Apstiprinu
Rīgas domes priekšsēdātājs
N.Ušakovs
2011. gada „17.” augustā

Rīgas pilsētas pašvaldības
pretkorupcijas stratēģijas 2010.-2013. gadam
aktualizētais realizācijas plāns
Nr.
p.k.
1.

2.

Pasākumi
Veikt Rīgas domes iestāžu, struktūrvienību un kapitālsabiedrību
pretkorupcijas pasākumu plānu izpildes kontroli

Nodrošināt pretkorupcijas pasākumu plānu izstrādi kapitālsabiedrībās, kurās
Rīgas pilsētas pašvaldībai pieder balsu vairākums, un ierosināt
pretkorupcijas pasākumu plānu izstrādi citās kapitālsabiedrībās ar Rīgas
pilsētas pašvaldības kapitāla daļu

Pasākuma
izpildes termiņš
Pastāvīgi

Atbildīgais par
pasākuma izpildi
RD Drošības, kārtības
un korupcijas
novēršanas jautājumu
komiteja
D.Turlais
RD BAC
S.Novikovs

2011.gada I cet.

RD ĪD Komercdarbības
nodrošinājuma
pārvalde I.Spūle
Kapitāla daļu turētāja
pārstāvji

Izpilde
Tiek pildīts.
RD BAC ir izvērtējis 30 Rīgas
pilsētas pašvaldības iestāžu,
struktūrvienību
un
kapitālsabiedrību
pretkorupcijas
pasākumu
plānus
un
to
izpildi,
sagatavojis 43 atzinumus RD
KD.
RD KD sēdēs ir izskatītas 30
iestāžu,
struktūrvienību,
kapitālsabiedrību
vadītāju
atskaites, 13 iestāžu un
struktūrvienību
atskaites
skatītas atkārtoti.
Izpildīts.
Izstrādāti
pretkorupcijas
pasākumu plāni 22 Rīgas
pilsētas
pašvaldības
kapitālsabiedrībās
un
5
kapitālsabiedrībās ar Rīgas
pilsētas pašvaldības kapitāla
daļu. Divas reizes gadā
atskaites par izpildi tiek
iesniegtas RD BAC un tiek
vērtēta izpildes gaita.
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3.

Izstrādāt ieteikumus iepirkumu centralizācijai

4.

Izstrādāt un ieviest vienotu iepirkumu sistēmu, ieviest vienotu metodiku
visās iestādēs, struktūrvienībās, kapitālsabiedrībās, lai nodrošinātu
iepirkumu efektivitāti, reglamentētu normatīvo aktu pareizu piemērošanu
visās struktūrvienībās

5.

Noteikt kārtību gadījumos, ja publisku piegādes līgumu vai pakalpojumu
līgumu paredzamā līgumcena ir mazāka par Ls 3000 un publisku būvdarbu
līgumu paredzamā līgumcena ir mazāka par Ls 10000

6.

Noteikt par iepirkumu procesa koordināciju atbildīgo struktūrvienību, kuras
uzdevums būtu izveidot un koordinēt vienotu iepirkumu datu bāzi

Divu mēnešu
RD JP J.Liepiņš
laikā pēc attiecīgo
RD FD I.Tiknuse
grozījumu
Publisko
iepirkumu likumā
un attiecīgo
Ministru kabineta
noteikumu spēkā
stāšanās
Divu mēnešu
RD JP J.Liepiņš
laikā pēc attiecīgo
RD FD I.Tiknuse
grozījumu
RD ĪD Komercdarbības
Publisko
nodrošinājuma
iepirkumu likumā
pārvalde I.Spūle
un attiecīgo
Ministru kabineta
noteikumu spēkā
stāšanās
Divu mēnešu
RD JP J.Liepiņš
laikā pēc attiecīgo
RD FD I.Tiknuse
grozījumu
Publisko
iepirkumu likumā
un attiecīgo
Ministru kabineta
noteikumu spēkā
stāšanās
2011. gada III cet.
Rīgas pilsētas
izpilddirektors
J.Radzevičs

Tiek pildīts.
Grozījumi Publisko iepirkumu
likumā, kas attiecas uz
iepirkumu
centralizācijas
jautājumiem, ir saskaņošanas
procesā.
RD
JP
seko
normatīvo
aktu
izstrādes
procesam un veic attiecīgus
sagatavošanas darbus.
Tiek pildīts.
Grozījumi Publisko iepirkumu
likumā, kas attiecas uz
iepirkumu
centralizācijas
jautājumiem, ir saskaņošanas
procesā.
RD
JP
seko
normatīvo
aktu
izstrādes
procesam un veic attiecīgus
sagatavošanas darbus.
Tiek pildīts.
Grozījumi Publisko iepirkumu
likumā, kas attiecas uz
iepirkumu
centralizācijas
jautājumiem, ir saskaņošanas
procesā.
RD
JP
seko
normatīvo
aktu
izstrādes
procesam un veic attiecīgus
sagatavošanas darbus.

Tiek pildīts.
Lai nodrošinātu izpildi, Rīgas
domes
Birokrātijas
apkarošanas centrs 2011.gada
23.maijā
nosūtīja
Rīgas
pilsētas
izpilddirektoram
dienesta vēstuli Nr.BAC-1180-dv
ar
konkrētiem
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7.

Iekļaut iestāžu, struktūrvienību un komercsabiedrību , kuras veic
iepirkumus, pretkorupcijas pasākumu plānā pasākumus iepirkuma komisijas
locekļu rotācijai

2011. gada I cet.

Visi vadītāji

priekšlikumiem
uzdevuma
izpildei.
RD JP informē, ka minētajā
jautājumā strādā RD ITC
darba grupa, kuras sastāvā ir
arī
RD
JP
pārstāvis.
11.01.2012. RD ITC notika
sanāksme
par
Iepirkumu
moduļa izveidi un publisko
iepirkumu līgumu publicēšanu
portālā,
lai
nodrošinātu
06.03.2007.MK
noteikumu
Nr.171 „Kārtība, kādā iestādes
ievieto informāciju internetā”
11.13.apakšpunkta „Publiskie
iepirkumi” prasību izpildi. RD
JP norāda, ka šobrīd konkrētu
Iepirkuma moduļa izveides
termiņu noteikt nav iespējams.
Izpildīts.
Par izpildi vadītāji atskaitās
RD KD saskaņā ar atskaites
grafiku (skatīt plāna 1.punktu).
Ar
25.03.2011.
vadības
uzdevumu
Nr.RD-11-34-vu
Rīgas
domes
Juridiskās
pārvaldes direktoram uzdots
līdz
01.04.2011.
iekļaut
struktūrvienību, kuras veic
iepirkumus,
pretkorupcijas
pasākumu plānā pasākumus
iepirkuma komisijas locekļu
rotācijai.
Nosūtīts
(01.02.2011.Nr. DIKN-11-5nd un 07.02.2011. Nr. DIK-119-nd) atgādinājums Rīgas
pilsētas
pašvaldības
kapitālsabiedrību valdēm par
plānu
papildināšanu
ar
pasākumu
par
iepirkumu
komisiju locekļu rotāciju.
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8.

Organizēt semināru iestāžu, struktūrvienību un komercsabiedrību
vadītājiem publisko iepirkumu jomā

Ne retāk kā reizi
gadā

RD SAN A.Kononova
RD JP J.Liepiņš
RD FD I.Tiknuse

9.

Veikt revīzijas par Rīgas pilsētas pašvaldības finanšu līdzekļu izlietošanu un
līdzekļu izlietošanu Rīgas pilsētas pašvaldību kapitālsabiedrībās

Pastāvīgi

RD ARP A.Roziņa

Izpildīts.
2011.gada 19.oktobrī tika
organizēts seminārs „Publiskie
iepirkumi.
Aktualitātes,
problēmas,
risinājumi”.
Seminārā piedalījās Rīgas
pilsētas pašvaldības iestāžu,
struktūrvienību,
un
kapitālsabiedrību
vadītāji,
Latvijas
Lielo
pilsētu
asociācijas biedri, kā arī
Iepirkumu uzraudzības biroja,
Korupcijas novēršanas un
apkarošanas biroja un Valsts
reģionālās attīstības aģentūras
departamentu
un
nodaļu
vadītāji.
Seminārā
tika
uzklausīti speciālistu viedokļi
un ieteikumi, kā arī vairāku
pašvaldības institūciju vadītāju
pieredze
par
iepirkumu
procesu organizēšanu.
Tiek pildīts.
2011.gadā ir veiktas 11
finansiāli
saimnieciskās
darbības revīzijas, 3 budžeta
programmu revīzijas un 6
tematiskās pārbaudes, kurās ir
pārbaudīta
Rīgas
pilsētas
pašvaldības finanšu līdzekļu
izlietošana
un
līdzekļu
izlietošana
Rīgas
pilsētas
pašvaldības kapitālsabiedrībās.
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10.

Nodrošināt, lai visas personas, kuras saskaņā ar likuma „Par interešu
konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” prasībām ir atzīstamas par
valsts amatpersonām, būtu likumā noteiktā termiņā atzītas par valsts
amatpersonām un iekļautas valsts amatpersonu sarakstos

Pastāvīgi

Nosūtīt Rīgas pašvaldības kapitālsabiedrību valdēm atgādinājumu par
likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 20.
panta piektajā daļā noteiktā pienākuma izpildi

11.

Kontrolēt Rīgas pilsētas pašvaldības amatpersonu amatu
savienošanu, identificēt un novērst riskus, kas veicina iespēju
amatpersonām nonākt interešu konflikta situācijā

Visi vadītāji

RD ĪD Komercdarbības
nodrošinājuma
pārvalde I.Spūle

Pastāvīgi

Visi vadītāji

Tiek pildīts.
Ar
28.03.2011.
vadības
uzdevumu
Nr.RD-11-36-vu
RD PN vadītājai uzdots
pastāvīgi nodrošināt, lai visas
personas, kuras saskaņā ar
likuma „Par interešu konflikta
novēršanu valsts amatpersonu
darbībā”
prasībām
ir
atzīstamas
par
valsts
amatpersonām, būtu likumā
noteiktā termiņā atzītas par
valsts
amatpersonām
un
iekļautas valsts amatpersonu
sarakstos.
Izpildīts.
Ar 01.02.2011. vēstuli Nr.
DIKN-11-5-nd un 07.02.2011.
vēstuli Nr. DIK-11-9-nd tika
nosūtīts atgādinājums Rīgas
pilsētas
pašvaldības
kapitālsabiedrību valdēm par
nepieciešamību
nodrošināt
minētā
likuma
prasību
ievērošanu.
Tiek pildīts.
Ar
28.03.2011.
vadības
uzdevumu
Nr.RD-11-36-vu
RD PN vadītājai uzdots
pastāvīgi
kontrolēt
Rīgas
pilsētas
pašvaldības
amatpersonu
amatu
savienošanu, identificēt un
novērst riskus, kas veicina
iespēju amatpersonām nonākt
interešu konflikta situācijā.
Konkrēti pasākumi uzdevuma
realizācijai
ir
iekļauti
institūciju
pretkorupcijas
pasākumu plānos, to kontroli
veic RD BAC un RD KD.
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12.

Veikt amatpersonu izglītošanu korupcijas novēršanas jautājumos,
organizējot izglītojošus seminārus, zinātniski praktiskās konference

Ne retāk kā reizi
gadā

RD BAC S.Novikovs
RD SAN A.Kononova

13.

Izstrādāt mehānismu, lai noteiktu amatpersonu pienākumu ziņot ne
tikai par pašu iespējamu nonākšanu interešu konflikta situācijā, bet arī par
citu amatpersonu iespējamu atrašanos interešu konflikta situācijā

2011.gada III cet.

RD BAC S.Novikovs

14.

Noteikt kārtību apmeklētāju reģistrēšanai Rīgas domes Administratīvajā ēkā
un nodrošināt realizāciju

2011. gada IV
cet.

Rīgas pilsētas
izpilddirektors
J.Radzevičs
Rīgas pašvaldības
policija J.Geduševs

15.

Apkopot un analizēt sabiedrības norādītos uz korupcijas risku palielinošiem
trūkumiem pašvaldības darbībā un sniegto informāciju par konkrētiem
korupcijas gadījumiem, iesniegt atskaites Rīgas domes Drošības, kārtības
un korupcijas novēršanas jautājumu komitejai

Reizi pusgadā

RD BAC S.Novikovs

Izpildīts.
2010.gada 5.novembrī
organizēta Rīgas pašvaldības
zinātniski praktiskā konference
„Korupcijas riski pašvaldībā.
Interešu konflikts un tā
prevencija.”
2011.gada 19.oktobrī
organizēts seminārs „Publiskie
iepirkumi.
Aktualitātes,
problēmas, risinājumi”.
Izpildīts.
Rīgas pilsētas pašvaldības
Ētikas kodeksā ir ietvertas
prasības, kas uzliek pienākumu
Rīgas pilsētas pašvaldības
darbiniekiem
un
valsts
amatpersonām izvairīties no
situācijām, kas var radīt
interešu konfliktu, vai kurās
var prettiesiski iegūt nepelnītu
labumu
sev
vai
citām
personām. Ētikas kodekss
satur prasību Rīgas pilsētas
pašvaldības darbiniekiem un
valsts amatpersonām sniegt
informāciju par Ētikas kodeksa
pārkāpumiem, ko izdarījuši citi
darbinieki vai amatpersonas.
Tiek pildīts.
Rīgas pašvaldības policija
sagatavojusi
noteikumu
projektu „Rīgas domes ēkas
Rātslaukumā 1 apmeklēšanas
noteikumi”. Notiek noteikumu
projekta saskaņošana.
Izpildīts.
Atskaite par 2011.gada I
pusgadu iesniegta RD KD
28.07.2011. (BAC-11-104-dv)

7

16.

Izstrādāt normatīvo aktu par Rīgas pilsētas pašvaldības pakalpojumu
organizēšanas un sniegšanas vienotu pārvaldību

2012.gada I cet.

RD APC I.Krustiņa

17.

Nodrošināt e- pakalpojumu ieviešanu

Pastāvīgi

RD ITC Ē.Zēģelis

un
izskatīta
RD
KD
18.08.2011.sēdē (prot.Nr.66).
Atskaite par 2011.gada II
pusgadu iesniegta RD KD
12.01.2012. (BAC-12-11-dv)
un
izskatīta
RD
KD
19.01.2012.sēdē (prot.Nr.78).
Tiek pildīts.
Ar Rīgas domes priekšsēdētāja
25.03.2011.rīkojumu Nr.98-r
izveidotā
darba
grupa
31.05.2011. iesniedza Darba
grupas gala ziņojumu Rīgas
domes priekšsēdētājam, kurā
norādīti trīs risinājuma varianti
vienotas pakalpojumu sistēmas
pārvaldības
nodrošināšanai.
Atbalstīts
3.variants-veidot
jauno struktūrvienību uz RD
APC bāzes.
Tiek pildīts.
2011.gadā tika atsākts darbs
pie uzņēmējdarbības atļauju
izsniegšanas e-pakalpojumu
attīstības, kas uz laiku bija
apstājies
normatīvā
regulējuma grozījumu dēļ.
2011.gadā programmatūras
prasību specifikācijā (turpmāk
- PPS) tika veiktas izmaiņas
atbilstoši Ministru kabineta
noteikumiem Nr.440 un Rīgas
domes saistošajos noteikumos
no jauna iekļautajām normām.
Rezultātā PPS tika papildināta
ar vēl trīs uzņēmējdarbības
atļauju veidiem papildus
pieciem iepriekš plānotajiem.
Šobrīd PPS ir saskaņots un ir
uzsākts darbs pie trīs e-
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18.

Pilnveidot sabiedrības informēšanu par pašvaldības pakalpojumu
organizēšanu un sniegšanas kārtību. Noteikt mājas lapas aktualizēšanas
biežumu, nozīmēt atbildīgo amatpersonu

Pastāvīgi

RD SAN A.Kononova

pakalpojumu
programmēšanas.
2011.gadā
ir
veikti
programmatūras
papildinājumi un uzlabojumi
reklāmas
saskaņošanas,
infrastruktūras nodevas un
koku ciršanas atļaujas Rīgas
pašvaldības
portālā
www.eriga.lv
epakalpojumos,
atbilstoši
Rīgas
domes
saistošo
noteikumu
izmaiņām.
Savukārt,
e-pakalpojums
„Reģistrācija
pirmsskolai”
tika
papildināts
ar
pietiekšanās
iespēju
uz
līdzfinansējumu
un
pašvaldības
finansējumu
privātajās pirmsskolas iestāžu
grupiņās. Visi papildinājumi
tika veikti, ņemot vērā Rīgas
domes saistošos noteikumus
Nr. 123, un saskaņojot ar
Rīgas
domes
Izglītības,
kultūras
un
sporta
departamentu.
Tiek pildīts.
Rīgas domes mājas lapā
ievietoto
un
plašsaziņas
līdzekļiem nosūtīto preses
relīžu par Rīgas pilsētas
pašvaldības
pakalpojumu
organizēšanas un sniegšanas
kārtību procentuālais skaits ir
paaugstināts par vairāk nekā
60%, ir noteikts Rīgas domes
mājas lapas aktualizēšanas
biežums un nozīmēta par to
atbildīgā persona.
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19.

Nodrošināt personu, kuras sniedz informāciju par viņai zināmiem
koruptīviem nodarījumiem, aizsardzību, izmantojot Korupcijas novēršanas
un apkarošanas biroja izstrādātajā koncepcijā „Par normatīvo regulējumu
interešu konflikta novēršanai valsts amatpersonu darbā” aprakstītos
iespējamos minētā jautājuma risināšanas variantus

Pastāvīgi

RD BAC S.Novikovs

20.

Noteikt, ka papildus likumā „Par interešu konflikta novēršanu valsts
amatpersonu darbībā” noteiktajai informācijas sniegšanas kārtībai Rīgas
pilsētas pašvaldībā Rīgas domes Birokrātijas apkarošanas centrs pilda
kontaktpunkta funkcijas, kurā amatpersonām iespējams ziņot par
novērotajiem pārkāpumiem
Apzināt korupcijas riskiem visvairāk pakļautos amatus(t.s. sensitīvos
amatus) un izstrādāt iekšējās kontroles mehānismu attiecībā uz šajos amatos
strādājošajiem

2011. gada I cet.

RD BAC S.Novikovs

2011. gada IV
cet.

Vadītāji
RD BAC S.Novikovs

Aktivizēt Nevalstisko organizāciju un Rīgas domes sadarbības memoranda
realizāciju

Pastāvīgi

Rīgas pilsētas
izpilddirektors
J.Radzevičs

21.

22.

Tiek pildīts.
Likumā „Par interešu konflikta
novēršanu valsts amatpersonu
darbībā” ir noteikts iestāžu
vadītājiem aizliegums izpaust
informāciju par to, kura valsts
amatpersona vai darbinieks
informējis
par
interešu
konfliktu vai koruptīviem
nodarījumiem,
un
bez
objektīva iemesla radīt šādai
personai tiešas vai netiešas
nelabvēlīgas sekas.
Likumā noteikts, ka iestādes
vadītājs ir tiesīgs no attiecīgās
iestādes valsts amatpersonām
pieprasīt valsts amatpersonu
deklarācijas
publiski
nepieejamā daļā ietvertās
ziņas.
Izpildīts.
Rīgas domes priekšsēdētāja
2011.gada 22.februāra dienesta
vēstule Nr.1-35/RD-11-120-dv
un nosūtāmais dokuments
Nr.1-35/RD-11-611-nd.
Izpildīts.
Iestāžu, struktūrvienību un
kapitālsabiedrību
pretkorupcijas
pasākumu
plānos
noteikti
konkrēti
pasākumi
uzdevuma
realizācijai. Izpildi kontrolē
RD BAC un RD KD.
Tiek pildīts.
Rīgas domes priekšsēdētāja
25.11.2010. vadības uzdevums
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RD SAN A.Kononova

Nr.RD-10-144-vu.
„Rīgas
pilsētas
izpilddirektoram
J.Radzevičam. Lai veicinātu
2008.gada 24.oktobrī starp
Rīgas pilsētas pašvaldību un
nevalstiskajām organizācijām
noslēgtā
Sadarbības
memoranda Nr.RD-08-11-vp
principu īstenošanu un mērķu
sasniegšanu, kā arī aktivizētu
pašvaldības
institūciju
līdzdalību Memoranda mērķu
īstenošanā, lūdzu izveidot
darba grupu sadarbībai ar
nevalstiskajām organizācijām,
uzņemoties tās vadību.”
RD SAN savas kompetences
ietvaros ir uzturējusi sakarus ar
invalīdu un viņu draugu
apvienību „Apeirons”, Latvijas
Sieviešu invalīdu asociāciju
„Aspazija”, biedrību „Latvijas
Sarkanais krusts”, Latvijas
Samariešu apvienību, 1991.
gada barikāžu dalībnieku
atbalsts
fondu,
Latvijas
Kopienu iniciatīvas fondu,
biedrību
„Jauniešu
konsultācijas”, Jauniešu un
vecāku karjeras informācijas
un
konsultāciju
centru,
iniciatīvas grupu „Nauda seko
bērnam”, Latvijas Olimpisko
komiteju, dažādām kultūras,
sporta,
nacionālajām
biedrībām un reliģiskajām
organizācijām.
Rīgas pilsētas izpilddirektors ir
ticies ar nevalstiskā sektora
organizācijām,
kuras
ir
parakstījušas
sadarbības
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memorandu ar Rīgas domi. Ar
katru organizāciju tika rīkotas
atsevišķas tikšanās, kuru laikā
tika uzklausīts viedoklis par
pašvaldības un nevalstiskā
sektora
sadarbības
perspektīvām
parakstītā
memoranda ietvaros. Lielākā
daļa no 36 memorandu
parakstījušajām organizācijām
uzskata, ka būtu jāveido
atsevišķa
memoranda
uzraudzības padome, kuras
kompetencē būtu veicināt
sadarbību starpnozaru līmenī
starp
Rīgas
domi
un
organizācijām.
Rīgas domē ir izveidota
konsultatīvā
padome
sabiedrības
integrācijas
jautājumos, kas nodrošina
nevalstiskā sektora līdzdalību
pašvaldības
sabiedrības
integrācijas
politikas
plānošanā,
īstenošanā
un
novērtēšanā.
Par
izpildstruktūru,
kas
tieši
saistīta
ar
nevalstisko
organizāciju
iesaistīšanu
pašvaldības darbā, noteikta RD
IKSD Projektu un sabiedrības
integrācijas nodaļa.

Rīgas domes Birokrātijas apkarošanas centra vadītājs
2012.gada „7.” februārī.
Ē.Ivanovs 67026859

S.Novikovs
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Saīsinājumi:
1.RD KD-Rīgas domes Drošības, kārtības un korupcijas novēršanas jautājumu komiteja
2.RD BAC-Rīgas domes Birokrātijas apkarošanas centrs.
3.RD JP-Rīgas domes Juridiskā pārvalde.
4.RD FD-Rīgas domes Finanšu departaments.
5.RD SAN-Rīgas domes Sabiedrisko attiecību nodaļa.
6.RD ARP-Rīgas domes Audita un revīzijas pārvalde.
7.RD APC-Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centrs.
8.RD ITC-Rīgas domes Informācijas tehnoloģiju centrs.
9.RD IKSD-Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments.
10.RD PN-Rīgas domes Personāla nodaļa.

