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 Rīgas pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Rīgas satiksme” (turpmāk – Sabiedrība) pretkorupcijas aktualizētā pasākumu 

plāna 2015.-2017.gadam izpilde 2017.gadā. 

 

Nr. 

Korupcijas riska 

zona/funkcija, ar kuru 

saistās korupcijas risks 

Korupcijas risks 

Korupcijas risku 

novērtējums  
Piedāvātie pretkorupcijas 

pasākumi 
Atbildīgā persona 

Pasākumu 

ieviešanas 

termiņš  

 

 

 

          Izpilde 

Iespējamī

ba  

Seku 

nozīmīb

a 

1 2 3 4 5 6 7 8                  9 

1. Darbs ar ierobežotas 

pieejamības informāciju 

vai daļēji ierobežotas 

pieejamības informāciju.  

Rīcība ar 

ierobežotas 

pieejamības 

informāciju 

(personu datiem), 

neievērojot 

normatīvo aktu 

nosacījumus.  

vidēja  augsta  1. Aktualizēt pieejas līmeņus 

Sabiedrības datu bāzēm.  

 

 

 

2. Celt atbildīgo darbinieku 

kvalifikāciju.  

 

 

 

 

 

 

Struktūrvienību vadītāji  

Ne retāk kā 

1 reizi gadā  

 

 

 

Ne retāk kā 

reizi 2 gados  

1. Pieejas līmeņus 

Sabiedrības datu bāzēm 

2017.g.paliek 

nemainīgs. 

 

2.Atbildīgie darbinieki 

tiek konsultēti pēc 

pieprasījuma. 
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2. Pakalpojuma saņēmēju 

informēšana  

Nepietiekams 

pakalpojumu 

saņēmēju 

informētības 

līmenis par 

Sabiedrības 

funkcijām, 

procesiem, 

veiktajām darbībām 

un pieņemtajiem 

lēmumiem.  

vidēja  augsta  Informēt pakalpojumu saņēmējus par 

Sabiedrības pakalpojumu sniegšanas 

kārtību, funkcijām, procesiem, 

veiktajām darbībām un pieņemtajiem 

lēmumiem.  

Klientu apkalpošanas un 

komunikācijas daļas 

vadītājs  

Regulāri, 

pēc 

aktuālām 

izmaiņām  

Aktuālā informācija 

regulāri tiek publicēta 

Sabiedrības interneta 

vietnē mājas lapā 

www.rigassatiksme.lv, 

informācija tiek 

izvietota 

transportlīdzekļos, 

pieturās, medijos, 

sociālajos medijos. 

3. Amatpersonu un 

darbinieku ar amatu 

aprakstiem saistīto 

pienākumu izpilde 

Nepietiekamās 

zināšanas 

pretkorupcijas 

jautājumos 

zema  vidēja 1.Veikt amatpersonu un darbinieku 

apmācību korupcijas novēršanas 

jautājumos. 

2. Veikt preventīvus pārrunas ar 

darbiniekiem, par korupcijas riskiem.    

 

Risku vadības daļas 

vadītājs  

 

Struktūrvienības vadītāji 

Reizi gadā 

 

Reizi gadā 

1. 2017.gada 

28.februārī  UAB 

“Confinn”  rīkotajā 

konferencē “Publiskie 

iepirkumi”, kurā 

piedalījās KNAB 

amatpersonas un 2 

(divi)  RP SIA “Rīgas 

satiksme”  darbinieki 

tika apspriesti 

pretkorupcijas 

apkarošanas jautājumi. 

2. Atbildīgie darbinieki 

tiek konsultēti pēc 

pieprasījuma. 

4. Rīcība ar skaidru naudu Materiālo labumu 

pretlikumīga 

iegūšana 

zema vidēja Nodrošināt transporta biļešu 

kontrolierus ar individuālām  

video/audio novērošanas ierīcēm 

amata pienākumu pildīšanas laikā 

Pakalpojumu attīstības 

un pārdošanas direktors 

2017.g. 2017.gadā transporta 

biļešu kontrolieri 

nodrošināti ar 

individuālām 

video/audio 

novērošanas ierīcēm 

saskaņā ar 

Instrukciju “Par 

videonovērošanas 

http://www.rigassatiksme.lv/


3 

 

veikšanu pasažieru 

pārvadājumu kontroles 

procesā” Nr. INA-

INSTR/2017/9. 

5. Sodīšanas pilnvaru 

realizācija 

Materiālo labumu 

pretlikumīga 

iegūšana 

zema vidēja Nodrošināt transporta biļešu 

kontrolierus ar individuālām  

video/audio novērošanas ierīcēm 

amata pienākumu pildīšanas laikā 

Pakalpojumu attīstības 

un pārdošanas direktors 

2017.g. 2017.gadā transporta 

biļešu kontrolieri 

nodrošināti ar 

individuālām 

video/audio 

novērošanas ierīcēm 

saskaņā ar 

Instrukciju “Par 

videonovērošanas 

veikšanu pasažieru 

pārvadājumu kontroles 

procesā” Nr. INA-

INSTR/2017/9. 

6. Rīcības brīvība lēmumu 

pieņemšanā 

Materiālo labumu 

pretlikumīga 

iegūšana 

zema vidēja Nodrošināt transporta biļešu 

kontrolierus ar individuālām  

video/audio novērošanas ierīcēm 

amata pienākumu pildīšanas laikā 

Pakalpojumu attīstības 

un pārdošanas direktors 

2017.g. 2017.gadā transporta 

biļešu kontrolieri 

nodrošināti ar 

individuālām 

video/audio 

novērošanas ierīcēm 

saskaņā ar 

Instrukciju “Par 

videonovērošanas 

veikšanu pasažieru 

pārvadājumu kontroles 

procesā” Nr. INA-

INSTR/2017/9. 

 

 

 

 


