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Par Daugavpils pils tas pašvald bas darbinieku  
un amatpersonu tikas kodeksu 

Pamatojoties uz Daugavpils domes 2005.gada 11.augusta saistošo noteikumu Nr.5 “Daugavpils 
valstspils tas pašvaldības nolikums” 18.1., 18.3. un 18.15.apakšpunktu, ņemot v r  Ministru kabineta 

2017.gada 17.oktobra noteikumos Nr.630 “Noteikumi par iekš j s kontroles sist mas pamatprasīb m 
korupcijas un interešu konflikta riska nov ršanai publiskas personas institūcij ”  7.4. apakšpunktu un 
Korupcijas nov ršanas un apkarošanas biroja 2018.gada 31.janv ra vadlīnij s par iekš j s kontroles 
sist mas pamatprasīb m korupcijas un interešu konflikta riska nov ršanai publiskas personas 
institūcij  noteikto: 

1. Apstiprinu Daugavpils pils tas pašvaldības darbinieku un amatpersonu tikas kodeksu 
(turpm k – tikas kodekss, pielikums). 

2. Uzdodu Daugavpils pils tas pašvaldības Person la speci listei pret parakstu iepazīstin t 
Daugavpils pils tas pašvaldības darbiniekus un amatpersonas ar tikas kodeksu.  

Pielikum : Daugavpils pils tas pašvaldības darbinieku un amatpersonu tikas kodekss. 

 

 

Daugavpils pils tas pašvaldības izpilddirektore     S.Šņepste  
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APSTIPRIN TS 

ar Daugavpils pils tas pašvaldības izpilddirektores 

2022.gada rīkojumu Nr.87e 

 

Daugavpils pils tas pašvald bas darbinieku un amatpersonu 

tikas kodekss 

I. Vispār gie jautājumi 

1. Daugavpils pils tas pašvaldības (turpm k - Pašvaldība) tikas kodekss (turpm k - kodekss) 

nosaka Pašvaldības darbinieku un amatpersonu (turpm k - darbinieks) profesion l s tikas un 
uzvedības pamatprincipus, kas j iev ro attieksm  pret darbu, savstarp j  saskarsm , k  arī 
attiecīb s ar cit m institūcij m un sabiedrību. 

2. Kodeksa uzdevumi ir: 

2.1. veicin t darbinieka likumīgu un godpr tīgu darbību sabiedrības interes s; 
2.2. nov rst jebk das personiskas ieinteres tības ietekmi uz l mumu pieņemšanu; 
2.3. veicin t profesion lu, lietišķu komunik ciju un cieņpilnas attiecības darbinieku savstarp j  
saskarsm , k  arī komunik cij  un sadarbīb  ar cit m institūcij m, iedzīvot jiem. 

3. Kodekss ir Pašvaldības darba organiz cijas sast vdaļa, kas ir vienlīdz saistošs visiem 
Pašvaldības darbiniekiem. 

4. Situ cij s, kas nav min tas šaj  kodeks , darbinieks rīkojas saskaņ  ar sabiedrīb  pieņemtaj m 
visp r j m uzvedības un tikas norm m. 

II. Darbinieka profesionālās tikas pamatprincipi 

5. Darbinieks, pildot amata pien kumus, k  arī ikdien , iev ro š dus profesion l s tikas 
pamatprincipus: 

5.1. taisnīgums, godīgums, objektivitāte un neatkarība: 
5.1.1. darbinieks pilda amata pien kumus un izmanto viņam piešķirt s tiesības tikai 

saskaņ  ar normatīvajiem aktiem; 
5.1.2. argument jot savu viedokli, veicot savus amata pien kumus un savas kompetences 

ietvaros pieņemot l mumus, darbinieks balst s uz objektīvu un p rbaudītu 
inform ciju, pamatojoties uz iegūtajiem faktiem un pier dījumiem; 

5.1.3. darbinieks godpr tīgi izturas pret saviem amata pien kumiem un attiecīgi rīkojas 
ikvien  gadījum , kur saskat mas negodpr tīgas rīcības pazīmes; 

5.1.4. darbinieks savus amata pien kumus pilda, neizmantojot amata st vokļa priekšrocības 
un varu personīg  labuma gūšanai sev vai citai personai, norobežojoties no 
personīgaj m un citu personu interes m; 

5.1.5. darbinieks neiesaist s darbīb  vai pas kum , kas var radīt šaubas par viņa 
godpr tību, objektivit ti un neatkarību; 

5.1.6. darbinieks ir patst vīgs un neatkarīgs savu pien kumu izpild , rīkojas godpr tīgi, 
vienīgi sabiedrības interes s, norobežojas no r j s ietekmes (citu personu, politisku, 
reliģisku vai soci lu grupu interes m, kuras ir pretrun  ar viet j s sabiedrības kopīgo 
labumu, pakļaušan s sabiedrības protestiem vai bail m no kritikas), neizmantojot 
savas amata priekšrocības, varu un Pašvaldības resursus politisko vai priv to interešu 
risin šanai, personīg  labuma vai citu personu savtīgu labumu gūšanai; 

5.2. atklātība un lojalitāte: 
5.2.1. darbiniekam ir pien kums nekav t ofici l s inform cijas, ko var vai vajag izpaust, 

non kšanu atkl tīb , to sniedzot patiesu, nesagrozītu; 



 

5.2.2. darbinieks drīkst izpaust inform ciju tikai saskaņ  ar normatīvo aktu prasīb m par t s 
atkl tību vai konfidencialit ti;  

5.2.3. darbinieks nesniedz nepatiesu, maldinošu vai nep rbaudītu inform ciju; 
5.2.4. paužot personisko viedokli, darbiniekam j uzsver, ka teiktais nav iest des ofici lais 

viedoklis; 

5.2.5. darbinieks apzin s, ka viņa rīcīb  esoš  inform cija paredz ta vienīgi Pašvaldības 
darba nodrošin šanai, t p c inform ciju, kas viņam kļuvusi zin ma, pildot darba vai 
amata pien kumus, nedrīkst prettiesiski izpaust vai izmantot m rķiem, kas nav 
saistīti ar amata pien kumu veikšanu vai konkr tu darba uzdevumu pildīšanu; 

5.2.6. darbinieks savos izteikumos ir loj ls Pašvaldībai un sabiedrībai. Paužot viedokli 
plašsaziņas līdzekļiem, kas saistīts ar Pašvaldības funkciju īstenošanu (izņemot 
informatīva rakstura inform cijas sniegšanu), darbinieks inform  par to 
augst kst vošu amatpersonu; 

5.2.7. darbinieks ar savu attieksmi, v rdiem un uzvedību ir atbildīgs par Pašvaldības t lu un 
reput ciju sabiedrīb . 

5.3. atbildīgums un profesionalitāte: 
5.3.1. amata pien kumus darbinieks veic ar augstu atbildības sajūtu, ir ieinteres ts 

pien kumu kvalitatīv  izpild , izmantojot savas zin šanas, prasmes, iemaņas un 
darba pieredzi, lai sasniegtu profesion li visaugst ko rezult tu, uzņemoties atbildību 
par pieņemtajiem l mumiem un savu rīcību; 

5.3.2. darbinieks izmanto darba laiku intensīvi un lietderīgi; 
5.3.3. darbinieks izturas vienlīdzīgi pret visiem sabiedrības locekļiem, neizr dot nevienam 

īpašu labv lību un nepieļaujot nek das privil ģijas un izņ mumus, ja tie nav 
paredz ti normatīvajos aktos; 

5.3.4. darbinieks neiesaist s darbīb  vai pas kum , kas var mazin t viņa godpr tību, 
objektivit ti un neatkarību, vai mazin t Pašvaldības reput ciju; 

5.3.5. darbinieki savstarp j s probl msitu cijas risina konstruktīv  dialoga ceļ . 

III. Darbinieka uzved bas pamatprincipi 

6. Saskarsm  ar kol ģiem, iedzīvot jiem, valsts un pašvaldību amatperson m, k  arī cit m 
person m darbinieks izturas ar cieņu un toleranci, apzinoties viņu tiesības un pien kumus, 
respekt jot citu uzskatus un ikviena likumisk s intereses. Darbinieks ir laipns un piekl jīgs, 
nelieto aizvainojošus izteicienus, neaizskar personas godu un nepazemo viņu, neizturas ciniski 
pret viņa v lm m un vajadzīb m, uzskatiem un p rliecību. 

7. Darbinieks izvair s no augstpr tīgas un autorit ras rīcības, uzklausa citu viedokli, izv rt  
iesp jas to izmantot sabiedrības interes s, iev ro demokr tijas normas un koleģialit tes 
principus. 

8. Darbinieks ir atsaucīgs un izpalīdzīgs, sadarbojas ar kol ģiem, sniedzot un saņemot 
nepieciešamo palīdzību profesion lo pien kumu izpild , un ļaunpr tīgi neizmanto kol ģu 
uztic šanos. 

9. Atbildot uz korespondenci (taj  skait  elektronisk  pasta v stul m) vai telefona zvaniem, 
darbinieks ir izpalīdzīgs un savas kompetences ietvaros atbild uz uzdotajiem jaut jumiem. Ja 
darbinieks nevar atbild t uz uzdotajiem jaut jumiem, viņam ir j nor da cits darbinieks vai 
institūcija, kam ir kompetence attiecīg  jaut juma risin šan . 

10. Darbinieks konflikta situ cij s rīkojas objektīvi, sp j būt savaldīgs un iecietīgs, izv rt jot pušu 
argumentus, vienm r m ģina rast loģisku un konstruktīvu konflikta risin jumu un aktīvi veicina 
saskaņu kolektīv .  
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11. Darbinieks atzīst ne tisku vai kļūdainu rīcību, atvainojoties par to un, ja tas ir iesp jams, labojot 
savas rīcības sekas. 

12. rpus darba laika darbinieks izv las t du uzvedības stilu, kas atbilst visp rpieņemtaj m 
uzvedības norm m sabiedrīb  un nerada šaubas par viņa sp j m godpr tīgi, objektīvi un 
profesion li veikt savus amata pien kumus. 

13. Vienlaikus atrodoties darba attiecīb s ar citu darba dev ju, darbinieks iev ro šaj  kodeks  
noteiktos pamatprincipus un normas. 

IV. R c ba interešu konflikta situācijā, attieksme pret dāvanām un viesm l bas 
piedāvājumiem 

14. Darbinieks ir inform ts par normatīvo aktu prasīb m interešu konflikta jaut jumos, p rzina 
iesp jam s riska jomas, kur s š di konflikti var rasties. 

15. Darbinieks nepieļauj interešu konflikta veidošan s iesp jamību un izvair s no situ cij m, kas 
sabiedrīb  var radīt aizdomas par š da konflikta past v šanu vai iesp jamību, atsak s no savu 
pien kumu veikšanas vai valsts amatpersonas amata savienošanas visos gadījumos, kad tisku 
apsv rumu d ļ var tu tikt apšaubīta darbinieka darbības objektivit te un neitralit te. 

16. Darbinieks atsak s no t du pien kumu veikšanas un l mumu pieņemšanas, kas saistīti ar sav m, 
savas ģimenes un citu radinieku, darījumu vai politisko partneru  personiskaj m vai 
mantiskaj m interes m. 

17. Par situ ciju, kur  darbiniekam, pildot amata pien kumus, j pieņem l mums vai j piedal s 
l muma pieņemšan , vai j veic citas ar ieņemamo amatu saistītas darbības, kas var ietekm t 
(vai radīt iespaidu par š du ietekmi) darbinieka, t  radinieku, politisko vai darījumu partneru 
personisk s vai mantisk s intereses, darbinieks inform  augst ka līmeņa vadīt ju vai patst vīgi 
pieņem atbilstošu l mumu, lai nov rstu š du situ ciju. 

18. Darbinieks atsak s no jebk das tiešas vai netiešas d vanas un jebk du labumu pieņemšanas, kas 
nav uzskat mi par d van m likuma “Par interešu   konflikta nov ršanu valsts amatpersonu 
darbīb ” izpratn , ja to pieņemšana rada vai var radīt iespaidu, ka t d  veid  tiek ietekm ta 
amata pien kumu veikšana, vai var rasties šaubas par darbinieka rīcības vai Pašvaldības 
darbības objektivit ti un neitralit ti. 

19. Darbinieks atsak s pieņemt viesmīlības pied v jumu, aicin jumu piedalīties bezmaksas 
informatīv , prezent cijas vai tamlīdzīg  pas kum  darba laik  vai rpus t , ja tas var būt 
saistīts ar ieinteres tību pan kt pied v t jam labv līgu attieksmi l muma pieņemšan . 

20. Interešu konflikta situ cij s darbinieks rīkojas saskaņ  ar likuma “Par interešu   konflikta 

nov ršanu valsts amatpersonu darbīb ” un šī kodeksa norm m. 

21. Par savu atrašanos interešu konflikta situ cij  darbinieks nekav joties rakstveid  ziņo tiešajam 
vadīt jam, kurš p c min t s inform cijas saņemšanas uzdod attiecīg  darbinieka pien kumu 
izpildi citam darbiniekam. 

V. Amatu savienošana un atļaujas izsniegšanas, un tās pārskat šanas kārt ba 

22. Darbinieks valsts amatpersonas amatu var savienot ar citu amatu likum  “Par interešu konflikta 
nov ršanu valsts amatpersonu darbīb ” noteiktajos gadījumos, iev rojot profesion l s tikas 
principus. 
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23. Ja darbinieks v las savienot valsts amatpersonas amatu ar citu amatu un amatu savienošanai ir 
nepieciešams saņemt augst kas amatpersonas (institūcijas) rakstveida atļauju, tad darbinieks 
pirms amatu savienošanas iesniedz augst kai amatpersonai (institūcijai) iesniegumu (pielikums) 
ar lūgumu atļaut valsts amatpersonas amatu savienot ar citu amatu, iesniegum  nor dot 
attiecīg s iest des nosaukumu, juridisko adresi, reģistr cijas numuru, amata nosaukumu, amata 
pien kumus, darba laiku grafiku, citus amatu savienošanas nosacījumus un apst kļus, k  arī 
apliecina, ka amata pien kumu savienošana interešu konfliktu nerada, k  arī nav pretrun  ar 
valsts amatpersonai saistoš m tikas norm m un nekait s valsts amatpersonas tiešo pien kumu 
pildīšanai. 

24. P c šī kodeksa 23.punkt  nor dīt  iesnieguma saņemšanas augst k  amatpersona (institūcija) 
m neša laik  izv rt , vai amatu savienošana neradīs interešu konfliktu, nebūs pretrun  ar valsts 
amatpersonai saistoš m tikas norm m un nekait s valsts amatpersonas tiešo pien kumu 
pildīšanai, un pieņem l mumu par atļaujas izsniegšanu vai atteikšanos izsniegt atļauju amatu 
savienošanai. L mumu par atteikšanos izsniegt atļauju amatu savienošanai pieņem un 
noform  Administratīv  procesa likum  noteiktaj  k rtīb . L mumu atļaut savienot valsts 
amatpersonas amatu ar citu amatu var noform t  arī rezolūcijas veid . L mumu par atļaujas 
izsniegšanu glab  darbinieka personas liet . 

25. Ja valsts amatpersonas amata savienošanai ar citu amatu nav nepieciešama augst k s 
amatpersonas (institūcijas) rakstveida atļauja, tad par amatu savienošanu darbinieks rakstveid  
inform  augst ko amatpersonu (institūciju) ne v l k k  7 (septiņu) dienu laik  p c st šan s 
attiecīg  amat , iesniegum  nor dot iest des nosaukumu, juridisko adresi, reģistr cijas numuru 
un amata nosaukumu. Amatu savienošanu darbinieks organiz , nodrošinot darba nep rtrauktību 
un funkciju izpildi. 

26. Valsts amatpersonas amata savienošanas atļauja tiek p rskatīta reizi gad , izv rt jot, vai nav 
mainījušies tiesiskie un faktiskie apst kļi, k di past v ja atļaujas izsniegšanas brīdī, un vai 
valsts amatpersonas amata savienošana joproj m nerada interešu konfliktu, nav pretrun  ar 
valsts amatpersonai saistoš m tikas norm m un nekait  valsts amatpersonas tiešo pien kumu 
pildīšanai. 

27. Darbiniekam ir pien kums nekav joties inform t augst ko amatpersonu (institūciju), ja ir 
mainījušies tiesiskie un faktiskie apst kļi, k di past v ja amatu savienošanas atļaujas 
izsniegšanas brīdī. 

28. Darbiniekam, kuram nav noteikts amatpersonas statuss, var veikt blakusdarbu, iev rojot Darba 
likumu, un darbinieks par katru blakusdarbu rakstveid  brīdina savu tiešo vadīt ju. 

VI. Kārt ba par ziņošanu korupt vo pārkāpumu gad jumā 

29.  Darbiniekam ir pien kums sniegt inform ciju par viņam zin miem iesp jamiem koruptīviem 
p rk pumiem, k  arī ne tikai par paša iesp jamo non kšanu interešu konflikta situ cij , bet arī 
par citu amatpersonu iesp jamu atrašanos interešu konflikta situ cij . 

30. Ziņošanas k rtība par  iesp jamiem p rk pumiem, kurus nov ro darbinieks, noteikta 
Pašvaldības izpilddirektora izdotajos noteikumos par iekš jo trauksmes celšanas sist mu.   

VII. Kodeksa normu pārkāpumu izskat šana  

31. Sūdzību par darbinieka pieļauto šaj  kodeks  noteikto normu p rk pumu izskata ar Pašvaldības 
izpilddirektora rīkojumu izveidota tikas komisija.  



 

32. Gadījum , ja sūdzību par šaj  kodeks  noteikto normu p rk pumu iesniedz par Pašvaldības 
izpilddirektori, sūdzību izskata ar Pašvaldības domes priekšs d t ja rīkojumu izveidota tikas 
komisija. 

33. tikas komisija, izskatot lietu un veicot p rrunas ar situ cij  iesaistītaj m pus m, izv rt  
p rk pumu atbilstoši šaj  kodeks  noteiktajam un sniedz rakstveida atzinumu Pašvaldības 
izpilddirektoram, nor dot p rk ptos kodeksa punktus. 

34. tikas komisijas atzinums ietver situ cijas aprakstu, analīzi par to, kuras tikas normas ir 
piem rojamas situ cijai un k das sekas izraisījusi darbinieka rīcība, un rezultatīvo daļu.  

35. Rezultatīvaj  daļ  tikas komisija var iekļaut ieteikumus, ko darbiniekam vajadz tu darīt, lai 
mazin tu pieļaut  p rk puma vai tikas principiem neatbilstoš s rīcības sekas, un k  rīkoties 
n kotn  līdzīg  situ cij . 

36. Ja darbinieka rīcība ir pretrun  kodeks  noteiktaj m norm m un taj  ir disciplin ra p rk puma 
pazīmes, darbiniekam var piem rot disciplin rsodu vai lemt par darbinieka atbrīvošanu no 
amata (darba) normatīvajos aktos noteiktaj  k rtīb . 

 

VIII. Nosl guma jautājumi 

37. Kodekss ir publiski pieejams Pašvaldības tīmekļa vietn . 

38. Pašvaldības Person la speci lists nodrošina darbinieku iepazīstin šanu ar šo kodeksu. Katrs 
darbinieks ar savu parakstu apstiprina, ka ir iepazinies ar šo kodeksu. 

 

 

Daugavpils pils tas pašvaldības izpilddirektore                 S.Šņepste  
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Pielikums 

  Daugavpils pils tas pašvaldības darbinieku un amatpersonu tikas kodeksam 

Daugavpils pils tas pašvald bas 

_______________________________ 
                                                                                                (augst ka amatpersona/institūcija)                                   

 

 

_______________________________ 
     (darbinieka amats) 

  

_______________________________ 
                     (darbinieka v rds, uzv rds) 

 

_______________________________ 
                                                                                                                                            (adrese)                                                    

 

iesniegums. 

Lūdzu atļaut savienot valsts amatpersonas _______________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
(ieņemamais amats ) 

amatu ar ___________________________________________________________________ amatu 
  (amata nosaukums) 

_______________________________________________________________________________.  
                                   (institūcijas nosaukums, adrese, reģ.nr.) 

Amata galvenie pien kumi:  

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 

Darba laiks: ____________________________________________. 

  

Apliecinu, ka min t  amatu savienošana nerada interešu konfliktu, nav pretrun  ar valsts 
amatpersonai saistošaj m tikas norm m un nekait s valsts amatpersonas tiešo pien kumu 
pildīšanai, nodrošinot darba nep rtrauktību un funkciju izpildi. 

Apzinos pien kumus un ierobežojumus, kas izriet no likuma “Par interešu konflikta 
nov ršanu valsts amatpersonu darbīb ” prasīb m. 

Pielikum : 

1) ____________________________________________; 

2) ____________________________________________; 

3) ____________________________________________. 

 

20__. gada __.________    ________________  /_______________/ 
        (paraksts)                       (atšifr jums) 
 


