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- Veikts SIA  “Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrības “PIEJŪRA”” korupcijas riskam pakļauto 

amatu izvērtējums. Apstiprināts ar SIA “AAS “PIEJŪRA”” valdes 2021. gada 2. marta lēmumu 

(protokols Nr.3.§.1.). 

- Veikta korupcijas risku novērtēšana, korupcijas riskam pakļauto amatu identificēšana un 

pasākumu noteikšana riska mazināšanai vai novēršanai SIA “Atkritumu apsaimniekošanas 

sabiedrība “PIEJŪRA”” cieto sadzīves atkritumu poligonā “Janvāri”. Apstiprināts ar SIA “AAS 

“PIEJŪRA”” valdes 2021. gada 2. marta lēmumu (protokols Nr.3.§.1.). 

- Apstiprināts SIA “Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība “PIEJŪRA”” cieto sadzīves 

atkritumu poligona “Janvāri” pretkorupcijas pasākumu plāns 2021.-2023.gadam. Apstiprināts ar 

SIA “AAS “PIEJŪRA”” valdes 2021. gada 2. marta lēmumu (protokols Nr.3.§.1.). 

- Veikta korupcijas risku novērtēšana, korupcijas riskam pakļauto amatu identificēšana un 

pasākumu noteikšana riska mazināšanai vai novēršanai SIA “Atkritumu apsaimniekošanas 

sabiedrība “PIEJŪRA”” Loģistikas nodaļā. Apstiprināts ar SIA “AAS “PIEJŪRA”” valdes 2021. 

gada 2. marta lēmumu (protokols Nr.3.§.1.). 

- Apstiprināts SIA “Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība “PIEJŪRA”” Loģistikas nodaļas 

pretkorupcijas pasākumu plāns 2021.-2023.gadam. Apstiprināts ar SIA “AAS “PIEJŪRA”” 

valdes 2021. gada 2. marta lēmumu (protokols Nr.3.§.1.). 

- Veikta korupcijas risku novērtēšana, korupcijas riskam pakļauto amatu identificēšana un 

pasākumu noteikšana riska mazināšanai vai novēršanai SIA “Atkritumu apsaimniekošanas 

sabiedrība “PIEJŪRA”” Ražošanas pārvaldē. Apstiprināts ar SIA “AAS “PIEJŪRA”” valdes 

2021. gada 2. marta lēmumu (protokols Nr.3.§.1.). 

- Apstiprināts SIA “Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība “PIEJŪRA”” Ražošanas pārvaldes 

pretkorupcijas pasākumu plāns 2021.-2023.gadam Apstiprināts ar SIA “AAS “PIEJŪRA”” 

valdes 2021. gada 2. marta lēmumu (protokols Nr.3.§.1.). 

- Veikta korupcijas risku novērtēšana, korupcijas riskam pakļauto amatu identificēšana un 

pasākumu noteikšana riska mazināšanai vai novēršanai SIA “Atkritumu apsaimniekošanas 

sabiedrība “PIEJŪRA”” Valdē, Administratīvā nodaļā. Apstiprināts ar SIA “AAS “PIEJŪRA”” 

valdes 2021. gada 2. marta lēmumu (protokols Nr.3.§.1.). 

- Apstiprināts SIA “Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība “PIEJŪRA”” Valdes un 

Administratīvās nodaļas pretkorupcijas pasākumu plāns 2021.-2023.gadam. Apstiprināts ar SIA 

“AAS “PIEJŪRA”” valdes 2021. gada 2. marta lēmumu (protokols Nr.3.§.1.). 

 


