2021. gadā veiktie pasākumi korupcijas riska novēršanai SIA “Jūrmalas
ūdens” korupcijas risku vadības process ir iekļauts Jūrmalas pilsētas
pašvaldības kopējā risku vadības sistēmā. Tas tiek vadīts saskaņā ar
Jūrmalas pilsētas domes pretkorupcijas plāna un Jūrmalas pilsētas domes
apstiprinātu “Kārtību, kādā veic korupcijas riska novērtēšanu un ievieš
tā samazināšanas pasākumus”, veicot ikgadēju kapitālsabiedrības
iekšējās kontroles sistēmas novērtējumu korupcijas riska novēršanā
publiskas personas institūcijās, apzinot un analizējot pieejamo praksi
iekšējo pretkorupcijas pasākumu organizēšanā. 2021.gadā, atbilstoši
Jūrmalas pilsētas domes rīkojumam tika precizēts kapitālsabiedrības
Pretkorupcijas pasākumu plāns, tajā ietvertie riski un amatu loks, kas
pakļauti korupcijas riskam, konkretizējot atbildīgos Pretkorupcijas riska
plānā ietverto pasākumu izpildes nodrošināšanai plānā noteiktajos
termiņos un kārtībā.
Lai nodrošinātu Trauksmes celšanas likuma un tā pavadošo Ministru
kabineta 2017.gada 17.oktobra noteikumu Nr.630 “Noteikumi par
iekšējās kontroles sistēmas pamatprasībām korupcijas un interešu
konflikta riska novēršanai publiskas personas institūcijās” prasību izpildi
kapitālsabiedrībā ir izstrādāta un apstiprināta instrukcija “Trauksmes
celšanas kārtība SIA “Jūrmalas ūdens”” un norīkota atbildīgā persona
par kapitālsabiedrības trauksmes celšanas mehānisma darbību un
trauksmes celšanas ziņojuma izskatīšanu, atbilstoši Trauksmes celšanas
likuma noteikumiem. Darbiniekiem un uzņēmuma klientiem ir
pieejamas Jūrmalas pilsētas domes izstrādātas vienota, vienkārši
saprotama veida pretkorupcijas/trauksmes celšanas anketas un vietā, kur
nav liela ļaužu drūzmēšanās, novietota “Traukmes celšanas” pastkastīte.
Tāpat par “Trauksmes celšanas kārtība SIA “Jūrmalas ūdens”” atbildīgā
persona ir uzņēmuma mājaslapā izvietojusi informāciju par e-pastu
(zinojumi@jurmalasudens.lv), kur gan uzņēmuma klientiem, gan

darbiniekiem nepieciešamības gadījumā sniegt informāciju par
iespējamiem korupcijas vai korupcijas draudu situācijām.
Kapitālsabiedrībā katru gadu tiek izvērtēti iespējamie korupcijas un
interešu konflikta riski, sastādīts veicamo pasākumu plāns risku
mazināšanai, noteikti izpildes termiņi un atbildīgās personas, kā arī
veikta korupcijas riskam pakļauto amatu izvērtēšana un identificēti
korupcijas riskam pakļautie amati. Informācija publicēta saskaņā ar
Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma
58.pantu un 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. punktu.

