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Kopš 2016. gada biedrība Sabiedrība par atklātību - Delna (Delna) īsteno Eiropas
Komisijas finansēto projektu “Integritātes pakts – ES fondu uzraudzība”, kura ietvaros uzrauga
Rīgas satiksmes projektā “Rīgas tramvaju infrastruktūras attīstība” īstenotos iepirkumus un ES
finansējuma izlietojuma efektivitāti. Delnas un Eiropas Komisijas mērķis ir veicināt ES fondu
labāku ieviešanu, veicinot atklātību un atbildību.
Delna ir sniegusi virkni rekomendāciju Rīgas satiksmes projekta iepirkumu komisijai
iepirkumu procesu uzlabošanai un konkurences veicināšanai. Ņemot vērā Korupcijas
apkarošanas un novēršanas biroja uzsākto izmeklēšanu un aizdomas par iespējamu liela
mēroga korupciju un kukuļdošanu Rīgas satiksmes iepirkumos, aicinām Jūs atbildīgi pārņemt
jaunās vadības pilnvaras. Aicinām Rīgas satiksmes pagaidu valdi nekavējoties pārskatīt
korupcijas risku vadību, attīstīt speciālistu kompetenci par konkurences veicināšanas
principiem iepirkumos un nodrošināt maksimālu atklātību par Rīgas satiksmes darbu. Konkrēti
aicinām:
1. Ieviest mehānismu, kas dotu iespēju uzņēmējiem konfidenciāli komentēt iepirkumu
gaitu un informēt par konkurences ierobežojumiem vai pārkāpumiem.
2. Ieviest tādu iekšējo trauksmes celšanas mehānismu Rīgas satiksmes darbiniekiem, kas
nodrošinātu ziņotāja anonimitāti un paredzētu procedūru ziņošanai par valdes locekļu
pārkāpumiem. Iedrošināt darbiniekus ziņot gan iekšēji, gan atbildīgajām iestādēm par
aizdomīgām darbībām un novērojumiem.
3. Rīkot regulāras apmācības Rīgas satiksmes iepirkumu speciālistiem par krāpniecību,
korupcijas riskiem un konkurences pārkāpumiem iepirkumos.
4. Īstenot regulāru un neatkarīgu apmācību programmu visiem Rīgas satiksmes
darbiniekiem par korupcijas un interešu konflikta riskiem.
5. Nodrošināt informācijas izplatīšanu par iepirkumu konkursiem citās Eiropas
Savienības valodās, lai veicinātu konkurenci.
6. Publicēt aktuālo ziņojumu par situāciju Rīgas satiksmē un, gadījumā, ja situācijas
izvērtēšanai tiks piesaistīti neatkarīgi auditori, publicēt auditoru ziņojumu.
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