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Rīgas pilsētas pašvaldības pretkorupcijas stratēģijas 2014.-2017.gadam realizācijas plāna izpilde  

Akciju sabiedrībā "Rīgas Centrāltirgus" 2015.gadā 

 
 

Nr. Realizācijas plāna pasākums Izpildes termiņš  Izpilde 2015.gadā 

1.  1.  Veikt korupcijas risku analīzi Rīgas pilsētas 

pašvaldības Institūcijās, balstoties uz Institūcijās 

veicamo funkciju izvērtējumu, veiktajiem 

pretkorupcijas pasākumiem Institūcijas darbības 

pilnveidošanā                                                                              

Aktualizēt Rīgas pilsētas pašvaldības Institūciju 

pretkorupcijas pasākumu plānus  

Ne retāk kā reizi 

gadā 

AS “Rīgas Centrāltirgus” korupcijas risku analīze tika veikta 

2015.gada septembra mēnesī un netika konstatēti faktori, kas 

radītu izmaiņas, līdz ar ko nebija nepieciešams aktualizēt AS 

“Rīgas Centrāltirgus” pretkorupcijas pasākumu plānu 2014.-

2017.gadam.  

2.  2.  Nodrošināt Rīgas pilsētas pašvaldības Institūciju 

pretkorupcijas pasākumu plānu izpildi 

Pastāvīgi AS "Rīgas Centrāltirgus" Pretkorupcijas pasākumu plānā 

2014.–2017.gadam noteikto pretkorupcijas pasākumu izpilde 

uzņēmuma darbībā ir nodrošināta. 

3.  4.  Nodrošināt pretkorupcijas pasākumu plānu un to 

izpildes publiskošanu Rīgas pilsētas pašvaldības 

Institūciju mājas lapās internetā 

Ne retāk kā reizi 

gadā 

AS "Rīgas Centrāltirgus" Pretkorupcijas pasākumu plāns 

2014.-2017.gadam ir publicēts AS "Rīgas Centrāltirgus" 

mājas lapā.  

4. 16. Izvietot Rīgas pilsētas pašvaldības Institūcijas 

mājas lapās internetā informāciju par plānotajiem 

iepirkumiem konkrētam gadam, kā arī informāciju 

par noslēgtajiem līgumiem 

Pastāvīgi  AS "Rīgas Centrāltirgus" mājas lapas sadaļā "Iepirkumi" 

http://www.rct.lv/lv/iepirkumi/ ir publicēta informācija par 

visiem iepirkumiem izsludinātajiem un pabeigtajiem 

iepirkumiem, to rezultātiem un noslēgtajiem līgumiem. 

5.  17. Nodrošināt iepirkuma komisijas locekļu rotāciju Pastāvīgi Ar AS "Rīgas Centrāltirgus" valdes 2015.gada 5.marta 

lēmumu Nr.02-1/119 (Prot. Nr.10) izveidota viena pastāvīgā 

iepirkumu komisija.  

Ar AS "Rīgas Centrāltirgus" valdes 2015.gada 16.jūlija 

lēmumu Nr.02-1/307 (Prot. Nr.30) veiktas izmaiņas  

pastāvīgās iepirkumu komisijas sastāvā. 

Ar AS "Rīgas Centrāltirgus" valdes 2015.gada 3.decembra 

lēmumu Nr.02-1/454 (Prot. Nr.51) veiktas izmaiņas  

pastāvīgās iepirkumu komisijas sastāvā. 

 

http://www.rct.lv/lv/iepirkumi/
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6.  22. Izstrādāt iekšējo normatīvo aktu, kas reglamentē 

kārtību, kādā jāveic personāla atlase pieņemot darbā, 

ieceļot vai pārceļot amatā Rīgas pilsētas pašvaldības 

Institūcijās 

2 mēneša laikā pēc 

attiecīgo grozījumu 

likumā "Par 

pašvaldībā’, "Par 

valsts un pašvaldību 

kapitāla daļām un 

Kapitālsabiedrībām" 

spēkā stāšanās 

Ar AS "Rīgas Centrāltirgus" valdes 2014.gada 25.septembra 

lēmumu Nr.02-1/492 (Prot. Nr.40) apstiprināta AS "Rīgas 

Centrāltirgus" Personāla politika, kurā noteikti personāla 

atlases mērķi, kritēriji un atlases kārtība. 

7.  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 

AS “Rīgas Centrāltirgus” 2015.gada septembra mēnesī, 

veicot riska analīzi, ir arī noteikti un novērtēti korupcijas 

riskam visvairāk pakļautie amati un funkcijas, kā arī amati ir 

izvērtēti un tiem noteikta korupcijas riska pakāpe. Ir 

novērtētas interešu konflikta riskam visvairāk pakļautās 

funkcijas. 

8.  24. Publiskot Rīgas pilsētas pašvaldības Institūciju 

mājas lapās internetā informāciju par vakantajiem 

amatiem un amata pretendentiem izvirzītajām 

prasībām 

Pastāvīgi Informāciju par vakantajiem amatiem un amata 

pretendentiem izvirzītajām prasībām AS "Rīgas 

Centrāltirgus" publicē savā mājas lapā, kādā no darba 

sludinājumu portāliem, vai arī kādā no lielākajiem 

laikrakstiem. 

9.  25. Kontrolēt Rīgas pilsētas pašvaldības 

amatpersonu amatu savienošanu, identificēt un 

novērst riskus, kas veicina iespēju amatpersonām 

nonākt interešu konflikta situācijā 

Pastāvīgi  2015.gadā izskatīšanai AS "Rīgas Centrāltirgus" valdē nav 

iesniegts neviens iesniegums par amata savienošanas 

pārbaudi. 

10.  28. Informēt sabiedrību par veiktajiem 

pretkorupcijas pasākumiem un darbības rezultātiem 

Rīgas pilsētas pašvaldības Institūcijās 

Pastāvīgi Pretkorupcijas pasākumi uzņēmumā tiek veikti, ievērojot AS 

"Rīgas Centrāltirgus" Pretkorupcijas pasākumu plānā 2014. – 

2017.gadam noteikto. Informācijas Rīgas pilsētas pašvaldības 

institūcijām tiek sniegti uz pieprasījumu pamata. 

11.  32. Izveidot vienotu korupcijas novēršanas 

apmācības sistēmu Rīgas pilsētas pašvaldības 

Institūcijās un padotības iestādēs 

2015.gada IV 

ceturksnis 

2015.gada 8, 12, un 18 jūnijā AS "Rīgas Centrāltirgus" valdes 

locekļiem un darbiniekiem (kopā 4 klausītāju grupām) 

Tirdzniecības organizēšanas nodaļas vadītājs Aivo Bruģis 

noorganizēja un novadīja apmācības korupcijas novēršanas 

jautājumos.  

12.  37. Informēt sabiedrību par Rīgas pilsētas 

pašvaldības Institūciju pakalpojumu sniegšanas 

kārtību 

Pastāvīgi  Informācija par AS "Rīgas Centrāltirgus" sniegtajiem 

pakalpojumiem un to izcenojumiem ir ievietota AS "Rīgas 

Centrāltirgus" māja lapā www.rct.lv.  

 

http://www.rct.lv/

