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Rīgas pilsētas pašvaldības 

pretkorupcijas stratēģijas 2014.-2017. gadam realizācijas plāns 
 

Nr. 

p.k. 

Pasākumi Izpildes termiņš Atbildīgā institūcija, 

darbinieks 

1. Veikt korupcijas risku analīzi Rīgas pilsētas pašvaldības Institūcijās, balstoties uz 

Institūcijās veicamo funkciju izvērtējumu, veiktajiem pretkorupcijas pasākumiem 

Institūciju darbības pilnveidošanā 

Aktualizēt Rīgas pilsētas pašvaldības Institūciju pretkorupcijas pasākumu plānus 

 

Ne retāk kā reizi 

gadā 

 

RPP Institūciju vadītāji 

2. Nodrošināt Rīgas pilsētas pašvaldības Institūciju pretkorupcijas pasākumu plānu 

izpildi  

 

Pastāvīgi 

 

RPP Institūciju vadītāji 

3. Veikt Rīgas pilsētas pašvaldības Institūciju pretkorupcijas pasākumu plānu 

izpildes kontroli 

 

Pastāvīgi, 

saskaņā ar RD 

Komitejas 

apstiprināto 

grafiku 

RD Komiteja D.Turlais 

RD BAC S.Novikovs 

 

4. Nodrošināt pretkorupcijas pasākumu plānu un to izpildes publiskošanu Rīgas 

pilsētas pašvaldības Institūciju mājas lapās internetā 

 

Ne retāk kā reizi 

gadā 

RPP Institūciju vadītāji 
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5. Veikt korupcijas risku analīzi Rīgas pilsētas pašvaldības Institūciju padotības 

iestādēs, balstoties uz padotības iestādēs veicamo funkciju izvērtējumu  

2014.gada IV 

ceturksnis 

RPP Institūciju vadītāji, kuru 

padotībā ir iestādes 

6. Organizēt pretkorupcijas pasākumus Rīgas pilsētas pašvaldības Institūciju 

padotības iestādēs  

 

2015.gada II 

ceturksnis 

RPP Institūciju vadītāji, kuru 

padotībā ir iestādes 

7. Rīgas pilsētas pašvaldības Institūcijām nodrošināt padotības iestāžu pretkorupcijas 

pasākumu izpildes kontroli  

 

2015.gada IV 

ceturksnis 

RPP Institūciju vadītāji, kuru 

padotībā ir iestādes 

8. Nodrošināt pretkorupcijas pasākumu un to izpildes publiskošanu Rīgas pilsētas 

pašvaldības Institūciju padotības iestāžu mājas lapās internetā 

 

No 2016.gada I 

ceturkšņa 

RPP Institūciju vadītāji, kuru 

padotībā ir iestādes 

9. Izstrādāt un iesniegt apstiprināšanai iekšējo normatīvo aktu, kurā reglamentēti 

Rīgas pilsētas pašvaldības vienotās korupcijas novēršanas sistēmas organizācijas 

un darbības pamatprincipi, sistēmas pārvaldības pamatnosacījumi, kā arī sistēmas 

darbības uzraudzības un kontroles procedūras 

 

2014.gada IV. 

ceturksnis 

RD BAC S.Novikovs 

 

10. Izstrādāt un iesniegt apstiprināšanai iekšējo normatīvo dokumentu un/vai 

metodiku, kas reglamentētu vienotus korupcijas risku pārvaldības sistēmas 

izveides un darbības nosacījumus visām Rīgas pilsētās pašvaldības Institūcijām, 

tai skaitā to padotības iestādēm 

 

Divu mēnešu 

laikā pēc ārējā 

normatīvā akta 

stāšanās spēkā 

vai metodikas  

publikācijas 

KNAB mājas 

lapā 

 

RD BAC S.Novikovs 

 

11. Izveidot vienotu publisko iepirkumu sistēmu, izstrādāt un ieviest vienotu 

iepirkumu metodiku, kas nodrošinātu iepirkumu efektivitāti un normatīvo aktu 

ievērošanu visās Rīgas pilsētās pašvaldības Institūcijās un to padotības iestādēs 

2015.gada I. 

ceturksnis 

RD JP J.Liepiņš 
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12. Izdot Rīgas domes iekšējos noteikumus par kārtību kādā tiek veikti iepirkumi 

Rīgas pilsētas pašvaldības Institūcijās un to padotības iestādēs 

2014.gada III 

ceturksnis 

Rīgas pilsētas izpilddirektors 

J.Radzevičs 

RD JP J.Liepiņš 

 

13. Izstrādāt un ieviest vienotu Eiropas Savienības fondu projektu izpildes iekšējo 

kontroles kārtību visās Rīgas pilsētās pašvaldības Institūcijās 

  

2014.III 

ceturksnis 

RD JP J.Liepiņš 

RD FD I.Tiknuse 

 

14. Izstrādāt un ieviest vienotu metodiku iepirkumu centralizācijai visās Rīgas pilsētas 

pašvaldības Institūcijās 

 

2014.gada IV 

ceturksnis 

RD JP J.Liepiņš 

 

15. Noteikt par iepirkumu procesu koordināciju atbildīgo struktūrvienību, kuras 

uzdevumi: 

- izveidot un koordinēt vienotu Rīgas pilsētas pašvaldības Institūciju iepirkumu 

norises kārtību; 

- izveidot un koordinēt vienotu iepirkumu datu bāzi  

 

2014.gada IV 

ceturksnis 

Rīgas pilsētas izpilddirektors 

J.Radzevičs 

RD JP J.Liepiņš 

RD ITC Ē.Zēģelis 

 

16. Izvietot Rīgas pilsētas pašvaldības Institūciju mājas lapās internetā informāciju par 

plānotajiem iepirkumiem konkrētam gadam, kā arī informāciju par noslēgtajiem  

līgumiem 

 

Pastāvīgi RPP Institūciju vadītāji 

RD ITC Ē.Zēģelis 

17. Nodrošināt iepirkuma komisijas locekļu rotāciju 

 

Pastāvīgi RPP Institūciju vadītāji 

 

18. Organizēt seminārus, konferences Rīgas pilsētas pašvaldības Institūciju vadītājiem 

un darbiniekiem publisko iepirkumu un sabiedrisko pakalpojumu jomās  

Ne retāk kā reizi 

gadā 

RD PN R.Logina 

RD ĪD KNP I.Spūle 

RD BAC S.Novikovs 

19. Veikt revīzijas par Rīgas pilsētas pašvaldības finanšu līdzekļu izlietošanu un 

līdzekļu izlietošanu Rīgas pilsētas pašvaldības kapitālsabiedrībās 

Pastāvīgi RD ARP A.Roziņa 
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20. Veikt iekšējos auditus Rīgas pilsētas pašvaldības centrālās administrācijas 

struktūrvienībās, iestādēs (izņemot Rīgas domes Labklājības departamenta un 

Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta padotības iestādēs) un 

aģentūrās 

Pastāvīgi RD ARP A.Roziņa 

 

21. Veikt iekšējos auditus Rīgas domes Rīgas domes Labklājības departamenta un 

Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta padotības iestādēs 

 

Pastāvīgi RD LD I.Kondrāte 

RD IKSD G.Helmanis 

 

22. Izstrādāt iekšējo normatīvo aktu, kas reglamentē kārtību, kādā jāveic personāla 

atlase pieņemot darbā, ieceļot vai pārceļot citā amatā Rīgas pilsētas pašvaldības 

Institūcijās 

 

Divi mēnešu 

laikā pēc 

attiecīgo 

grozījumu 

likumā „Par 

pašvaldībām”,  

„Par valsts un 

pašvaldību 

kapitāla daļām 

un 

Kapitālsabiedrī-

bām” spēkā 

stāšanās  

 

RPP Institūciju vadītāji 

 

23. Izvērtēt un noteikt korupcijas riskiem pakļautos amatus. Veikt korupcijas riskiem 

pakļautajos amatos esošo darbinieku izvērtēšanu pielietojot KNAB metodiku 

„Metodika ienākumu un parādsaistību noteikšanai” 

 

Ne retāk kā reizi 

gadā 

RPP Institūciju vadītāji 

 

24. Publiskot Rīgas pilsētas pašvaldības Institūciju mājas lapās internetā informāciju 

par vakantajiem amatiem un amata pretendentiem izvirzītajām prasībām 

 

 

Pastāvīgi RPP Institūciju vadītāji 

RD ITC Ē.Zēģelis 
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25. Kontrolēt Rīgas pilsētas pašvaldības amatpersonu amatu savienošanu, identificēt 

un novērst riskus, kas veicina iespēju amatpersonām nonākt interešu konflikta 

situācijā 

 

Pastāvīgi RPP Institūciju vadītāji 

 

26. Veikt analīzi par konstatētajiem problēmām likuma „Par interešu konflikta 

novēršanu valsts amatpersonu darbībā” normu piemērošanā Rīgas pilsētas 

pašvaldības Institūcijās un sagatavot skaidrojumus tiesību normu piemērošanai 

 

Ne retāk kā reizi 

gadā 

RD JP J.Liepiņš 

RD BAC S.Novikovs 

27. Informēt sabiedrību, ka papildus likumā „Par interešu konflikta novēršanu valsts 

amatpersonu darbībā” noteiktajai informācijas sniegšanas kārtībai RD BAC pilda 

kontaktpunkta funkcijas Rīgas pilsētas pašvaldībā, nodrošinot nepieciešamo 

aizsardzību un konfidencialitāti personai, kura informē par amatpersonu iespējamo 

interešu konfliktu vai citiem koruptīva rakstura pārkāpumiem Rīgas pilsētas 

pašvaldības Institūcijās 

 

Ne retāk kā reizi 

ceturksnī  

RD SAN L.Ivāna 

RD BAC S.Novikovs 

28. Informēt sabiedrību par veiktajiem pretkorupcijas pasākumiem un darbības 

rezultātiem Rīgas pilsētas pašvaldības Institūcijās  

 

Pastāvīgi RD SAN L.Ivāna 

RD Komiteja D.Turlais 

RD BAC S.Novikovs 

RPP Institūciju vadītāji 

29. Organizēt iedzīvotāju aptaujas, apkopot un analizēt sabiedrības norādītos uz 

korupcijas riskiem vērstos trūkumus Rīgas pilsētas pašvaldības Institūcijās 

 

No 2015.gada 

I ceturkšņa 

reizi gadā 

 

RD SAN L.Ivāna 

RD BAC S.Novikovs 

 

30. Organizēt seminārus Rīgas pilsētas pašvaldības Institūciju darbiniekiem fizisko 

personu datu aizsardzības un apstrādes jomā 

 

Ne retāk kā reizi 

gadā 

  

RD PN R.Logina 

RD ĪD KNP I.Spūle 

 

31. Organizēt zinātniski praktiskās konferences Rīgas pilsētas pašvaldības Institūciju 

darbiniekiem korupcijas novēršanas jautājumos 

 

Ne retāk kā reizi 

gadā 

RD Komiteja D.Turlais 

RD BAC S.Novikovs 
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32. Izveidot vienotu korupcijas novēršanas apmācības sistēmu Rīgas pilsētas 

pašvaldības Institūcijās un padotības iestādēs 

 

 

2015.gada IV 

ceturksnis 

RPP Institūciju vadītāji 

RD PN R.Logina 

RD BAC S.Novikovs 

 

33. Sniegt priekšlikumus vienotas pakalpojumu pārvaldības sistēmas izstrādei un 

uzturēšanai 

  

Pastāvīgi  

 

RD APC I.Krustiņa 

 

34. Pilnveidot pašvaldības pakalpojumu definēšanu, izstrādājot normatīvā akta 

projektu 

 

2014.gada IV 

ceturksnis 

RD APC I.Krustiņa 

 

35. Izstrādāt normatīvo aktu vienotai klientu kontaktu reģistrēšanas ieviešanai 

pašvaldībā 

 

2014.gada IV 

ceturksnis 

RD APC I.Krustiņa 

 

36. Izvērtēt un pilnveidot Rīgas pilsētas pašvaldības Institūciju sniegto publisko 

pakalpojumu kvalitāti 

 

Pastāvīgi RD BAC S.Novikovs 

RD APC I.Krustiņa  

37. Informēt sabiedrību par Rīgas pilsētas pašvaldības Institūciju pakalpojumu 

sniegšanas kārtību 

 

Pastāvīgi RPP Institūciju vadītāji 

RD SAN L.Ivāna 

 

38. Nodrošināt un pilnveidot e- pakalpojumu ieviešanu Rīgas pilsētas pašvaldībā 

 

Pastāvīgi 

 

RD ITC Ē.Zēģelis  

 

39. Izstrādāt ārējo normatīvo aktu, kas reglamentētu kārtību, kādā tiek reģistrēti 

apmeklētāji Rīgas domes Administratīvajā ēkā  

 

2015.gada I 

ceturksnis 

Rīgas pilsētas izpilddirektors 

J.Radzevičs 

Rīgas pašvaldības policija 

J.Lūkass 

 

40. Aktivizēt Nevalstisko organizāciju līdzdalību korupcijas novēršanas jautājumos  Pastāvīgi Rīgas pilsētas izpilddirektors 

J.Radzevičs 

RD SAN L.Ivāna 
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Lietotie saīsinājumi: 

 

RPP Institūcijas Rīgas pilsētas pašvaldības iestādes, struktūrvienības un kapitālsabiedrības 

RD Komiteja  Rīgas domes Drošības, kārtības un korupcijas novēršanas jautājumu komiteja 

RD BAC  Rīgas domes Birokrātijas apkarošanas centrs 

RD JP   Rīgas domes Juridiskā pārvalde 

RD PN   Rīgas domes Personāla nodaļa 

RD APC  Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centrs 

RD ITC  Rīgas domes Informācijas tehnoloģiju centrs 

RD SAN  Rīgas domes Sabiedrisko attiecību nodaļa 

RD LD   Rīgas domes Labklājības departaments 

RD IKSD  Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments 

RD ĪD KNP  Rīgas domes Īpašuma departamenta Komercdarbības nodrošinājuma pārvalde 

KNAB   Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs 

 

 

Rīgas domes Birokrātijas apkarošanas centra vadītājs                                                         S.Novikovs 
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