSAIMNIECĪBAS MUZEJS

Par ētikas rīcības jautājumiem un par muzeja darbībā sastopamo
ētisko problēmu risināšanu tiek apspriests darbinieku sanāksmēs
Tiek pildīts
un ikdienas sarunās, lai nepieļautu nekorektu rīcību problemātiskā
situācijā.
V/A LATVIJAS ZIVJU RESURSU AĢENTŪRA
Ieviests kopš 2005.gada 2.maija
Tiek pildīts
V/A LAUKSAIMNIECĪBAS DATU CENTRS
Nodrošināta konsultāciju sniegšana
Tiek pildīts
V/A VALSTS TEHNISKĀS UZRAUDZĪBAS AĢENTŪRA
ZEMKOPĪBAS MINISTRIJAS
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Ētikas komisija nodrošina iespēju VTUA darbiniekiem saņemt
konsultācijas par ētiskas rīcības jautājumiem.
V/A K.ULMAŅA PIEMIŅAS MUZEJS „PIKŠAS”

LAUKU ATBALSTA DIENESTS
LAD ir nodrošināta konsultāciju sniegšana. Departamentu sanāksmēs
darbinieki un ierēdņi tiek informēti par ierēdņu un darbinieku rīcību, ja
tiek dots “kukulis”. Gandrīz visās reģionālajās struktūrvienībās
darbojas Ētikas komisijas, kuras nodrošina konsultāciju sniegšanu.
Konsultāciju sniegšanu arī nodrošina dažādu līmeņu vadītāji,
nepieciešamības gadījumā jautājumi tiek pārrunāti sanāksmēs.
VA LATVIJAS VALSTS AGRĀRĀS EKONOMIKAS INSTITŪTS

--

Tiek pildīts
Nav snigta informācija par
uzdevuma izpildes gaitu
Tiek pildīts

Nav izpildīts

VA LATVIJAS VALSTS STENDES GRAUDU SELEKCIJAS
INSTITŪTS

Institūta iekšējos darba kārtības noteikumos noteikts, ka ar ētiskas Tiek pildīts
rīcības jautājumiem darbinieks griežas pie tiešā darba vadītāja
vai, ja tas nav iespējams, pie direktores
VA LATVIJAS VALSTS AUGĻKOPĪBAS INSTITŪTS

Ar LVAI direktores rīkojumu Nr. 46r no 2006. gada 4.oktobra
izveidota institūta Ētikas komisija, kura sanāk un izskata ar
ētiskas rīcības jautājumiem saistītus jautājumus pēc vajadzības,
bet ne retāk kā reizi trīs mēnešos.

Tiek pildīts

LATVIJAS LAUKSAIMNIECĪBAS UNIVERSITĀTE

--VA VALSTS PRIEKUĻU LAUKAUGU SELEKCIJAS INSTITŪTS

ZEMKOPĪBAS MINISTRIJAS
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nav iekļauts pārskatā
Nav sniegta informācija

VALSTS ZIVSAIMNIECĪBAS PĀRVALDE
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Valsts zivsaimniecības pārvalde nodrošina Zivsaimniecības
konsultatīvās padomes darbību. Šajā padomē Zemkopības
ministrs kopā ar zivsaimniecības nozares pārstāvjiem izstrādā
ieteikumus politikas veidošanai un lēmumu pieņemšanai valsts
pārvaldē zivsaimniecības nozarē.
VZP atbild par Zivju fonda padomes, kurā arī ir iesaistīti
zivsaimniecības nozares pārstāvji, darbības nodrošināšanu
saskaņā ar Ministru kabineta 1995. gada 19. decembra
noteikumos Nr.388 „Zivju fonda nolikums” noteikto.
Lai izmantotu ar zvejniecību saistīto institūciju un sabiedrisko
organizāciju pieredzi zvejas organizēšanas jautājumos, VZP
Sabiedrības
iesaistīšana darbojas Zvejniecības komisija, kurai ir konsultatīva loma un tā
politikas veidošanā un savā darbībā ievēro ar VZP 1999. gada 17.jūnijā rīkojumu Nr.83
lēmumu pieņemšanā valsts
„Par Valsts zivsaimniecības pārvaldes Zvejniecības komisijas
pārvaldē
nolikuma apstiprināšanu” apstiprināto nolikumu.
Lai nodrošinātu licenču izsniegšanu komercdarbībai zvejniecībā,
darbojas ar Zemkopības ministrijas 2005.gada 16.februāra
rīkojumu Nr.32 „Par Zvejniecības komercdarbības licencēšanas
komisijas sastāvu” izveidotā Zvejniecības komercdarbības
licencēšanas komisija, kuras sastāvā ir zvejniecības nozares
pārstāvji. Šī komisija darbojas atbilstoši Ministru kabineta
11.01.2005. noteikumiem Nr.39 "Kārtība, kādā izsniedzamas
speciālās atļaujas (licences) komercdarbībai zvejniecībā".
PĀRTIKAS UN VETERINĀRAIS DIENESTS
Darbojas konsultāciju mehānisms: PVD mājas lapa, bezmaksas
bukleti, tiek organizēta ikgadējā sabiedriskās domas aptauja"PVD
atpazīstamība un vērtējums
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Izpildīts

Izpildīts

VALSTS MEŽA DIENESTS
Saskaņā ar Valsts meža dienestam noteiktajām funkcijām un
uzdevumiem tieša sabiedrības iesaistīšana politikas veidošanā un
lēmumu pieņemšanā nav iespējama
CILTSDARBA VALSTS INSPEKCIJA
Inspekcija, kā kontrolējošā institūcija, neiesaista sabiedrību
politikas veidošanā
VALSTS AUGU AIZSARDZĪBAS DIENESTS
Izveidotas konsultatīvās institūcijas vai cita veida konsultāciju
mehānisms, kas nodrošina sabiedrības iesaistīšanos politikas
veidošanā un lēmumu pieņemšanā

Izpildīts

Izpildīts

Izpildīts

V/A LATVIJAS LAUKSAIMNIECĪBAS MUZEJS

Muzejā darbojas ar zemkopība ministra rīkojumu izveidotā
muzeja konsultatīvā padome.
Ir iespēja izteikt viedokli ar e-pasta starpniecību vai mājas lapas
forumā.Ir adreses pieejamas bezmaksas bukletā un citos
informācijas avotos ( katalogos, mājas lapās un t.t.)
V/A LATVIJAS ZIVJU RESURSU AĢENTŪRA
Kopēju semināru- dialogu rīkošana un konsultācijas ar
zvejniecības sabiedriskajām organizācijām saistībā ar lēmumu
pieņemšanu zivju resursu pārvaldīšanā
V/A LAUKSAIMNIECĪBAS DATU CENTRS
Ieviests konsultāciju mehānisms: LDC mājas lapa, bezmaksas
informatīvie materiāli (bukleti), skaidras norādes par attiecīgo
speciālistu kontakttālruņu numuriem
V/A VALSTS TEHNISKĀS UZRAUDZĪBAS AĢENTŪRA
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Izpildīts

Izpildīts

Izpildīts

VTUA darbojas „Uzticības” tālrunis sadarbībai ar klientiem
V/A K.ULMAŅA PIEMIŅAS MUZEJS „PIKŠAS”

Izpildīts

Izveidota konsultatīva padome, kura koordinē muzeja darbību un Izpildīts
finanšu izlietojumu; 2. sabiedrības un skolēnu iesaistīšanās
muzeja aktivitātēs(pasākumi, izstādes utt.); 3. informācija
telemēdijos.
LAUKU ATBALSTA DIENESTS
Sabiedrība var iesaistīties, izsakot savu viedokli gan LAD mājas lapā,
gan zvanot uz “Karsto telefonu” (norādīts LAD informatīvajos
izdevumos), kā arī piesakoties uz pieņemšanu pie vadības (iepriekš
saskaņojot pieņemšanas laiku).Reģionos tiek sniegta informācija
lauksaimnieku sanāksmēs, vietējos laikrakstos un Lauksaimnieku
organizāciju sadarbības padomē.
VA LATVIJAS VALSTS AGRĀRĀS EKONOMIKAS INSTITŪTS

--

Izpildīts

Nav izpildīts

VA LATVIJAS VALSTS STENDES GRAUDU SELEKCIJAS
INSTITŪTS

Institūta Nolikums paredz, ka vajadzības gadījumā tiek pieaicināti
eksperti no citām institūcijām vai veidotas darba grupas dažādu
jautājumu izstrādāšanai.
Izpildīts
Izveidota Konsultatīvā darba grupa (Zinātniskās padomes lēmums
22.06.2006.) no katras struktūrvienības zinātniskajiem
darbiniekiem ar zinātniskās darbības politikas jautājumiem
saistīto jautājumu risināšanai.
VA LATVIJAS VALSTS AUGĻKOPĪBAS INSTITŪTS

MK deleģētās funkcijas neparedz LVAI iesaistīšanos politikas
veidošanā un lēmumu pieņemšanā valsts pārvaldē.
LVAI darbinieki kā eksperti piedalās ZM darba grupās un
komisijās, kur daļēji ir iesaistīti sabiedrība lēmumu pieņemšanā
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Izpildīts

LATVIJAS LAUKSAIMNIECĪBAS UNIVERSITĀTE

nav iekļauts pārskatā

--VA VALSTS PRIEKUĻU LAUKAUGU SELEKCIJAS INSTITŪTS
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Informācijas un
pakalpojumu sniegšanas
elektroniskā formā
paplašināšana: publiskās
informācijas pieejamības
un pakalpojumu
izmantošanas iespēju
paplašināšana

VALSTS ZIVSAIMNIECĪBAS PĀRVALDE
Uz elektroniskā veidā sūtītiem pieprasījumiem, iedzīvotāju
jautājumiem tiek dotas atbildes elektroniskā veidā. Publiskā
informācija ir pieejama VZP mājas lapā www.vzp.gov.lv. Valsts
zivsaimniecības pārvaldes lēmumi tiek publicēti laikrakstā
„Latvijas Vēstnesis”.
PĀRTIKAS UN VETERINĀRAIS DIENESTS
Darbojas PVD mājas interneta mājas lapa. Ir noteikta atbildīgā
persona par mājas lapas uzturēšanu un informācijas aktualizēšanu
VALSTS MEŽA DIENESTS
- Klientiem ir pieejamas pieteikumu formas elektroniskā formātā,
bet apliecinājumu un atļauju izsniegšana notiek saskaņā ar
administratīvo procesu reglamentējošām tiesību normām.
- Ir nodrošināta kārtība Meža inventarizācijas informāciju iesniegt
elektroniskā formā.
Atskaites periodā nav saņemtas sūdzības par publiskās
informācijas pieejamību un iespējām pakalpojumu izmantošanā.
CILTSDARBA VALSTS INSPEKCIJA
Nodrošināta iespēja sniegt pakalpojumus un pieņemt iesniegumus
elektroniskā formā
VALSTS AUGU AIZSARDZĪBAS DIENESTS
Nodrošināta iespēja sniegta pakalpojumus un pieņemt
iesniegumus elektroniskā formā
V/A LATVIJAS LAUKSAIMNIECĪBAS MUZEJS

ZEMKOPĪBAS MINISTRIJAS
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Nav sniegta informācija

Izpildīts

Izpildīts

Izpildīts

Izpildīts

Izpildīts

Ir izveidota muzeja interneta mājas lapa. Papildus informācija ir
izvietota citu uzņēmumu mājas lapās, ir bezmaksas buklets, Ir
iespēja ar e-pasta starpniecību saņemt nepieciešamo informāciju.
V/A LATVIJAS ZIVJU RESURSU AĢENTŪRA
Visa galvenā informācija par LZRA darbību, publiskajiem
pakalpojumiem pieejama LZRA mājas lapā, un iespējama
komunikācija ar aģentūru caur e-pastu
V/A LAUKSAIMNIECĪBAS DATU CENTRS
Nodrošināta iespēja sniegt pakalpojumus un pieņemt iesniegumus
elektroniskā formā
V/A VALSTS TEHNISKĀS UZRAUDZĪBAS AĢENTŪRA
VTUA mājas lapas regulāra papildināšana ar klientiem saistošo
informāciju.
V/A K.ULMAŅA PIEMIŅAS MUZEJS „PIKŠAS”

-LAUKU ATBALSTA DIENESTS
1. LAD mājas lapā ir nodrošināta iespēja saņemt LAD
kontaktinformāciju, normatīvos aktus, kas regulē LAD darbību,
informatīvos materiālus par valsts atbalstu, ES atbalstu un informāciju
par SAPARD.
2. Pašlaik dokumentu ( atbalsta pieteikumu) iesniegšana elektroniskā
veidā LAD nav iespējama. Dokumentu iesniegšana elektroniskā veidā
pašlaik ir izstrādēs procesā. Ir noslēgts līgums (2006.gada 24.jūlijā) par
sadarbību droša elektroniskā paraksta ieviešanā, testēšanā un
izmantošanā (līgums noslēgts starp VAS “Latvijas pasts”, Zemkopības
ministriju, Pārtikas un veterināro dienestu un LAD).
3. LAD ir sācis darbu pie datu noliktavas paplašināšanas, lai
nodrošinātu plašu informācijas pieejamību. Plānots šo darbu pabeigt
līdz 2007.gada aprīlim.
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Izpildīts

Izpildīts

Izpildīts
Izpildīts
Nav sniegta informācija par
uzdevuma izpildes gaitu

Izpildīts

VA LATVIJAS VALSTS AGRĀRĀS EKONOMIKAS INSTITŪTS

Nav izpildīts

-VA LATVIJAS VALSTS STENDES GRAUDU SELEKCIJAS
INSTITŪTS
Izveidota institūta mājas lapa, kur visiem sabiedrības locekļiem
iespējams saņemt sev interesējošu informāciju par institūtu, tā darbības
sfērām, iepirkumiem un sadarbības iespējām.
Pieejami dažādi informatīvie materiāli (bukleti, izdevumi u.c.), kurus
iespējams saņemt pasākumos, kurus institūts organizē vai piedalās
VA LATVIJAS VALSTS AUGĻKOPĪBAS INSTITŪTS

MK deleģētās funkcijas neparedz LVAI publisko pakalpojumu
sniegšanu
Informācija par LVAI pieejamiem pakalpojumiem atrodama
institūta mājas lapā : www.lvai.lv
LATVIJAS LAUKSAIMNIECĪBAS UNIVERSITĀTE
Nodrošināta iespēja sniegt informāciju un pakalpojumus,
pieņemt iesniegumus elektroniskā veidā.
VA VALSTS PRIEKUĻU LAUKAUGU SELEKCIJAS INSTITŪTS
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Atklātuma par iestādes
administratīvo procesu
nodrošināšana un
apmeklētāju informēšana
par iestādes darbu: tās
sniedzamajiem
pakalpojumiem;
iesniedzamo dokumentu
paraugiem; dokumentu

VALSTS ZIVSAIMNIECĪBAS PĀRVALDE
Informācija par Valsts zivsaimniecības pārvaldes administratīvo
darbību ir pieejama VZP mājas lapā www.vzp.gov.lv. Valsts
zivsaimniecības pārvaldes lēmumi tiek publicēti laikrakstā
„Latvijas Vēstnesis”. Katru gadu tiek izstrādāts Valsts
zivsaimniecības pārvaldes publiskais pārskats, kas tiek
nopublicēts VZP mājaslapā. VZP lēmumu pārsūdzēšanas kārtība
ir noteikta Valsts zivsaimniecības pārvaldes nolikumā, kas ir
publicēts laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”, ir pieejams normatīvo
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Izpildīts

Izpildīts

Izpildīts
Nav sniegta informācija

Izpildīts

aizpildīšanas un
iesniegšanas iespējām
elektroniskā formā;
dokumentu aprites kārtību;
lēmumu pārsūdzēšanas
kārtību un pārkāpumu
konstatēšanas kārtību;
iespējamām sankcijām,
atbildību mīkstinošiem un
pastiprinošiem apstākļiem

aktu informācijas sistēmā NAIS un VZP mājaslapā. Dokumentu
aprites kārtību nosaka Valsts zivsaimniecības pārvaldes iekšējās
kārtības noteikumi. Pārkāpumu konstatēšana un sankciju
noteikšana tiek veikta saskaņā ar Valsts civildienesta ierēdņu
disciplināratbildības likumu.
PĀRTIKAS UN VETERINĀRAIS DIENESTS
Nodrošināta nepieciešamās informācijas pieejamība, skaidras
Izpildīts
norādes par attiecīgo speciālistu kontakta tālruņiem un darba
laikiem
VALSTS MEŽA DIENESTS
- Informācija pieejama interneta mājas lapā;
- Katrā pašvaldībā ir informatīvo materiālu komplekts, kurš
regulāri tiek aktualizēts;
Izpildīts
- Ir noteikti apmeklētāju pieņemšanas laiki, informācija ir
publiski pieejama;
- Struktūrvienībās ir izveidotas informācijas vietas;
- Tiek izdots bezmaksas informatīvais izdevums meža
īpašniekiem “Čiekurs”.
CILTSDARBA VALSTS INSPEKCIJA
Sagatavoti bezmaksas informatīvie materiāli, nodrošināta indivīda
Izpildīts
iespēja iepazīties ar tiem izmantojot Inspekcijas oficiālo mājas
lapu.
VALSTS AUGU AIZSARDZĪBAS DIENESTS
Sagatavoti bezmaksas informatīvie materiāli, nodrošināta indivīda Izpildīts
iespēja iepazīties ar tiem.
V/A LATVIJAS LAUKSAIMNIECĪBAS MUZEJS

Regulāri vietējā un republikāniskajā presē un TV tiek sniegta
ZEMKOPĪBAS MINISTRIJAS
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informācija par muzeja pasākumiem, pakalpojumiem. Publisko
pakalpojumu izcenojumi ir izvietoti apmeklētajiem pieejamā
vietā, bezmaksas bukletā un interneta mājas lapā. Tur pat ir
atrodama informācija par darba laikiem un kontakttālruņiem
V/A LATVIJAS ZIVJU RESURSU AĢENTŪRA
Visa galvenā informācija par LZRA administratīvo procesu,
darbību, publiskajiem pakalpojumiem pieejama LZRA mājas
lapā, un iespējama komunikācija ar aģentūru caur e-pastu
V/A LAUKSAIMNIECĪBAS DATU CENTRS
Sagatavoti bezmaksas informatīvie materiāli un nodrošināta
iespēja iestādes apmeklētājiem ar tiem iepazīties;
LDC mājas lapā ir ievietota informācija par iestādes darbu,
sniedzamajiem pakalpojumiem, iesniedzamo dokumentu
paraugiem, to aizpildīšanas un iesniegšanas iespējām elektroniskā
formā.
V/A VALSTS TEHNISKĀS UZRAUDZĪBAS AĢENTŪRA
Ar 26.04.2005. rīkojumu Nr.46 noteikts kādai klientiem pieejamai
informācijai ir jābūt rajonu un reģionu daļās – par sniedzamajiem
pakalpojumiem, pakalpojumu cenrādim, iesniedzamo dokumentu
paraugiem. Ar 15.05.2006. apstiprināta lēmumu pārsūdzēšanas kārtība.
V/A K.ULMAŅA PIEMIŅAS MUZEJS „PIKŠAS”

--

tās sniedzamajiem
pakalpojumiem

LAUKU ATBALSTA DIENESTS
LAD centrālā aparāta un reģionālo struktūrvienību telpās – stendos un
LAD mājas lapā ir izvietota vispārpieejamā informācija par valsts
atbalstu un ES atbalstu lauksaimniecības jomā, atbalsta veidiem un
aktualitātēm. Arī laikrakstos tiek publicēta aktuālākā informācija.
Regulāri tiek sniegtas preses relīzes un informācija plašsaziņas
līdzekļos.
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Izpildīts

Izpildīts

Pastāvīgi

Pastāvīgi

Nav sniegta informācija

Izpildīts

iesniedzamo dokumentu
paraugiem

dokumentu
aizpildīšanas un
iesniegšanas iespējām
elektroniskā formā

dokumentu aprites
kārtību;
lēmumu pārsūdzēšanas
kārtību un pārkāpumu
konstatēšanas kārtību
iespējamām sankcijām,
atbilstību mīkstinošiem
un pastiprinošiem
apstākļiem.

Ir nodrošināta iespēja saņemt piedāvātos bezmaksas informatīvos
materiālus, nodrošināta iespēja iepazīties ar tiem. Dokumentu paraugi ir
atrodami arī LAD mājas lapā
Pašlaik dokumentu iesniegšana elektroniskā veidā LAD nav iespējama.
Dokumentu iesniegšana elektroniskā veidā pašlaik ir izstrādēs procesā.
Ir noslēgts līgums (2006.gada 24.jūlijā) par sadarbību droša
elektroniskā paraksta ieviešanā, testēšanā un izmantošanā (līgums
noslēgts starp VAS “Latvijas pasts”, Zemkopības ministriju, Pārtikas un
veterināro dienestu un LAD)
1.Ir nodrošināta iespēja iepazīties ar piedāvātajiem bezmaksas
informatīvajiem un izglītojošiem materiāliem. Minētā kārtība atrunāta
arī LAD sagatavotajās vadlīnijās, rokasgrāmatās un ārējos
normatīvajos aktos, kuri reglamentē attiecīgo atbalsta veidu.
2. Lēmuma pārsūdzēšanas kārtība tiek norādīta klientam adresētajā
nelabvēlīgajā lēmumā.
Sankcijas noteiktas vadlīnijās, ārējos normatīvajos aktos, kuri
reglamentē attiecīgo atbalsta veidu.
VA LATVIJAS VALSTS AGRĀRĀS EKONOMIKAS INSTITŪTS

Izpildīts

Izpildīts

Izpildīts

Izpildīts
Nav izpildīts

-VA LATVIJAS VALSTS STENDES GRAUDU SELEKCIJAS
INSTITŪTS

Institūts ir atvērts minētās informācijas sniegšanai pēc
pieprasījuma

Izpildīts

VA LATVIJAS VALSTS AUGĻKOPĪBAS INSTITŪTS

Informācija par LVAI pieejamiem pakalpojumiem un darba laiku
atrodama institūta mājas lapā : www.lvai.lv
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Izpildīts

LATVIJAS LAUKSAIMNIECĪBAS UNIVERSITĀTE
Sagatavoti bezmaksas informatīvie materiāli, nodrošināta indivīda
iespēja iepazīties ar tiem (mājas lapa, informācijas bukleti, LLU
informatīvais izdevums “Plēsums”).
VA VALSTS PRIEKUĻU LAUKAUGU SELEKCIJAS INSTITŪTS

Izpildīts

Nav sniegta informācija
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VALSTS ZIVSAIMNIECĪBAS PĀRVALDE
VZP lēmumu pārsūdzēšanas kārtība ir noteikta Valsts
zivsaimniecības pārvaldes nolikumā, kas ir publicēts laikrakstā
„Latvijas Vēstnesis”, ir pieejams normatīvo aktu informācijas
sistēmā NAIS un VZP mājaslapā.
Valsts zivsaimniecības pārvaldes Ētikas kodekss ir pieejams VZP
mājas lapā.
PĀRTIKAS UN VETERINĀRAIS DIENESTS
Bezmaksas informatīvu un Sagatavoti bezmaksas informatīvie un izglītojošie materiāli,
izglītojošu materiālu par
nodrošināta indivīdu iespēja iepazīties ar tiem
lēmumu pārsūdzēšanas
VALSTS MEŽA DIENESTS
kārtību un institūciju
iekšējiem pretkorupcijas
Lēmumu pārsūdzēšana notiek saskaņā ar administratīvo procesu
pasākumiem sagatavošana reglamentējošām tiesību normām, ar kurām var iepazīties
un izplatīšana
interneta mājas lapā, pašvaldībās vai VMD struktūrvienībās uz
vietas.
CILTSDARBA VALSTS INSPEKCIJA
Sagatavoti bezmaksas informatīvie un izglītojošie materiāli,
nodrošināta indivīda iespēja iepazīties ar tiem.
VALSTS AUGU AIZSARDZĪBAS DIENESTS
Sagatavoti bezmaksas informatīvie un izglītojošie materiāli,
nodrošināta indivīda iespēja iepazīties ar tiem.
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Izpildīts

Izpildīts

Izpildīts

Izpildīts
Izpildīts

V/A LATVIJAS LAUKSAIMNIECĪBAS MUZEJS

Sūdzības pašreiz tiek izskatītās atbilstoši MK noteikumiem.
V/A LATVIJAS ZIVJU RESURSU AĢENTŪRA
-V/A LAUKSAIMNIECĪBAS DATU CENTRS
Tiek sagatavoti informatīvie materiāli ievietošanai LDC mājas
lapā

Daļēji izpildīts

Nav izpildīts
Izpildīts

V/A VALSTS TEHNISKĀS UZRAUDZĪBAS AĢENTŪRA

Ar 2006.gada septembri visās VTUA rajonu un reģionu daļās
klientiem pieejami bezmaksas informatīvie bukleti, kuros
klientiem pieejama informācija par VTUA sniegtajiem
pakalpojumiem, par nepieciešamajiem dokumentiem,
normatīvajos aktos noteiktajām prasībām, lai saņemtu attiecīgo
pakalpojumu

Izpildīts

V/A K.ULMAŅA PIEMIŅAS MUZEJS „PIKŠAS”

INTERNET pieslēguma aktivizācija notiks ar 2007. gada 1.
janvāri
LAUKU ATBALSTA DIENESTS
Ir izdoti un izplatīti bezmaksas bukleti, informatīvi un izglītojoši
materiāli (piemēram, Lauku atbalsta dienesta publiskais pārskats par
2005.gadu) un ir nodrošināta iespēja iepazīties ar tiem. Papildus ir
nodrošināts konsultāciju mehānisms, t.sk., lēmumu pārsūdzēšanas
kārtība, caur “Karsto telefonu” un LAD mājas lapu.
VA LATVIJAS VALSTS AGRĀRĀS EKONOMIKAS INSTITŪTS

--
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Daļēji izpildīts

Izpildīts

Nav izpildīts

VA LATVIJAS VALSTS STENDES GRAUDU SELEKCIJAS
INSTITŪTS

Sludinot iepirkumu procedūras, lēmumu pārsūdzēšanas kārtība
norādīta nolikumā.
Iekšējie darba kārtības noteikumi pieejai visiem darbiniekiem
VA LATVIJAS VALSTS AUGĻKOPĪBAS INSTITŪTS

--

Izpildīts

Ja attiecas – nav izpildīts

LATVIJAS LAUKSAIMNIECĪBAS UNIVERSITĀTE
Sagatavoti bezmaksas informatīvie un izglītojošie materiāli, nodrošināta
Izpildīts
indivīda iespēja iepazīties ar tiem
VA VALSTS PRIEKUĻU LAUKAUGU SELEKCIJAS INSTITŪTS

Nav sniegta informācija

Iekšējā audita departamenta direktors

P.Lībietis

Veidemane 7027086
Lelde.Veidemane@zm.gov.lv
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