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LLaattvviijjaass  UUnniivveerrssiittāātteess  RRīīggaass  11..mmeeddiiccīīnnaass  kkoolleeddžžaass  

KKoorruuppcciijjaass  uunn  iinntteerreeššuu  kkoonnfflliikkttaa  rriisskkuu  nnoovvēērrššaannaass  

ppaassāākkuummuu  ppllāānnss  22002211..  ggaaddaamm  

  

  PPrroocceessuu  vvaaddīībbaa  uunn  ppeerrssoonnāāllss  
NNrr..  KKoorruuppcciijjaass  rriisskkaa  

zzoonnaa//ffuunnkkcciijjaa,,  aarr  

kkuurruu  ssaaiissttāāss  

kkoorruuppcciijjaass  rriisskkss  

RRiisskkaa  aapprraakkssttss  RRiisskkaa  

iieessppēējjaa  

mmīībbaa  

RRiisskkaa  

sseekkuu  

nnoozzīīmmīībbaa  

NNoovvēērrššaannaass  aakkttiivviittāātteess  AAttbbiillddīīggāā  

ppeerrssoonnaa  

TTeerrmmiiņņšš  

11..  NNooddrrooššiinnāātt  

KKoolleeddžžaass  

ddaarrbbīībbuu  

aattbbiillssttooššii  

aakkttuuāāllaajjaamm  

nnoorrmmaattīīvvaajjaamm  

rreegguullēējjuummaamm  

PPaassttāāvv  rriisskkss,,  kkaa  nnaavv  

iizzsseekkoottss  āārrēējjoo  

nnoorrmmaattīīvvoo  aakkttuu  

bbiieežžaajjaaii  mmaaiinnīībbaaii,,  kkāā  

rreezzuullttāāttāā  KKoolleeddžžaass  

iieekkššēējjooss  nnoorrmmaattīīvvaajjooss  

aakkttooss  nnaavv  vveeiikkttaass  

iizzmmaaiiņņaass  

ZZeemmaa  VViiddēējjaa  11..IIzzvveeiiddoott  nnoorrmmaattīīvvoo  aakkttuu  aakkttuuaalliizzāācciijjaass  ppllāānnuu..  

22..PPāārrsskkaattīītt  iieekkššēējjooss  uunn  āārrēējjooss  nnoorrmmaattīīvvooss  aakkttuuss..  

33..NNeeppiieecciieeššaammīībbaass  ggaaddīījjuummāā  ––  vveeiikktt  ggrroozzīījjuummuuss  

iieekkššēējjooss  nnoorrmmaattīīvvaajjooss  aakkttooss..  

11..SSttrruukkttūūrrvviieenn  --  

īībbaass  vvaaddīīttāājjii..  

22..LLiieettvveeddīībbaass  

nnooddaaļļaass  vvaaddīīttāājjaa  

VV..VVaallddhheeiimmaa..  

33..JJuurriissttss  

22  xx    ggaaddāā..  

VVaaii  ppiiee  

nnoorrmmaattīīvvāā  aakkttaa  

iizzmmaaiiņņāāmm..  

22..  

  
VVaallssttss  

aammaattppeerrssoonnuu  

aammaattuu  

ssaavviieennooššaannaa    

PPaassttāāvv  rriisskkss,,  kkaa  

aammaattppeerrssoonnaa  nneeiieevvēērroo  

ssppeecciiāāllooss  lliikkuummāā  ““PPaarr  

iinntteerreeššuu  kkoonnfflliikkttaa  

nnoovvēērrššaannuu  vvaallssttss  

aammaattppeerrssoonnuu  ddaarrbbīībbāā””  

nnootteeiikkttooss  aammaattuu  

ssaavviieennooššaannaass  

iieerroobbeežžoojjuummuu  

ZZeemmaa  AAuuggssttaa  11..VViissāāmm  KKoolleeddžžaass  aammaattppeerrssoonnāāmm    ppiirrmmss  aammaattuu  

ssaavviieennooššaannaass  rraakkssttiisskkii  jjāāllūūddzz  aattļļaauujjuu  ddaarrbbaa  

ddeevvēējjaamm  ppaarr  aammaattuu  ssaavviieennooššaannuu..  VVaallssttss  

aammaattppeerrssoonnaa  iieessnniieegguummāā  ppaarr  aammaattuu  ssaavviieennooššaannuu  

nnoorrāāddaa  ggaallvveennooss  ssaavviieennoojjaammāā  aammaattaa  

ppiieennāākkuummuuss  uunn  cciittuu  bbūūttiisskkuu  iinnffoorrmmāācciijjuu,,  kkaamm  iirr  

nnoozzīīmmee  aattļļaauujjaass  ppiieeššķķiirrššaannāā..  

22..AAmmaattuu  ssaavviieennooššaannaass  aattļļaauujjuu  rreegguullāārruu  ppāārrbbaauuddii  

vveeiicc  KKoolleeddžžaass  KKoorruuppcciijjaass  rriisskkuu  nnoovvēērrššaannaass  

kkoommiissiijjaa..  

11..PPeerrssoonnāāllaa  

nnooddaaļļaass  vvaaddīīttāājjaa  

II..TTuukkāānnee..    

22..KKoolleeddžžaass  

KKoorruuppcciijjaass  rriisskkuu  

nnoovvēērrššaannaass  

kkoommiissiijjaa..  

PPēēcc  

vvaajjaaddzzīībbaass..  

AAmmaattppeerrssoonnaaii  

ssttāājjoottiieess  ddaarrbbāā  

33..  DDaarrbbiinniieekkuu  

iinntteerreeššuu  

kkoonnfflliikkttaa  vvaaii  

cciittaa  kkoorruuppcciijjaass  

rriisskkaa  iieessttāāššaannāāss    

PPaassttāāvv  rriisskkss,,  kkaa  

ddaarrbbiinniieekkss  nnoonnāākk  

iinntteerreeššuu  kkoonnfflliikkttāā  

ssaakkaarrāā  aarr  nneesskkaaiiddrrii  

ddeeffiinnēēttiieemm  ddaarrbbiinniieekkaa  

ZZeemmaa  ZZeemmaa  RReegguullāārrii  iirr  jjāāppāārrsskkaattaa  ddaarrbbiinniieekkuu  aammaattuu  

aapprraakkssttii,,  nneeppiieecciieeššaammīībbaass  ggaaddīījjuummāā  jjāāvveeiicc  

ggrroozzīījjuummii,,  pprreecciizzēējjoott    ddaarrbbiinniieekkaa  ppiieennāākkuummuuss,,  

ttiieessīībbaass  uunn  aattbbiillddīībbuu..  

PPeerrssoonnāāllaa  

nnooddaaļļaass  

ddaarrbbiinniieekkii..  

VViissmmaazz  22xx  

ggaaddāā..  
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aammaattaa  ppiieennāākkuummiieemm,,  

ttiieessīībbāāmm  uunn  aammaattaa  

aattbbiillddīībbuu  

44..    

  

  

  

  

  

  

IInntteerreeššuu  

kkoonnfflliikkttaa  

rraaššaannāāss  ppaaššaa  

DDaarrbbiinniieekkaa,,  

ģģiimmeenneess  vvaaii  cciittaa  

rraaddiinniieekkaa,,  

ddaarrīījjuummuu  vvaaii  

ppoolliittiisskkoo  

ppaarrttnneerruu  

ppeerrssoonniisskkaajjāāmm  

vvaaii  mmaannttiisskkaajjāāmm  

iinntteerreessēēmm..    

PPaassttāāvv  rriisskkss,,  kkaa  ddaarrbbaa  

ggaaiittāā  ttiieekk  ppiieeņņeemmttii  

llēēmmuummii  ddaarrbbiinniieekkaa,,  

vviiņņaa  rraaddiinniieekkaa  vvaaii  

ddaarrīījjuummuu  ppaarrttnneerraa  

mmaannttiisskkāā  vvaaii  cciittāā  

iieeiinntteerreessēēttīībbāā,,  kkāā  aarrīī,,  

kkaa  KKoolleeddžžaass  rreessuurrssii  

ttiieekk  iizzmmaannttoottii  ssaavvāāmm  

pprriivvāāttaajjāāmm  iinntteerreessēēmm,,  

ttaajjāā  sskkaaiittāā  ssaavvaa  vvaaii  cciittuu  

ppeerrssoonnuu  llaabbuummaa  

ggūūššaannāā..  

  

VViiddēējjaa  VViiddēējjaa  11..SSttrruukkttūūrrvviieennīībbaass  vvaaddīīttāājjaamm  nneekkaavvēējjoottiieess  

jjāāiinnffoorrmmēē  KKoolleeddžžaass  ddiirreekkttoorrss  ppaarr  ppaaššaa,,  ppaarr  

KKoolleeddžžaass  ddaarrbbiinniieekkaa,,  ddaarrbbiinniieekkaa  rraaddiinniieekkaa  vvaaii  

ddaarrīījjuummuu  ppaarrttnneerraa    mmaannttiisskkoo  vvaaii  cciittuu  ppeerrssoonniisskkoo  

iieeiinntteerreessēēttīībbuu  kkāāddaass  ddaarrbbīībbaass  vveeiikkššaannāā,,  kkuurraa  

iieettiillppsstt  ttāāss  aammaattaa  ppiieennāākkuummuu  vveeiikkššaannāā  

((rraaddiinniieekkaa  ppiieeņņeemmššaannaa  ddaarrbbāā,,  llīīgguummuu  ssllēēggššaannaa  

aarr  ppaaššiieemm  vvaaii  rraaddiinniieekkiieemm  ppiieeddeerrooššuu  

uuzzņņēēmmuummuu,,  rraaddiinniieekkaa  uuzzņņeemmššaannaa  iieessttāāddēē,,  uutttt..))  

22..KKoolleeddžžaass  ddiirreekkttoorrss,,  iizzvvēērrttēējjoott  ssiittuuāācciijjuu  

aattbbiillssttooššii  ĒĒttiikkaass  kkooddeekkssaamm  uunn  ssppēēkkāā  eessooššaajjiieemm  

nnoorrmmaattīīvvaajjiieemm  aakkttiieemm,,  aarr  ssaavvuu  rrīīkkoojjuummuu  nnooddoodd  

ddaarrbbaa  ddeevvēējjaa  ffuunnkkcciijjaass  iizzppiillddii  cciittaaii  vvaallssttss  

aammaattppeerrssoonnaaii,,  ppiirrmmss  ttaamm  ssaasskkaaņņoojjoott  aarr  ttoo  

ffuunnkkcciijjaass  nnooddooššaannuu..  

11..PPeerrssoonnāāllaa  

nnooddaaļļaass  vvaaddīīttāājjaa  

II..TTuukkāānnee..  

22..ppeerrssoonnāāllaa  

ssppeecciiāālliissttss  

II..ŽŽuurriilloo..  

33..SSttrruukkttūūrrvviieenn  --  

īībbuu  vvaaddīīttāājjii..  

44..JJuurriissttss..  

  

PPēēcc  

vvaajjaaddzzīībbaass..  

55..    IIeeppiirrkkuummuu  

pprroocceeddūūrraass  

ttiieessiisskkuummaa  

nnooddrrooššiinnāāššaannaa..  

  

PPrreettttiieessiisskkaa  rrīīccīībbaa  

iieeppiirrkkuummuu  pprroocceeddūūrrāā  aarr  

mmēērrķķii  ggūūtt  llaabbuummuu  sseevv  

vvaaii  cciittaaii  ppeerrssoonnaaii..  

KKuukkuuļļaa  ppiieepprraassīīššaannaa,,  

ppiieeņņeemmššaannaa,,  

ssttaarrppnniieeccīībbaa  

kkuukkuuļļooššaannāā..  

DDaarrbbiinniieekkaamm  nnootteeiikkttoo  

ppiieennāākkuummuu  aappzziinnāāttaa  

nneevveeiikkššaannaa  vvaaii  

nnoollaaiiddīīggaa  vveeiikkššaannaa  

ssaavvāāss  vvaaii  cciittaass  ppeerrssoonnaass  

iinntteerreessēēss  

DDrrīīzzāākk  

zzeemmaa  
DDrrīīzzāākk  

aauuggssttaa  
11..KKoolleeddžžāā  iirr  vveeiikkttaa  ffuunnkkcciijjuu  uunn  aattbbiillddīībbaass  

nnootteeiikkššaannaa  ppaarr  iieeppiirrkkuummuu  ppllāānnooššaannuu,,  iieeppiirrkkuummuu  

pprroocceeddūūrruu  vveeiikkššaannuu,,  iieeppiirrkkuummuu  llīīgguummuu  

ssllēēggššaannuu,,  llīīgguummuu  iizzppiillddeess  kkoonnttrroollii..  TTiieekk  

nnooddrrooššiinnāāttaa  oobbjjeekkttīīvvuu  pprraassīībbuu  iieekkļļaauuššaannaa  

tteehhnniisskkaajjāāss  ssppeecciiffiikkāācciijjāāss,,  iieeppiirrkkuummuu  

nnoolliikkuummooss..  IIeeppiirrkkuummuu  pprroocceeddūūrruu  

ddookkuummeennttēēššaannuu,,  kkoommiissiijjaass  ssēēžžuu  pprroottookkoollēēššaannuu  

nnooddrrooššiinnāāššaannaa  IIeeppiirrkkuummuu  kkoommiissiijjaa..  NNeettiieekk  

ppiieeļļaauuttaa  nneeppaammaattoottaa  iieeppiirrkkuummaa  pprriieekkššmmeettaa  

ddaallīīššaannaa  ddaaļļāāss,,  llaaii  iizzvvaaiirrīīttooss  nnoo  aattttiieeccīīggaass  

iieeppiirrkkuummaa  pprroocceeddūūrraass  vveeiikkššaannaass..    

22..KKoolleeddžžaass  iieeppiirrkkuummuu  kkoommiissiijjaass  vvaaddīīttāājjss  uunn  

kkoommiissiijjaass  sseekkrreettāārrss  ppēēcc  nneeppiieecciieeššaammīībbaass  

ppiieeddaallāāss  iinnffoorrmmaattīīvvooss  sseemmiinnāārrooss  ppaarr  ppuubblliisskkoo  

iieeppiirrkkuummuu  jjaauuttāājjuummiieemm..  

33..KKoolleeddžžaass  iieeppiirrkkuummuu  kkoommiissiijjaass  vvaaddīīttāājjss  uunn  

kkoommiissiijjaass  sseekkrreettāārrss  sseekkoo  llīīddzzii  iizzmmaaiiņņāāmm  

nnoorrmmaattīīvvaajjooss  aakkttooss  ppuubblliisskkoo  iieeppiirrkkuummuu  jjoommāā,,  

kkāā  aarrīī  iizzggllīīttoo  cciittuuss    iieeppiirrkkuummuu  kkoommiissiijjaass  

lloocceekkļļuuss  ppaarr  jjaauunnāākkaajjāāmm  pprroocceeddūūrrāāmm  uunn  

11..IIeeppiirrkkuummuu  

kkoommiissiijjuu  

vvaaddīīttāājjss..  

22..ppiieeaaiicciinnāāttss  

eekkssppeerrttss--jjuurriissttss..  

33..GGrrāāmmaattvvee  --  

ddīībbaass  nnooddaaļļaass  

vvaaddīīttāājjaa  

ĻĻ..KKooppiilloovvaa..  

22xx  ggaaddāā..  
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nnoorrmmaattīīvvaajjiieemm  aakkttiieemm,,  kkaass  ssaaiissttīīttii  aarr  ppuubblliisskkoo  

iieeppiirrkkuummuu  jjoommuu..  

66..    IIeeppiirrkkuummuu  

llīīgguummii..  
PPaassttāāvv  rriisskkss,,  kkaa  iirr  

jjāāvveeiicc  ggrroozzīījjuummii  

iieeppiirrkkuummuu  llīīgguummāā  

aattbbiillssttooššii  

nnoorrmmaattīīvvaajjaamm  

rreegguullēējjuummaamm..  

ZZeemmaa  VViiddēējjaa  PPaaaauuggssttiinnāātt  kkoonnttrroollii  ppaarr  iieeppiirrkkuummiieemm,,  ddeettaalliizzēēttii  

sseekkoojjoott  llīīddzz  nneeppiieecciieeššaammaajjāāmm  llīīgguummaa  iizzmmaaiiņņāāmm  

uunn  ttoo  aattbbiillssttīībbaaii  PPuubblliisskkoo  iieeppiirrkkuummuu  lliikkuummaa  

6611..ppaannttaa  pprraassīībbāāmm..  

11..JJuurriissttss..  

22..GGrrāāmmaattvvee  --  

ddīībbaass  nnooddaaļļaass  

vvaaddīīttāājjaa  

ĻĻ..KKooppiilloovvaa..  

11xx  cceettuurrkkssnnīī..  

PPēēcc  

vvaajjaaddzzīībbaass..  

77..  PPeeddaaggoogguu  

pprrooffeessiioonnāāllāāss  

kkvvaalliiffiikkāācciijjaass  

ppiillnnvveeiiddee..  

PPaassttāāvv  iieessppēējjaa,,  kkaa  ttiieekk  

nnooddaarrbbiinnāāttii  ppeeddaaggooggii,,  

kkuurruu  pprrooffeessiioonnāāllāā  

kkvvaalliiffiikkāācciijjaa  nneeaattbbiillsstt  

nnoorrmmaattīīvvoo  aakkttuu  

pprraassīībbāāmm..  

ZZeemmaa  VViiddēējjaa  VVeeiikktt  ppllāānnvveeiiddaa  uuzzrraauuddzzīībbuu  ppaarr  ppeeddaaggoogguu  

pprrooffeessiioonnāāllāāss  kkvvaalliiffiikkāācciijjaass  aattbbiillssttīībbuu  nnoorrmmaattīīvvoo  

aakkttuu  pprraassīībbāāmm..  

11..DDiirreekkttoorraa  

vviieettnniieeccee  

II..MMiieezzee..  

22..SSttuuddiijjuu  ddaaļļaass  

vvaaddīīttāājjaa  

II..KKaaiirriiššaa..  

33..ppeerrssoonnāāllaa  

ssppeecciiāālliissttee  

II..ŽŽuurriilloo..  

  

AAttbbiillssttooššii  

ppllāānnaamm  kkaattrruu  

ggaadduu  uuzz  0011..0011..  

88..  IITT  ddrrooššīībbaa  uunn  

ppeerrssoonnaass  ddaattuu  

aaiizzssaarrddzzīībbaa..  

PPaassttāāvv  iieessppēējjaa  ppiieekkļļūūtt  

iieerroobbeežžoottaaii  

iinnffoorrmmāācciijjaaii  

iinnffoorrmmāācciijjaass  ssiissttēēmmaass  

pprrooggrraammmmaattūūrraass  

tteehhnniisskkuu  bboojjāājjuummuu  ddēēļļ..  

VViiddēējjaa  VViiddēējjaa  11..JJāāiieevviieešš  ppaappiilldduu  ddrrooššīībbaass  ppaassāākkuummii  ppeerrssoonnaass  

ddaattuu  uunn  iieerroobbeežžoottaass  ppiieeeejjaammīībbaass  iinnffoorrmmāācciijjaass  

aaiizzssaarrddzzīībbaaii  

22..JJāānnooddrrooššiinnaa  kkoolleeddžžaass  ddaarrbbīībbaaii  bbūūttiisskkāāss  

iinnffoorrmmāācciijjaass  ssaaggllaabbāāššaannaa  āārrēējjooss  iinnffoorrmmāācciijjaass  

nneessēējjooss..  

33..IIrr  jjāāiinnffoorrmmēē  ppeerrssoonnāāllss  ppaarr  iinnffoorrmmāācciijjaass  

ssiissttēēmmuu  lliieettooššaannuu  uunn  ppiieekkļļuuvveess  ttiieessīībbāāmm  

aattbbiillssttooššii  aammaattaa  aapprraakkssttāā  vveeiiccaammaajjāāmm  

ffuunnkkcciijjāāmm..  

44..KKoolleeddžžāā  iizzmmaannttoo  ddaažžāādduuss  ddrrooššīībbaass  

ppaassāākkuummuuss,,  llaaii  nneeppiieeļļaauuttuu  nneessaannkkcciioonnēēttuu  

ppiieekkļļuuvvii  ffiizziisskkoo  ppeerrssoonnuu  ddaattiieemm,,  ttoo  ddaattuu  

iizzppaauuššaannuu  vvaaii  cciittaa  vveeiiddaa  nneeaattbbiillssttooššuu  ddaattuu  

aappssttrrāāddii..  

55..DDaarrbbiinniieekkii,,  kkuurriieemm  iirr  ppiieekkļļuuvvee  ppeerrssoonnaass  

ddaattiieemm,,  iirr  aappmmāāccīīttii  aarr  ttiieemm  ddaarrbboottiieess  aattbbiillssttooššii  

nnoorrmmaattīīvvaajjooss  aakkttooss  nnootteeiikkttaajjāāmm  pprraassīībbāāmm..    

11..DDaattoorrttīīkklluu  

aaddmmiinniissttrraattoorrss  

AA..DDjjaattlloo..  

22..DDaattuu  aaiizz  --  

ssaarrddzzīībbaass  

ssppeecciiāālliissttss  

LL..KKllaaggiiššss..  

RReegguullaarriittāāttii  

nnoossaakkaa  IITT  

ssppeecciiāālliissttss  11xx  

cceettuurrkkssnnīī  

99..  NNooddrrooššiinnāātt  

aattbbiillssttooššuu  ddaarrbbaa  

llaaiikkaa  uuzzsskkaaiittii  uunn  

NNeettiieekk  vveeiikkttaa  ddaarrbbaa  

llaaiikkaa  ppllāānnooššaannaa  

aattbbiillssttooššii  nnootteeiikkttaajjāāmm  

VViiddēējjaa  AAuuggssttaa  11..  IIzzssttrrāāddāātt  mmeettooddiisskkooss  nnoorrāāddīījjuummuuss  ppaarr  ddaarrbbaa  

llaaiikkaa  uuzzsskkaaiitteess  pprraassīībbāāmm  KKoolleeddžžāā..  
11..PPeerrssoonnāāllaa  

ssppeecciiāālliissttee  

II..ŽŽuurriilloo..  

UUzzssāākkoott  ddaarrbbaa  

ttiieessiisskkāāss  

aattttiieeccīībbaass  uunn  
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kkoonnttrroollii  

ddaarrbbiinniieekkiieemm  aarr  

nneeppiillnnuu  ddaarrbbaa  

llaaiikkuu  

ssllooddzzēēmm  uunn  nneettiieekk  

nnooddrrooššiinnāāttaa  nnoossttrrāāddāāttāā  

ddaarrbbaa  llaaiikkaa  kkoonnttrroollee  

22..  NNootteeiikktt  TTiieeššooss  vvaaddīīttāājjuuss  ppaarr  aattbbiillddīīggaajjiieemm,,  

kkoonnttrroollēējjoott  ssaavvāā  ppaaddoottīībbāā  eessooššoo  ddaarrbbiinniieekkuu  

nnoossttrrāāddāāttoo  llaaiikkuu..  

  

22..SSttrruukkttūūrr  --  

vviieennīībbuu  vvaaddīīttāājjii..  

  

iizzmmaaiiņņuu  

ggaaddīījjuummāā  

  

  

  

  

  

1100..  BBuuddžžeettaa  

ppllāānnooššaannaa  uunn  ttāā  

iizzlliieettoojjuummss,,  

aattbbiillssttooššii  

aappssttiipprriinnāāttaajjaamm  

bbuuddžžeettaamm  

PPaassttāāvv  iieessppēējjaa  ppiieeņņeemmtt  

ssuubbjjeekkttīīvvuu  llēēmmuummuu  

llīīddzzeekkļļuu  ssaaddaallēē..      

AAttbbiillddīīggoo  aammaattppeerrssoonnuu  

nneessaannkkcciioonnēēttaa  rrīīccīībbaa  aarr  

ddaarrīījjuummuu  

ddookkuummeennttiieemm;;  

aappmmaakkssaass  ddookkuummeennttuu    

nneeaattbbiillssttīībbaa  ppllāānnoottaamm  

bbuuddžžeettaamm..  

DDrrīīzzāākk  

zzeemmaa  
VViiddēējjaa  11..FFiinnaannššuu  llīīddzzeekkļļuu  iizzlliieettooššaannaa  ssaasskkaaņņāā  aarr  

KKoolleeddžžaass  aappssttiipprriinnāāttoo  bbuuddžžeettuu  uunn  bbuuddžžeettaa  

iizzppiillddeess  ppllāānnuu..    

22..IIzzssttrrāāddāātt  pprriieekkššlliikkuummuuss  eeffeekkttīīvvaamm  uunn  

mmēērrķķttiieeccīīggaamm,,  rraacciioonnāāllaamm  ffiinnaannššuu  llīīddzzeekkļļuu  

iizzlliieettoojjuummaamm..  

33..KKoolleeddžžāā  iirr  aappssttiipprriinnāāttaa  GGrrāāmmaattvveeddīībbaass  

ppoolliittiikkaa,,  kkaass  nnoossaakkaa  ffiinnaannššuu  uunn  vvaaddīībbaass  

ggrrāāmmaattvveeddīībbaass  uuzzsskkaaiitteess  ppaammaattpprriinncciippuuss  

kkoolleeddžžāā,,  llaaii  nnooddrrooššiinnāāttuu  nnooddaallīīttuu,,  ttiiccaammuu  uunn  

ccaauurrsskkaattāāmmuu  ffiinnaannššuu  ppllūūssmmaass  uuzzsskkaaiittii  uunn  

ppaakkaallppoojjuummuu  ppaaššiizzmmaakkssaass  uunn  rreeaalliizzāācciijjaass  cceennaass  

nnootteeiikkššaannuu..  NNeeppiieecciieeššaammaa  iieekkššēējjoo  nnootteeiikkuummuu  

aakkttuuaalliizzēēššaannaa..  

44..IInnffoorrmmaattīīvvāāss  ssaannāākkssmmeess  KKoolleeddžžaass  

ssttrruukkttūūrrvviieennīībbuu  vvaaddīīttāājjiieemm..    

11..GGrrāāmmaattvvee  --  

ddīībbaass  nnooddaaļļaass  

vvaaddīīttāājjaa  

ĻĻ..KKooppiilloovvaa..  

22..AAllgguu  ggrrāāmmaatt  --  

vveeddiiss  OO..DDuunnddaa  

PPaassttāāvvīīggii  

1111..  RRaacciioonnāāllaa  uunn  

lliieettddeerrīīggaa  

kkuussttaammāāss  uunn  

nneekkuussttaammāāss  

mmaannttaass  

iizzmmaannttooššaannaa  

KKoolleeddžžaass  īīppaaššuummaa  

nneeeeffeekkttīīvvaa  

iizzmmaannttooššaannaa  

VViiddēējjaa    AAuuggssttaa  VVeeiikktt  ppllāānnvveeiiddaa  tteemmaattiisskkāāss  ppāārrbbaauuddeess  vviissiieemm  

nnoossllēēggttaajjiieemm  llīīgguummiieemm..  
GGrrāāmmaattvveeddīībbaass  

nnooddaaļļaass  vvaaddīīttāājjaa  

ĻĻ..KKooppiilloovvaa  

22xx  ggaaddāā  

1122..  PPaammaattllīīddzzeekkļļuu  

uunn  iinnvveennttāārraa  

uuzzsskkaaiittee  

VVaallssttss  īīppaaššuummaa    

nneeeeffeekkttīīvvaa  

iizzmmaannttooššaannaa,,  lliikkuummaamm  

nneeaattbbiillssttooššaa  

nnoorraakkssttīīššaannaass  

pprroocceeddūūrraa  

VViiddēējjaa    VViiddēējjaa  11..JJāāiizzssttrrāāddāā  aattbbiillssttooššaa  iieekkššēējjoo  nnoorrmmaattīīvvoo  aakkttuu  

ddookkuummeennttāācciijjaa,,  ttaajjāā  sskkaaiittāā  iinnvveennttaarriizzāācciijjaass  

kkāārrttīībbaa  jjāāaakkttuuaalliizzēē  aattbbiillssttooššii  nnoorrmmaattīīvvoo  aakkttuu  

pprraassīībbāāmm  

22..KKoolleeddžžāā  ddaarrbboojjaass  iieevvēēllēēttaa  RReevvīīzziijjaass  kkoommiissiijjaa,,  

kkuurraa  vveeiicc  iieekkššēējjāāss  rreevvīīzziijjaass  uuzzddeevvuummuuss,,  llaaii  

nnooddrrooššiinnāāttuu  KKoolleeddžžaass  ffiinnaannssiiāāllāāss  uunn  

ssaaiimmnniieecciisskkāāss  ddaarrbbīībbaass  aattbbiillssttīībbuu  LLaattvviijjaass  

RReeppuubblliikkaass  nnoorrmmaattīīvvaajjiieemm  aakkttiieemm..  

11..UUzzsskkaaiittvveeddee  

II..MMaaļļcceevvaa..  

22..RReevvīīzziijjaass  

KKoommiissiijjaass  

pprriieekkššssēē  --  

ddēēttāājjaaII..MMiieezzee..  

33..GGrrāāmmaattvvee  --  

ddīībbaass  nnooddaaļļaass  

vvaaddīīttāājjaa  

ĻĻ..KKooppiilloovvaa..  

11xx  cceettuurrkkssnnīī  
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1133..  LLīīgguummuu  

ssllēēggššaannaa..  

RRēēķķiinnuu  aappmmaakkssaa  

ppaarr  

ppaakkaallppoojjuummiieemm  

uunn  pprreeccēēmm..  

KKoolleeddžžaass  ppeerrssoonnāāllaa  

ffuunnkkcciijjuu  iizzppiillddee  

iinntteerreeššuu  kkoonnfflliikkttaa  

ssiittuuāācciijjāā,,  ppāārrkkāāppjjoott  aarr  

lliikkuummuu  nnootteeiikkttooss  

iieerroobbeežžoojjuummuuss..  

KKuukkuuļļaa  ppiieepprraassīīššaannaa,,  

ppiieeņņeemmššaannaa,,  

ssttaarrppnniieeccīībbaa  

kkuukkuuļļooššaannāā  

VViiddēējjaa    VViiddēējjaa  11..KKoolleeddžžāā  ttiieekk  nnooddrrooššiinnāāttaa  llīīgguummuu  

ssaasskkaaņņooššaannaass  uunn  ssllēēggššaannaass  pprroocceeddūūrraa,,  iizzmmaakkssuu  

ssaasskkaaņņooššaannaa  aarr  KKoolleeddžžaass  aappssttiipprriinnāāttoo  bbuuddžžeettuu..  

22..KKoolleeddžžāā  ttiieekk  nnooddrrooššiinnāāttaa  llīīgguummuu  uunn  rrēēķķiinnuu  

uuzzsskkaaiittee  uunn  kkoonnttrroollee  aattbbiillssttooššii  nnoorrmmaattīīvvoo  aakkttuu  

pprraassīībbāāmm..  

33..KKoolleeddžžāā  iirr  aappssttiipprriinnāāttss  ĒĒttiikkaass  kkooddeekkssss,,  kkuurršš  

nnoossaakkaa  ggaallvveennāāss  ēēttiikkaass  nnoorrmmaass  uunn  pprriinncciippuuss,,  kkaass  

ppeerrssoonnāāllaamm  iirr  jjāāiieevvēērroo..    

11..GGrrāāmmaattvvee  --  

ddīībbaass  nnooddaaļļaass  

vvaaddīīttāājjaa  

ĻĻ..KKooppiilloovvaa..  

22..SSaaiimmnniieeccīībbaass  

nnooddaaļļaass  vvaaddīīttāājjss  

RR..KKoožžaarreennookkss..  

33..JJuurriissttss..  

PPaassttāāvvīīggii  

1144..  RReemmoonnttddaarrbbuu  

kkvvaalliittāāttee..  

  

PPaassttāāvv  iieessppēējjaa,,  kkaa    

kkoolleeddžžāā  uunn  ssttuuddeennttuu  

ddiieenneessttaa  vviieessnnīīccāā  

vveeiikkttoo  rreemmoonnttddaarrbbuu  

kkvvaalliittāāttee  nneeaattbbiillsstt  

ppllāānnoottaajjaamm  rreezzuullttāāttaamm..    

  

VViiddēējjaa  VViiddēējjaa  SSttiinnggrrāākk  kkoonnttrroollēētt  kkoolleeddžžāā  uunn  ssttuuddeennttuu  ddiieenneessttaa  

vviieessnnīīccāā  vveeiikkttoo  rreemmoonnttddaarrbbuu  kkvvaalliittāāttii..  

  

SSaaiimmnniieeccīībbaass  

nnooddaaļļaass  vvaaddīīttāājjss  

RR..KKoožžaarreennookkss  

vvaaii  vvaarr  ttiikktt  

ppiieeaaiicciinnāāttss  

sseerrttiiffiiccēēttss  

bbūūvvnniieeccīībbaass  

ssppeecciiāālliissttss..  

  

RReemmoonnttddaarrbbuu  

iizzppiillddeess  

pprroocceessāā  uunn  

bbeeiiggāāss  ––  ddaarrbbuu  

nnooddooššaannaass  

pprroocceessāā..  

  

1155..  KKoolleeddžžaass  

ddaarrbbiinniieekkuu  

iizzggllīīttooššaannaa  

iinntteerreeššuu  

kkoonnfflliikkttaa    uunn  

kkoorruuppcciijjaass  

nnoovvēērrššaannaass  jjoommāā  

IIeessppēējjaammaa  iinntteerreeššuu  

kkoonnfflliikkttaa  vveeiiddooššaannāāss    
VViiddēējjaa  VViiddēējjaa  11..IIrr  jjāānnooddrrooššiinnaa  KKoolleeddžžaass  ddaarrbbiinniieekkuu  

aappmmāāccīībbaass  iinntteerreeššuu  kkoonnfflliikkttaa  uunn  kkoorruuppcciijjaass  

nnoovvēēššaannaass  jjoommāā,,  vvaarr  oorrggaanniizzēētt  aattsseevviiššķķuu  

sseemmiinnāārruu  vvaaii  ppiieeaaiicciinnāātt  jjuurriissttuu..  

22..JJāāvveeiiddoo  eeffeekkttīīvvaa,,  ccaauurrssppīīddīīggaa,,  aattbbiillssttooššāā  

kkoonnttrroolleess  vviiddēē  oorrggaanniizzēēttaa  KKoolleeddžžaass  

ppaakkaallppoojjuummuu  ssnniieeggššaannaass  kkāārrttīībbaa..  

11..AAddmmiinniissttrraa  --  

ttīīvvāāss  nnooddaaļļaass  

jjuurriissttss..  

22..PPiieeaaiicciinnāāttss  

eekkssppeerrttss  ––  

jjuurriissttss..  

33..DDaattuu  

aaiizzssaarrddzzīībbaass  

ssppeecciiāālliissttss..  

44..PPeerrssoonnāāllaa  

nnooddaaļļaass  vvaaddīīttāājjaa  

II..TTuukkāānnee..  

11xx  ggaaddāā  

  

  

TTuukkāānnee  6677337711446677  

  


