
 
 

INFORMĀCIJA PAR SIA “RĪGAS DZEMDĪBU NAMS “2020.GADA II 

PUSGADĀ UN 2021. GADĀ VEIKTAJIEM PASĀKUMIEM 

KORUPCIJAS RISKU NOVĒRŠANAI 

 
Atbilstoši 

 Ministru kabineta 17.10.2017. noteikumiem Nr.630 “Noteikumi par iekšējās kontroles sistēmas 

pamatprasībām korupcijas un interešu konflikta riska novēršanai publiskas personas institūcijā”; 

 Rīgas domes priekšsēdētāja 14.12.2018. Iekšējiem noteikumiem Nr.RD-18-9-ntd “Korupcijas 

novēršanas sistēmas organizācijas un kontroles veikšanas kārtība Rīgas pilsētas pašvaldībā”; 

 ievērojot Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja (KNAB) 2018.gada 31.janvāra vadlīnijas 

“Vadlīnijas par iekšējās kontroles sistēmas pamatprasībām korupcijas un interešu konflikta riska 

novēršanai publiskas personas institūcijā”,  kā arī  Rīgas domes 2020.gada 21. augusta Iekšējās 

kārtības noteikumu   Nr.4 “Rīgas pilsētas pašvaldībai piederošo kapitāla daļu un kapitālsabiedrību 

pārvaldības kārtība” regulējumam,  

 SIA “Rīgas Dzemdību nams”, turpmāk – Dzemdību nams, korupcijas risku novēršanai realizējis 

sekojošas aktivitātes: 

• aktualizēts  Dzemdību nama pretkorupcijas pasākumu plāns 2018. –2021. gadam; 

• aktualizēti Dzemdību nama korupcijas riskam pakļauto amatu un korupcijas riskam pakļauto funkciju 
novērtējumi; 

• sagatavots, apstiprināts un iesniegts Rīgas domes Birokrātijas apkarošanas centram pārskats par 
pretkorupcijas stratēģijas 2018.– 2021. gadam realizācijas plāna izpildi par 2021. gadu; 

• 2020. gada 2. pusgadā darbiniekiem, kuru amats pakļauts korupcijas riskam, kā arī struktūrvienību 
vadošajam personālam, finanšu departamenta darbiniekiem  veiktas padziļinātas apmācības korupcijas 
risku un interešu konflikta novēršanas jautājumos 

• Veikta Dzemdību nama  amatpersonu ienākumu un parādsaistību un amatu savienošanas izvērtēšana 

par 2020. gadu; 

• ir izstrādāts, ieviests un aktualizēts kvalitātes vadības sistēmas ietvaros procesa apraksts “Iekšējās 

kontroles sistēma korupcijas un interešu konflikta risku novēršanai”, atbilstoši kuram notiek korupcijas un 

interešu konflikta risku identifikācija, analīze un novēršana, nodrošinot Rīgas pašvaldības pretkorupcijas 

stratēģijas 2018.-2021. gadam realizācijas plāna izpildi; 

• ir sagatavota un apstiprināta atskaite par Rīgas pilsētas pašvaldības pretkorupcijas stratēģijas 2018.-2021. 
gadam; 

• ir izstrādāts un apstiprināts Dzemdību nama Pretkorupcijas pasākumu plāns 2021.gadam, atbilstoši 

identificētajiem korupcijas un interešu konflikta riskiem un  sagatavots un apstiprināts novērtējums par 

Dzemdību nama Pretkorupcijas pasākumu plāna izpildi 2021.gadā; 

• Izstrādāts un publiskots Iepirkumu plāns, 2021. un 2022. gadam, atbilstoši normatīvā regulējuma 

prasībām publicēta informācija par ārkārtas iepirkumiem Covid-19 izplatības ierobežošanai; 

• Iepirkumu komisijas locekļi regulāri  apmeklējuši tālāk izglītības pasākumus par aktualitātēm 

Iepirkumu likuma piemērošanā; 

• Korupcijas risku prevencijai veiktas izmaiņas Iepirkumu komisijas personāla sastāvā; 

• atbilstoši Pretkorupcijas pasākumu plānam tiek īstenota regulāra darbinieku informēšana par noraidošo 

attieksmi prettiesiskas rīcības īstenošanai, ieviesti pilnveidojumi uzraudzības pasākumiem pakalpojumu 

sniegšanā, īstenoti iekšējās kontroles pasākumi, kā arī veikti informatīvie publiskošanas pasākumi par 

anonīmās ziņošanas iespējām. 

• 2021. gadā aktualizēts Ētikas komitejas nolikums, veikta rotācija Ētikas komitejas sastāvā; 

• Veiktas izglītojošas aktivitātes un izvietoti informatīvie materiāli vakcinācijas dienesta darbiniekiem 



prettiesisku darbību prevencijai un atpazīšanai Covid-19 vakcinācijas procesā; 

•  Darbinieki regulāri informēti  par aktuālajiem jautājumiem datu aizsardzības jomā; 

• Izstrādāta un praksē integrēta nodokļu Risku vadības procedūra; 

• Atbilstoši Rīgas domes 2020.gada 21. augusta Iekšējās kārtības noteikumu   Nr.4 Rīgas pilsētas 

pašvaldībai piederošo kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības kārtība 89.punktā noteiktajam 

izstrādātas kapitālsabiedrības politikas, kurās definēti pretkorupcijas un interešu konflikta novēršanas 

pamatprincipi: 

1) Iepirkumu organizēšanas politika; 

2) Interešu konfliktu un korupcijas risku novēršanas politika; 

3) Risku pārvaldības, iekšējās kontroles vides un atbilstības politika; 

4) Trauksmes celšanas politika; 

5) Ētikas kodekss. 

• Regulāri tiek publicēta informācija par aktuālajiem, vakantajiem amatiem un amata pretendentiem 

izvirzītajām prasībām  Dzemdību nama  tīmekļa vietnē www.rdn.lv  Atbilstoši labas korporatīvās prakses 

piemēriem un Rīgas domes 2020.gada 21. augusta Iekšējās kārtības noteikumu   Nr.4 “Rīgas pilsētas 

pašvaldībai piederošo kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības kārtība” regulējumam vadošo amatu, 

tajā skaitā struktūrvienību vadītāji tiek izraudzīti publiski izsludinātā vakanču atlases procedūrā; 

 

 

http://www.rdn.lv/

