
 
Vienošanās nr.1 pielikums 

 
Pretkorupcijas deklarācija 

 
 

Ar šo ______(Piegādātāja nosaukums)______, kura vārdā rīkojas ______(amatpersona, vārds, 

uzvārds)______, (turpmāk tekstā – Piegādātājs), slēdzot un izpildot līgumu „____(iepirkuma 

nosaukums)____” (iepirkuma identifikācijas Nr._______) (turpmāk tekstā − Līgums) ar 
______(Pasūtītāja nosaukums)______, kuras vārdā rīkojas ______(amatpersona, vārds, uzvārds)______, 
(turpmāk tekstā – Pasūtītājs), uzņemas šādas saistības: 

1. Piegādātājs apņemas veikt visu nepieciešamo, lai novērstu korupciju. 

2. Piegādātājs apņemas iepirkuma procedūras laikā un Līguma izpildes laikā ievērot šādus 
principus: 
2.1. Piegādātājs atturas rosināt citas fiziskās vai juridiskās personas izdarīt normatīvo aktu 

pārkāpumus vai līdzdarboties šādos pārkāpumos; 
2.2. Piegādātājs nepiedāvās, neapsolīs vai nesniegs Pasūtītājam, Pasūtītāja darbiniekiem, kuri 

ir iesaistīti iepirkuma procesā vai Līguma izpildes procesā vai jebkurai citai personai 
jebkādu materiālu vai nemateriālu labumu, uz kuru viņam/viņai nav likumīgas tiesības, 
ar mērķi iepirkuma procedūras vai Līguma izpildes laikā saņemt priekšrocības; 

2.3. Piegādātājs nenoslēgs pretlikumīgas vienošanās ar citiem Piegādātājiem, kuras būtu 
atbilstošu tiesību normu pārkāpums. Tas attiecas jo īpaši uz vienošanām par izmaksām, 
izmaksu sastāvdaļām, aizliegtiem izmaksu ieteikumiem, dalību ieteikumos vai 
vienošanām attiecībā uz piedāvājumu iesniegšanu vai neiesniegšanu vai citu līdzīgu 
rīcību; 

2.4. Piegādātājs neizdarīs pretlikumīgas darbības, par kuru veikšanu draud kriminālatbildība. 
Piegādātājs atturēsies no jebkuras Pasūtītāja komerciālo attiecību ietvaros sniegtās 
informācijas attiecībā uz plāniem, tehniskiem piedāvājumiem un darījuma detaļām, tai 
skaitā informācijas, kas saglabāta disketēs vai citos informācijas nesējos, nepienācīgas 
izmantošanas negodīgas konkurences nolūkos vai nolūkā gūt personīgu labumu, nedz arī 
nodos šādu informāciju citiem; 

2.5. izpildot Līgumu, Piegādātājs nealgos aģentus, padomniekus, pārstāvjus vai starpniekus, 
izņemot tos, kas uzrādīti iepirkuma procedūras dokumentācijā vai Līguma pielikumā. 

3. Piegādātājs iepirkuma procedūras laikā un reizi mēnesī Līguma izpildes laikā iesniedz 
Pasūtītājam informāciju, norādot: 
3.1. aģentu, padomnieku, pārstāvju un starpnieku vārdus vai nosaukumus un adreses, kuriem 

Piegādātājs vai Piegādātāja mātes vai asociētais uzņēmums, kopuzņēmuma partneris, 
filiāle, personālsabiedrība, personālsabiedrības biedrs vai apakšuzņēmējs ir veicis vai 
gatavojas tieši vai netieši veikt maksājumu saistībā ar Līgumu; 

3.2. maksājumu summas, valūtu un mērķi maksājumiem, kurus Piegādātājs vai Piegādātāja 
mātes vai asociētais uzņēmums, kopuzņēmuma partneris, filiāle, personālsabiedrība, 
personālsabiedrības biedrs vai apakšuzņēmējs ir veicis vai plāno veikt aģentiem, 
padomniekiem, pārstāvjiem un starpniekiem saistībā ar Līgumu; 

3.3. katra aģenta, padomnieka, pārstāvja un cita starpnieka saistībā ar Līgumu sniegto vai 
plānoto pakalpojumu kopsavilkumu un sniegto pakalpojumu līgumu pilnas kopijas. 

4. Reizi mēnesī Piegādātājs iesniedz Pasūtītājam informāciju par pārējiem iepriekšējā perioda 
maksājumiem, to mērķi, summām un valūtu, ko Piegādātājs ir veicis vai plāno veikt saistībā ar 
Līgumu. Piegādātājs apņemas arī sniegt Pasūtītājam visu nepieciešamo papildu informāciju par 
iepriekš minētajiem aģentiem, padomniekiem, pārstāvjiem un starpniekiem. 

 



5. Piegādātājs: 
5.1. veiks visus nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu, ka tā darbinieki, konsultanti, 

mātes un asociētie uzņēmumi, kopuzņēmumu partneri, filiāles, aģenti, 
personālsabiedrības, personālsabiedrības biedri, apakšuzņēmēji un piegādātāji pienācīgi 
pilda Pretkorupcijas deklarācijas saistības. Piegādātājam ir jāspēj demonstrēt, ka 
pretkorupcijas programma Līguma ietvaros ir pienācīgā veidā darīta zināma visiem 
Piegādātāja sadarbības partneriem. Piegādātājs nozīmēs augstākās vadības pārstāvi, kurš 
atbildēs par Pretkorupcijas deklarācijas īstenošanu; 

5.2. apņemas ieviest pretkorupcijas programmu, kas cita starpā ietvers noteikumus par 
kukuļiem, interešu konfliktu, politiskiem ziedojumiem, cita veida dāvinājumiem, 
sponsorēšanu, veicināšanas maksājumiem, dāvanām, korporatīvo viesmīlību un 
izdevumiem; 

5.3. apņemas ieviest ētikas kodeksu, kurā paredzēti noteikumi par komercdarbības 
pamatvērtību un ētikas normu ievērošanu, pienācīgu izvērtēšanas rūpību (due dilligence 
– angļu val.) attiecībā uz partneriem, aģentiem, citiem starpniekiem, komunikāciju ar 
sabiedrību, iekšējo auditu un izmeklēšanām, aizdomu paušanas un ziņošanas kārtību par 
pārkāpumiem; 

5.4. reizi trijos mēnešos sniegs Pasūtītājam informāciju par pretkorupcijas programmas un 
ētikas kodeksa īstenošanu. Pretkorupcijas programma un ētikas kodekss nosaka 
augstākās vadības atbildību, apmācības, novērošanu un pilnveidošanu un to attiecināšanu 
uz filiālēm, personālsabiedrībām un kopuzņēmumiem.  

6. Piegādātājs pēc Pasūtītāja pieprasījuma apņemas veikt iekšējo izmeklēšanu (auditu) par 
Pasūtītāja noteiktiem jautājumiem. Izmeklēšanu veic Piegādātāja izveidota kompetenta, 
neatkarīga iekšējā grupa, un tā jāveic ātri, lai neaizkavētu Līguma izpildi. Ziņojums par 
izmeklēšanu tiks iesniegts Pasūtītājam. 

7. Piegādātājs apņemas pieprasīt no saviem apakšuzņēmējiem Pretkorupcijas deklarācijas 
ievērošanu. Pirms Līguma parakstīšanas vai pirms Pasūtītājs apstiprina apakšuzņēmēja līgumu, 
Piegādātājs apņemas iesniegt Pasūtītājam apakšuzņēmēju parakstītu apliecinājumu par 
pievienošanos šajā deklarācijā noteiktajām saistībām vai apakšuzņēmēju parakstītu 
Pretkorupcijas deklarācijas kopiju.  

8. Pasūtītājs un Piegādātājs piesaista atbilstoši kvalificētu neatkarīgu ārējo novērotāju – 
biedrību „Sabiedrība par atklātību „Delna”” (turpmāk tekstā – Novērotājs). Laika periodā līdz 
Līguma termiņa beigām Novērotāja uzdevums ir neatkarīgi un objektīvi pārbaudīt, vai un kādā 
mērā Pasūtītājs un Piegādātājs pilda saistības atbilstoši Līgumam. Novērotājs nav pakļauts 
Pasūtītāja un Piegādātāja pārstāvju norādījumiem un veic savas funkcijas neitrāli un neatkarīgi. 
Novērotājs iesniedz savu ziņojumu visām pusēm. Novērotājam ir tiesības bez ierobežojumiem 
piekļūt visai Pasūtītāja dokumentācijai saistībā ar Līgumu. Pēc Novērotāja pieprasījuma 
Piegādātājs nekavējoši nodrošinās Novērotājam neierobežotu pieeju savai vai savu 
apakšuzņēmēju, aģentu, padomnieku, pārstāvju un citu starpnieku dokumentācijai saistībā ar 
Līgumu. 

9. Ja Piegādātājs vai tā apakšuzņēmējs pirms vai pēc Līguma parakstīšanas ir izdarījis 
pārkāpumu, pārkāpjot Pretkorupcijas deklarācijas noteikumus, vai jebkurā citā veidā, tādējādi 
darot apšaubāmu savu kā Piegādātāja godīgumu, Pasūtītājam ir tiesības nekavējoties vienpusēji 
atkāpties no Līguma. Pārkāpums tiek uzskatīts par notikušu, ja, izvērtējot visus pieejamos 
pierādījumus, nav pamata saprātīgām šaubām. 

10. Piegādātājs, iesniedzot tehnisko un finanšu piedāvājumu vai slēdzot Līgumu, iesniedz 
Pasūtītājam rakstisku apliecinājumu, ka pēdējo 3 gadu laikā nav notikuši nopietni pārkāpumi, 
kuri varētu būt par pamatu Piegādātāja vai tā piesaistīto apakšuzņēmēju profesionālā godīguma 
apšaubīšanai. Ja par šo jautājumu Piegādātājs ir sniedzis nepatiesus paziņojumus, Pasūtītājam 
ir tiesības nekavējoties vienpusēji atkāpties no Līguma. 



11. Pasūtītājs nodrošina Piegādātāja sniegtās informācijas konfidencialitāti, kā arī nodrošina 
Piegādātāja iekšējās izmeklēšanas (audita) ziņojuma analīzi. Novērotājam, pildot savas 
funkcijas un uzdevumus, ir pienākums ievērot normatīvo aktu prasības par konfidenciālas 
informācijas un komercnoslēpuma aizsardzību. 
 
 
Piegādātājs: Pasūtītājs: 
Nosaukums: Nosaukums: 
Adrese:  Adrese:  
Nodokļu maksātāja reģistrācijas nr.: Nodokļu maksātāja reģistrācijas nr.: 
Maksājumu rekvizīti: Maksājumu rekvizīti: 
Banka, kods: Banka, kods: 
Konts:  Konts:  
______(amata nosaukums)______: 
 
 

______( amata nosaukums)______: 
 
 

______(amatpersonas vārds, uzvārds)______ ______(amatpersonas vārds, uzvārds)______ 
 
 


