
2021. GADĀ VEIKTIE PASĀKUMI
KORUPCIJAS RISKA NOVĒRŠANAI

VAS «Valsts nekustamie īpašumi» 



ATVĒRTĪBA
KOMPETENCE

SADARBĪBA
VESELĪBA

DROŠĪBA

– uz šīm piecām vērtībām balstās 

VAS “Valsts nekustamie īpašumi” 

(VNĪ) profesionālās ētikas politika. 

VNĪ ir nulles tolerance pret 

darbinieku negodprātīgu, 

pretlikumīgu vai sabiedrības ētikas 

normām nepieņemamu rīcību. 

Interešu konfliktu novēršana un 

korupcijas risku mazināšana ir viena 

no VNĪ pastāvīgajām prioritātēm.



2021. GADĀ VEIKTIE PASĀKUMI KORUPCIJAS 
RISKA NOVĒRŠANAI

Lai sekmētu efektīvu un godprātīgu korporatīvo pārvaldību, VNĪ interešu konflikta un 

korupcijas risku mazināšanas jomā 2021. gadā ir veikusi šādus darbus :

▪ Ētikas, interešu konflikta 

un korupcijas risku 

novēršanas, uzņēmuma 

iekšējā drošības funkcijas 

centralizētas zem 

atsevišķa amata 

“iekšējais drošības 

pārvaldnieks”.

▪ Iekšējā kontroles sistēma ieviesta un darbojas atbilstoši Ministru 

kabineta 17.10.2017. noteikumiem Nr. 630 “Noteikumi par iekšējās 

kontroles sistēmas pamatprasībām korupcijas un interešu konflikta riska 

novēršanai publiskas personas institūcijā” un KNAB izstrādātajām 

vadlīnijām: 

o definētas korupcijas riskam pakļautās biznesa funkcijas (kopā 10);

o veikta ikgadējā uzņēmuma amatu pārvērtēšana (171 amats) atbilstoši 

korupcijas/interešu konflikta riskam, veicamo funkciju apmēram un biežumam;

o definēta sensitīvo amatu grupa, kuru 2021. gadā veido 86 amati jeb 169 štata 

vienības;

o valsts amatpersonas statuss noteikts 117 uzņēmuma darbiniekiem.
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▪ Iekšējā deklarācijas sistēma interešu konflikta 

riska novēršanai, kas ir ikgadējs process visiem 

sensitīvo amatu grupas darbiniekiem. Darbinieki 

deklarē citus ieņemamos amatus (algotus vai 

bezatlīdzības), radniecību ar citu uzņēmuma 

darbinieku (ja tāda ir), dalību komercsabiedrībās 

un pēdējās divas darba vietas pirms darba 

attiecību uzsākšanas ar VNĪ. 

▪ Uz 2022. gada sākumu deklarācijas iesniedza 

144 darbinieki. Visas deklarācijas tika pārbaudītas.

▪ Darbojas obligāts reputācijas (t. sk. interešu 

konflikta) pārbaudes process visiem kandidātiem, 

kuri pretendē uz kādu no sensitīvajiem amatiem 

vai savienojot amatus (2021. gadā veiktas 

54 pārbaudes).

▪ Amatu savienošanas lūgumi ir saistoši visiem VNĪ 

darbiniekiem.

▪ Obligātā darbinieku apmācības programma 

“Interešu konflikta un korupcijas risku novēršana” 

visiem darbiniekiem ar sensitīvo vai valsts 

amatpersonas statusu. Pilns apmācības cikls ir 

realizēts 2021. gada sākumā. 
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▪ Nodrošināta ērta un publiski pieejama trauksmes 

ziņošanas forma “Ziņot par negodprātīgu rīcību” 

uzņēmuma publiskajā tīmekļa vietnē.

▪ Jaunajā VNĪ interneta vietnē izveidota atsevišķa 

Ētikas sadaļa.

▪ Ir ieviesta ceturkšņa interešu konflikta pārbaude 

visiem publiskajiem iepirkumiem 

neatkarīgi no darījuma summas sliekšņa. 

2021. gadā pārbaudītas 387 cenu aptaujas un 

103 atklātie konkursi.

▪ Ētikas komisijas* darbs – 2021. gadā saņemti divi 

ziņojumi par iespējamiem darbinieku 

pārkāpumiem. Abos gadījumos komisija ētikas 

politikas vai citu normatīvo aktu pārkāpumus 

nekonstatēja.

*Ētikas komisijā strādā astoņi darbinieki. Komisija izskata sūdzības, 

trauksmes ziņojumus vai anonīmas sūdzības par darbinieku rīcību. 

Valde, balstoties uz komisijas atzinumu, pieņem gala lēmumu par 

disciplinārsodiem.
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Atklātība un digitalizācija:

▪ Visi VNĪ realizētie publiskie iepirkumi ar retiem 

izņēmumiem tiek realizēti elektroniski EIS vai Mercell 

iepirkumu sistēmā. 

▪ Vispārēja uzņēmuma stratēģija ir realizēt visus finanšu 

rakstura darījumus tikai elektroniskajā vidē, kas būtiski 

samazina interešu konflikta un korupcijas riskus.

Pārskats sagatavots, ievērojot Ministru kabineta 17.10.2017. noteikumu Nr. 630 

“Noteikumi par iekšējās kontroles sistēmas pamatprasībām korupcijas un interešu 

konflikta riska novēršanai publiskas personas institūcijā” 9. punktu.

▪ 2021. gadā turpinājās darbs pie VNĪ objektu nomas 

tiesību izsoļu procesa elektronizēšanas, izmantojot 

Tiesu administrācijas izsoļu vietni.
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