Metodiskais materiāls – rokasgrāmata
„Valsts pārvaldes nodarbinātā ētikas kodekss”
Šis kodekss nosaka valsts tiešās pārvaldes amatpersonu un darbinieku (turpmāk – nodarbinātie)
ētikas principus. Kodekss papildina normatīvajos aktos iekļautās normas, konkretizē, kā
nodarbinātajam jārīkojas, un dažos jautājumos iesaka vēlamos rīcības principus.
Kodeksa mērķis ir veicināt nodarbināto godprātīgu rīcību sabiedrības interesēs saskaņā ar tiesību
normām, valsts pārvaldes pamatvērtībām un principiem, kā arī profesionālās ētikas standartiem.
Kodekss norāda, kādi apsvērumi jāņem vērā, izvērtējot rīcības atbilstību šiem standartiem.
Kodekss un tā komentāri nav detalizēta instrukcija un neietver precīzu algoritmu katrai darbībai.
Attiecībā uz konkrētiem jautājumiem iestādes var konkretizēt vai noteikt stingrākas prasības
atbilstoši sava darba specifikai. Situācijās, kas nav regulētas ētikas kodeksā un tiesību normās,
nodarbinātais rīkojas saskaņā ar vispārpieņemtajiem ētikas principiem.
I. Pamatvērtības un principi
1. Valsts pārvaldes pamatvērtības ir demokrātija, tiesiskums, godīgums, taisnīgums, atbildība un
cieņa.
Demokrātija kā pamatvērtība izriet no Latvijas Republikas Satversmes 1. un 2. panta un
ietver ideju, ka valsts vara pieder tautai. Valsts pārvaldē nodarbinātie īsteno tautas gribu,
kas izteikta tieši vai Saeimas vēlēšanās. Tautas griba izpaužas Saeimas pieņemtajos
lēmumos un likumos, un caur Saeimas uzticību tā leģitimē ministru kabinetu, kam padotas
valsts pārvaldes iestādes.
Tiesiskums nozīmē cilvēktiesību ievērošanu un rīcību saskaņā ar tiesību normām.
Godīgums nozīmē morāles prasībām atbilstošu un apzinīgu rīcību, ietverot pienākumu
noskaidrot un nesagrozīt objektīvo patiesību.
Taisnīgums ietver prasību pret visiem iedzīvotājiem izturēties saskaņā ar vieniem un tiem
pašiem principiem, taču ievērot arī atšķirības vajadzībās un līdzsvarot atšķirīgas intereses.
Atbildība nozīmē savu pienākumu apzināšanos un pildīšanu, gatavību skaidrot savas
rīcības būtību un motīvus, kā arī atzīt un pieņemt savas rīcības sekas.
Cieņa ir attieksme un izturēšanās, kurā izpaužas citu cilvēku vērtības un spēju atzīšana.
Cieņa ietver arī centienus izprast citu cilvēku situāciju un iespēju robežās palīdzēt.
2. Valsts pārvalde darbojas sabiedrības interesēs, orientējas uz klientu vajadzībām, ievēro labas
pārvaldības principu, atklātību, citus likumā noteiktos valsts pārvaldes principus un likumā
neminētus tiesību principus.
II. Vispārīgie noteikumi
3. Nodarbinātais veicina valsts pārvaldes prestižu un nozīmīgās lomas atzīšanu.
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Valsts pārvalde ir neatņemama Latvijas Republikas valsts institucionālās sistēmas
sastāvdaļa. Tā nodrošina lielu daudzumu Latvijas iedzīvotājiem nepieciešamu funkciju un
pakalpojumu, kuru sniegšanā ik dienas tiek ieguldīts liels darbs. Valsts pārvaldes prestižu
un nozīmīgās lomas atzīšanu nodarbinātais veicina, gan efektīvi strādājot sabiedrības
interesēs, gan arī veidojot saziņu ar sabiedrību.
Piemērs: Pildot amata pienākumus un piedaloties publiskā sanāksmē, ciktāl iederīgi
konkrētajā situācijā, nodarbinātajam vajadzētu iebilst pret vispārīgiem un nepamatotiem
apgalvojumiem, ka visa valsts pārvalde ir korumpēta vai ka valsts pārvaldē strādājošie
vispār nestrādā.
Piemērs: Nodarbinātajam vajadzētu aktīvi izmantot iespējas pavēstīt sabiedrībai par labo
praksi un sasniegumiem valsts pārvaldē, piemēram, publiskās sanāksmēs un savas iestādes
sociālo tīklu kontos un, ja nodarbinātais vēlās, arī savos privātajos sociālo tīklu kontos.
4. Nodarbinātais rīkojas tā, lai tiktu vairota sabiedrības uzticība valsts pārvaldei, amata
pienākumus pilda godprātīgi, rūpīgi un ar atbildības sajūtu. Nodarbinātais atzīst kļūdas savā
darbā vai atbildības jomā un labo tās.
Valsts pārvaldes nodarbinātajam būtu ne tikai jāsagaida sabiedrības cieņa, bet arī visās
situācijās, kur tas iespējams, jāizvēlas rīkoties tā, lai vairotu sabiedrības uzticību.
Piemērs: Kad nodarbinātais sniedz skaidrojumu sabiedrības loceklim, nodarbinātajam
iespēju robežās jācenšas ne tikai atsaukties uz tiesību normām, bet arī paskaidrot pēc
būtības, kāpēc lieta ir kārtota vai kārtojama noteiktā veidā. Piemēram, ja klients izrāda
neapmierinātību ar nepieciešamību uzrādīt vai iesniegt kādu dokumentu, vienkāršs
skaidrojums pēc būtības par to, kāpēc dokuments nepieciešams, var veicināt klienta
uzticību iestādei.
Piemērs: Sniedzot konsultāciju, nodarbinātajam jābūt pārliecinātam par atbildes
pareizumu un atbilde jāsniedz pēc būtības. Ja nav pārliecības par atbildes pareizību,
nodarbinātajam informācija pašam jāpārbauda, jākonsultējas ar kolēģiem vai jāiesaka
klientam vērsties pie konkrēta kolēģa, kurš jautājumu pārzina. Nedrīkstētu rasties
situācija, kad par vienām un tām pašām tiesiskajām attiecībām vai situāciju klients no
vienas un tās pašas iestādes nodarbinātajiem saņem pretrunīgus skaidrojumus;
Piemērs: Pat attiecībās ar nepamatoti agresīviem un acīmredzami aizspriedumainiem
medijiem jādara viss, lai nodarbinātais izskatītos cieņpilni (piemēram, vismaz īsa
komentāra atkārtošana gandrīz vienmēr ir labāka nekā acīmredzama bēguļošana no
kameras).
5. Nodarbinātais ir patstāvīgs savu pienākumu izpildē, nepakļaujas un noraida jebkādas prasības
un ietekmes rīkoties prettiesiski vai neētiski vai pārkāpt valsts pārvaldes principus, kā arī pats
neietekmē citus nodarbinātos šādā veidā.
6. Nodarbinātais ir pieklājīgs, laipns, izpalīdzīgs un izturas ar cieņu visās ar darbu saistītās
attiecībās.
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Nodarbinātais ir pieņemts darbā, lai sniegtu kvalitatīvu pakalpojumu sabiedrībai. Pārējo
sabiedrības locekļu formālie pienākumi aprobežojas ar ārējos normatīvajos aktos noteikto.
Tāpēc nodarbinātajam ir jāsaglabā pieklājība arī tad, ja sabiedrības loceklis nav
pieklājīgs. Šādos gadījumos nodarbinātais aicina klientu ievērot pieklājību, cieņu un
sabiedrībā vispārpieņemtas uzvedības normas.
Nodarbinātajam vajadzētu būt izpalīdzīgam situācijās, kur neliela uzmanība vai piepūle no
nodarbinātā puses var būtiski nākt par labu klientam. Iespēju robežās vajadzētu tiekties uz
labo praksi pēc iespējas ātrāk brīdināt klientu par to, ka viņš nav veicis vai ka viņam jāveic
kāda nepieciešama darbība.
Piemērs: Ja nodarbinātais ievērojis, ka drīzumā beigsies kādas atļaujas vai cita valsts
izdota vai prasīta dokumenta derīguma termiņš, nodarbinātajam vajadzētu klientu par to
pabrīdināt (it īpaši klātienes saskarsmē).
Piemērs: Ja klients šķiet nepārliecināts par savām tiesībām un pienākumiem, laba prakse
būtu nodarbinātajam mutvārdos brīdināt klientu par svarīgiem jautājumiem, piemēram,
personai, kura pirmo reizi reģistrējas kā saimnieciskās darbības veicējs, atgādināt, kādi
paziņojumi un deklarācijas tai būs jāiesniedz.
Piemērs: Nodarbinātajam nav pienākuma apkalpot klientus pēc pieņemšanas laika
beigām. Tomēr atzinīgi vērtējama būtu nodarbinātā brīvprātīga piekrišana apkalpot
klientu arī mazliet ilgāk par pieņemšanas laika beigām, piemēram, gadījumā, ja klients
devies uz iestādi no tālienes un atkārtots apmeklējums tam sagādātu lielas neērtības.
Nodarbinātajam jāatturas izrādīt savu personisko vērtējumu par klienta rīcību.
7. Nodarbinātais ievēro lietišķo vai citādi sava darba specifikai atbilstošu ģērbšanās stilu.
Apģērbam jābūt tīram un kārtīgam. Nodarbinātajam jāievēro vispārpieņemtās higiēnas prasības.
Vispārīgi runājot, prasība ievērot lietišķo ģērbšanās stilu ir svarīgāka augstākām
amatpersonām un nodarbinātajiem, kuri biroja apstākļos saskaras ar apmeklētājiem.
Savukārt nodarbinātajiem, kuri veic fizisku darbu, apkalpo ierīces, strādā lauka apstākļos
u.tml., daudzos gadījumos no darba īpatnībām izriet specifiskas prasības apģērbam.
8. Nodarbinātais pastāvīgi pilnveido savas zināšanas un prasmes un izmanto darba kvalitātes
uzlabošanas iespējas.
Kaut gan darbs valsts pārvaldē var būt grūts un saistīts ar pārslodzi, nodarbinātajam būtu
jāatvēl laiks katru gadu savu zināšanu un prasmju pilnveidei.
Piemērs: Lai iegūtu papildu zināšanas, nodarbinātajam vajadzētu meklēt un izmantot
mācīšanās iespējas arī tad, ja nav iespējas apmeklēt organizētas mācības kvalifikācijas
celšanai. Nozīmīgas ārpus darba pilnveides iespējas ir profesionālās literatūras lasīšana
vai izglītojošu tiešsaistes kursu izmantošana.
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Piemērs: Iestāžu vadības līmenī vajadzētu pievērst uzmanību arī pakalpojumu kvalitātei
privātajā sektorā un kaimiņvalstīs, jo tādējādi var gūt idejas uzlabojumiem. Turklāt
sabiedrības locekļu novērojumi par labākas kvalitātes pakalpojumiem privātajā sektorā
vai citās valstīs mazina uzticību un respektu Latvijas valsts pārvaldei.
9. Nodarbinātais efektīvi izmanto darba laiku un izmanto valsts īpašumu un citus resursus
saudzīgi, ekonomiski un racionāli. Valsts īpašumu nedrīkst izmantot personiskām vajadzībām,
izņemot gadījumus, kad tas darīts galējas nepieciešamības gadījumā vai arī ir tieši nepieciešams,
lai nodarbinātais varētu pilnvērtīgi strādāt.
Piemēri: Dienesta automašīnu drīkst izmantot, lai nogādātu ārstniecības iestādē cilvēku,
kuram nepieciešama neatliekama medicīniska palīdzība, taču nav iespējams izsaukt vai
gaidīt neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestu. Kad nodarbinātais dodas
komandējuma ar dienesta automašīnu, ir pieļaujams apstāties vai novirzīties no maršruta,
lai ieturētu pusdienas tuvākajā ēdnīcā.
Piemēri: Nodarbinātais neizmanto amata e-pastu personiskai sarakstei, tai skaitā
komerciāla, tiesiska vai cita rakstura lietišķu personisku jautājumu risināšanai. Amata epasta izmantošana šādiem nolūkiem var maldināt sūtījuma saņēmēju par to, ka vēstules
sūtītājs ir pārvaldes iestāde. Nav pieļaujama arī darba fotoaparāta vai planšetdatora
izmantošana personiskām vajadzībām, kā arī darba tālruņa numura norādīšana
personiskām vajadzībām, piemēram, privātā sludinājumā.
10. Nodarbinātais strādā, ievērojot valdības noteiktās politikas mērķus un nostādnes, kā arī
iestādes mērķus.
Ciktāl tas nav pretrunā ar tiesību normām, valsts pārvaldes nodarbinātā pienākums ir
veicināt valdības un iestādes mērķu sasniegšanu. Par ētikas kodeksa pārkāpumu būtu
uzskatāmi iebildumi pret valdības vai iestādes mērķu sasniegšanai nepieciešamām
darbībām tikai tāpēc, ka tās liktu mainīt ierasto darba kārtību vai prasītu papildu pūles
risinājuma meklēšanai.
11. Konflikta situācijās nodarbinātais rīkojas objektīvi, izvērtējot pušu argumentus un mēģinot
rast ātrāku konflikta risinājumu.
Konflikta situācijā ar citu nodarbināto vai citu sabiedrības locekli nodarbinātajam
vienmēr jādod priekšroka tādām rīcībām likumīgo mērķu sasniegšanai, kuras konfliktu
mazina, nevis saasina.
Piemērs: Atbilde ar rupjību uz klienta rupjību konfliktu saasina, bet neveicina mērķa
sasniegšanu. Iespēju robežās nodarbinātais piedāvā tiesiskus problēmu risinājumus vai
informē par iespējām iesniegt sūdzības.
III. Interešu konflikts un dāvanas
12. Pildot amata pienākumus, nodarbinātais rīkojas sabiedrības interesēs. Nodarbinātais atstata
sevi no tādu pienākumu veikšanas, kas varētu ietekmēt viņa paša personiskās intereses un ar
nodarbināto saistītu personu intereses.
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Likums „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” nosaka minimālās
prasības, kuras valsts amatpersonām ir jāievēro attiecībā uz personiskajām interesēm. Tomēr
no interešu konfliktiem vajadzētu izvairīties arī nodarbinātajiem, kuri nav valsts amatpersonas,
un atsevišķos gadījumos būtu vēlams ievērot pat stingrākas prasības, nekā likumā.

Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja publikācija „Interešu konflikta novēršana.
Vadlīnijas valsts civildienesta ierēdņiem” iesaka: „Lai izšķirtos par to, vai konkrētā
gadījumā personiska, mantiska vai nemantiska ieinteresētība var ietekmēt jūsu lēmuma
objektivitāti un nonākt pretrunā ar likumu, apsveriet vismaz sekojošo:





Vai Jūs, Jūsu radinieks vai darījuma partneris var gūt/gūs labumu vai var ciest/
cietīs zaudējumu no jūsu pieņemtā lēmuma? Vai tas iespējams pārredzamā
nākotnē?
Vai esat personiski, profesionāli vai finansiāli saistīts ar personu vai organizāciju,
kuru skars Jūsu lēmums?
Vai ārpus amatpersonas pienākumu pildīšanas esat [pēdējos divos gados]
iesaistījies tā jautājuma risināšanā, par kuru Jums jāpieņem konkrētais lēmums?
Minētais attiecas gan uz pilsoniskās nostājas aktīvu paušanu, gan komercdarbību.
Vai esat saņēmis dāvanu vai kādu citu labumu no personas/organizācijas, par kuru
tiek pieņemts lēmums?”

Ja uz kādu jautājumu nodarbinātais atbild apstiprinoši, viņam vajadzētu atstatīt sevi no
lēmuma pieņemšanas.
Nav iespējams izsmeļoši uzskaitīt visus veidus, kā nodarbinātais var būt saistīts ar citu
personu – fizisku vai juridisku. Saikne var būt personiska (piemēram, faktiskais laulātais,
svainis, draugs, kaimiņš, ar kuru kopā nodarbinātais apsaimnieko privātmāju, biedrība,
kuru nodarbinātais dibinājis), profesionāla (piemēram, bijušais kolēģis, ar kuru
nodarbinātais ilgstoši un ciešā sadarbībā strādājis, biedrība, kurā nodarbinātais agrāk
strādājis) vai finansiāli-saimnieciska (piemēram, nozīmīgs darbinieks uzņēmumā, kurā
nodarbinātajam pieder liels daļu īpatsvars). Ja uz konkrēto situāciju nav attiecināmi
likumā noteiktie ierobežojumi un aizliegumi, ir jāvērtē individuāli, raugoties uz to, vai
saikne ir pietiekami spēcīga, lai varētu tikt apšaubīta nodarbinātā rīcības patstāvība un
objektivitāte. Izvērtējums par to, vai personas ir saistītas šā kodeksa izpratnē, var būt
atkarīgs no situācijas niansēm. Turklāt no svara ir arī, cik ilgs laiks pagājis no laika, kad
šī saikne starp personām pastāvējusi (ja tā nepastāv tagad).
Piemērs: Ja nodarbinātais ir strādājis kā kolēģis ar kādu personu pirms vairākiem
gadiem, to pašu par sevi varētu neuzskatīt par spēcīgu saikni. Savukārt, ja nodarbinātais
un bijušais kolēģis draudzējoties savstarpēji joprojām apmeklē savu bērnu jubileju
svinības, iespējamās šaubas būtu spēcīgākas, un varētu būt nepieciešams atstatīt sevi no
pienākumu veikšanas.
No svara ir arī tas, vai nodarbinātais, pildot pienākumu, var nozīmīgi ietekmēt saistītās
personas stāvokli, vai veicamā darbība ietver darbinieka plašu rīcības brīvību, vai un cik
lielas grūtības būtu saistītas ar nodarbinātā pienākuma izpildes nodošanu citam
nodarbinātajam.
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Piemērs: Pieņemot lēmumu par personas uzvaru publiskā iepirkuma konkursā,
nodarbinātajam parasti ir lielāka rīcības brīvība nekā gadījumā, kad tiek izsniegta,
piemēram, Eiropas veselības apdrošināšanas karte. Pirmajā gadījumā nepieciešamība
atstatīt sevi no pienākumu veikšanas var būt lielāka.
Piemērs: Ar uzraudzībai vai kontrolei pakļautu privātpersonu vajadzētu uzturēt tikai
profesionālas attiecības, ārpus darba pienākumu pildīšanas kopīgi neapmeklējot publiskus
pasākumus, neuzņemot to viesos vai nepieņemot ielūgumus.

13. Nodarbinātais rīkojas tā, lai sabiedrībā nerastos šaubas par to, ka viņa darbību ietekmē paša
personiskās intereses vai ar nodarbināto saistītu personu intereses (šķietams interešu konflikts).
Saskaņā ar publikāciju „Interešu konflikta novēršana. Vadlīnijas valsts civildienesta
ierēdņiem” „šķietams interešu konflikts ir situācija, kad vērotājam no malas, šķiet, ka
amatpersona atrodas interešu konfliktā. Rodas iespaids, ka šī amatpersona nespēs
objektīvi pieņemt kādu lēmumu vai godprātīgi veikt kādu darbu, lai gan faktiski tas tā nav.
Šķietamam interešu konfliktam var būt tādas pašas sekas kā reālam interešu konfliktam.
Tas tāpat var negatīvi ietekmēt uzticību amatpersonai un iestādei.“
Piemērs: „Iestādes darbinieks ir iekļauts darba grupā, kas pieņem lēmumu par kāda
konsultanta izvēli, kur viens no kandidātiem ir viņa bijušais kolēģis vai partijas biedrs. Pat
ja abus situācijā iesaistītos vairs nevieno nekādas personiskas saites, no lēmuma
pieņemšanas arī šajā gadījumā var atturēties, lai neradītu iespaidu, ka tas pieņemts
interešu konflikta situācijā.“
Piemērs: Šķietams interešu konflikts var rasties arī situācijā, kad nodarbinātais pirms
kāda laika no personas ir pieņēmis labumu, kas likuma izpratnē netiek uzskatīts par
dāvanu, piemēram, grāmatu, bet persona tagad iesniegusi dokumentus licences
saņemšanai.
Nodarbinātajam ir jāprot atpazīt šķietamu interešu konfliktu un tādas situācijas jāpārrunā
ar augstāku amatpersonu, koleģiālu institūciju vai citiem kolēģiem. Šādās situācijās
pienākumu veikšana ir jāuztic citam nodarbinātajam. Ja šķietamo interešu konfliktu šādi
novērst nav iespējams (piemēram, ja iestādes vadītājs savu pienākumu uztic kādam citam,
šķietamais interešu konflikts var saglabāties), nodarbinātajam jābūt gatavam publiski
paskaidrot, kā tiek nodrošināta objektivitāte pienākuma izpildē.
14. Nodarbinātais cenšas izvairīties no situācijām, kuras izraisa paaugstinātu reāla interešu
konflikta varbūtību (potenciālu interešu konfliktu).
Saskaņā ar publikāciju „Interešu konflikta novēršana. Vadlīnijas valsts civildienesta
ierēdņiem” „potenciāls interešu konflikts ir situācija, kad privātas intereses konkrētajā
brīdī nav, bet ir ticams, ka nākotnē tās var parādīties saistībā ar amatpersonas
veicamajiem uzdevumiem. Iedomājieties, ka jūsu vadītās iestādes darbs ir atkarīgs no kāda
konkrēta aprīkojuma pieejamības, bet jūsu ģimenes loceklim pieder viens no nedaudzajiem
uzņēmumiem, kas šo aprīkojumu ražo. Ņemot vērā nelielo konkurenci, pastāv liela iespēja,
ka šis uzņēmums piedalīsies jūsu iestādes publiskā iepirkuma procedūrā”.
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Latvijā likums nenosaka pienākumu valsts amatpersonai ziņot par potenciālu interešu
konfliktu vai nepieļaut tāda rašanos. Tomēr būtu vēlams, lai nodarbinātais prastu atpazīt
potenciālu interešu konfliktu un tādu situāciju pārrunātu ar augstāku amatpersonu,
koleģiālu institūciju vai citiem kolēģiem. Ja varbūtība, ka potenciāls interešu konflikts kļūs
par reālu interešu konfliktu, ir ļoti augsta, iespējams, vajadzētu atteikties no kādu
pienākumu pildīšanas vai, ja iespējams, apsvērt iespējas atbrīvoties no attiecīgās
personiskās intereses (piemēram, atteikties no amata savienošanas ar citu amatu, pārdot
kapitālsabiedrības daļas).
15. Nodarbinātais atturas no dāvanu, viesmīlību un citu labumu (tai skaitā ziedu, suvenīru un
reprezentācijas priekšmetu) pieņemšanas visos gadījumos, kad tie klaji pārsniedz
vispārpieņemtās sociālās normas vai citu iemeslu dēļ var radīt šaubas par nodarbinātā darbības
objektivitāti un neitralitāti.
Atsevišķos gadījumos attiecībā uz dāvanu pieņemšanu vajadzētu ievērot stingrākas
prasības nekā noteikts likumā „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu
darbībā”. Tas it īpaši attiecas uz situācijām, kad var tikt apšaubīta nodarbinātā patstāvība
un objektivitāte, piemēram, tāpēc, ka no nodarbinātā lēmuma vai darbības ir atkarīgs vai
no malas var šķist, ka ir atkarīgs, kādas labuma devējam nozīmīgas lietas rezultāts,
piemēram, iepirkuma līguma noslēgšana. Šādos gadījumos pat ziedu, saldumu vai nelielu
suvenīru pieņemšana var būt nevēlama.
Piemērs: Likuma izpratnē par dāvanu nav uzskatāmi ziedi. Vairumā gadījumu parasta
ziedu pušķa pieņemšana ir pieļaujama, savukārt daudzi desmiti rožu pārsniegs sabiedrības
tradīcijās par pieņemtu uzskatāmo apjomu. Pildot amata pienākumus, pārmērīga apjoma
pušķus gandrīz nekad nevajadzētu pieņemt, jo tie drīzāk apliecinātu neizpratni par
korektām attiecībām ar valsts pārvaldes nodarbināto vai pat tiktu apzināti izmantoti
psiholoģiskam spiedienam. Kaut gan dažās situācijās, piemēram, nozīmīgās jubilejās arī
lielāks ziedu pušķis var būt piedienīgs.
Īpašs potenciāls izraisīt interešu konfliktu ir viesmīlībām, kuru pieņemšana var izraisīt
personisku emocionālu saikni, piemēram, ielūguma uz kāzu svinībām pieņemšana nereti
nozīmē, ka nodarbinātais pavadīs laiku ar jaunlaulātajiem un kāzu viesiem neformālā vai
pat familiārā gaisotnē. Šādos gadījumos ir pamats apsvērt ielūguma noraidīšanu vai
atturēšanos no amata darbību veikšanas attiecībā uz ielūdzējiem.
Vajadzētu izvairīties pieņemt dāvanas, viesmīlības un citus labumus, ja to pieņemšanas
rezultātā radīsies ierobežojumi veikt ar amata pienākumu pildīšanu saistītas darbības,
izraisot būtiskus sarežģījumus iestādes darbībai. Korupcijas novēršanas un apkarošanas
biroja publikācijā „Dāvanu pieņemšanas ierobežojumi. Informācija valsts amatpersonām”
norādīts: „Ja rodas aizdomas, ka dāvana var radīt saistības pret dāvinātāju un vēlāk
ietekmēt pienākumu pildīšanu, to nedrīkst pieņemt.”
Ja nepieciešams, vajadzētu veikt pasākumus, lai atvieglotu dāvanu pieņemšanas
ierobežojumu izpildi, piemēram, klientu apkalpošanas zālē redzamā vietā var novietot
uzrakstu vai piktogrammu par dāvanu nepieņemšanu.
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Ja klients atstāj dāvanu un neievēro strikti izteiktu prasību to paņemt atpakaļ,
nodarbinātais pieaicina kolēģus kā lieciniekus un par notikušo ziņo tiešajam vadītājam vai
augstākai amatpersonai, vai koleģiālai institūcijai. Tāpat jārīkojas, ja dāvana saņemta pa
pastu, un turklāt iestādei dāvana ir jānosūta atpakaļ sūtītājam.
IV. Attiecības ar sabiedrību
16. Nodarbinātais ciena visu sabiedrības locekļu tiesības, pienākumus un intereses un nepieļauj
diskriminējošu attieksmi neatkarīgi no viņu dzimuma, vecuma, rases, ādas krāsas, valodas,
reliģiskās pārliecības, politiskajiem vai citiem uzskatiem, sociālās izcelsmes, tautības, izglītības,
sociālā vai mantiskā stāvokļa, nodarbošanās veida, seksuālās orientācijas vai citiem apstākļiem.
Nodarbinātais izmanto visas tiesiskās iespējas sabiedrības un iestādes klientu interešu
aizsardzībai, ciktāl tas nenostāda citus klientus nepamatoti nelabvēlīgākā situācijā.
Dažkārt šā punkta prasību izpilde var prasīt īpašas pūles – pacietīgu atkārtotu
paskaidrojumu sniegšanu un izturēšanos bez augstprātības pret personām, kuras vāji
pārzina valsts valodu vai vāji izprot tiesību normas. Turklāt dažreiz jābūt gatavam darbu
veikt psiholoģiski traucējošos apstākļos (piemēram, ja klients nespēj kontrolēt mazgadīgus
bērnus).
Iestādes ietvaros var būt ieteicams izvērtēt, vai un kādos apstākļos nodarbinātais drīkst dot
priekšroku kādam iestādes klientam (piemēram, izskatīt viņa lietu ārpus kārtas) situācijā,
kad ir nopietns pamats domāt, ka pretimnākšana lielā mērā atvieglos konkrētā klienta
situāciju, savukārt iespējamais kaitējums citu interesēm būs maznozīmīgs.
Piemērs: Ja klients parāda tālsatiksmes transporta biļeti ar drīzu atiešanas laiku un
transporta kustība ir reta vai biļete dārga, nodarbinātajam varētu ļaut to apsvērt kā
pietiekamu pamatu, lai ļautu klientam saņemt neatliekamu pakalpojumu ārpus rindas.
Atbilstoši iespējām konkrētajā situācijā šādu rīcību var būt nepieciešams paskaidrot un
saskaņot ar citiem klientiem.
17. Nodarbinātajam ir tiesības uz sabiedrības locekļu cieņpilnu attieksmi pret sevi.
Lai noteiktā kārtībā ziņotu par notikušo, nodarbinātais aptur klienta apkalpošanu, ja tas
cenšas iebiedēt nodarbināto, rada draudus vai aizskar nodarbinātā godu un cieņu. Kaut
arī šādas rīcības rezultātā klients var nezaudēt savas tiesības vispār saņemt pakalpojumu,
nodarbinātajam nav pienākuma saņemt draudus vai aizskārumu bez sevis aizstāvēšanas
iespējām.
Piemērs: Ja klients cenšas iebiedēt nodarbināto, draud lietot vardarbību vai sabojāt mantu
u.tml. vai aizskar nodarbinātā godu un cieņu, atkarībā no apstākļiem var būt nepieciešams
aicināt klientu ierasties iestādē atkārtoti, ziņot policijai un darba devējam (tiešajam
vadītājam), pieaicināt citus nodarbinātos vai apsardzi, uz laiku slēgt darbavietu vai veikt
citas darbības, lai aizsargātu nodarbināto.
Ja telefonsarunā sabiedrības loceklis nekonstruktīvi un ilgstoši pauž negatīvas emocijas
vai neatlaidīgi cenšas panākt tādu jautājumu risināšanu, kas nav konkrētā nodarbinātā
kompetencē, nodarbinātais iespēju robežās iesaka konstruktīvus situācijas risinājumus,
pieklājīgi paskaidro, ka saruna jāpārtrauc, un to pārtrauc.
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18. Nodarbinātais ievēro atklātību un sniedz patiesu un pilnīgu informāciju sabiedrībai.
Atbilstoši savai kompetencei nodarbinātais pēc savas iniciatīvas vai pieprasījuma publisko
un sniedz informāciju privātpersonām un sabiedrībai visos gadījumos, kad normatīvie akti
nenosaka citādi.
Saziņā ar sabiedrību nav attaisnojama melošana vai apzināta svarīgas informācijas
noklusēšana. Iestādes vai sava kā nodarbinātā tēla veicināšana ar melu palīdzību ir
neētiska, turklāt bieži vien tā ir neefektīva, jo negodīgumu runā bieži var nojaust un
patiesība var atklāties, kā rezultātā tēlam būs nodarīt dubults kaitējums – sākotnēji
slēpjamajai informācijai būs pievienojusies atskārsme, ka iestādes nodarbinātais melo.
19. Nodarbinātā tiesības paust personisko viedokli par jautājumiem, kas saistīti ar tā darbu un
valsts pārvaldi vispār, ir aizsargātas vārda brīvības ietvaros. Tomēr nodarbinātajam jāievēro
lojalitāte pret valsts pārvaldes principiem un iestādes mērķiem, kā arī likumā noteiktie
informācijas izpaušanas ierobežojumi. Paužot personisko viedokli, vienmēr jāuzsver, ka teiktais
nav iestādes oficiālais viedoklis. Augstāka amatpersona nedrīkst noteikt absolūtu aizliegumu
zemākam nodarbinātajam publiski paust personisko viedokli par darba jautājumiem, taču var
pastāvēt konkrēti un pamatoti ierobežojumi.
Iestādes oficiālā viedokļa paušanas kārtību nav nepieciešams aplūkot ētikas kodeksā, jo to
regulē normatīvie akti. Papildus oficiālajiem viedokļiem pastāv leģitīma sabiedrības
interese dzirdēt valsts pārvaldes nodarbināto kā profesionāļu viedokļus par dažādiem viņu
kompetencē esošiem jautājumiem un valsts pārvaldi kopumā, tādējādi bagātinot
sabiedriskās diskusijas un veicinot valsts pārvaldes un plašākas sabiedrības savstarpējo
sapratni un uzticību.
Nodarbinātā paustajiem personiskajiem viedokļiem jābalstās pārbaudītā informācijā un
jāatbilst nodarbinātā profesionālajai kompetencei. Viedokļiem jābūt līdzsvarotiem un
paustiem cieņpilnā veidā, sargājot uzticību nodarbinātā spējai strādāt savas iestādes
mērķu sasniegšanai vai valsts pārvaldes funkciju izpildei kopumā.
Paužot personisko viedokli, ir principiāli svarīgi nepārprotami uzsvērt, ka teiktais nav
iestādes oficiālais viedoklis, jo pretējā gadījumā valstij var iestāties atbildība par paustā
viedokļa sekām. Ja ir risks, ka paustais tiks publiskots bez norādes, ka tas nav oficiālais
viedoklis, vajadzētu apsvērt atturēšanos no viedokļa paušanas. Šāda norāde ir ļoti svarīga
arī gadījumos, kad nodarbinātais pauž personisko viedokli par citas iestādes kompetencē
esošiem jautājumiem.
Ja nodarbinātā personiskais viedoklis ietver kritisku vērtējumu, to vajadzētu paust publiski
tikai gadījumos, kad tas ir sabiedrības interesēs un nepieciešams svarīgu iemeslu dēļ. Šāds
gadījums var būt arī tad, kad nodarbinātais līdztekus aizstāv savas leģitīmās intereses,
piemēram, sastopoties ar vadītāja prasību rīkoties prettiesiski vai neētiski.
Pirms kritiska viedokļa publiskas izteikšanas jāizvērtē iespējas novērst negatīvi vērtējamos
apstākļus pārvaldes iekšienē, piemēram, runājot ar iestādes vadītāju vai vēršoties
kontroles institūcijā.
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20. Veicot amata pienākumus, nodarbinātais neiesaistās priekšvēlēšanu aģitācijā.
Laikā, kad nodarbinātais pilda amata pienākumus, viņš neiesaistās nekādās ar
priekšvēlēšanu aģitāciju saistītās darbībās. Ja nodarbinātā pienākumos ietilpst atbalsta
sniegšana politiskai amatpersonai vai nodarbinātajam, kurš ir deputāta kandidāts, viņš to
dara tikai tiktāl, cik tas nepieciešams attiecīgās personas amata pienākumu pildīšanai.
Piemērs: Ministrijas vai tās padotības iestādes ierēdņi var iesaistīties ministrijas
sagatavota informācijas materiāla izplatīšanā, taču viņi nedrīkst veicināt kādas partijas
vai citas privātpersonas izdota aģitācijas materiāla izplatīšanu, pat ja materiālā
atspoguļota informācija saistībā ar attiecīgo ministru. Viņi nedrīkst arī traucēt šādu
materiālu izplatīšanu, ja tā notiek saskaņā ar normatīvajiem aktiem.
V. Attiecības ar lobētājiem
21. Attiecībās ar lobētājiem nodarbinātais noskaidro lobētāju un personu, kuras tie pārstāv,
identitāti.
Lobētājs ir privātpersona, kas savās interesēs vai citu privātpersonu interesēs par atlīdzību
vai bez tās apzināti veic saziņu ar publiskās varas institūcijas pārstāvi nolūkā ietekmēt
publiskās varas institūcijas pārstāvja rīcību tādu dokumentu kā, piemēram, normatīvo
aktu, attīstības plānošanas dokumentu, informatīvo ziņojumu un to projektu ierosināšanas,
izstrādes, saskaņošanas, pieņemšanas vai izsludināšanas procesā.
Neatkarīgi no tā, vai iestādē ir apstiprināta kārtība attiecībām ar lobētājiem,
nodarbinātajam jānoskaidro, kas ir persona, ar kuru viņš sarunājas, un kādu citu personu
intereses tā pārstāv.
Piemērs: Visvienkāršākais risinājums ir nodarbinātajam šos jautājumus skaidri uzdot
sarunas sākumā un ierakstīt tikšanās protokolā vai nodarbinātā elektroniskajā kalendārā,
ja tāds ir.
22. Ja vienam lobētājam tikusi nodrošināta iespēja tikties ar lēmuma pieņēmējiem un
sagatavotājiem, nodarbinātais nodrošina visiem ieinteresētajiem lobētājiem iespēju tikties.
Nodarbinātajam jānodrošina visiem lobētājiem vienlīdzīgas iespējas saņemt nepieciešamo
informāciju.
Attiecībās ar lobētājiem nodarbinātais izvairās arī radīt iespaidu par iespējām nodrošināt
īpašu piekļuvi citām amatpersonām vai arī ietekmēt to lēmumus. Nodarbinātajam var šķist,
ka viens lobētājs sniedz daudz vērtīgāku informāciju nekā cits, vai arī atsevišķu lobētāju
viedoklis var šķist pieņemamāks nekā citi. Tomēr nedrīkst rasties situācija, kad viens
lobētājs vispār negūst piekļuvi nodarbinātajam, kurš ir pieejams citiem lobētājiem
konkrētajā jautājumā, tikai tāpēc, ka šā lobētāja sniegtā informācija nodarbinātajam šķiet
mazsvarīga vai viedoklis nepieņemams.
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23. Pieņemot lēmumus vai veicot citas amata darbības, nodarbinātais atbilstoši situācijai
nodrošina sabiedrības līdzdalības iespējas un ņem vērā visas sabiedrības intereses, ne tikai tās,
kuras aizstāv lobētājs.
Nozīmīgu lēmumu vai darbību gatavošanas laikā var rasties situācijas, kad dažu skarto
sabiedrības grupu intereses aizstāv lobētāji, savukārt citu grupu interešu aizstāvībai
lobētāju nav. Šādos gadījumos nodarbinātajam jāizvērtē likumā noteiktās iespējas iesaistīt
sabiedrības pārstāvjus, kuri kopumā sniegtu pilnu priekšstatu par skartajām interesēm un
jautājuma izlemšanai nepieciešamo informāciju.
24. Nodarbinātais atklāj, ar kādiem lobētājiem notikusi saziņa, visos gadījumos, kad to prasa
normatīvie akti, un visās citās situācijās, kur tas ir iederīgi un atļauts saskaņā ar normatīvajiem
aktiem.
Iestādei ir pienākums publiskot informāciju par lobētājiem, ar kuriem ir notikušas
konsultācijas vai no kuriem ir saņemta informācija.
Attiecības ar lobētājiem ir jautājums, kurā jāievēro pilnīga atklātība. Atbildot uz mediju
jautājumiem, nodarbinātajam būtu jāsniedz pilna informācija par to, ar kādiem lobētājiem
un kādos jautājumos viņš kontaktējis, ciktāl informācijas sniegšanu neierobežo likums
(piemēram, Iesniegumu likums).
25. Nodarbinātais nepieņem no lobētāja vai personas, kas algo lobētāju, dāvanas, viesmīlības vai
citus labumus savām, radinieku, citu ģimenes (mājsaimniecības) locekļu, draugu vai citu ar
nodarbināto saistītu personu vajadzībām.
Var rasties situācijas, kad lobētāji piedāvā dāvanas, viesmīlības vai citus labumus nevis
lobējamajam nodarbinātajam, bet gan tieši nodarbinātā radiniekam vai citai ar
nodarbināto saistītai personai. Tās ir sarežģītas situācijas, jo no vienas puses ar
nodarbināto saistītai personai nav tiesiska pienākuma no šādiem labumiem atteikties, bet
no otras puses šādu labumu piedāvāšana var būt veids, kā netieši izdarīt psiholoģisko
spiedienu un mēģināt izraisīt nodarbinātajā pateicības jūtas vai pat apzinātu vēlmi
lobētājam izdabāt. Turklāt ziņas par šādu labumu pieņemšanu var iedragāt uzticību
nodarbinātā patstāvībai un objektivitātei.
Pirmais solis visās šādās situācijās būtu nodarbinātajam pārrunāt radušos situāciju ar
attiecīgo saistīto personu. Izvērtējot situāciju, jāņem vērā dažādi apstākļi.
Piemēri: Daži no kritērijiem, kuri būtu jāņem vērā, izvērtējot situāciju:





Situācija visticamāk nebūs problemātiska, ja lobētājs regulāri sniedzis atbalstu
nodarbinātā radinieka vadītajai organizācijai jau vairākus gadus pirms
aktualizējies lobējamais jautājums. Savukārt problēma būs nozīmīgāka, ja atbalsts
sniegts tikai tad, kad lobējamais jautājums aktualizējies.
Problēma būs nozīmīgāka, ja lobēšana notikusi necaurskatāmi un atšķirīgu
interešu pārstāvjiem var rasties sajūta, ka viņi nav pietiekami iesaistīti.
Problēma būs īpaši nozīmīga, ja lobētāja sniegtais labums ir grūti izskaidrojams
pastāvošo sociālo normu ietvaros. Liela uzņēmuma ziedojums skolai, kurā mācās
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nodarbinātā radinieks, ir kopumā mazāk problemātisks nekā dārgu mācību
apmaksa nodarbinātā radiniekam tieši, it īpaši, ja tā nav piešķirta konkursa vai
kādas citas atklātas procedūras ceļā.
Nodarbinātajam vajadzētu mudināt radiniekus un citas personas, ar kurām viņš ir saistīts,
nepieņemt labumus no lobētāja vai personas, kas algo lobētāju, ja, ņemot vērā apstākļus,
tas var radīt šaubas par nodarbinātā darbības objektivitāti un neitralitāti.
VI. Attiecības ar citiem nodarbinātajiem
26. Nodarbinātajam jāveido labas attiecības ar kolēģiem, jāuzklausa un, profesionāli izvērtējot,
jāņem vērā viņu viedokļi, jācenšas izprast viņu rīcības cēloņus. Nodarbināto savstarpējās
attiecībās jāievēro cieņa. Nav pieņemama goda un cieņas aizskaršana un augstprātība.
Jārespektē citu nodarbināto reliģiskā pārliecība, politiskie uzskati, paaudžu, kultūras,
reģionālās un citas īpatnības, kuras netraucē amata pienākumu pildīšanai. Nodarbināto
savstarpējās attiecībās ir nepieņemama jebkāda pazemošana vai tīši aizvainojoša darbība.
Piemērs: Dažādu paaudžu vai no dažādām vidēm nākušiem cilvēkiem var atšķirties uzskati
par to, cik neformāls saziņas stils ir pieņemams kolēģu vidē. Cieņpilnas un konstruktīvas
darba vides labad formāla stila saziņas piekritējam būtu jāatceras, ka pat zināma
familiaritāte saskarsmē pati par sevi nenozīmē necieņu vai vēlmi aizvainot, savukārt
neformāla stila saziņas piekritējam būtu paškritiski jāpiedomā, vai viņa izteiksme nevar
izraisīt negatīvu psiholoģisku reakciju.
27. Nodarbinātais sadarbojas ar kolēģiem kopīgo mērķu sasniegšanai. Nodarbinātais sniedz
patiesu un pilnīgu informāciju un palīdz citiem nodarbinātajiem.
Nodarbinātais nedrīkst izmantot ļaunprātīgi citu nodarbināto pieredzes trūkumu,
nezināšanu, kļūdas un iespēju robežās pēc savas iniciatīvas palīdz nepieļaut kļūdas.
Nodarbinātais izmanto savas zināšanas un prasmes, lai bez īpaša mudinājuma palīdzētu
iestādes vadībai un citiem nodarbinātajiem sasniegt iestādes mērķus.
28. Nodarbinātais neizmanto personiskās attiecības un neļaujas personisko attiecību ietekmei
valsts pārvaldes ietvaros, lai panāktu, nodrošinātu, sniegtu vai kavētu atbalstu vai sadarbību starp
iestādēm tādā veidā, kā tas netiktu darīts bez šādām personiskajām attiecībām.
Daudzos gadījumos darba uzdevuma sekmīgai paveikšanai ir nepieciešama informācija,
atbalsts vai citāda sadarbības ar citām valsts institūcijām. Ja nodarbinātais personiski
pazīst nodarbināto citā iestādē, neformāls telefona zvans vai kopīgas pusdienas var šķist
ērts paņēmiens sadarbības paātrināšanai vai pastiprināšanai. Ētikas kodeksa mērķis nav
izskaust draudzīgas personiskas attiecības vai neformālas saziņas nozīmi starp dažādu
iestāžu nodarbinātajiem. Tomēr it īpaši nodarbinātajam, no kura ir atkarīga sadarbības
nodrošināšana, ir svarīgi rūpēties, lai visos līdzīgos gadījumos sadarbība tiktu nodrošināta
līdzīgā laikā un apmērā.
Piemēri: Iestāžu savstarpējā sarakstē atbildes sniegšanas ātrums nedrīkst būt atkarīgs no
personiskajām attiecībām starp iestāžu darbiniekiem. Plānojot kontroles pasākumus, ir
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nepieņemami iepriekš brīdināt kontrolējamās iestādes nodarbināto, ar kuru ir draudzīgas
attiecības, ja tas nav paredzēts normatīvajos aktos.
29. Nodarbinātais cenšas novērst prettiesisku vai neētisku rīcību un nepieļauj tādas rīcības
slēpšanu, noklusēšanu vai atbalstīšanu.
Nodarbinātajiem it īpaši struktūrvienību un iestāžu vadītājiem vajadzētu veicināt apziņu,
ka pieklājīga un cieņpilna mutiska norāde uz mazsvarīgu ētikas normu pārkāpumu vai
rīcību, kas varētu būt neētiska, nav apvainojums vai uzbrukums, bet gan palīdzība kopīgu
mērķu sasniegšanai.
Nozīmīgāku pārkāpumu gadījumā nodarbinātais nedrīkst kavēties pildīt pienākumus ziņot
un izmantot iespējas ziņot, kādas ir noteiktas normatīvajos aktos.
VII. Papildu noteikumi vadītājiem
30. Iestādes vai struktūrvienības vadītājs rīcībā un vārdos apliecina ētikas principu ievērošanas
nozīmību.
Vadītājs vienmēr rīkojas saskaņā ar tām prasībām, kuras pats izvirza padotajiem.
31. Vadītājs neizrāda īpašu personisku labvēlību vai nelabvēlību atsevišķiem nodarbinātajiem.
Vadītājs neizrāda augstprātību un organizācijas ietvaros mudina visus nodarbinātos izteikt
personisko viedokli par darba jautājumiem. Kritiku par konkrēta nodarbinātā darbu
vajadzētu izteikt individuāli. Pozitīvu vērtējumu pieļaujams izteikt arī citu nodarbināto
klātbūtnē, taču tas jādara tā, lai būtu skaidrs vērtējuma objektīvais pamatojums.
32. Vadītājs skaidri formulē prasības, aizstāv nodarbināto tiesības un vajadzības gadījumā
nodrošina nepieciešamo aizsardzību.
Gadījumos, kad nodarbinātais izmantojis tiesības ziņot par pārkāpumu, iestādes vai
struktūrvienības vadītājs (vai persona, kurai institūcijas vadītājs uzdevis pildīt interešu
konflikta un korupcijas novēršanas pienākumus) dara visu nepieciešamo, lai netiktu
izpausta informācija par to, kurš nodarbinātais ziņojis par pārkāpumu, un bez objektīva
iemesla šim nodarbinātajam netiktu radītas tiešas vai netiešas nelabvēlīgas sekas.
VIII. Noteikumi ārpus darba
33. Ārpus amata pienākumu pildīšanas nodarbinātais neveic darbības, kuras grauj iestādes vai
valsts pārvaldes prestižu un labo tēlu vai būtiski apdraud uzticību nodarbinātā spējai strādāt
savas iestādes mērķu sasniegšanai vai valsts pārvaldes funkciju izpildei kopumā. Apzinoties
valsts pārvaldes un tās darbinieku atrašanos pastiprinātas sabiedrības uzmanības lokā,
nodarbinātais arī ārpus darba īpaši rūpīgi ievēro likumu normas.
Svarīgi būtu neiesaistīties darbībās, kuras tikumības apsvērumu dēļ varētu izraisīt šaubas
par nodarbinātā atbilstību amatam valsts pārvaldē vai radītu iespaidu, ka personiskās
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pārliecības dēļ nodarbinātajam var būt grūti ar pilnu atdevi strādāt iestādes mērķu
sasniegšanai vai valsts pārvaldes funkciju izpildei kopumā.
Piemērs: Tikumības apsvērumu dēļ nodarbinātais nedrīkstētu piedalīties pornogrāfisku
priekšnesumu izpildīšanā publiskā vietā, kā arī fotografēties vai filmēties pornogrāfiska
rakstura materiāliem, kuri paredzēti izplatīšanai.
Ar amata pienākumu pildīšanu nesavienojama varētu būt pastāvīga, aktīva un redzama
sabiedriskā darbība, kuras mērķi ir diametrāli pretēji iestādes mērķiem. Dažos gadījumos
nesavienojamība ar iestādes mērķiem var būt tik krasa, ka jebkāds atbalsts kādam
konkrētam politiskam mērķim vai notikumam ir nepieņemams. Likumīga sabiedriskā
darbība, kas vērsta pret esošajiem politikas mērķiem citu pārvaldes iestāžu atbildības
jomā, ir pārsvarā pieļaujama, taču arī jāievēro nepieciešamība saglabāt uzticību
nodarbinātā spējai strādāt valsts pārvaldes funkciju izpildei kopumā un jādara viss
nepieciešamais, lai sabiedrisko darbību nevarētu sajaukt ar amata darbību.
Piemērs: Ja nodarbinātais darbojas kādas jomas starpinstitūciju darba grupā, no
sabiedriskās aktivitātes pret noteiktiem politikas mērķiem šajā jomā vajadzētu atturēties, jo
būtu grūti nodrošināt, lai sabiedrisko darbību nevarētu uztvert kā amata darbību.
Piemērs: Kontrolējošas institūcijas nodarbinātajam nevajadzētu kļūt par redzamu
sabiedrisku aktīvistu kustībā, kuras mērķis ir atcelt rīcībpolitiku, uz kuras pamata šāda
kontrolējošā darbība vispār ir nepieciešama, it īpaši ja runa ir par sabiedrībā ideoloģiski
jūtīgu jautājumu. Piemēram, nodarbinātajam, kura pienākums ir Valsts valodas likuma
īstenošana, nevajadzētu būt redzamam aktīvistam kustībā, kuras mērķis ir otras valsts
valodas noteikšana Latvijā.
Piemērs: Aizsardzības sektorā nodarbinātais nedrīkstētu nekādā veidā, tai skaitā
sociālajos tīklos, publiski atbalstīt Krimas okupāciju un aneksiju.
Ņemot vērā nepieciešamību sargāt nodarbinātā tiesības uz privāto dzīvi, šie aizliegumi
būtu attiecināmi tikai uz darbībām, kas ir klaji nesavietojamas ar amatu valsts pārvaldē un
norisinājušās tagadnē vai nesenā laikā. Šie noteikumi attiecas arī uz informācijas
izvietošanu sociālajos tīklos.
Nodarbinātais neatsaucas uz savu darbavietu, lai īstenotu savas intereses ar amata
pienākumu pildīšanu nesaistītās situācijās.
IX. Kodeksa normu pārkāpumu izskatīšana un citi jautājumi
34. Iestādes ētikas komisija uz iesnieguma, sūdzības pamata vai pēc savas iniciatīvas izskata
iespējamos iestādes nodarbināto pieļautos šā ētikas kodeksa vai iestādes ētikas kodeksa normu
pārkāpumus.
35. Ētikas komisija konstatē ētikas kodeksa normu pārkāpumu vai arī pārkāpuma neesamību
motivētā lēmumā. Ētikas komisija iesniedz lēmumu nodarbinātajam, kura rīcība izskatīta, un
iestādes vadītājam, kā arī nosūta lēmumu iesnieguma vai sūdzības iesniedzējam. Gadījumā, ja
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pārkāpumu pieļāvis iestādes vadītājs, lēmumu iesniedz augstākai amatpersonai vai koleģiālai
institūcijai.
36. Ētikas komisijas lēmums ietver situācijas aprakstu, analīzi par to, kuras ētikas normas ir
piemērojamas situācijai un kādas sekas izraisījusi nodarbinātā rīcība, un rezolutīvo daļu.
Neatkarīgi no tā, vai konstatēts pārkāpums, lēmumā var iekļaut arī komisijas motivētu viedokli
par to, ka nodarbinātais nav ievērojis no kodeksa izrietošos vēlamās rīcības principus un tas
komisijas ieskatā kaitējis valsts pārvaldes vērtību uzturēšanai.
37. Rezolutīvajā daļā ētikas komisija var iekļaut ieteikumus, ko nodarbinātajam vajadzētu darīt,
lai mazinātu pieļautā pārkāpuma vai vēlamajiem principiem neatbilstošās rīcības sekas, un kā
rīkoties nākotnē līdzīgā situācijā.
Ieteikumos ētikas komisija var aicināt nodarbināto atvainoties, atbrīvoties no kādas
personiskās intereses (piemēram, atteikties no amata savienošanas ar citu amatu, pārdot
kapitālsabiedrības daļas), apmeklēt ētikas mācību kursu vai veikt citas darbības. Ētikas
komisija var ieteikt arī publicēt paziņojumu, kas izskaidro notikušo.
38. Ētikas komisijas lēmumi tiek publicēti iestādes intranetā un mājaslapā, neiekļaujot datus, kas
ļauj identificēt fiziskās personas.
39. Ja nodarbinātā rīcībā ētikas komisija saskata pirmsšķietamu pamatu disciplinārsoda
piemērošanai, ētikas komisija sagatavo motivētu ierosinājumu veikt dienesta pārbaudi vai
ierosināt disciplinārlietu par konstatēto rīcību un nosūta to amatpersonai vai iestādei, kurai ir
tiesības veikt dienesta pārbaudi vai pret nodarbināto ierosināt disciplinārlietu.
40. Ja nodarbinātais šaubās par to, kā pareizi rīkoties saskaņā ar ētikas kodeksu, viņam ir tiesības
vērsties ētikas komisijā un saņemt motivētu ieteikumu.
41. Ir uzskatāms, ka nodarbinātais nav pārkāpis ētikas kodeksa normas, ja šaubu gadījumā pirms
kādas darbības viņš sniedzis ētikas komisijai visu nozīmīgo informāciju un rīkojies saskaņā ar
saņemto ieteikumu.
42. Ir aizliegts izpaust ziņas par to, kurš nodarbinātais vērsies, lai saņemtu ieteikumu. Ētikas
komisija ieteikumus, kuri skar Valsts pārvaldes nodarbinātā ētikas kodeksa normu piemērošanas
jautājumus, bez fiziskas personas datiem nosūta Valsts kancelejai.
43. Valsts kanceleja reizi gadā publicē ētikas kodeksa ieviešanas labās prakses apkopojumu,
neiekļaujot datus, kas ļauj identificēt fiziskās personas.
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