Rīgas pilsētas pašvaldības pretkorupcijas stratēģijas 2014.–2017. gadam realizācijas plāna izpilde
Rīgas pilsētas būvvaldē 2014. gadā

Nr.

Realizācijas plāna pasākums

Izpildes termiņš

Izpilde 2014. 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

Pamatojoties uz korupcijas risku analīzi, Būvvaldē ar
07.07.2014. rīkojumu Nr. BV-14-55-rs ir apstiprināts Rīgas
pilsētas būvvaldes pretkorupcijas pasākumu plāns 2014.–
2017. gadam.

2.

2. Nodrošināt Rīgas pilsētas pašvaldības
Institūciju pretkorupcijas pasākumu plānu
izpildi.

Pastāvīgi

Būvvaldes pretkorupcijas pasākumu plāna 2014.–
2017. gadam noteiktie pretkorupcijas pasākumi 2014. gadā
ir izpildīti un tiek uzturēti arī pašlaik, ņemot vērā, ka
pretkorupcijas pasākumu termiņi lielākoties ir „Pastāvīgi”
un „Pēc nepieciešamības”. Divi pretkorupcijas pasākumi ar
noteiktu termiņu kā –
1. „Izstrādāt iekšējos noteikumus, kas reglamentē kārtību,
kādā jāveic personāla atlase, pieņemot darbā, ieceļot vai
pārceļot citā amatā Rīgas pilsētas būvvaldē. Termiņš: pēc
attiecīgo grozījumu likumā „Par pašvaldībām” stāšanās
spēkā 3 mēnešu laikā” un
2. „Atjaunināt Būvvaldes ārējā mājaslapā www.rpbv.lv
aktualizēto pretkorupcijas pasākumu plānu. Termiņš: līdz
2014. gada 15. jūlijam/pēc nepieciešamības” – ir izpildīti.

1

3.

4. Nodrošināt pretkorupcijas pasākumu
plānu un to izpildes publiskošanu Rīgas
pilsētas pašvaldības Institūciju mājas lapās
internetā.

Ne retāk kā reizi gadā

Būvvaldes pretkorupcijas pasākumu plāns 2014.–
2017. gadam ir sagatavots 07.07.2014. un publicēts
Būvvaldes mājaslapas www.rpbv.lv sadaļā Par Būvvaldi
apakšsadaļā Rīcības plāni.

4.

16. Izvietot Rīgas pilsētas pašvaldības
Institūcijas mājas lapās internetā informāciju
par plānotajiem iepirkumiem konkrētam
gadam, kā arī informāciju par noslēgtajiem
līgumiem.
17. Nodrošināt iepirkuma komisijas locekļu
rotāciju.

Pastāvīgi

Būvvaldes mājaslapas sadaļā Iepirkumi ir publicēta
informācija par 2014. gadā plānotajiem iepirkumiem un
2014. gadā
noslēgtajiem
līgumiem
(http://www.rpbv.lv/iepirkumi).

5.

6.

22. Izstrādāt iekšējo normatīvo aktu, kas
reglamentē kārtību, kādā jāveic personāla
atlase pieņemot darbā, ieceļot vai pārceļot
amatā
Rīgas
pilsētas
pašvaldības
Institūcijās.

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”.

Pastāvīgi

Atbilstoši Būvvaldes 29.01.2009. rīkojumam Nr. BV-0922-rs „Par Rīgas pilsētas būvvaldes darbinieku dalību
pašvaldību iepirkumu komisijās” ir noteikti iepirkumu
komisiju locekļi, kuri pēc nepieciešamības un piekritības
tiek apstiprināti iepirkuma komisijās ar atsevišķiem
Būvvaldes rīkojumiem.
3 mēneša laikā pēc Ar Rīgas pilsētas būvvaldes 20.01.2015. iekšējiem
attiecīgo grozījumu noteikumiem Nr. BV-15-3-nts „Kārtība, kādā Rīgas
likumā „Par
pilsētas būvvalde organizē personāla atlases procesu” ir
pašvaldībā”, „Par valsts noteikta Būvvaldes personāla atlases procesa organizēšanas
un pašvaldību kapitāla kārtība atbilstoši darba tiesiskās attiecības regulējošām
daļām un
tiesību normām.
Kapitālsabiedrībām”
spēkā stāšanās
Ne retāk kā reizi gadā Būvvalde ir iepazinusies ar KNAB metodiku „Metodika
ienākumu un parādsaistību noteikšanai”. Pašlaik tiek
izvērtēts veikt korupcijas riskiem pakļauto amatu
novērtējumu par 2014. gadu. Kā arī Būvvalde, preventīvi
samazinot pretkorupcijas risku, nosūta visas jaunās
amatpersonas uz KNAB semināriem par „Korupcijas
novēršanu”.
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8.

24. Publiskot Rīgas pilsētas pašvaldības
Institūciju mājas lapās internetā informāciju
par vakantajiem amatiem un amata
pretendentiem izvirzītajām prasībām.

Pastāvīgi

Būvvaldes mājaslapas sadaļā Vakances pastāvīgi tiek
publicēta informācija par vakantajiem amatiem un amata
pretendentiem
izvirzītajām
prasībām
Būvvaldes piedāvātās
(http://www.rpbv.lv/vakances).
vakances ir arī atrodamas Rīgas pašvaldības
pakalpojumu portālā
https://www.riga.lv/LV/Channels/Riga_Municipality/darb
a_sludinajumi/default.htm.

9.

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

Pastāvīgi

2014. gadā tika izvērtēti 8 Būvvaldes darbinieku
iesniegumi, uz kuriem sniegta atbilde par atļaujas
sniegšanu amata savienošanai.
Amata savienošanas pārbaude tika veikta visiem Rīgas
pilsētas būvinspekcijas amatpersonām, t. i., galvenajiem
būvinspektoriem, par ko saņemti darbinieku apliecinājumi,
ka viņi ir vai nav darba tiesiskajās attiecībās ar
būvkomersantiem un sniedz vai nesniedz būvniecības
pakalpojumus saskaņā ar jauno Būvniecības likumu.

10. 28. Informēt sabiedrību par veiktajiem
pretkorupcijas pasākumiem un darbības
rezultātiem Rīgas pilsētas pašvaldības
Institūcijās.
11. 37. Informēt sabiedrību par Rīgas pilsētas
pašvaldības
Institūciju
pakalpojumu
sniegšanas kārtību.

Pastāvīgi

Informācija par Būvvaldes veiktajiem pretkorupcijas
pasākumiem tiek pastāvīgi publicēta Būvvaldes mājaslapas
sadaļā Rīcības plāni (http://www.rpbv.lv/ricibas-plani).

Pastāvīgi

Informācija par Būvvaldes pakalpojumiem, t. sk. epakalpojumiem, ir pieejama Būvvaldes mājaslapas sadaļā
Pakalpojumi un E-pakalpojumi. Visi pakalpojumi ir
sasinhronizēti ar sistēmu KAVIS, kas ģenerē informāciju
uz Rīgas pašvaldības pakalpojumu portālā www.eriga.lv.
Katram pakalpojumam ir īss raksturojums, norādīti
saskaņā ar kādiem normatīvajiem aktiem pakalpojums ir
izstrādāts, pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie
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dokumenti un Būvvaldes izmantojamās veidlapas,
pakalpojuma izmaksas (ja ir piemērojamas), kā arī
pakalpojumu saņemšanas vieta, informācija par Būvvaldes
darba laikiem. Papildus tam sabiedrība pastāvīgi tiek
informēta par izmaiņām pakalpojumu sniegšanas kārtībā
vai jaunu pakalpojumu ieviešanu caur Būvvaldes
mājaslapu,
www.twitter.com,
Būvvaldes
Klientu
apkalpošanas centra informatīvajiem monitoriem, ar preses
relīžu starpniecību. Atsevišķas mērķauditorijas (piemēram,
komersanti, mērnieki un/vai citi nozares profesionāļi)
nepieciešamības gadījumā tiek informēti par aktualitātēm
arī elektroniski, nosūtot e-pastu, pa pastu un tikšanās laikā,
organizējot sapulces par aktuālajiem jautājumiem.
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