
Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas 

Pārskats par Korupcijas novēršanas un apkarošanas programmas 2009.-2013.gadam uzdevumu izpildi 2013.gadā 
 

Nr. 

p.k. 

Uzdevuma 
Izpildes termiņš 

Darbības rezultāts / 

rezultatīvais rādītājs 
Informācija par uzdevuma izpildi 

Nr. Saturs 

1. 26. Aktualizēt iestāžu un pašvaldību 

pretkorupcijas plānus, t.sk. papildināt 

tos ar jaunajiem uzdevumiem no šīs 

Programmas. 

Reizi gadā Aktualizēti iestāžu un 

pašvaldību pretkorupcijas 

plāni 

2013. gada 10. janvārī (LSPA Senāts, protokols 

Nr.6) aktualizēts LSPA pretkorupcijas plāns 2013. 

gadam, akcentējot jaunu elektronisko pakalpojumu 

izveidi un informācijas pieejamības optimizāciju. 

 

2. 51. Elektronisko pakalpojumu izveide, lai 

ieviešot attālinātus klientu apkalpošanas 

risinājumus, novērstu tiešu 

amatpersonas un klienta saskarsmi. 

 

Pastāvīgi Izstrādāti elektroniskie 

pakalpojumi 

2013. gadā izveidoti un īstenoti jauni elektroniskie 

pakalpojumi studiju procesa optimizēšanā, 

piemēram, „Nolikumā par iepriekšējā izglītībā vai 

profesionālajā pieredzē sasniegtu studiju rezultātu 

atzīšanu LSPA” (LSPA Senāts, 2013.gada 

10.janvārī protokols Nr.6)., „Nolikumā par studiju 

uzsākšanas kārtību LSPA vēlākos studiju posmos” 

(LSPA Senāts 2013.gada 4.aprīlī.  

protokols Nr. 9)  ieviešot jaunus attālinātus klientu 

apkalpošanas risinājumus, lai novērstu tiešu 

amatpersonas un klienta saskarsmi. 

3. 55. Nodrošināt iedzīvotājiem informācijas 

pieejamību un saziņas iespējas ar valsts 

un pašvaldības institūcijām, tādējādi 

preventīvi samazinot korupcijas riskus. 

Pastāvīgi Institūciju mājas lapās ir 

pieejama un tiek regulāri 

atjaunota informācija par 

līdzdalības iespējām, 

aktuālajiem jautājumiem, 

dažādām saziņas 

iespējām. 

2013. gadā LSPA turpina paplašināt iedzīvotājiem 

informācijas pieejamības nodrošinājumu un 

saziņas iespējas ar LSPA, tādējādi preventīvi 

samazinot korupcijas riskus.  

 

4. 57. Atklātuma par iestādes administratīvo 

procesu nodrošināšana un apmeklētāju 

informēšana par iestādes darbu, 

nodrošinot, ka iestāžu mājas lapās 

atrodama MK noteiktā
1
 informācija t.sk. 

par tās sniedzamajiem pakalpojumiem, - 

Pastāvīgi Institūcijas mājas lapās 

pieejama uzdevumā 

minētā informācija 

2013. gadā LSPA turpina veicināt atklātuma par 

LSPA administratīvo procesu nodrošināšanu un 

apmeklētāju informēšanu par LSPA darbu, 

nodrošinot, ka mājas lapā atrodama aktualizēta 

MK noteiktā informācija t.sk. par tās 

sniedzamajiem pakalpojumiem, - iesniedzamo 

                                                           
1 Ministru kabineta 06.03.2007. noteikumi Nr.171 „Kārtība, kādā iestādes ievieto informāciju internetā” 
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iesniedzamo dokumentu paraugiem, 

lēmumu pārsūdzēšanas kārtību un 

pārkāpumu konstatēšanas kārtību, 

esošajām darba grupām un to 

kontaktpersonām, u.c. 

dokumentu paraugiem, lēmumu pārsūdzēšanas 

kārtību un pārkāpumu konstatēšanas kārtību, 

esošajām darba grupām un to kontaktpersonām, 

u.c. 

 
Sagatavoja A. Fernāte, 67543373, Andra.Fernate@lspa.lv 

 


