SIA „BAUSKAS SILTUMS”
pretkorupcijas pasākumu organizatoriskais pasākumu plāns
(laika periodam no 01.01.2022. līdz 31.12.2024.)
Mērķis
Pretkorupcijas pasākumu organizatoriskā plāna mērķis ir korupcijas risku iespējamības samazināšana SIA „BAUSKAS SILTUMS”, lai
panāktu amatpersonu un darbinieku efektīvu, tiesisku, ētisku darbību sabiedrības interesēs.
Nr.
p.k.

Korupcijas riska funkcija, ar
kuru sastās korupcijas risks

Pasākums

Atbildīgā
persona

Aktualizēšanas
biežums

Pasākumu izpilde

1
1.

2
Organizatoriskā pretkorupcijas
pasākumu plāna aktualizēšana.

3
Jānodrošina vienota rīcība
programmu īstenošanai,
pārskatu veidošanai, kā arī
jānodrošina pretkorupcijas
programmas publiskā
pieejamība un jāveicina
sabiedrības iesaistīšana.

4
Valdes loceklis

5
Ne retāk kā 1
reiz 3 gados

6
Atjauninātais Pretkorupcijas 3 gadu
plāns publicēts sabiedrības mājas
lapā
https://bauskassiltums.lv/

2.

Uzvedības standartu u ētikas rīcības
kritēriju ievērošanas nodrošināšana un
ētikas pamatvērtību ievērošanas
prasību noteikšanas darbiniekiem.

Jānostiprina ētikas prasību
ievērošana.

Valdes loceklis

Pastāvīgi

Izstrādāti darba kārtības noteikumi,
ētikas kodekss

3.

Sabiedrības informēšana.

Regulāri nodrošināt
skaidras un saprotamas
informācijas pieejamību
uzņēmuma mājas lapā par
sabiedrības darbību,
sniegtajiem
pakalpojumiem.

Elektronisko
komunikāciju
speciālists

Pastāvīgi

Sabiedrības mājas lapā
https://bauskassiltums.lv/ regulāri
tiek ievietota skaidra informācija
par uzņēmuma darbību, sniegtajiem
pakalpojumiem, ieviestajiem
jaunumiem, aktualizēta
publiskojamā informācija.

4.

Publisko iepirkumu procedūru
organizēšana

Jāsamazina korupcijas
risks, izstrādājot iekšējos
normatīvos aktus.

Valdes loceklis

Pastāvīgi

Pilnveidoti BS Cenu aptaujas
noteikumi, iepirkumi EIS

5.

Ieņēmumu-izdevumu plānošana un
izlietoto līdzekļu uzskaite (kontrole)

Finanšu disciplīnas
ievērošana

Valdes loceklis,
galvenā
grāmatvede,
ekonomists

Pastāvīgi

6.

Līgumu par siltumenerģijas piegādi un
lietošanu noslēgšana ar juridiskām un
fiziskām personām, lai nodrošinātu
Bauskas novada pašvaldības deleģēto
uzdevumu izpildi.

Jāsamazina korupcijas
risks, atbilstoši
normatīvajiem aktiem

Valdes loceklis,
ekonomists

Pastāvīgi

7.

Korekciju veikšana izrakstītos rēķinos
siltumenerģijas patēriņa aprēķināšana
bez uzskaites periodā (siltumskaitītāji
atrodas verifikācijā).

Jāsamazina korupcijas
risks, atbilstoši
normatīvajiem aktiem

Personāla atlases un cilvēku resursu
vadības standartu izstrāde.

Jāveicina ētiskas darbības
Valdes loceklis,
vides veidošana uzņēmumā, grāmatvede,
kas izslēgtu koruptīvas
lietvede
vides radīšanu, iekārtojot
darbā sev vēlamus cilvēkus,
kā arī samazinātu
korupcijas risku,
nodrošinot, ka visi
uzņēmuma darbinieki savu
lēmumu pieņemšanu balsta
uz ētikas pamatprincipiem.

8.

Izstrādāta vidēja termiņa darbības
stratēģija no 2022.gada līdz
2024.finanšu gadam. Ikgadējā
budžeta plāna sastādīšana. Gada
inventarizācijas. Zvērināta
revidenta ikgadējs finansu audits.
Līgumi sagatavoti atbilstoši MK
noteikumiem Nr.876
„Siltumenerģijas piegādes un
lietošanas noteikumi”

Pastāvīgi

Aprēķinus veic atbilstoši MK
noteikumiem Nr.876
„Siltumenerģijas piegādes un
lietošanas noteikumi”, izstrādāta
datorprogramma patēriņa
aprēķināšanai verifikācijas periodā

Vismaz 1 reiz
gadā

Iekšējas kārtības noteikumi, Ētikas
kodekss, Darba līgumi, amatu
apraksti, Atlīdzības un sociālo
garantiju nolikums.

Ekonomists

