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

Akciju sabiedrībā "Rīgas Centrāltirgus" 2016.gadā  
 

Nr. Realizācijas plāna pasākums Izpildes termiņš Izpilde 2016.gadā 

1.   1. Balstoties uz Rīgas pilsētas pašvaldības 

Institūcijās, tai skaitā padotības iestādēs, 

veicamo funkciju un uzdevumu izvērtējumu, 

veiktajiem pretkorupcijas pasākumiem, izvērtēt 

pretkorupcijas pasākumu plānu izpildi, 

efektivitāti, un gadījumos, kad tas ir 

nepieciešams, noteikt citus korupcijas un 

interešu konflikta novēršanas pasākumus, 

aktualizējot Rīgas pilsētas pašvaldības 

Institūciju pretkorupcijas pasākumu plānus. 

 

Līdz kārtējā gada 

20.janvārim 

 

vai 

RD Komitejas 

noteiktajā termiņā 

 

AS “Rīgas Centrāltirgus” korupcijas risku analīze tika veikta 

2016.gada oktobra 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, tai skaitā padotības iestāžu, 

pretkorupcijas pasākumu plānu un to izpildes 

publiskošanu Rīgas pilsētas pašvaldības portālā 

vai Institūciju mājaslapās internetā. 

 

Līdz kārtējā gada 

25.janvārim 

 

AS "Rīgas Centrāltirgus" Pretkorupcijas pasākumu plāns 

2014.-2017.gadam un tā realizācijas izpilde ir publicēta AS 

"Rīgas Centrāltirgus" mājas lapā. 

 

3.  5. Sniegt RD BAC rakstveida pārskatus par 

Rīgas pilsētas pašvaldības pretkorupcijas 

stratēģijas realizācijas plāna izpildi
1
 Rīgas 

pilsētas pašvaldības Institūcijās. 

Līdz kārtējā gada 

25.janvārim 

 

AS "Rīgas Centrāltirgus" 2017.gada 25.janvārī RD BAC 

iesniedza pārskatu par Pretkorupcijas stratēģijas 2014.-2017. 

gadam realizācijas plāna izpildi 2016.gadā.  

4. 9. Informēt sabiedrību par veiktajiem 

pretkorupcijas pasākumiem Rīgas pilsētas 

pašvaldības Institūcijās un to izpildes 

rezultātiem. 

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. 

                                                 
1
 Rīgas pilsētas pašvaldības pretkorupcijas stratēģijas realizācijas plāna izpilde iepriekšējā gadā. 
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4.  13. Nodrošināt mācības par aktuālajiem 

jautājumiem interešu konfliktu un korupcijas 

novēršanas jomā, veikt amatpersonu un 

darbinieku zināšanu pārbaudi. 

Ne retāk kā reizi gadā 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. Mācības plānotas 2017.gada martā. 

5.  15. Nodrošināt informācijas par vakantajām 

amata vietām pieejamību Rīgas pilsētas 

pašvaldības portālā, Rīgas pilsētas pašvaldības 

Institūciju mājaslapā internetā. 

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. 

6.  17. Identificēt korupcijas riskam pakļautos 

amatus vai, ja riski ir identificēti, tad, mainoties 

risku ietekmējošajiem apstākļiem vai faktoriem, 

veikt korupcijas risku pārskatīšanu un 

aktualizāciju un attiecīgi plānot un īstenot 

pasākumus korupcijas risku ierobežošanai, 

novērtēt to lietderību un efektivitāti, iekļaut 

korupcijas riska novēršanas pasākumus Rīgas 

pilsētas pašvaldības Institūcijas procesu 

regulējošos dokumentos, nodrošināt, ka visi 

Institūcijas darbinieki ir informēti par 

korupcijas riska iespējamību, pārzina ētikas 

noteikumus, kā arī korupcijas un interešu 

konflikta riska novēršanas prasības.  

 

Reizi gadā 

 

AS “Rīgas Centrāltirgus” 2016.gada oktobra 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. 

AS “Rīgas Centrāltirgus” darbinieki ir informēti par 

korupcijas riska iespējamību, pārzina ētikas noteikumus, kā 

arī korupcijas un interešu konflikta riska novēršanas prasības. 

Te varētu norādīt valdes lēmumu ar kuru apstiprināts ētikas 

kodekss, ētikas komisija un pretkorupcijas pasākumu plāns. 

7.  19. Izvietot Rīgas pilsētas pašvaldības portālā,  

Institūciju mājaslapās  internetā informāciju par 

plānotajiem iepirkumiem kārtējam gadam. 

 

20 darba dienu laikā 

pēc RPP Institūcijas 

budžeta 

apstiprināšanas 

 

Pēc AS "Rīgas Centrāltirgus" budžeta 2017.gadam 

apstiprināšanas 20 darba dienu laikā AS "Rīgas Centrāltirgus" 

mājas lapas sadaļā “Iepirkumi” http://www.rct.lv/iepirkumi/  

tiks publicēta informācija par AS "Rīgas Centrāltirgus" 

iepirkumu plānu 2017.gadam. Šobrīd AS "Rīgas 

Centrāltirgus" ārkārtas akcionāru sapulces datums par 

2017.gada budžeta apstiprināšanu vēl nav noteikts. 

 

http://www.rct.lv/iepirkumi/
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8.  20. Izvietot Rīgas pilsētas pašvaldības portālā, 

Institūciju mājaslapās    internetā informāciju 

par noslēgtajiem iepirkumu līgumiem. 

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

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

visiem izsludinātajiem un pabeigtajiem iepirkumiem, to 

rezultātiem un noslēgtajiem līgumiem. 

 

9.  21. Pilnveidot Rīgas pilsētas pašvaldības 

Institūciju iekšējos publisko iepirkumu 

noteikumus, nosakot tajos kārtību, kādā tiek 

veikti “mazie iepirkumi”. 

 

01.07.2017. AS "Rīgas Centrāltirgus" kopš 2013.gada ir izstrādāta 

Sabiedrības Iepirkumu kārtība, kurā ir iekļauti nosacījumi 

gan cenu aptauju (precēm/pakalpojumiem līdz 3999,99 EUR 

bez PVN un būvdarbiem līdz 13999,99 EUR bez PVN) 

veikšanai, gan "mazo iepirkumu" (saskaņā ar Publisko 

iepirkumu likuma 8.
2
pantu) veikšanai. 

Ņemot vērā, ka 2017.gada 1.martā stāsies spēkā jaunais 

Publisko iepirkumu likums, tiks pārskatīta arī esošā 

Sabiedrības Iepirkumu kārtība, pielāgojot to jaunā Publisko 

iepirkumu likuma regulējumam. 

10.  22. Veikt nepieciešamos izglītošanas 

pasākumus, lai nodrošinātu, ka visas Rīgas 

pilsētas pašvaldības Institūciju iepirkumu 

komisiju sastāvā iekļautās amatpersonas ir 

kompetentas un labi pārzina iepirkuma jomas 

normatīvo aktu prasības. 

Ne retāk kā reizi gadā 

 

AS "Rīgas Centrāltirgus" pastāvīgās iepirkumu komisijas 

sastāvā ir 3 juristi (komisijas priekšsēdētāja, komisijas locekle 

un komisijas sekretāre), kuriem gan izglītība, gan esošie 

darba pienākumi nosaka pienākumu sekot līdzi jaunākajām 

izmaiņām tiesību aktos (t.sk. attiecībā uz publiskajiem 

iepirkumiem) un apmeklēt seminārus savu zināšanu un 

kvalifikācijas paaugstināšanai. Attiecībā uz pārējiem 2 

komisijas locekļiem arī viņi 2017.gadā ir paredzējuši 

apmeklēt semināru attiecībā uz jaunā Publisko iepirkumu 

likuma regulējumu un piemērošanu praksē. 

11.  23. Nodrošināt metodiskas apmācības Rīgas 

pilsētas pašvaldības Institūciju iepirkumu 

speciālistiem, attīstot to spējas preventīvi 

identificēt pretendentu iespējamas prettiesiskas 

darbības piedāvājumu gatavošanas procesā. 

 

01.07.2017. Iepirkumu daļas vadītāja un iepirkumu speciāliste regulāri 

(vismaz 2 reizes gadā) apmeklē seminārus par publisko 

iepirkumu organizēšanas un Publisko iepirkumu likuma 

piemērošanas aktualitātēm. Arī 2017.gadā ir paredzēts 

apmeklēt vismaz 2 seminārus, t.sk., 2017.gada februārī 

apmeklēt Publisko iepirkumu konferenci saistībā ar jauno 

Publisko iepirkumu likumu, kas stāsies spēkā 2017.gada 

1.martā. 

http://www.rct.lv/iepirkumi/
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12.  24. Nodrošināt iepirkumu komisijas locekļu 

rotāciju. 

 

Pastāvīgi Ar AS "Rīgas Centrāltirgus" valdes 2016.gada 6.oktobra 

lēmumu Nr.02-1/463 (Prot. Nr.42) veiktas izmaiņas  

pastāvīgās iepirkumu komisijas sastāvā.  

Ar AS "Rīgas Centrāltirgus" valdes 2016.gada 1.decembra 

lēmumu Nr.02-1/562 (Prot. Nr.50) veiktas izmaiņas  

pastāvīgās iepirkumu komisijas sastāvā.  

13.  25. Organizēt seminārus Rīgas pilsētas 

pašvaldības Institūciju darbiniekiem fizisko 

personu datu aizsardzības un apstrādes jomā. 

 

Ne retāk kā reizi gadā 

 

Organizēt semināru plānots 2017.gada augustā. 

14.  29. Veikt pasākumus, lai informētu Rīgas 

pilsētas pašvaldības Institūciju apmeklētājus par 

darbinieku, kuriem tiek piedāvātas dāvanas, 

noraidošu attieksmi pret labumu (dāvanu, 

kukuļu, cita veida motivāciju) pieņemšanu, kā 

arī informētu tos par vienotu un standartizētu 

pakalpojumu pieejamību institūcijā bez jebkādu 

papildu motivāciju piedāvāšanas un došanas tās 

darbiniekiem. 

 

Pastāvīgi Informācija par AS "Rīgas Centrāltirgus" nodrošinātajiem 

pakalpojumiem un nomas maksas cenām ir ievietota AS 

"Rīgas Centrāltirgus" mājas lapā. 

15.  32. Pilnveidot iekšējās kontroles pasākumus 

autotransporta izmantošanas noteikumu 

ievērošanas uzraudzībai; izvērtēt veikto 

kontroles pasākumu rezultātus, novēršot 

dienesta autotransporta izmantošanas 

personīgām vajadzībām iespējas. 

 

31.12.2016. Saskaņā ar AS "Rīgas Centrāltirgus" valdes 12.01.2017. 

lēmumu Nr.02-1/24 AS "Rīgas Centrāltirgus" autotransports 

ir nodrošināts 5 personām: valdes priekšsēdētājam, 2 valdes 

locekļiem, Tirdzniecības organizēšanas nodaļas vadītājam un 

Transporta nodaļas vadītājam. 

16.  34. Izvērtēt un pilnveidot Rīgas pilsētas 

pašvaldības Institūciju sniegto publisko 

pakalpojumu kvalitāti. 

Pastāvīgi AS "Rīgas Centrāltirgus" nesniedz sabiedrībai publiskos 

pakalpojumus, bet organizējot tirgus darbību, par iegūtajiem 

līdzekļiem nodrošina nekustamā īpašuma apsaimniekošanu. 

17.  35. 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/
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18.  36. Pilnveidot e-pakalpojumus Rīgas pilsētas 

pašvaldībā. 

 

Pastāvīgi AS "Rīgas Centrāltirgus" nesniedz e-pakalpojumus. 

 


