SIA “Eiropas Dzelzceļa līnijas” 2021. gadā veiktie pasākumi korupcijas riska novēršanai

Ministru kabineta 2017. gada 17. oktobra noteikumu Nr. 630 “Noteikumi par iekšējās kontroles sistēmas
pamatprasībām korupcijas un interešu konflikta riska novēršanai publiskas personas institūcijā” 9.punkta
prasībām, SIA “Eiropas Dzelzceļa līnijas” (turpmāk – Sabiedrība) informē, ka 2021. gadā ir veikti šādi
pasākumiem korupcijas riska novēršanai:
1. Ar 2022. gada 15. oktobra valdes lēmumu Nr. 1.3.- VL./2022/14 “Par pretkorupcijas pasākumu
plāna 2022.-2024. gadam apstiprināšanu” apstiprināts Sabiedrības pretkorupcijas pasākumu plāns
2022.-2024. gadam, ir identificēti, analizēti un novērtēti iespējamie korupcijas riski un noteikti
veicamie pasākumi korupcijas risku novēršanai.
2. Katrs Sabiedrības amats novērtēts atbilstoši korupcijas/interešu konflikta riskam, veicamo funkciju
apmēram un biežumam, atbilstoši KNAB 2018. gada 31. janvāra “Vadlīnijām par iekšējās kontroles
sistēmas pamatprasībām korupcijas un interešu konflikta riska novēršanai publiskas personas
institūcijā”.
3. Personāla atlase tiek veikta, publicējot amata konkursus Sabiedrības mājas lapā www.edzl.lv, Rail
Baltica mājas lapā www.railbaltica.org, vakanču portālā www.cv.lv.
4. 2021. gadā Sabiedrības darbinieki noklausījušies Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja
izglītojošu prezentāciju par korupcijas novēršanas un interešu konflikta jautājumos.
5. Nodrošināta iespēja iesniegt anonīmu trauksmes cēlēja ziņojumu par iespējamiem pārkāpumiem.
6. Darbojas iepirkumu komisija, nodrošinot koleģiālu lēmumu pieņemšanu un izslēdzot iespējas
pieņemt vienpersoniskus lēmumus. Iepirkumu komisijas locekļi ir apmeklējuši seminārus par
aktualitātes iepirkumu organizēšanas jomā.
7. Par veiktajām publisko iepirkumu procedūrām informācija tiek publicēta Sabiedrības mājaslapā,
AS RB Rail mājas lapā, Iepirkumu uzraudzības biroja publikāciju vadības sistēmā un
Elektroniskajā iepirkumu sistēmā.
8. Jaunie darbinieki tiek iepazīstināti ar Sabiedrības iekšējiem normatīvajiem aktiem, tāpat
departamentu iknedēļas sanāksmēs, korporatīvās pārvaldības sanāksmēs tiek pārrunāti korporatīvie
jautājumi, darba organizācija u.tml. jautājumi.
9. Amatu savienošanas nosacījumu ievērošana un regulāra pārskatīšana par statusu un tiesisko un
faktisko apstākļu izmaiņām.
10. Aktuāla informācija regulāri tiek publiskota Sabiedrības tīmekļa vietnē, masu medijos, lai
nodrošinātu informācijas atklātību un caurskatāmību.
Izvērtējot veikto pasākumu pretkorupcijas risku efektivitāti un lietderību, jāsecina, ka korupcijas
riska iespējamība Sabiedrībā nav palielinājusies. Projekta aktivitātes kļūst arvien apjomīgākās un
sarežģītākas, kas norāda jāturpina stiprināt korporatīvās pārvaldības jautājumus, iekšējās kontroles
vidi, risku pārvaldību.

