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Ētikas komisijas nolikums
I. Vispārīgie jautājumi
1. Ētikas komisija (turpmāk – Komisija) ir Fiskālās disciplīnas padomes (turpmāk –
Padome) izveidota lēmējinstitūcija, kuras uzdevums ir objektīvi un vispusīgi izvērtēt
Padomes nodarbināto Ētikas kodeksā noteikto uzvedības normu ievērošanu.
2. Komisija tiek izveidota konkrēta pārkāpuma izskatīšanai.

II. Komisijas uzdevumi
3. Komisijai ir šādi uzdevumi:
3.1. izskatīt Padomes nodarbināto, kā arī privātpersonu sūdzības un iesniegumus par
Padomes nodarbināto pieļautajiem ētikas normu pārkāpumiem;
3.2. izvērtēt Padomes nodarbināto ētikas normu pārkāpumus un sniegt rekomendācijas
nodarbināto uzvedības uzlabošanai;
3.3. analizēt citu iestāžu pieredzi, kā arī ārvalstu pieredzi ētikas normu pārkāpumu
izskatīšanā un novēršanā;
3.4. konsultēt Padomes nodarbinātos par ētikas jautājumiem un sniegt ieteikumus, kā
nepieļaut neētisku rīcību.

III. Komisijas tiesības
4. Komisijai ir šādas tiesības:
4.1. savas kompetences ietvaros pieprasīt no ministrijas amatpersonām informāciju, kas
nepieciešama Komisijas uzdevumu izpildes nodrošināšanai;
4.2. uzaicināt uz Komisijas sēdēm ētikas normu pārkāpumu lietā iesaistītās personas
paskaidrojumu sniegšanai;
4.3. ja nepieciešams, pieaicināt lietpratējus un lūgt viņiem sniegt atzinumus.
IV. Komisijas darba organizācija
5. Komisija darbojas uz pārkāpuma izskatīšanas brīdi.

6. Komisijas sēdes vada Komisijas priekšsēdētājs. Priekšsēdētājs sasauc sēdes un nosaka
darba kārtību.
7. Komisija pieņem lēmumu atklāti balsojot.
8. Komisijas lēmumiem ir rekomendējošs raksturs.
9. Komisijas sēdes tiek protokolētas. Protokolus paraksta visi Komisijas locekļi, kas
piedalījās sēdē.
10. Komisija ir neatkarīga savā darbā un neviens nav tiesīgs iejaukties vai ietekmēt
Komisijas darbu.
V. Ētikas pārkāpumu izskatīšana
11. Mēneša laikā no sūdzības saņemšanas dienas Komisija objektīvi, izvērtējot visus
apstākļus un amatpersonas rīcības motīvus, konstatē konkrētās rīcības ietekmi uz
ministrijas darbību un amatpersonas rīcības atbilstību Ētikas kodeksa normām un
iesniedz lēmumu Padomes priekšsēdētājam.
12. Ētikas pamatprincipu apzinātu neievērošanu Komisija var uzskatīt par Padomes
nodarbināto necienīgu uzvedību, un tā savā lēmumā var ieteikt ierosināt disciplinārlietu
par attiecīgā Padomes nodarbinātā rīcību.
VI. Komisijas izveidošana
13. Komisiju izveido Padomes priekšsēdētājs vai Padomes priekšsēdētāja vietnieks,
kuras sastāvā ir ne mazāk kā trīs komisijas locekļi, kurus izvirza no Padomē nodarbināto
vidus.
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