Pielikums
Informatīvajam ziņojumam
„Korupcijas novēršanas un apkarošanas
programmas 2009. – 2013.gadam īstenošana

Korupcijas novēršanas un apkarošanas programmas
2009. – 2013.gadam īstenošanas pārskats
Uzdevumi 2009. – 2010.gadā
Izmantotie saīsinājumi un apzīmējumi
AM
ĀM
CSP
DP
EDS
EM
ERAF
ES
FM
GRECO
IeM
IeM IC
IeM VSC
IUB
IZM
JSPA
KM
KNAB
LAD
LDDK
LIAA
LM
LPS
LTRK
LVAEI
MK
NILLND
NVA
PMLP
Prok
PTAC

Aizsardzības ministrija
Ārlietu ministrija
Centrālā statistikas pārvalde
Drošības policija
Elektroniskās deklarēšanas sistēma
Ekonomikas ministrija
Eiropas Reģionālās attīstības fonds
Eiropas Savienība
Finanšu ministrija
Eiropas Padomes pretkorupcijas starpvalstu grupa
Iekšlietu ministrija
Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs
Iekšlietu ministrijas veselības un sporta centrs
Iepirkumu uzraudzības birojs
Izglītības un zinātnes ministrija
Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra
Kultūras ministrija
Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs
Lauku atbalsta dienests
Latvijas Darba devēju konfederācija
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra
Labklājības ministrija
Latvijas Pašvaldību savienība
Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera
Valsts aģentūra „Latvijas valsts agrārās ekonomikas
institūts”
Ministru kabinets
Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienests
Nodarbinātības Valsts Aģentūra
Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde
Latvijas Republikas Prokuratūra
Patērētāju tiesību aizsardzības centrs
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PVD
RAPLM
SM
SZA
TM
VAS
VDEĀVK
VDI
VID
VISC
VidM
VKanc
VM
VP
VRAA
VRS
VSAA
VUGD
ZM

Pārtikas un veterinārais dienests
Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija
Satiksmes ministrija
Studiju un zinātnes administrācija
Tieslietu ministrija
Valsts Administrācijas skola
Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija
Valsts darba inspekcija
Valsts ieņēmumu dienests
Valsts izglītības satura centrs
Vides ministrija
Valsts kanceleja
Veselības ministrija
Valsts policija
Valsts reģionālās attīstības aģentūra
Valsts robežsardze
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests
Zemkopības ministrija
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Nr.

1.

2.

3.

Uzdevumi un to izpilde
1. Politisko partiju un to apvienību finansēšanas sistēmas pilnveidošana
1. Izveidot normatīvo bāzi, lai ieviestu valsts finansējumu politiskām partijām
atbilstoši „Politisko partiju finansēšanas koncepcijā” atbalstītajam variantam.
Darbības
rezultāts
MK iesniegts(i) normatīvā akta projekts(i).
Izpildes
Atbilstoši MK 2009.gada 15.janvāra rīkojumā Nr.14 „Par politisko partiju
laiks
finansēšanas koncepciju” noteiktajam
Atbildīgā
TM
institūcija KNAB
Izpildīts:
2010.gada 10.jūnijā pieņemts likums „Grozījumi Politisko organizāciju
(partiju) finansēšanas likumā” (spēkā no 2010.gada 14.jūlija).
2. Precizēt politisko partiju un to apvienību atskaitīšanās mehānismus.
Darbības
rezultāts
MK iesniegts(i) normatīvā akta projekts(i).
Izpildes
Atbilstoši MK 2009.gada 15.janvāra rīkojumā Nr.14 „Par politisko partiju
laiks
finansēšanas koncepciju” noteiktajam
Atbildīgā
TM
institūcija KNAB
Izpildīts:
2010.gada 10.jūnijā pieņemts likums „Grozījumi Politisko organizāciju
(partiju) finansēšanas likumā” (spēkā no 2010.gada 14.jūlija), 2010.gada
20.maijā – „Grozījumi likumā „Par priekšvēlēšanu aģitāciju pirms Saeimas
vēlēšanām un Eiropas Parlamenta vēlēšanām”” (spēkā no 2010.gada
10.jūnija), 2009.gada 11.jūnijā – „Grozījums Korupcijas novēršanas un
apkarošanas biroja likumā” (spēkā no 2009.gada 14.jūlija). Likumprojekts
„Grozījumi likumā „Par priekšvēlēšanu aģitāciju pirms pašvaldību
vēlēšanām” (Nr.42/Lp10) atbalstīts Ministru kabinetā 2010.gada
16.novembrī un 2010.gada 23.decembrī izskatīts Saeimā 1.lasījumā.
3. Pilnveidot atbildību par politisko partiju un to apvienību finansēšanas
pārkāpumiem un nodrošināt samērīgu, efektīvu un atturošu sankciju mehānismu,
kā arī atbilstošus kontroles procesus un arī uzraudzībā un kontrolē iesaistītās
institūcijas.
Darbības
rezultāts
MK iesniegts(i) normatīvā akta projekts(i).
Izpildes
Atbilstoši MK 2009.gada 15.janvāra rīkojumā Nr.14 „Par politisko partiju
laiks
finansēšanas koncepciju” noteiktajam
Atbildīgā
TM
institūcija KNAB
Izpildīts (izpildvaras līmenī):
2009.gada 3.septembrī pieņemti grozījumi Latvijas Administratīvo
pārkāpumu kodeksā (spēkā no 2010.gada 7.oktobra), 2010.gada 20.maijā
pieņemts likums „Grozījumi likumā „Par priekšvēlēšanu aģitāciju pirms
Saeimas vēlēšanām un Eiropas Parlamenta vēlēšanām”” (spēkā no
2010.gada 10.jūnija), 2009.gada 11.jūnijā – „Grozījums Korupcijas
novēršanas un apkarošanas biroja likumā” (spēkā no 2009.gada 14.jūlija).
Likumprojekts „Grozījumi likumā „Par priekšvēlēšanu aģitāciju pirms
pašvaldību vēlēšanām” (Nr. 42/Lp10) atbalstīts MK 2010.gada
16.novembrī un 2010.gada 23.decembrī izskatīts Saeimā 1.lasījumā.

3

4.

5.

6.

MK 2009.gada 2.jūnija sēdē likumprojekts „Grozījumi Krimināllikumā”
tika atbalstīts, paredzot kriminalizēt prettiesiskas darbības saistībā ar partiju
finansēšanas pārkāpumiem lielā apmērā.
4. Precizēt priekšvēlēšanu aģitācijas procesu reglamentējumu, definējot, piemēram,
terminu „slēptā priekšvēlēšanu aģitācija” un nosakot ierobežojumu aģitācijā
izmantot valsts un pašvaldību mantu.
Darbības
rezultāts
MK iesniegts(i) normatīvā akta projekts(i).
Izpildes
Atbilstoši MK 2009.gada 15.janvāra rīkojumā Nr.14 „Par politisko partiju
laiks
finansēšanas koncepciju” noteiktajam
Atbildīgā
TM
institūcija KNAB
Izpildīts:
2010.gada 20.maijā pieņemts likums „Grozījumi likumā „Par
priekšvēlēšanu aģitāciju pirms Saeimas vēlēšanām un Eiropas Parlamenta
vēlēšanām”” (spēkā no 2010.gada 10.jūnija). Likumprojekts „Grozījumi
likumā „Par priekšvēlēšanu aģitāciju pirms pašvaldību vēlēšanām”
(Nr. 42/Lp10) atbalstīts Ministru kabinetā 2010.gada 16.novembrī un
2010.gada 23.decembrī izskatīts Saeimā 1.lasījumā.
5. Analizēt vēlēšanu kampaņu pieredzi un izvērtēt priekšvēlēšanu kampaņu
regulējumu un partiju finansēšanas sistēmu.
Darbības
Izstrādāts pārskats par priekšvēlēšanu kampaņu un partiju finansēšanas
rezultāts
sistēmu priekšvēlēšanu kampaņas norises kontekstā.
Izpildes
laiks
9 mēneši pēc katrām vēlēšanām
Atbildīgā
institūcija KNAB
Tiek pildīts:
Sagatavots pārskats par konstatētajiem partiju finansēšanas noteikumu
pārkāpumiem pašvaldību un Eiropas Parlamenta vēlēšanu kampaņā
2009.gadā un veiktajiem pasākumiem atklāto pārkāpumu novēršanai, kas
pieejams KNAB mājaslapā
http://www.knab.gov.lv/lv/finances/control/offences/article.php?id=317715
2010.gada 25.janvārī tika organizēta preses konference, kurā plašsaziņas
līdzekļu pārstāvji tika iepazīstināti ar minēto pārbaužu rezultātiem.
6. Sabiedrības informēšana par konstatētajiem priekšvēlēšanu aģitācijas kārtības
pārkāpumiem politisko organizāciju un to apvienību darbībā, kā arī politisko
organizāciju un to apvienību finansēšanas noteikumu pārkāpumiem.
Darbības
rezultāts
Nodrošināta informācija KNAB mājas lapā.
Izpildes
laiks
Pastāvīgi
Atbildīgā
institūcija KNAB
Tiek pildīts:
2010.gada 23.aprīlī KNAB publicēja informāciju par partiju iesniegto
2008.gada pārskatu un saņemto ziedojumu likumības pārbaudēs atklātajiem
pārkāpumiem un veiktajiem pasākumiem to novēršanai.
KNAB mājaslapā papildināti ievietotie tiesu spriedumi par partiju
iesniegtajām sūdzībām saistībā ar to saukšanu pie administratīvas atbildības
vai finanšu līdzekļu atmaksu
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7.

http://www.knab.gov.lv/lv/finances/control/court_decisions/.
7. Izstrādāt koncepciju par iespējām stiprināt KNAB neatkarību, tādējādi
nodrošinot Eiropas Padomes rekomendācijā REC (2003)4 „Par kopīgiem
pretkorupcijas noteikumiem politisko partiju un vēlēšanu kampaņu finansēšanā”
noteiktā ieviešanu.
Darbības
MK iesniegta koncepcija par Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja
rezultāts
neatkarības stiprināšanu.
Izpildes
laiks
30.11.2009.
Atbildīgā
institūcija KNAB
Izpildīts:
Koncepcija „Par Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja statusu”, pēc
izsludināšanas Valsts sekretāru sanāksmē 2009.gada 1.oktobrī un
saskaņošanas ar atbildīgajām institūcijām, 2010.gada 18.jūnijā tika
iesniegta izskatīšanai MK. Saskaņā ar Ministru prezidenta rezolūciju tika
mēģināts iegūt saskaņojumu ar Augstāko tiesu, koncepcija atkārtoti
iesniegta MK ar saskaņojuma dokumentu, kurā atspoguļots, ka
saskaņojums nav iespējams, jo Augstākā tiesa nepiekrīt piedalīties KNAB
priekšnieka vērtēšanas komisijā.

2. Vienlīdzības un atklātības nodrošināšana lobēšanas procesā

8.

8.Veikt grozījumus normatīvajos aktos, nosakot, kur un cik lielā apmērā
publicējama informācija par institūciju un pašvaldību komunikāciju ar lobētājiem.
Darbības
rezultāts
MK iesniegts(i) normatīvā akta projekts(i)
Izpildes
Atbilstoši MK 2008. gada 28.jūlija rīkojumam Nr.435 Par koncepciju
laiks
"Lobēšanas tiesiskās reglamentācijas nepieciešamība Latvijā"
Atbildīgā
institūcija KNAB
Daļēji izpildīts (izpildvaras līmenī):
KNAB ir izstrādājis koncepcijas 8.3.punktā minēto tiesību aktu projektus
un 2009.gada 29.janvārī tie tika izsludināti Valsts sekretāru sanāksmē:
1) Grozījums Ministru kabineta noteikumos Nr.171 „Kārtība, kādā
iestādes ievieto informāciju internetā”;
2) Grozījumi likumā „Saeimas kārtības rullis”;
3) Grozījumi likumā „Par pašvaldībām”;
4) Grozījums Ministru kabineta noteikumos Nr.111 „Ministru kabineta
kārtības rullis”;
5) Grozījumi Krimināllikumā;
6) Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 18.decembra instrukcijā
Nr.20 „Normatīvā akta projekta anotācijas aizpildīšanas kārtība”.
Divus no šiem projektiem KNAB atsauca, jo izstrādes procesā tika
pieņemts jauns Ministru kabineta kārtības rullis, savukārt no pārējiem tikai
divi tika atbalstīti MK un virzīti tālākai izskatīšanai Saeimā (grozījumi
likumā „Par pašvaldībām” un grozījumi krimināllikumā). Līdz ar to uz šo
brīdi gandrīz visas ministrijas un lielākā daļa padotības iestāžu ir iekļāvušas
savos ētikas kodeksos normu, kura paredz publicēt informāciju iestāžu
mājaslapās par lobētājiem, savukārt uz tām amatpersonām, uz kurām
visvairāk ir vērstas lobēšanas aktivitātes – MK locekļiem un Saeimas
deputātiem, regulējums nav noteikts.
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9.

10.

9. Veikt grozījumus normatīvajos aktos, nosakot, ka priekšlikumi par grozījumiem
Saeimā izskatāmajos likumprojektos publicējami savlaicīgi, pievienojot
pamatojumu un informāciju par notikušajām konsultācijām ar privātpersonām.
Darbības
rezultāts
MK iesniegts(i) normatīvā akta projekts(i)
Izpildes
Atbilstoši MK 2008. gada 28.jūlija rīkojumam Nr.435 Par koncepciju
laiks
"Lobēšanas tiesiskās reglamentācijas nepieciešamība Latvijā"
Atbildīgā
institūcija KNAB
Daļēji izpildīts (izpildvaras līmenī):
KNAB ir izstrādājis koncepcijas 8.3.punktā minēto tiesību aktu projektus
un 2009.gada 29.janvārī tie tika izsludināti Valsts sekretāru sanāksmē (skat.
iepriekšējo punktu).
10. Sagatavot un izplatīt informāciju politiskajām partijām un sabiedrībai par
atšķirību starp lobēšanu un korupciju, gadījumiem, kad lobēšana var būt
korumpēta, kā arī ieteikumus politiskajām partijām un to pārstāvjiem valsts
institūcijās saistībā ar tādu lēmumu pieņemšanu, kas skar attiecīgās partijas
ziedotājus.
Darbības
Nodrošināta informācija internetā – KNAB mājas lapā, kā arī izmantojot
rezultāts
informatīvo izdevumu „Knaģis”.
Izpildes
laiks
31.03.2010.
Atbildīgā
institūcija KNAB
Izpildīts:
Izstrādāts informatīvais materiāls „Atšķirība starp tiesisku lobēšanu un
korupciju”, kas pieejams KNAB mājaslapā, kā arī 2009.gada decembra
informatīvajā izdevumā publicēts raksts, kas plašāk skaidro, kas ir
tirgošanās ar ietekmi. Ar informatīvu vēstuli par minēto materiālu informēti
10.Saeimas deputāti.

3. Valsts un pašvaldību mantas, kā arī finanšu līdzekļu piešķiršanas
procesu pilnveide.

11.

12.

12. Apzināt institūciju praksi rīcībā ar valsts un pašvaldību mantu, identificējot
galvenās problēmas un korupcijas riskus, un izstrādāt vadlīnijas korupcijas risku
mazināšanai.
Darbības
rezultāts
Vadlīnijas
Izpildes
31.05.2010. (apzināta institūciju prakse)
laiks
31.12.2010. (izstrādātas vadlīnijas)
Atbildīgā
institūcija KNAB
Izpildīts:
Apzināta institūciju prakse, lūdzot aizpildīt pašnovērtējuma anketu, un
sagatavotas vadlīnijas „Korupcijas riski rīcībā ar valsts un pašvaldības
mantu”.
15. Izvērtēt iespējamos risinājumus atbildības par pārkāpumiem iepirkumu
procesā pilnveidošanai.
Darbības
rezultāts
MK izskatīta koncepcija
Izpildes
laiks
01.05.2010.
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Atbildīgā
institūcija

FM
IUB
Zaudējis aktualitāti
Finanšu ministrija ar 15.03.2011. vēstuli Nr.7/VK-82/1806 ir iesniegusi
MK Informatīvo ziņojumu „Par publisko iepirkumu pilnveidošanas
iespējām” (turpmāk – Informatīvais ziņojums), kurā cita starpā ir aplūkots
jautājums par pasūtītāju atbildības par pārkāpumiem iepirkumu procesā
pilnveidošanu (dokuments pieejams Valsts kancelejas Politikas plānošanas
dokumentu datubāzē: http://polsis.mk.gov.lv/view.do?id=3602).
Informatīvais ziņojums ir iesniegts izskatīšanai Reformu vadības grupas
sēdē.
Ievērojot Informatīvajā ziņojumā minēto un atbilstoši 19.04.2011. MK sēdē
dotajam uzdevumam (protokols Nr.26, 32§) Finanšu ministrijai tika uzdoti
šādi uzdevumi:
1. sadarbībā ar Tieslietu ministriju, kā arī piesaistot citas kompetentās un
ieinteresētās institūcijas, izveidot darba grupu;
2. iesniegt MK līdz 01.09.2011. darba grupas izstrādātos tiesību aktu
projektus, kas paredz ieviest pasūtītāju atbildību par pārkāpumiem publisko
iepirkumu procesā.
Līdz ar to uzdevums „Izvērtēt iespējamos risinājumus atbildības par
pārkāpumiem iepirkumu procesā pilnveidošanai” ir zaudējis aktualitāti, jo
MK ir uzdevis FM izstrādāt konkrētus tiesību aktus, lai paredzētu pasūtītāja
atbildību par pārkāpumiem publisko iepirkumu procesā.

4. Efektīvas kontroles nodrošināšana pār to valsts amatpersonu darbību,
kuras iesaistītas valsts un pašvaldību mantas, kā arī finanšu līdzekļu
piešķiršanas procesos.

13.

17. Nodrošināt objektivitātes un konfidencialitātes apliecinājumu parakstīšanu
Eiropas Savienības un citu starptautisko institūciju finansējuma piešķiršanā
iesaistītajām amatpersonām.
Darbības
Normatīvais regulējums paredz objektivitātes un konfidencialitātes
rezultāts
apliecinājumu parakstīšanu minētajām amatpersonām.
Izpildes
laiks
Pēc nepieciešamības, organizējot iesniegto projektu vērtēšanu
Atbildīgā
institūcija RAPLM
Tiek pildīts:
Tika nodrošināta RAPLM un tās padotības iestādes VRAA pārziņā esošo ES
fondu finansējuma projektu vērtēšanā iesaistīto amatpersonu, kuras pieņem
lēmumu par finansējuma piešķiršanu, objektivitātes un informācijas
neizpaušanas apliecinājumu parakstīšana. Tas tika nodrošināts saskaņā ar
šādiem iekšējiem normatīvajiem aktiem; 1) RAPLM 26.04.2010. nolikums
Nr.2-03/2 „3.6.1.1. aktivitātes „Nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības
centru izaugsmes veicināšana līdzsvarotai valsts attīstībai” projektu
iesniegumu vērtēšanas komisijas nolikums”; 2) RAPLM 28.07.2010.
nolikums Nr.2-03/3 „3.6.1.2.aktivitātes „Rīgas pilsētas ilgtspējīga attīstība”
projektu iesniegumu vērtēšanas komisijas nolikums”; 3)RAPLM
15.09.2010. nolikums Nr.2-03/5 „Darbības programmas „Infrastruktūra un
pakalpojumi” papildinājuma 3.2.2.1.1. apakšaktivitātes „Informācijas
sistēmu un elektronisko pakalpojumu attīstība” projektu iesniegumu atlases
otrās kārtas projektu iesniegumu vērtēšanas komisijas nolikums” VRAA
01.07.2008. kārtība Nr. I-10/15 Projektu iesniegumu vērtēšanas komisijas
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14.

15.

paraugnolikums 4)VRAA 09.04.2009. kārtība Nr.10; 5)VRAA 08.09.2009.
kārtība Nr.13; 6) VRAA 23.08.2010. kārtība Nr.10; 7)VRAA 19.10.2010.
kārtība Nr.15.
18. Izstrādāt vadlīnijas nosakot pārbaudāmo amatpersonu loku pēc korupcijas
riskiem un pārbaužu apjoma, kā ar izstrādāt pārbaužu plānu.
Darbības
rezultāts
Izstrādātas vadlīnijas
Izpildes
laiks
31.12.2009.
Atbildīgā
institūcija KNAB
Izpildīts.
19. Izlases veidā veikt iepriekš plānotas valsts amatpersonu darbības pārbaudes
saistībā ar ES un citu starptautisko institūciju un organizāciju finansējuma
piešķišanu.
Darbības
rezultāts
Pārbaudīto amatpersonu skaits
Izpildes
laiks
Sākot ar 2010.gadu
Atbildīgā
institūcija KNAB
Tiek pildīts:
2010.gadā KNAB Valsts amatpersonu darbības kontroles nodaļa izlases
veidā veica 39 iepriekš plānotas valsts amatpersonu darbības pārbaudes.
KNAB lietvedībā esošo krimināllietu ietvaros 2010.gadā 4 gadījumos tika
vērtēta valsts amatpersonu darbība saistībā ar ES un citu starptautisko
institūciju un organizāciju finansējuma piešķišanu.

5. Valsts amatpersonu darbības kontrole interešu konfliktu novēršanas
jomā

16.

17.

20. Izstrādāt koncepcijas projektu par turpmāku Likuma „Par interešu konflikta
novēršanu valsts amatpersonu darbībā” attīstību
Darbības
rezultāts
MK iesniegts koncepcijas projekts
Izpildes
laiks
31.12.2009.
Atbildīgā
institūcija KNAB
Izpildīts:
2009.gada 26.martā Koncepcijas projekts izsludināts Valsts sekretāru
sanāksmē. Konkrēts risinājuma variants atbalstīts ar MK 2009.gada
19.oktobra rīkojumu Nr.715.
21.Nodrošināt konsultācijas institūciju vadītājiem par interešu konfliktu novēršanu
Darbības
rezultāts
Diskusijas/sanāksmes katru gadu (vismaz viens pasākums)
Izpildes
laiks
Pastāvīgi
Atbildīgā
institūcija KNAB
Tiek pildīts:
2010.gadā KNAB speciālisti piedalījās kopumā 25 mācību semināros
institūciju vadītājiem (KM, VM kapitālsabiedrību vadītājiem, izglītības
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18.

19.

(pašvaldību) iestāžu vadītājiem).
22. Izstrādāt koncepciju par iespējamiem risinājumiem, lai nodrošinātu
informācijas publiskošanu par amatpersonām piemērotajiem administratīvajiem
sodiem un amatpersonu izdarītajiem pārkāpumiem, ņemot vērā Fizisko personu
datu aizsardzības likumu.
Darbības
rezultāts
MK iesniegts koncepcijas projekts
Izpildes
laiks
31.12.2010.
KNAB
Atbildīgā
TM
institūcija IeM
Nav izpildīts:
Minētā uzdevuma izpilde sākotnēji bija paredzēta, izstrādājot nevis
koncepcijas projektu, bet gan likumprojektus, kas 2010.gada 7.janvārī tika
izsludināti Valsts sekretāru sanāksmē (likumprojekts „Grozījums likumā
„Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” (VSS-2) un
„Grozījums Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā” (VSS-1)). Ņemot
vērā, ka TM neatbalstīja likumprojektu tālāku virzību bez koncepcijas, kā
arī FM, EM, LM norādīja, ka, atbilstoši programmas uzdevumam, sākotnēji
nepieciešams izstrādāt koncepciju par iespējamiem risinājumiem, bet
likumprojektus tikai pēc tam, kad MK lemts par iespējamo risinājumu šajā
jautājumā, minētie likumprojekti 2010.gada 22.jūlijā Valsts sekretāru
sanāksmē tika atsaukti un uzsākts darbs pie koncepcijas izstrādes.
23. Aktualizēt informāciju VID mājas lapā, apkopojot biežāk uzdotos jautājumus
un atbildes uz tiem attiecībā uz valsts amatpersonu deklarācijās norādāmo
informāciju.
Darbības
Aktuāla informācija VID mājas lapā, skaidrojot valsts amatpersonu
rezultāts
deklarāciju aizpildīšanu
Izpildes
laiks
Katra gada 1.februāris
Atbildīgā
FM
institūcija VID
Tiek pildīts:
VID mājaslapā ievietota informācija uz biežāk uzdotajiem jautājumiem par
deklarācijas aizpildīšanas kārtību sadaļā „Noderīgi” – „Jautājumi un
atbildes” – „Informācija valsts amatpersonām”:
http://www.vid.gov.lv/default.aspx?tabid=11&id=814&hl=1

6. Valsts amatpersonu ienākumu un mantiskā stāvokļa kontroles
sistēmas pilnveidošana

20.

25. Pilnveidot un paplašināt to pasākumu loku, kas tiek veikti, lai efektīvi
identificētu valsts amatpersonas ienākumus, kā arī precīzi noteiktu valsts
amatpersonas mantisko stāvokli, īpaši pārbaudes vai izmeklēšanas sākuma stadijā.
Darbības
rezultāts
Apkopota ārvalstu pieredze un izstrādāti ieteikumi
Izpildes
laiks
31.12.2009.
Atbildīgā
institūcija KNAB
Izpildīts:
27.12.2010. KNAB priekšniekam iesniegts ārvalstu pieredzes apkopojums
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un ieteikumi.

7. Iekšējās kontroles mehānismu pilnveidošana valsts un pašvaldību
iestādēs

21.

26. Aktualizēt iestāžu un pašvaldību pretkorupcijas plānus, t.sk. papildināt tos ar
jaunajiem uzdevumiem no šīs Programmas.
Darbības
rezultāts
Aktualizēti iestāžu un pašvaldību pretkorupcijas plāni
Izpildes
laiks
Reizi gadā
Atbildīgā
institūcija Visas valsts pārvaldes iestādes, pašvaldības
VKanc
Aktualizēts VKanc pretkorupcijas plāns 2011.gadam.
Nav izpildīts:
KNAB
Pretkorupcijas pasākumu plāns nav aktualizēts
Izpildīts:
AM
AM un tās padotības iestādēs ir apstiprināts pretkorupcijas pasākumu plāns.
ĀM
Tiek izstrādāts plāns 2009. – 2013.gadam (termiņš 01.05.2011.)
Izpildīts:
EM un tās padotības iestādēs ir apstiprināts pretkorupcijas pasākumu plāns
EM
vai veikta esošo plānu aktualizācija.
Izpildīts:
FM un tās padotības iestādēs ir apstiprināts pretkorupcijas pasākumu plāns
FM
vai apstiprināti grozījumi jau esošajos plānos.
Izpildīts:
IeM un tās padotības iestādēs ir apstiprināts pretkorupcijas pasākumu plāns,
apstiprināti grozījumi jau esošajos plānos, atsevišķās institūcijās notiek
IeM
projektu saskaņošanas process.
Izpildīts:
IZM un tās padotības iestādēs ir apstiprināts pretkorupcijas pasākumu plāns
vai apstiprināti grozījumi jau esošajos plānos, izņemot SZA, JSPA, Banku
augstskolā, Latvijas Jūras akadēmijā, Ventspils augstskolā, kur
IZM
pretkorupcijas paskumu plānu aktualizācija nav bijusi nepieciešama.
Tiek pildīts:
Pretkorupcijas plāns Kultūras ministrijā 2010.gadā nav aktualizēts, taču
atsevišķas ministrijas pakļautībā esošas iestādes – Daugavpils mūzikas
skola, v/a „Rīgas vēstures un kuģniecības muzejs”, v/a „Latvijas
Etnogrāfiskais brīvdabas muzejs”, v/a „Latvijas Nacionālais vēstures
muzejs”, Ventspils mūzikas vidusskola, Emīla Dārziņa mūzikas vidusskola,
Emiļa Melngaiļa Liepājas mūzikas vidusskola, Liepājas mākslas
vidusskola, v/a Latvijas Neredzīgo bibliotēka, Jāzepa Mediņa Rīgas
Mūzikas vidusskola, Jaņa Rozentāla Rīgas Mākslas vidusskola, Rīgas
Dizaina un mākslas vidusskola, Rīgas horeogrāfijas vidusskola, Rīgas
Doma kora skola, Nacionālais Kino centrs, Alfrēda Kalniņa Cēsu Mūzikas
vidusskola, Jelgavas mūzikas vidusskola, v/a „Kultūras informācijas
KM
sistēmas” – pretkorupcijas plāna aktualizāciju ir veikušas.
Izpildīts:
LM un tās padotības iestādēs ir apstiprināts pretkorupcijas pasākumu plāns
LM
vai apstiprināti grozījumi jau esošajos plānos.
Izpildīts:
Saskaņā ar VRAA 2009. gada 10. decembra rīkojumu Nr. 7.1-2/78
RAPLM
apstiprināto VRAA organizatorisko pretkorupcijas pasākumu plānu (2010.
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22.

23.

gadam), ir nodrošināta likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts
amatpersonu
darbībā”
ievērošana
attiecībā
uz
atļauju
piešķiršanu/nepiešķiršanu amatu savienošanai VRAA amatpersonām un
VRAA amatpersonu darbību publisko iepirkumu komisiju darbībā.
Pamatojoties uz to, ka RAPLM tika likvidēta, pretkorupcijas plāns netika
aktualizēts.
Saskaņā ar VRAA 2010. gada 10. decembra rīkojumu Nr. 94 „Par
pretkorupcijas pasākumu plāna apstiprināšanu” ir apstiprināts aktualizētais
VRAA organizatoriskais pretkorupcijas pasākumu plāns.
Izpildīts:
SM un tās padotības iestādēs ir apstiprināts pretkorupcijas pasākumu plāns
vai veikta apstiprināto plānu aktualizācija un īstenoti pasākumi korupcijas
SM
risku mazināšanai.
Izpildīts:
TM un visās tās padotībā esošajās iestādēs ir izstrādāti un aktualizēti
TM
pretkorupcijas pasākumu plāni.
Tiek pildīts:
VidM un atsevišķās tās padotības iestādēs ir apstiprināts pretkorupcijas
pasākumu plāns vai apstiprināti grozījumi jau esošajos plānos. Valsts vides
dienestā, Dabas aizsardzības pārvaldē, Latvijas Dabas muzejā, Latvijas
Vides aizsardzības fonda administrācijā pieņemtajos pretkorupcijas
VidM
pasākumu plānos grozījumi nav veikti.
Izpildīts:
VM un tās padotības iestādēs ir apstiprināts pretkorupcijas pasākumu plāns
VM
vai apstiprināti grozījumi jau esošajos plānos.
Izpildīts:
ZM un tās padotības iestādēs ir apstiprināts pretkorupcijas pasākumu plāns
vai apstiprināti grozījumi jau esošajos plānos. Izvērtējot korupcijas riskus
LVAEI, tika konstatēts, ka nav nepieciešams veikt izmaiņas apstiprinātajā
ZM
pretkorupcijas pasākumu plānā.
28. Aktualizēt vadlīnijas par iestāžu korupcijas risku identificēšanu, vadību un
pretkorupcijas pasākumiem, t.sk. gadījumos, kad konstatēts koruptīvs pārkāpums,
kā arī izstrādāt pretkorupcijas plāna paraugu jeb „standartu”
Darbības
rezultāts
Aktualizētas vadlīnijas
Izpildes
laiks
31.10.2009.
Atbildīgā
institūcija KNAB
Izpildīts:
Sagatavoti informatīvi materiāli „Iekšējās kontroles standarti pretkorupcijas
organizatorisko pasākumu kontekstā”, „Vadlīnijas iestādes pretkorupcijas
pasākumu plāna izstrādei”, kā arī „Pretkorupcijas pasākumu plāna
paraugs”. Minētie materiāli pieejami KNAB mājaslapā.
29. Apzināt un analizēt institūciju praksi iekšējo pretkorupcijas pasākumu
organizēšanā, ieviešot regulāru valsts iestāžu un pašvaldību korupcijas prevencijas
mehānismu novērtēšanu
Darbības
Veikta analīze, ieviesta regulāra institūciju veikto korupcijas prevencijas
rezultāts
mehānismu novērtēšana
Izpildes
31.12.2009.
laiks
31.12.2011.
Atbildīgā
KNAB
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institūcija

24.

25.

26.

1

Izpildīts:
2010.gadā KNAB lūdza visām ministrijām un pašvaldībām sniegt atbildes
par pašvaldību, ministriju un to padotības iestāžu, kā arī Valsts kancelejas
veiktajiem pretkorupcijas pasākumiem. Ar aptaujas datiem un sniegtajām
rekomendācijām
var
iepazīties
KNAB
mājaslapā
http://www.knab.gov.lv/lv/education/internal_control/ „KNAB sagatavotie
pārskati par pretkorupcijas pasākumu īstenošanu”.
30. Izstrādāt vadlīnijas par iekšējiem pretkorupcijas pasākumiem policijā, muitā
un robežsardzē.
Darbības
rezultāts
Izstrādātas vadlīnijas
Izpildes
laiks
01.06.2010.
Atbildīgā
institūcija KNAB
Izpildīts:
Sagatavotas rekomendācijas korupcijas risku novēršanai tiesībsargājošajās
institūcijās, kas pieejamas KNAB mājaslapā.
31. Valsts pārvaldē nodarbināto ētikas kodeksa izstrāde.
Darbības
rezultāts
Izstrādāts normatīvais akts „Valsts pārvaldē nodarbināto ētikas kodekss”
Izpildes
laiks
30.09.2010.
Atbildīgā
VKanc
institūcija KNAB
Nav izpildīts:
Valsts pārvaldē nodarbināto ētikas kodekss nav izstrādāts, jo, ņemot vērā
ekonomiskās situācijas maiņu pēc pamatnostādņu apstiprināšanas, šis
uzdevums zaudēja aktualitāti (uzdevums nav iekļauts arī rīkojumā par
pamatnostādņu apstiprināšanu). Tāpat pasākums nav īstenots, jo MK netika
pieņemts pamatnostādņu projekts par cilvēkresursu attīstības politiku 2008.2013.gadam, kurā tika paredzēts iekļaut detalizētāku šī uzdevuma
skaidrojumu un uzdevumu iekļaut arī MK rīkojuma projektā par
pamatnostādņu izpildi. 2011.gadā Vkanc uzsāks pamatnostādņu „Valsts
pārvaldes politikas attīstības pamatnostādnes 2008. – 2013.gadam”
vidusposma izvērtējuma izstrādi, kā rezultātā tiks diskutēts, vai šis
uzdevums un tā izpilde šobrīd ir aktuāla un nepieciešama nākotnē.
32. Valsts pārvaldē nodarbināto un sabiedrības informēšana par ētikas
pamatprincipiem valsts pārvaldē.
Semināru skaits valsts pārvaldes darbiniekiem par ētiku un lojalitāti „Valsts
Darbības
pārvaldē nodarbināto ētikas kodeksa” ieviešanai (2009.gadā 3 semināri,
rezultāts
2011.gadā 5 semināri, 2013.gadā 5 semināri)1
Izpildes
laiks
Pastāvīgi, sākot ar 2010.gadu
Atbildīgā
VKanc
institūcija KNAB
Izpildīts.
2009.gadā 24 semināros tika skaidrotas valsts amatpersonu profesionālās

Valsts kancelejas prognoze, atbilstoši Valsts pārvaldes attīstības politikas pamatnostādnēm 2008.-2013.gadam
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27.

ētikas normas, kā arī priekšlikumi ētikas kodeksu izstrādei, 2010.gadā – 36
semināros.
33. Veikt analīzi par valsts iestāžu un pašvaldību izstrādāto ētikas kodeksu kvalitāti
un aktualizēt vadlīnijas par ētikas kodeksu izstrādi, t.sk. izstrādāt ētikas kodeksa
minimālās satura prasības un ieteikumus ētikas kodeksu iedzīvināšanai institūcijās.
Darbības
rezultāts
Izstrādātas vadlīnijas
Izpildes
01.06.2010. (analīze)
laiks
31.11.2010. (vadlīnijas)
Atbildīgā
institūcija KNAB
Daļēji izpildīts:
Veicot amatpersonu izglītošanu semināros (2010.gadā veikti 92 izglītošanas
pasākumi, aptverot kopumā 3482 cilvēku auditoriju), ik reizi tiek izvērtēta
iestāžu izstrādāto ētikas kodeksu kvalitāte, kā arī sniegti metodiski
norādījumi par ētikas kodeksu pilnveidi un ieviešanu.

8. Valsts amatpersonu, kuras informē par koruptīviem nodarījumiem,
aizsardzības sistēmas pilnveidošana

28.

29.

35. Personu, kas ziņo par koruptīviem pārkāpumiem (ziņotāju), aizsardzības
sistēmas pilnveidošana, t.sk. ieviešot normatīvo regulējumu to valsts amatpersonu
aizsardzībai, kuras informē par citas attiecīgās institūcijas valsts amatpersonu
iespējamo interešu konfliktu vai citiem koruptīva rakstura pārkāpumiem
attiecīgajās institūcijās, kā arī par koruptīviem nodarījumiem, ko valsts
amatpersonas identificējusi pildot tiešos pienākumus.
Darbības
rezultāts
MK iesniegts(i) normatīvā akta projekts(i)
Izpildes
laiks
31.12.2009.
Atbildīgā
KNAB (izstrādā regulējumu)
institūcija Visas valsts institūcijas, pašvaldības (ievieš)
Izpildīts:
Likumprojekti „Grozījumi likumā „Par interešu konflikta novēršanu valsts
amatpersonu darbībā”” un „Grozījumi Administratīvo pārkāpumu kodeksā”
izsludināti valsts sekretāru sanāksmē 2009.gada 12.novembrī. Atbalstīti
MK 2010.gada 24.augusta sēdē.
36. Valsts un pašvaldību institūciju darbinieku un iedzīvotāju izglītošana par
nepieciešamību ziņot par likumpārkāpumiem iestādēs. Informēšana par liecinieku
aizsardzības programmām un to izmantošanas iespējām, informācijas sniedzēju
aizsardzību un anonimitātes nodrošināšanu.
Darbības
Nodrošināta informācija internetā – KNAB mājas lapā, kā arī izmantojot
rezultāts
informatīvo izdevumu „Knaģis”.
Izpildes
Ne retāk kā reizi pusgadā
laiks
Atbildīgā
KNAB
institūcija VP
Tiek pildīts:
Informācija pieejama KNAB mājaslapā, par nepieciešamību ziņot norādīts
informatīvajos materiālos, paziņojumiem plašsaziņas līdzekļiem, kā arī
izglītošanas semināros.
VP organizētas iestādes reģionālo struktūrvienību personāla apmācības
saistībā ar jautājumiem par korupcijas novēršanu, kuras vadīja KNAB
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pārstāvji. Publiskajā telpā, t.sk. interneta portālos (www.tiesas.lv,
www.likumi.lv) ir pieejama informācija par normatīvajiem aktiem, kuros
noteikta personu speciālā aizsardzība un speciālās procesuālās aizsardzības
jautājumi – Personu speciālās aizsardzības likums, Kriminālprocesa likums,
Krimināllikums, 2008.gada 20.novembra Ministru kabineta noteikumi
Nr.960 „Kārtība, personai nodrošina uzturēšanas līdzekļus, konsultācijas,
medicīnisko un psihologa palīdzību”.

9. Iedzīvotāju izpratnes par korupcijas nepieļaujamību un tās negatīvajām
sekām nostiprināšana, neiecietības veicināšana pret korupcijas izpausmēm

30.

31.

32.

37. Sabiedrības informēšana par sūdzību iesniegšanas iespējām un izskatīšanas
kārtību.
Darbības
rezultāts
Publicēta informācija institūciju mājas lapās
Izpildes
laiks
Pastāvīgi
KNAB
Atbildīgā
IeM
institūcija VP
Tiek pildīts:
Iedzīvotājiem ir nodrošināta iespēja KNAB mājaslapā uzdot jautājumus un
saņemt atbildes par KNAB kompetencē esošiem jautājumiem. Mājaslapā ir
sniegta detalizēta informācija par ziņošanas iespējām. Šāda informācija tiek
norādīta visos KNAB izdotajos informatīvajos un vizuālajos materiālos, kas
pieejami KNAB mājaslapā. Tāpat arī mājaslapā publicētajos paziņojumos
presei tiek ievietots aicinājums ziņot par pārkāpumiem.
KNAB mājaslapā ir nodrošināta iespēja elektroniski ziņot par konkrētu
pārkāpumu; informācija par sūdzību iesniegšanas iespējām un izskatīšanas
kārtību publicēta arī „Biežāk uzdoto jautājumu” sadaļā.
IeM mājaslapas sadaļas Interaktīvās iespējas daļā Rakstīt ministrijai
izveidota iespēja nosūtīt ministrijai elektronisku vēstuli (iesniegumu,
viedokli, priekšlikumu u.tml.), bet sadaļā Kontakti norādīti kontakttālruņi,
Lietvedības nodaļas e-pasta adrese kanceleja@iem.gov.lv, uz kuru
nepastarpināti iespējams nosūtīt vēstuli, kā arī izvēlnē Visi kontakti norādīta
ministrijas adrese, ģeogrāfiskā atrašanās vieta, darba laiks un apmeklētāju
pieņemšanas laiks un kārtība.
VP mājaslapā izveidota speciāla sadaļa Informē par policijas darbinieku
pārkāpumiem, uz kuras esamību norāda viegli pamanāms banneris, kas
padara to maksimāli ērtu iedzīvotāju lietošanai.
38. Veikt izglītošanas pasākumus un nodrošināt vispārizglītojošo skolu ekonomikas,
politikas un sociālo zinību skolotāju apmācības.
Darbības
rezultāts
Divi apmācību semināri
Izpildes
laiks
31.12.2010.
Atbildīgā
institūcija KNAB
Tiek pildīts:
Pirmais izglītošanas pasākumus plānots 2011.gada aprīlī.
39. Sagatavot mācību metodiskos materiālus vispārizglītojošo skolu skolēniem par
svarīgākajiem pretkorupcijas jautājumiem.
Darbības
Sagatavota (1) rokasgrāmata
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rezultāts
Izpildes
laiks
Atbildīgā
institūcija

33.

01.05.2010.

KNAB
Nav izpildīts:
Uzdevuma izpildi kavē cilvēkresursu trūkums KNAB.
40. Popularizēt tiesību aizsardzības iestāžu anonīmo telefonu, interneta resursu
darbību sadarbībai ar sabiedrību.
Darbības
Anonīmo tālruņu numuri ir pieejami internetā, publicēti presē, KNAB
rezultāts
periodiskajā izdevumā „KNAĢIS” u.tml.
Izpildes
laiks
Pastāvīgi
Atbildīgā
institūcija VP, VRS, VID, KNAB, Prok
Tiek pildīts:
Uz KNAB uzticības tālruni 2010.gadā saņemta informācija 1 264 reizes.
VP preses relīzēs iedzīvotājiem un plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem
regulāri tiek atgādināts par anonīmajiem tālruņu numuriem. Anonīmo
tālruņu numuri ir pieejami mājas lapā, publicēti presē, KNAB periodiskajā
izdevumā „KNAĢIS” u.tml. Uz VP anonīmo tālruņa numuru 2010.gadā
kopā saņemti 408 zvani, no kuriem 68 zvani (16,6 %) ar informāciju par:
- nelegālo alkohola tirdzniecību – 14 zvani;
- narkotisko vielu tirdzniecību – 8 zvani;
- kukuļošanu – 10 zvani;
- sūdzības par VP darbiniekiem – 24 zvani;
- sūdzības par citu tiesībaizsardzības iestāžu darbiniekiem – 2 zvani;
- sūdzības par citu personu izteiktajiem draudiem – 2 zvani;
- cita informācija par likumpārkāpumiem — 8 zvani.
No VP anonīmā tālruņa saņemtā informācija apkopota un sagatavoti
pārskati un iegūtā informācija par konstatētajiem likumpārkāpumiem un
citiem aspektiem iesniegta attiecīgām tiesībaizsardzības struktūrām.
VRS mājas lapā nodrošināta iespēja nosūtīt iestādei informāciju
elektroniski, norādīts tālruņa numurs, uz kuru zvanot var iegūt informāciju
par valsts robežas šķērsošanu, kā arī norādīts uzticības (anonīmais) tālruņa
numurs, uz kuru zvanot iespējams anonīmi sniegt informāciju par
iespējamiem VRS amatpersonu likumpārkāpumiem. Ar VRS uzticības
tālruņa starpniecību iegūtā informācija regulāri tiek uzskaitīta, analizēta un
nodota tālākai pārbaudei.
VID mājas lapā www.vid.gov.lv ir publicēts VID bezmaksas anonīmais
uzticības tālrunis – 80009070.
VID struktūrvienībās, kas nodarbojas ar klientu apkalpošanu, ir pieejami
lielformāta plakāti – stendi, kuros norādīts VID uzticības tālrunis. Papildus
kabatiņās izvietotas vizītkartes ar VID uzticības tālruņa numuru un
informāciju, kādos gadījumos iedzīvotāji tiek aicināti zvanīt.
Sniedzot atbildes uz nodokļu maksātāju un plašsaziņas pārstāvju
jautājumiem, kas skar korupcijas tēmu, tiek norādīts arī VID bezmaksas
uzticības tālrunis; tāpat arī šis tālrunis tiek popularizēts ar preses relīžu
starpniecību, ja tēma skar korupcijas jomu.
Muitas klientu apkalpošanas vietās, muitas kontroles punktos un VID
interneta mājas lapas sadaļā “Muita” izvietots ar VID 2010.gada 18.jūnija
rīkojumu Nr.367 apstiprinātā ”VID muitas klientu apkalpošanas standarta”
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34.

2.pielikums “Informatīvais materiāls muitas klientiem”, kurā norādīti VID
Muitas pārvaldes konsultāciju un papildus informācijas saņemšanas tālruņi,
kā arī Inspekcijas daļas tālrunis, uz kuru muitas klientiem zvanīt VID
muitas ierēdņu un darbinieku neatbilstošas rīcības gadījumā.
41. Sabiedrības un plašsaziņas līdzekļu informēšana par īstenotajiem
pretkorupcijas pasākumiem un atklātajiem korupcijas gadījumiem.
Darbības
rezultāts
Informatīvie pasākumi
Izpildes
laiks
Pastāvīgi
KNAB
Atbildīgā
VID
institūcija IeM
Tiek pildīts:
Iestādes regulāri informē plašsaziņas līdzekļus par īstenotajiem
pretkorupcijas pasākumiem un atklātajiem korupcijas gadījumiem.

10. Valsts amatpersonu izglītošana publiskās pārvaldes ētikas, interešu
konflikta novēršanas un pretkorupcijas pasākumu jomā.

35.

36.

37.

42. Nodrošināt iestāžu vadītāju un atbildīgo amatpersonu apmācības par
korupcijas risku identificēšanu iestādēs un pretkorupcijas organizatoriskajiem
pasākumiem.
Darbības
rezultāts
Vismaz viens seminārs gadā
Izpildes
laiks
Pastāvīgi
Atbildīgā
institūcija KNAB
Tiek pildīts:
KNAB 2010.gadā par korupcijas risku izvērtēšanu un pretkorupcijas
pasākumu plānu izstrādi nodrošinājis 12 mācību seminārus, turklāt lekcija
par iekšējiem pretkorupcijas pasākumiem tiek piedāvāta arī Korupcijas
novēršanas kursa ietvaros VAS (2010.gadā KNAB speciālisti piedalījušies
20 šī kursa mācībās), kā arī kursos, ko KNAB speciālisti nodrošina Valsts
policijas Koledžā.
43. Turpināt mācību programmu valsts pārvaldes iestādēs strādājošo izglītošanai
un informēšanai par ētikas jautājumiem, interešu konflikta novēršanas un
pretkorupcijas pasākumu jautājumiem, lai šīs personas apmācītu citus savas
iestādes darbiniekus.
Darbības
Izstrādāti apmācības materiāli, apmācīti valsts pārvaldes darbinieki, lai tie
rezultāts
varētu veikt apmācību savās iestādēs.
Izpildes
laiks
Pastāvīgi
Atbildīgā
KNAB
institūcija VAS
Tiek pildīts:
KNAB
2010.gadā VAS notikuši 16 Korupcijas novēršanas mācību kursi, kuros
piedalījušies 489 valsts pārvaldes darbinieki.
44. Popularizēt elektronisko zināšanu pašpārbaudes sistēmu valsts amatpersonām
par pretkorupcijas jautājumiem, kas pieejama KNAB mājas lapā.
Darbības
Informācija periodiskajā izdevumā „KNAĢIS”
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rezultāts
Izpildes
laiks
Atbildīgā
institūcija

38.

39.

Pastāvīgi

KNAB
Tiek pildīts:
KNAB par zināšanu pārbaudes testiem informē ne tikai ar elektroniskā
izdevuma starpniecību, bet minēto sistēmu popularizē arī izglītošanas
semināros.
45. Sagatavot un izplatīt elektroniski informatīvu materiālu visām valsts
amatpersonām par pretkorupcijas jomas aktualitātēm.
Darbības
rezultāts
4 informatīvā materiāla „KNAĢIS” numuri katru gadu
Izpildes
laiks
4 reizes gadā
Atbildīgā
institūcija KNAB
Daļēji tiek pildīts:
2010.gadā tika sagatavoti 2 e - informatīvie izdevumi valsts amatpersonām.
Uzdevuma izpildi kavē cilvēkresursu trūkums KNAB.
47. Balstoties uz iesniegtajām sūdzībām par korumpētu rīcību dažādās valsts
iestādēs un sabiedrisko aptauju datiem par institūcijām, kas visvairāk pakļautas
korupcijas riskam, rīkot apspriedes ar attiecīgo institūciju un nozares pārstāvjiem,
lai izstrādātu ieteikumus problēmas risināšanai.
Darbības
rezultāts
Viena apspriede gadā, kurā identificēti ieteikumi problēmas risināšanai
Izpildes
laiks
Reizi gadā
Atbildīgā
institūcija KNAB
Izpildīts:
2010.gada 10.decembrī tika organizēta diskusija ar VP, VRS un VID
Muitas pārvaldes atbildīgajām amatpersonām par korupcijas risku
novēršanu šajās institūcijās.
2010.gada novembrī tika uzsākta iepirkuma procedūra socioloģiskās
aptaujas veikšanai par korupcijas riskiem komercdarbības vidē, kas tika
izbeigta bez rezultāta, jo viens no pretendentiem apstrīdēja konkursa
rezultātus. 2011.gadā finanšu līdzekļu trūkuma dēļ iepirkuma procedūra
netiek turpināta, līdz ar to KNAB rīcībā nav datu par aktuālajām
problēmām saistībā ar korupcijas izplatību.

11. Valsts un pašvaldību institūciju sniegto pakalpojumu kvalitātes
uzlabošana, lielāka atklātība un efektīva sabiedrības iesaistīšana lēmumu
pieņemšanā

40.

48. Veikt risku izvērtējumu nodokļu atbrīvojumu un atvieglojumu piemērošanas
procesā, t.sk. attiecībā uz nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi, ko piešķir
pašvaldības atbilstoši likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli”5.panta 3. daļai.
Darbības
rezultāts
Risku izvērtējums tiek ņemts vērā izstrādājot pretkorupcijas pasākumus
Izpildes
laiks
31.12.2009.
Atbildīgā
VID
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institūcija

41.

42.

43.

KNAB (par pašvaldību piešķirtajiem atvieglojumiem)
Izpildīts:
2009.gadā veikta VID Nodokļu uzskaites rokasgrāmatas nodaļu izvērtēšana
un aktualizācija. Papildus veikti grozījumi VID 2008.gada apstiprinātajā
kārtībā un tās pielikumā, kur apkopota informācija par risku kritērijiem,
t.sk. piemērotajiem atvieglojumiem.
Veicot pārbaudes (tematiskās pārbaudes, datu atbilstības pārbaudes,
nodokļu auditus), t.sk. pašvaldībās, īpaša uzmanība tiek pievērsta nodokļu
atlaižu piemērošanā.
2010.gadā saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām” 23.panta (51)
daļu un VID iekšējiem noteikumiem VID Muitas pārvaldē veiktas muitas
deklarāciju datu atbilstības pārbaudes pēc preču izlaišanas brīvam
apgrozījumam, pakļaujot tām 10% no iepriekšējā mēnesī noformēto muitas
deklarāciju skaita. Viens no kritērijiem, kuram tiek pievērsta uzmanība, ir
nodokļu atvieglojumu un samazināto likmju piemērošanas atbilstības
kontrole.
49. Veikt korupcijas risku analīzi atsevišķās uzņēmējdarbības licencēšanas/atļauju
izsniegšanas jomās.
Darbības
rezultāts
Sniegti priekšlikumi atbildīgajām institūcijām korupcijas risku novēršanai.
Izpildes
laiks
30.06.2010.
Atbildīgā
institūcija KNAB
Izpildīts:
Sagatavots pārskats (nosūtīts 08.07.2010. Nr.1/6168) par korupcijas risku
novēršanas iespējām PVD, veicot pārbaudes pārtikas uzņēmumos, kā arī
uztura bagātinātāju reģistrācijas procedūrā.
Sagatavots pārskats (nosūtīts 20.07.2010. Nr.1/6560) par korupcijas risku
novēršanu Izložu un azartspēļu inspekcijā.
50. Sagatavot informatīvo ziņojumu Ministru kabinetam par informācijas
pieejamību institūciju mājas lapās un tās atbilstību noteiktajai kārtībai.
Darbības
rezultāts
Informatīvais ziņojums MK
Izpildes
laiks
30.06.2010.
Atbildīgā
institūcija RAPLM
Izpildīts:
Tika veikts ministriju un pašvaldību mājas lapu atbilstības izvērtējums un
analīze, uz kuru pamatojoties tika izstrādāti grozījumi 2007.gada 6.marta
noteikumos Nr.171 „Kārtība, kādā iestādes ievieto informāciju internetā”.
Grozījumi (2010.gada 15.jūnija MK noteikumi Nr.536) stājās spēkā
2010.gada 23.jūnijā. Līdz ar to, optimizējot valsts pārvaldes iekšējos
resursus, informatīvais ziņojums netika sagatavots, jo tā aktualitāte zuda,
ņemot vērā, ka tika izstrādāti un pieņemti iepriekšminētie grozījumi
noteikumos Nr.171.
51. Elektronisko pakalpojumu izveide, lai ieviešot attālinātus klientu apkalpošanas
risinājumus, novērstu tiešu amatpersonas un klienta saskarsmi.
Darbības
rezultāts
Izstrādāti elektroniskie pakalpojumi
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Izpildes
laiks
Atbildīgā
institūcija

VKanc

KNAB

AM

ĀM

EM

Pastāvīgi
Visas valsts pārvaldes institūcijas
Valsts kanceleja nav pakalpojumu sniedzējs šī punkta izpratnē, uz kā
pamata tiek pieņemts personai saistošs administratīvais akts, lēmums.
Saziņa ar iedzīvotājiem (informācijas sniegšana kā pakalpojums) notiek
caur MK mājaslapu, saziņu rakstveidā, klātienes konsultācijās vai izziņu
sniegšanā pa MK informatīvo tālruni 800).
Tiek pildīts daļēji:
Elektronisko pakalpojumu izveide prasa ievērojamus materiālos
ieguldījumus Lietvedības informācijas sistēmas, Integrētās informācijas
sistēmas un lokālās datu bāzes, kā arī KNAB mājaslapas papildināšanā,
nodrošinot iespēju veikt elektroniski parakstītu dokumentu iesniegšanu, kā
arī saņemšanu. Saistībā ar lielo skaitu pieteiktajiem labojumiem un
papildinājumiem LDS un IISLDB sistēmās, jautājums par e-pakalpojumu
izveidi tiks risināts pēc šo labojumu ieviešanas un Lotus Notes/Domino
platformas atjaunināšanas.
Konsultācijas tiek sniegtas gan elektroniski, gan pa tālruni.
Tiek pildīts:
AM nesniedz iedzīvotājiem elektroniskos pakalpojumus. AM padotības
iestādēs ir nodrošināta publiska pieejamība elektroniskajiem
pakalpojumiem. Ir nodrošināta iespēja sniegt pakalpojumus un pieņemt
iesniegumus pakalpojumu saņemšanai elektroniskā formā. Pastāvīgi tiek
uzturēta publiska pieeja e-vidē aizsardzības sistēmas iepirkumu portālam,
tiek publicēta visa publisko iepirkumu dokumentācija, izņemot tehniskos
projektus.
Mājaslapā ir informācija par galvenajiem pakalpojumiem (konsulārā joma,
stratēģiskas nozīmes preču licences izsniegšana, atbalsts eksportam), ko
sniedz ĀM. Augstāk minētajiem pakalpojumiem klientiem ir iespējams
pieteikties attālinātā veidā elektroniski, savukārt saņemt pakalpojumu bieži
vien nav iespējams bez tiešas saskares ar klientu. ĀM perspektīvā jātiecas
nodrošināt tādu modeli darbā ar klientiem, lai amatpersonai, kura pieņem
lēmumu attiecībā uz klientu, nebūtu tieša saskarsme ar šo klientu.
Papildus tam ĀM tiek ieviests ERAF projekts „ Vienotās ārlietu dienesta
dokumentu vadības sistēmas uzlabojumi un papildinājumi, gatavojoties
Latvijas prezidentūrai Eiropas Savienībā", kur plānots pilnveidot
elektronisko
pakalpojumu
sniegšanas kvalitāti un ieviest vairākus
pakalpojumus.
Tiek pildīts:
EM mājaslapā regulāri tiek ievietota informācija par aktuālāko ministrijas
darbības jomās – izstrādātajiem normatīvajiem aktiem, sniegtajiem
priekšlikumiem. 2010.gada 2.ceturksnī mājaslapā tika veiktas būtiskas
izmaiņas – jau pirmajā lapā, publicējot sabiedrībai
svarīgāko
un
aktuālāko informāciju, tika izveidotas jaunas sadaļas „Valsts atbalsts”,
„Svarīgi” un „Interaktīvās iespējas”. Regulāri tiek aktualizēta darbinieku
kontaktinformācija, sadaļā „Pakalpojumi” publicēta informācija par
ministrijas sniegtajiem pakalpojumiem – normatīvie akti, veidlapas,
procedūru apraksts un atbildīgās amatpersonas kontaktinformācija.
Jebkuras informācijas iegūšanai ikviens interesents var izmantot „Eiesniegumu” – tiešsaistē mājas lapā nosūtot savu iesniegumu ministrijai,
izveidota emuāru lapa, kurā ikviens iedzīvotājs var izteikties par
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ekspertu emuāriem vai uzdot savu jautājumu ministrijas amatpersonām.
Ministrija izveidoja profilu vienā no populārākajiem sociālajiem tīkliem
Twitter.com, kas ļauj operatīvi sekot līdzi ministrijas izstrādātajiem
normatīvo aktu projektiem un notiekošajam ministrijā.
CSP sniedz elektroniskos pakalpojumus, ir ieviesusi savā darbībā
attālinātus klientu apkalpošanas risinājumus.
PTAC darba specifika nepieļauj ieviest un nodrošināt tikai attālinātus
klientu pakalpojumus. Lai uzlabotu iespējas patērētājiem saņemt speciālistu
konsultācijas, tika izveidots Zvanu centrs Daugavpilī. PTAC 2010.gadā tika
sniegtas 50451 konsultācija, no tām 44480 Zvanu centrā.
LIAA ir nodrošināta iespēja pieņemt un apstrādāt klientu elektroniski
parakstītus dokumentus, kā arī – iespēja nosūtīt elektroniski parakstītus
dokumentus.
Ir nodrošināta iespēja klientiem, kas pretendē uz ES struktūrfonda
finansējuma atbalstu, projektu iesniegumus iesniegt elektroniski, par ko
informācija publicēta LIAA mājas lapā. Kā arī veikti citi pasākumi.
Konkurences padomē ir ieviesti attālinātie klientu apkalpošanas risinājumi.
Klients var iesniegt iestādē elektroniski sagatavotu un parakstītu sūtījumu,
kā arī saņemt no iestādes ar elektronisku parakstu parakstītu atbildi.
Tomēr jāatzīmē, ka administratīvā procesa ietvaros Konkurences padomei
jānodrošina lietas dalībnieku tiesības ierasties iestādē, lai klātienē iepazītos
ar lietas materiāliem uz izteiktu viedokli pirms lēmuma pieņemšanas vai lai
iesniegtu citu būtisku informāciju lietas izskatīšanas procesā, piemēram,
aizliegtās vienošanās pārkāpuma gadījumā. Izpilddirekcijas amatpersonām
„Konkurences likums” nosaka tiesības ierasties pie tirgus dalībnieka, lai
viņa īpašumā vai valdījumā esošajās telpās vai transportlīdzekļos izņemtu
pārkāpuma lietā nepieciešamos pierādījumus. Līdz ar to, amatpersonu tiešā
saskarsme ar klientu jeb tirgus dalībnieku apmeklējumi tika definēta kā
riska zona un iekļauta „Konkurences padomes pretkorupcijas pasākumu
plānā 2010.- 2011.gadam.”
Tiek pildīts:
Valsts kase nodeva ekspluatācijā jauno Valsts budžeta elektroniskās
norēķinu sistēmas eKase versiju, kura ir tehnoloģiski un funkcionāli
pilnveidota un bez jau līdzšinējās maksājumu apstrādes funkcionalitātes
nodrošina arī regulārās informācijas apmaiņu ar klientiem elektroniskā
veidā.
Tāpat arī Valsts kasē ir tehnoloģiski un funkcionāli pilnveidota Valsts
budžeta un pašvaldību budžeta pārskatu (VBPBP) informācijas sistēma, kas
nodrošina likumdošanas noteikto pārskatu iesniegšanu tikai elektroniski,
lietu nodošanu arhīvam, kā arī klientiem elektroniski veikt gadskārtējo
salīdzināšanos par norēķiniem ar Valsts kasi un informācijas apmaiņu
elektroniskā veidā.
Vienlaikus optimizācijas ietvaros un nodrošinot, ka informācijas apmaiņa ar
klientiem notiek tikai elektroniski, likvidētas Valsts kases Klientu
apkalpošanas pakalpojumu attīstības departamenta Klientu apkalpošanas
daļas reģionālās pārstāvniecības, saglabājot pārstāvniecību tikai Rīgā.
VID elektroniskie pakalpojumi regulāri tiek pilnveidoti un aktualizēti.
Tāpat Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijā, IUB un Centrālā finanšu
un līgumu aģentūrā ir izstrādāti elektroniskie pakalpojumi.
Tiek pildīts:
IeM mājaslapas sadaļas Pakalpojumi daļā e-pakalpojumi izveidota pieeja
šādiem e-pakalpojumiem: „Dokumentu pārbaude Nederīgo dokumentu
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reģistrā”; „Dzīvesvietas deklarācijas iesniegšana”; „Izziņas pieprasīšana par
fiziskas personas sodāmību”; „Manā īpašumā deklarētās personas”; „Mani
vai manas pārstāvētās personas dati Iedzīvotāju reģistrā”.
VP mājaslapā nodrošināta pieeja e-pakalpojumam „Iesniegums Valsts
policijai".
DP izstrādāti e-pakalpojumi jomā, kas saistīti ar DP funkciju izpildi
atbilstoši MK 18.08.2009. noteikumiem Nr.926 „Noteikumi par sevišķā
veidā veicamiem operatīvās darbības pasākumiem speciāli radītu vai
pielāgotu iekārtu, ierīču vai instrumentu un to komponentu apriti” un MK
12.10.2010. noteikumiem Nr.974 „Noteikumi par sevišķā veidā veicamiem
operatīvās darbības pasākumiem speciāli radītu vai pielāgotu iekārtu, ierīču
vai instrumentu un to komponentu sertificēšanu, valsts nodevas apmēru un
tās maksāšanas kārtību”.
VRS – nav veiktu pasākumu
VUGD – nav veiktu pasākumu
PMLP – aktīvi izstrādā un ievieš e-pakalpojumus, kā arī palīdz šo
pakalpojumu izveidē un ieviešanā citām valsts un pašvaldību institūcijām.
IeM IC – ieviests jauns e-pakalpojums „Transportlīdzekļu pārbaude” un
uzsākta jauna e-pakalpojuma „Par gāzes pistoļu (revolveru) reģistrēšanu”
izstrāde.
IeM VSC – nodrošināta elektroniska saziņa ar iestādi, bet atsevišķi epakalpojumi nav ieviesti.
Tiek pildīts:
IZM
mājaslapā
pieejama
elektroniskā
iesnieguma
forma
(http://izm.izm.gov.lv/iesniegums.html).
IZM darbojas 14.05.2008. kārtība Nr.30 „Elektroniskā veidā saņemta
iesnieguma, kurš nav parakstīts ar elektronisko parakstu, izskatīšanas
kārtība”.
VISC skolēni valsts pārbaudes darbu kārtošanai tiek pieteikti elektroniski,
katrai izglītības iestādei ir piešķirta parole piekļuvei noteiktai vietnei, kurā
elektroniski tiek ievadīti visi nepieciešamie dati. Necentralizēto valsts
pārbaudes darbu saņemšana skolās tiek nodrošināta elektroniski, kur tiek
izmantota jau piešķirtā parole, tikai citā sistēmā, un darbi tiek piegādāti
sistēmā tikai konkrētos laikos un no rīta. Centralizēto eksāmenu mutvārdu
daļas MP3 ieraksti tiek šifrēti, lai novērstu iespējamās datu izmaiņas skolā,
kā arī tiek fiksēts ieraksta sākuma un beigu laiks arī šifrētā veidā.
Mājaslapā ir izveidota iespēja nosūtīt VISC elektronisko iesniegumu,
norādīti
kontakttālruņi
un
e-pasta
adreses.
Elektronisko pakalpojumu saņemšana tiek nodrošināta arī citās ministrijas
padotības iestādēs.
Tiek pildīts:
KM netiek nodrošināti elektroniskie pakalpojumi, savukārt vairumā
ministrijas padotības iestāžu tiek pakāpeniski attīstīti un ieviesti
elektroniskie pakalpojumi. No 29 KM padotajām iestādēm, par kurām
ministrija sniegusi informāciju, 6 nerealizē elektroniskus pakalpojumus. Par
11 iestādēm no 23, kurās ir ieviesti elektroniski pakalpojumi, informatīvajā
atskaitē nav sniegts elektronisko pakalpojumu raksturojums.
KM padotības iestādes nodrošina šādus elektroniskos pakalpojumus:
v/a „Rakstniecības un mūzikas muzejs” – iespēja elektroniski pasūtīt un
saņemt pēc pasūtītāja norādījumiem atlasītus un digitalizētus krājuma
materiālus; nodrošināta iespēja elektroniski pieteikties uz muzeja
pakalpojumiem muzeja telpās.
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Rēzeknes mākslas un dizaina vidusskola – ieviesti POS termināla
pakalpojumi (iespējama maksājumu veikšana ar karti); iespēja norēķināties
caur elektronisko banku sistēmu.
v/a „Īpaši aizsargājamais kultūras piemineklis – Turaidas muzejrezervāts” –
POS termināla pakalpojumi (iespējama maksājumu veikšana ar karti)
v/a „Rīga vēstures un kuģniecības muzejs” – nodrošina iespēju dokumentus
iesniegt elektroniskā formā.
v/a „Latvijas Etnogrāfiskais brīvdabas muzejs” – nodrošina iespēju
dokumentus iesniegt elektroniskā formā.
v/a „Latvijas Nacionālais vēstures muzejs” – nodrošina klientu
konsultācijas, izmantojot informācijas un komunikācijas tehnoloģijas.
Kultūras un nemateriālā mantojuma centrs – nodrošināta iespēja saņemt
elektroniskus pieteikumus no adresātiem; iestādes interneta vietnē tiek
ievietoti sludinājumi, paziņojumi par konkursiem; interesentiem iespēja
iegūt nepieciešamo informāciju elektroniski.
v/a „Latvijas Nacionālais mākslas muzejs” – fiziskām un juridiskām
personām nodrošina iespēju elektroniski sazināties ar visiem muzeja
speciālistiem, tostarp elektroniski nosūtīt pieteikumus dalībai publiskajos
pasākumos. Muzeja krājums tiek digitalizēts un ir publiski pieejams muzeja
krājuma kopkataloga datu bāzē.
Emīla Dārziņa mūzikas vidusskola – nodrošināta elektronisko pakalpojumu
izveide – e-klase, e-žurnāls, mazie iepirkumi.
Jāzepa Mediņa Rīgas mūzikas vidusskola – uzstādīts POS termināls.
Latvijas Nacionālais arhīvs – iespēja elektroniski veikt pieprasījumu arhīva
materiāliem.
Jelgavas mūzikas vidusskola – notiek pāreja uz elektronisko iepirkumu
sistēmu.
Tiek pildīts:
LM, īstenojot ERAF projektu "Sociālās politikas monitoringa sistēmas
pilnveide – SPP vienotās informācijas sistēmas izstrāde, ieviešana un epakalpojumu attīstīšana" veic aktivitātes, lai pakāpeniski ieviestu epakalpojumus LM kompetences jomās. ERAF projekta mērķis ir ieviest epakalpojumus, kas vērsti uz iedzīvotājiem un sociālo pakalpojumu
sniedzējiem. E-pakalpojumu ieviešanai plānots izveidot vienotu sociālās
politikas monitoringa informācijas sistēmu, kuras ietvaros tiks izveidoti
sociālo pakalpojumu un palīdzības saņēmēju reģistrs, trūcīgo un
maznodrošināto personu reģistrs, sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrs un
plānots optimizēt sociālo pakalpojumu piešķiršanas procesus. Sociālās
palīdzības informācijas sistēmu plānots integrēt ar Iedzīvotāju reģistru,
Valsts ieņēmumu dienesta informācijas sistēmu un citu valsts pārvaldes
institūciju informācijas sistēmām (atkarībā no Pretendenta izstrādātā
piedāvājuma) Valsts informācijas sistēmu savietotājā.
VSAA sadarbībā ar VRAA 2010.gadā ir uzsākusi darbu pie VSAA epakalpojumu izstrādes. Atbilstoši līgumam e-pakalpojumu izstrādi plānots
pabeigt līdz 31.01.2011., bet izmēģinājuma ekspluatāciju – līdz 09.05.2011.
VDI 2010.gadā turpināja īstenot ERAF projektu „Valsts darba inspekcijas
informatīvās sistēmas pilnveidošana un e-pakalpojumu ieviešana”.
NVA elektronisko pakalpojumu izveide ir paredzēta ERAF aktivitātes
3.2.2.1.1. ietvaros atbilstoši 2010.gada 10.augusta MK noteikumiem Nr.766
„Noteikumi par darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi”
papildinājuma 3.2.2.1.1.apakšaktivitātes "Informācijas sistēmu un
elektronisko pakalpojumu attīstība" projektu iesniegumu atlases otro
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kārtu””. NVA mājas lapā ir nodrošinātas iespējas elektroniskai saziņai ar
klientiem, gan izmantojot Elektroniskā jautājuma formu, gan e-pastu
sistēmu u.c.
VDEĀVK 2010.gadā Rīgas apvienotajā nodaļā, iegādājoties 6 informācijas
sistēmas „Ārstu birojs” licences, uzlabota klientu iepriekšēja pieraksta
sistēma, kas ļauj plānot klientu plūsmu pēc iepriekšēja pieraksta pa tālruni.
Šī pieraksta sistēma nodrošina nejaušības principa ievērošanu – klientam
nav iespēja veikt ekspertīzi pie sev vēlama ārsta eksperta. No 2010.gada
1.janvāra VDEĀVK likvidēts nodaļu apkalpes zonas jeb teritoriālais
princips – klients brīvi var izvēlēties un saņemt nepieciešamo pakalpojumu
jebkurā nodaļā. Īstenojot ERAF projektu „Arhīva datu digitalizācija un epakalpojumu ieviešana”, klientiem būs nodrošināta iespēja, izmantojot
portālu www.latvija.lv nosūtīt iesniegumu, pieteikties uz pakalpojuma
saņemšanu.
Tiek pildīts:
2010.gadā portālā www.latvija.lv tika realizēts e-pakalpojums „Elektroniska
pieteikšanās pamatstudiju programmās”, kura ietvaros pirmo reizi bija
iespējams pieteikties ar vienoto pieteikumu Latvijas lielākajās universitātēs
– LU, RTU un LLU, maksājot tikai vienu reģistrācijas maksu, kā arī bija
iespēja sekot saviem provizoriskajiem konkursa rezultātiem tiešsaistē un
nepieciešamības gadījumā mainīt prioritātes (uzņemšanas periodā vairāk
nekā viens miljons lietošanas gadījumi). Kā arī portālā www.latvija.lv kopš
2010.gada septembra ir pieejami pirmie e-veselības pakalpojumi – Mans
ģimenes ārsts, Mani dati cukura diabēta pacientu reģistrā, Manu
jaundzimušo bērnu dati, Mani valsts apmaksātie veselības aprūpes
pakalpojumi.
Tiek turpināts darbs pie jaunu e-pakalpojumu izveides (Administratīvo
naudas sodu nomaksas pārbaude; Ziņas par personas aprūpes vai aizgādības
tiesībām; Nekustamā īpašuma nodokļa nomaksa).
www.latvija.lv apmeklētāju statistika ir vidēji 15 tūkstoši skatījumu dienā
(2010.gadā – vairāk nekā 5,5 milj.). 2010.gadā portālā www.latvija.lv esošie
e-pakalpojumi ir uzsākti vairāk nekā 351 tūkstoti reižu.
Šobrīd vairāki pašvaldību e-pakalpojumi ir pieejami ar internetbanku un
Mobilā ID piekļuvi.
Tiek pildīts:
30.12.2010. apstiprināti ministrijas iekšējie noteikumi „Satiksmes ministrijas
dokumentu pārvaldības iekšējie noteikumi", kas nosaka iespēju sūtīt e-pastu
uz satiksmes.minisrija@sam.gov.lv , kā arī šīs adreses publicēšanu uz
apstiprinātām ministrijas veidlapām. Saņemtā e-pasta reģistrācija notiek
saskaņā ar minētajiem noteikumiem.
Tiek pildīts:
TM padotībā esošo iestāžu pārziņā esošajos reģistros publiskā informācija
ir pieejama elektroniski iestāžu interneta mājas lapās. TM un atsevišķās tās
padotībā esošajās iestādēs (Uzņēmumu reģistrs, valsts aģentūra
„Maksātnespējas administrācija”, Juridiskās palīdzības administrācija,
Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācija, Datu valsts inspekcija, Valsts
valodas centrs) tiek nodrošināta elektroniski parakstītu dokumentu
pieņemšana. Konsultācijas tiek sniegtas gan elektroniski, gan pa tālruni.
Konsultācijas klātienē tiek sniegtas, iepriekš saskaņojot konsultāciju laiku
un risināmā jautājuma saturu. Lai samazinātu nepieciešamību sniegt
konsultācijas, ir izstrādātas un TM un tās padotībā esošo iestāžu interneta
mājaslapās publicētas dažādas vadlīnijas un rekomendācijas.
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Tiek pildīts:
Nodrošināta iespēja nosūtīt jautājumus elektroniskā formā. Vides ministrijas
mājas lapā ir iespēja uzdot jautājumus elektroniskā formā, uz kuriem tiek
sniegtas atbildes. Realizēta iespēja saņemt ar elektronisko parakstu
parakstītas vēstules.
Tiek pildīts:
VM ieviesti e-pakalpojumi. Rīgas Stradiņa universitātē tiek strādāts arī pie
e-apmācību un atvērtās universitātes platformas ieviešanas. Veselības
inspekcijā tiek realizēts Eiropas Savienības līdzfinansētais ERAF projekts
„Nozares vienotās uzraudzības informācijas sistēmas izstrāde. 1.posms” ar
mērķi ieviest elektroniskos pakalpojumus.
Tiek pildīts:
ZM mājaslapā ir ievietota informācija par iespējām sazināties ar ministrijas
darbiniekiem elektroniskā veidā – norādīti e-pasti un kontakttālruņi;
mājaslapā jebkuram interesentam ir iespēja uzdot neskaidros jautājumus par
ZM darbību, jautājumi tiek nosūtīti tiem ZM darbiniekiem, kuri ir
kompetenti sniegt atbildes par attiecīgo jomu, atbildes tiek publicētas mājas
lapā un ir grupētas pa jautājumu un atbilžu kategorijām.
Saskaņā ar MK 2008.gada 14.oktobra sēdes protokolu Nr. 74 1, PVD
22.12.2009. ir noslēdzis POS termināļu patapinājuma un maksājuma karšu
pieņemšanas līgumu, kā rezultātā tiek nodrošināta iespēja izmantot
maksājumu kartes, lai iekasētu valsts budžeta maksājumus (izņemot
nodokļus) un maksu par budžeta iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem,
tādējādi nošķirot amatpersonu tiešu saskari ar skaidras naudas darījumiem.
Ar PVD 2010.gada 05.augusta rīkojumu Nr.359 „Par POS termināļu
izmantošanu skaidras naudas iekasēšanai” noteikts aizliegums norēķinu
sistēmā izmantot skaidru naudu.
Ar 2011.gada 15.martu PVD pilnībā ieviesta centralizēto iepirkumu
sistēmas (EIS) izmantošana.
Valsts augu aizsardzības dienestā nodrošināts, ka pieteikumu fitosanitāro
sertifikātu saņemšanai klients var iesniegt elektroniski.
LAD ir nodrošināta iespēja saņemt informāciju – pa pastu, faksu, ar e-pasta
starpniecību. Dokumentus (iesniegumus ES un valsts atbalsta saņemšanai
un citus iesniegumus) klients var nosūtīt pa pastu vai iesniegt ar
elektronisko parakstu.
2010.gadā, izmantojot Elektronisko pieteikšanās sistēmu (turpmāk EPS),
varēja pieteikties 19 dažādiem atbalsta pasākumiem.
Papildus iepriekšminētajam EPS lietotāji var izmantot citas iespējas, ko
sniedz EPS, t.i., ne tikai Platību maksājumu iesnieguma un tā pielikumu
iesniegšanu elektroniski, bet arī:
 sekot līdzi iesnieguma administrēšanas procesam un izmaiņām
iesnieguma datos;
 pārbaudīt savu datu aktualitāti;
 kopēt iepriekšējā gada iesniegumu ar visiem datiem;
 izlasīt un saglabāt no LAD saņemtās un uz LAD sūtītās vēstules;
 redzēt pārskaitītās atbalsta summas un datumus, kad attiecīgā naudas
summa ir apstiprināta izmaksai;
 izdrukāt un saglabāt iesnieguma un karšu kopijas;
 u.c. iespējas.
LAD projektveida pasākumi – sākot ar 2010.gada 6.decembri atbalsta
pretendenti skatīšanās režīmā tiešsaistē var aplūkot informāciju par saviem
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projektu iesniegumiem, atskaišu un dokumentu iesniegšanas termiņiem,
uzņemtajām saistībām Eiropas Lauksaimniecības fondā lauku attīstībai (18
pasākumi), Eiropas Zivsaimniecības fondā (14 pasākumi) un Eiropas
Lauksaimniecības garantiju fondā (2 pasākumi).

44.

45.

46.

52. Veikt VID un tā klientu saskarsmes veidu analīzi, lai novērstu iespējamos
korupcijas riskus.
Pārskats par VID klientu aptaujas rezultātiem un apkalpošanas procedūru
Darbības
efektivitāti, t.sk. no korupcijas risku viedokļa, lai pretkorupcijas plānā
rezultāts
iestrādātu pasākumus korupcijas risku novēršanai
Izpildes
laiks
31.06.2010.
Atbildīgā
institūcija VID
Izpildīts:
VID korupcijas iespēju novēršanas pasākumu plāns 2010.-2011.gadam
izstrādāts, ņemot vērā veikto klientu aptauju rezultātus un VID
struktūrvienībās
veikto
VID
korupcijas risku reģistrā iekļauto risku un iekšējās kontroles pasākumu
izvērtēšanu. Plāna ietvaros izstrādāts „VID muitas klientu apkalpošanas
standarts”.
VID no 2008.-2010.gadam tika veikta reorganizācija, īstenojot pāreju uz
viena līmeņa organizāciju ar centralizētu procesu vadību. Viens no mērķiem,
īstenojot VID reorganizāciju, bija nodrošināt kvalitatīvu klientu
apkalpošanu, vienveidīgas un konsekventas prakses piemērošanu visā valsts
teritorijā, saglabājot jau izveidotās klientu apkalpošanas vietas. Veikta
konsultāciju darba centralizēšana, t.sk. rakstisko un elektroniskā veidā
sniegto konsultāciju darba centralizācija, vienveidīga klientu apkalpošanas
darba organizācija klientu apkalpošanas centros, notiek kontroles pasākumu
standarta izstrāde u.c.
54. Būvniecības kontroles sistēmas pilnveidošana, pārskatot būvniecības kontroles
sistēmu un sagatavojot priekšlikumus kontroles sistēmas pilnveidei
Darbības
rezultāts
MK iesniegts(i) normatīvā akta projekts(i)
Izpildes
laiks
31.12.2009.
Atbildīgā
institūcija EM
Izpildīts:
Izstrādāti un 2010. gada 4. novembrī stājušies spēkā Ministru kabineta
2010. gada
26. oktobra
noteikumu
Nr. 1009
„Noteikumi
par
būvinspektoriem”.
55. Nodrošināt iedzīvotājiem informācijas pieejamību un saziņas iespējas ar valsts
un pašvaldības institūcijām, tādējādi preventīvi samazinot korupcijas riskus.
Darbības
Institūciju mājas lapās ir pieejama un tiek regulāri atjaunota informācija par
rezultāts
līdzdalības iespējām, aktuālajiem jautājumiem, dažādām saziņas iespējām.
Izpildes
laiks
Pastāvīgi
Atbildīgā
institūcija Visas institūcijas un pašvaldības
VKanc
MK mājaslapā ir izveidota un pastāvīgi aktualizēta sadaļa „Līdzdalības
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iespējas”, tāpat publicēts pilns darbinieku katalogs un apmeklētāju
pieņemšanas kārtība (Vkanc 2010. gada 18. jūnija Kārtība Nr.2 „Kārtība,
kādā Valsts kancelejā tiek veikta apmeklētāju pieņemšana”), Valsts
kancelejas izziņu tālrunis ir ievietots Izziņu katalogos 1188, 1189.
Tiek pildīts:
Institūcijas mājas lapa nodrošina sabiedrībai plašu informāciju par biroja
darbību gan korupcijas novēršanas, gan apkarošanas sfērā.
Sabiedrības līdzdalība nodrošināta, aktualizējot mājas lapā uzticības tālruni
(informēšanai par koruptīvām darbībām) un informāciju par iespēju
pieteikties izglītojošiem pasākumiem (semināriem) korupcijas novēršanas
jautājumos, ko KNAB nodrošina bez maksas.
Latvijas iedzīvotājiem KNAB mājaslapā nodrošināta iespēja uzdot
jautājumus un saņemt KNAB darbinieku atbildes tiešsaistē.
Tiek pildīts:
Iedzīvotāju informatīvajām vajadzībām izveidota un darbojas AM tīmekļa
vietne www.mod.gov.lv. Padotības iestāžu mājaslapās regulāri tiek atjaunota
informācija par aktuālajiem jautājumiem un saziņas iespējām un iespējām
piedalīties semināros, konferencēs, darba grupās u.t.t. Sabiedrības
informēšana tiek īstenota arī aizsardzības sistēmas ietvaros.
Tiek pildīts:
Mājaslapā tiek uzturēta, papildināta un regulāri atjaunota informācija par
ministrijas aktualitātēm, ārpolitiku, attīstības sadarbību, konsulārajiem
pakalpojumiem, publiskajiem iepirkumiem, finanšu līdzekļu izlietojumu,
darba piedāvājumiem u.t.t.
Saskaņā ar Informācijas un sabiedrisko attiecību departamenta reglamentu
(saskaņots ar valsts sekretāru 20.10.2009.) Preses un informācijas nodaļa ir
atbildīga par regulāru ĀM un Latvijas diplomātisko pārstāvniecību interneta
mājas lapas papildināšanu.
Tiek pildīts:
EM mājaslapā regulāri tiek aktualizēta informācija par ministrijas darbību,
tiešsaistē mājas lapā nodrošināta iespēja nosūtīt „E-iesniegumu", saņemt
elektroniski atbildi. Tiek aktualizētas arī padotības iestāžu mājaslapas.
Tiek pildīts:
Mājas
lapās
www.fm.gov.lv,
www.esfondi.lv,
www.eiro.lv,
www.ppp.gov.lv, http://www.eeagrants.lv un www.swiss-contribution.lv
pastāvīgi tiek atjaunota informācija.
Mājaslapā www.fm.gov.lv izveidota īpaša sadaļa „Sabiedrības līdzdalība”,
kā arī sadaļa „Tiesību aktu projekti”, kas ļauj sabiedrības pārstāvjiem iegūt
aktuālu un pilnvērtīgu informāciju un piedāvā līdzdalības iespējas.
Informācija un saziņas iespējas tiek nodrošinātas arī FM padotības iestādēs.
Tiek pildīts:
IeM – informatīvi un funkcionāli pilnveidota mājaslapa nodrošinot
iedzīvotājiem plašu informācijas pieejamību, kā arī ērtas un mūsdienīgas
saziņas iespējas ar ministriju.
VP – mājaslapā ir pieejama informācija par iestādi, tās struktūru,
pieņemšanas laikiem un iesniegumu iesniegšanas vietām, informācija par
aculiecinieku pieteikšanos (kas sekmē noziedzīgu nodarījumu un dažādu
pārkāpumu atklāšanu). Izmantojot mājas lapu, ir iespējams arī uzdot
jautājumus (par policijas darbu) un nekavējoties saņemt uz tiem atbildes.
Arī pārējās padotības iestādēs uzdevumā minētā informācija tiek
nodrošināta iestāžu mājaslapās.
Tiek pildīts:
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IZM un tās padotībā esošo iestāžu interneta mājaslapās ir pieejama
informācija par aktuālajiem jautājumiem, kā arī par saziņas iespējām ar
iestādēm.
Tiek pildīts:
KM un tās padotībā esošo iestāžu interneta mājaslapās ir pieejama
informācija par aktuālajiem jautājumiem, kā arī par saziņas iespējām ar
iestādēm.
Tiek pildīts:
LM un tās padotības iestādes nodrošina iedzīvotājiem informācijas
pieejamību un saziņas iespējas. Visa nepieciešamā informācija ievietota
iestāžu mājaslapās.
Tiek pildīts:
Šobrīd portāla www.latvija.lv ir pieejama informācija par 1490 valsts un
pašvaldību sniegtajiem pakalpojumiem. Uzsākts darbs ar pašvaldībām, lai
pēc vienotiem principiem identificētu un aprakstītu pakalpojumus.
Tiek pildīts:
Ministrijas mājaslapā regulāri (ne retāk kā divreiz nedēļā) „Aktualitāšu”
sadaļā tiek ievietota informācija par valdībā izskatītajiem jautājumiem, par
ministrijas notikumiem un citām nozaru aktualitātēm. 2009.gadā izsūtītas
medijiem un ievietotas mājaslapā 250 preses relīzes, 2010.gadā – 247
preses relīzes. Ministrijas mājaslapas sadaļā „Jautājiet – mēs atbildēsim"
interesentiem ir iespēja uzdot jautājumu un izskatīt citu interesentu uzdotos
jautājumus un saņemtās atbildes.
Tiek pildīts:
TM un tās padotībā esošo iestāžu interneta mājaslapās ir pieejama
informācija par aktuālajiem jautājumiem, kā arī par saziņas iespējām ar
iestādēm. Ir pieejama informācija par dokumentu pieņemšanas,
izsniegšanas un konsultāciju laikiem. Informācija par saziņas iespējām ar
iestādēm un to sniegtajiem pakalpojumiem ir izvietota arī interneta vietnē
www.latvija.lv.
Tiek pildīts:
Nodrošināta iespēja nosūtīt jautājumus elektroniskā formā. VidM mājaslapā
ir iespēja uzdot jautājumus elektroniskā formā, uz kuriem tiek sniegtas
atbildes. Mājaslapā tiek ievietota informācija par aktuāliem notikumiem.
Tāpat VidM mājas lapā tiek ievietota informācija par to, kādā veidā
iespējams pa tālruni vai e-pastu sazināties ar VidM amatpersonām, ir
norādīts ministrijas vadības apmeklētāju pieņemšanas laiks. Ministrijas
mājas lapā tiek ievietoti normatīvo aktu projekti pirms izsludināšanas VSS,
kas ļauj savlaicīgi sekot līdzi normatīvā akta izstrādes gaitai. Mājas lapā
pieejams lobiju saraksts.
Tiek pildīts:
VM un tās padotības iestādes nodrošina informācijas pieejamību
iedzīvotājiem, tajā skaitā mājas lapās tiek regulāri atjaunota informācija par
līdzdalības iespējām, aktuālajiem jautājumiem un saziņas iespējām.
Vienlaicīgi iestāžu mājas lapās tiek publicēta informācija par to funkcijām,
resursiem, darbību un rezultatīvajiem rādītājiem. Savukārt, lai nodrošinātu
iespēju sabiedrībai iesaistīties politikas veidošanas un lēmumu pieņemšanas
procesos, regulāri tiek sniegtas ziņas par VM aktuālākajiem jautājumiem, kā
arī par izskatītajiem un pieņemtajiem lēmumiem veselības aprūpes jomā.
Minētā informācija ir pieejama ministrijas mājas lapā internetā
www.vm.gov.lv un tiek regulāri aktualizēta.
Lai nodrošinātu iespēju iedzīvotājiem sniegt informāciju par to, kas kavē
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saņemt medicīnisko palīdzību, par iespējamiem ārstniecības personu un
ārstniecības iestāžu pārkāpumiem, saziņai ar VM tiek nodrošināts
informatīvais tālrunis, organizēta apmeklētāju pieņemšana, kā arī
iedzīvotājiem ir iespēja nosūtīt iesniegumu pa pastu un elektroniski. Lai
operatīvi un iedzīvotājiem saprotami skaidrotu informāciju par valsts
garantētajiem veselības aprūpes pakalpojumiem un pakalpojumu
saņemšanas tiesībām, Veselības norēķinu centrs atbild uz iedzīvotāju
jautājumiem, kuri zvana uz bezmaksas informatīvo tālruni.
Tiek pildīts:
Informācijas un saziņas iespējas tiek nodrošinātas. Pirms normatīvo aktu
apstiprināšanas MK noteikumu projekti tiek ievietoti ZM mājas lapā.
Sadaļā „Sabiedrības viedoklis” pieejami aktuālie apspriežamie normatīvo
aktu projekti, kur ikvienam interesentam ir iespēja izteikt savu viedokli par
konkrēto dokumentu.
PVD ieviests konsultāciju un informācijas sniegšanas mehānisms:
mājaslapa, bezmaksas bukleti, skaidras norādes par attiecīgo speciālistu
kontakttālruņu numuriem, pieņemšanas laikiem. PVD ir noteikta vienota
kārtība PVD mājas lapas uzturēšanai un mājas lapā iekļautās informācijas
aktualizēšanai.
Informācija pieejama arī pārējo padotības iestāžu mājaslapās, tiek
nodrošinātas saziņas iespējas.
LAD – 2010. gadā, esošo resursu ietvaros, izveidota Klientu apkalpošanas
daļa, kas konsultē klientus par Dienesta kompetencē esošiem atbalsta
saņemšanas nosacījumiem (klātiene, telefoniski, pa pastu, internetā),
nodrošina „Karstā tālruņa” apkalpošanu un atbilžu sniegšanu, interneta
mājas lapas uzturēšanu un sistemātisku pilnveidošanu, klientu iesniegumu
pieņemšanu, kā arī koordinē klientu pieņemšanu pie Dienesta
amatpersonām. Sabiedrība var iesaistīties izsakot savu viedokli gan mājas
lapā, gan zvanot uz “Karsto telefonu” (norādīts LAD informatīvajos
izdevumos), kā arī piesakoties uz pieņemšanu pie vadības (iepriekš
saskaņojot pieņemšanas laiku). Tādejādi tiek noskaidrots klientu viedoklis
un apmierinātība ar LAD darbu.
Reizi mēnesī tiek rīkotas LAD vadības tikšanās ar lauksaimnieku
ZM
organizāciju pārstāvjiem.
56. Vienkāršot muitas un nodokļu saistību izpildes procedūras, uzlabot klientu
apkalpošanu un samazināt klientu tiešās un netiešās saistību izpildes izmaksas,
vienlaicīgi nodrošinot nepieciešamo kontroli, pielietojot modernas informācijas
tehnoloģijas.
Darbības
Nodrošināta ātra, ērta, mūsdienīga un kvalitatīva pakalpojumu sniegšana
rezultāts
VID klientiem
Izpildes
laiks
31.12.2009.
Atbildīgā
VID
institūcija FM
Izpildīts:
2010.gadā nodokļu maksātāju saistību izpildes vienkāršošanai VID turpina
pilnveidot EDS, lai nodrošinātu, ka ar 01.01.2011. visas nodokļu un
informatīvās deklarācijas VID var iesniegt, izmantojot EDS.
Vienkāršota nodokļu maksātāju reģistrācija VID - fiziskās personas un
struktūrvienības reģistrē tas klientu apkalpošanas centrs, kurā iesniegts
reģistrācijas pieteikums.
Izmaiņas algas nodokļa grāmatiņā pēc nodokļu maksātāja pieprasījuma var
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tikt veiktas jebkurā klientu apkalpošanas centrā.
Sākot ar 01.06.2010. komersants var pieteikties reģistrācijai VID ar PVN
apliekamo personu reģistrā reģistrējoties Uzņēmumu reģistrā. VID vairs
neizsniedz reģistrācijas apliecības, lēmums par personas reģistrāciju ar
PVN apliekamo personu reģistrā tiek ievietots VID mājas lapā interneta vai
nosūtīts nodokļu maksātājam pa pastu. Ar 30.09.2010. ir samazināts
reģistrācijas termiņš ar PVN apliekamo personu reģistrā no 15 uz 10
dienām. Kopš 30.09.2010. persona, kura vēlas piemērot Īpašo pievienotās
vērtības nodokļa maksāšanas un priekšnodokļa atskaitīšanās kārtību,
iesniedzot iesniegumu reģistrācijai ar PVN apliekamo personu reģistrā,
vienlaikus var atzīmēt, ka vēlas piemērot šo iespēju.
VID, lai samazinātu iespējas atšķirīgi piemērot nodokļu likumus, atbildes
uz elektroniskajiem un rakstiskajiem jautājumiem no 2010.gada oktobra
sniedz centralizēti, izmantojot VID informatīvo tālruni 1898 un e-pasta
adresi: VID.konsultanti@vid.gov.lv .
Optimizēts EDS lietotāju konsultēšanas process, izveidota Elektroniskās
deklarēšanas daļa, kuras galvenais uzdevums sniegt atbalstu EDS
lietotājiem darbam ar EDS, pārraudzīt EDS darbību. Tiek organizēti
izglītojoši semināri par pārskatu un deklarāciju iesniegšanu elektroniski
izmantojot EDS.
No 2010.gada marta elektroniskā kases aparāta žurnāla datu izdrukāšana
jāveic tikai pēc kontrolējošo institūciju pieprasījuma par pārbaudei
nepieciešamo laika posmu. No 2010.gada marta atcelta papildu ieņēmumu
reģistra kārtošana gadījumos, kad, saņemot samaksu no pircēja, kvīts tiek
izsniegta pēc pircēja pieprasījuma.
Veikta virkne pasākumu arī 2010.gadā, lai uzlabotu klientu apkalpošanu un
samazinātu klientu tiešās un netiešās saistību izpildes izmaksas.
57. Atklātuma par iestādes administratīvo procesu nodrošināšana un apmeklētāju
informēšana par iestādes darbu, nodrošinot, ka iestāžu mājas lapās atrodama MK
noteiktā informācija t.sk. par tās sniedzamajiem pakalpojumiem, iesniedzamo
dokumentu paraugiem, lēmumu pārsūdzēšanas kārtību un pārkāpumu
konstatēšanas kārtību, esošajām darba grupām un to kontaktpersonām, u.c.
Darbības
rezultāts
Institūciju mājas lapās pieejama uzdevumā minētā informācija
Izpildes
laiks
Pastāvīgi
Atbildīgā
RAPLM
institūcija Visas institūcijas
Tiek pildīts:
MK Mājas lapā ir pieejama uzdevumā minētā informācija – Darbinieku
kontaktu katalogs un informācija par darbinieku saņemto atalgojumu, MK,
Ministru prezidenta, Vkanc direktora izveidotās komisijas un darba grupas,
padomes. Pieejama informācija par izsludinātajiem iepirkumiem, amatu
konkursiem, kā arī par apmeklētāju pieņemšanu, ievietots rakstveida
VKanc
iesnieguma paraugs.
Tiek pildīts:
Mājaslapā pieejama informācija atbilstoši MK 06.03.2007. noteikumu
KNAB
Nr.171 „Kārtība, kādā iestādes ievieto informāciju internetā” prasībām.
Tiek pildīts:
AM mājaslapā iekļauta un atrodama visaptveroša informācija par
ministrijas darbību saskaņā ar MK 2006.gada 7.marta noteikumu Nr. 171
AM
„Kārtība, kādā iestādes ievieto informāciju internetā” prasībām. Tāpat
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ministrija regulāri sniedz informāciju sabiedrībai par tās sagatavotajiem
politikas plānošanas dokumentu un tiesību aktu projektiem saskaņā ar MK
2010.gada 23.marta instrukciju Nr.2 „Kārtība, kādā ministrija sagatavo,
noformē un izplata sabiedrībai informāciju par Valsts sekretāru sanāksmē,
Ministru kabineta komitejā un Ministru kabineta sēdē izskatāmajiem
projektiem un pieņemtajiem lēmumiem.
Iestāžu mājas lapās tiek nodrošināta informācija par sniegtajiem
pakalpojumiem un iespēju pieteikties saņemšanai (elektroniskas
pakalpojumu pieteikuma formas), kā arī aktuālajiem jautājumiem un
norisēm, saziņas iespējām un kontaktpersonām u.t.t.
Tiek pildīts:
Mājaslapā tiek atspoguļota informācija par ministrijas galvenajām darbības
jomām, aktualitātēm, sniegtajiem pakalpojumiem u.c., bet atsevišķos
gadījumos ir konstatēts, ka ir nepieciešams pilnveidot atspoguļoto
informāciju, lai tā atbilstu 06.03.2007. Ministru kabineta noteikumiem
Nr.171 „Kārtība, kādā iestādes ievieto informāciju internetā".
Tiek pildīts:
EM un padotības iestādēs mājaslapā tiek publicēta informācija saskaņā ar
Ministru kabineta 06.03.2007. noteikumiem Nr.171 „Kārtība, kādā iestādes
ievieto informāciju internetā" un ir pieejama plaša informācija par
ministrijas vai iestādes darbu.
Izpildīts:
FM un tās padotības iestāžu mājaslapās tiek publicēta informācija saskaņā
ar Ministru kabineta 06.03.2007. noteikumiem Nr.171 „Kārtība, kādā
iestādes ievieto informāciju internetā", un ir pieejama plaša informācija par
ministrijas vai iestādes darbu.
Tiek pildīts:
IeM un visu IeM padotībā esošo iestāžu mājas lapu saturs, ievērojot katras
iestādes pildāmo funkciju specifiku, pamatā atbilst MK 06.03.2007.
noteikumu Nr. 171 „Kārtība, kādā iestādes ievieto informāciju internetā”
prasībām, nodrošinot atklātību par iestādes administratīvo procesu un
sabiedrības informēšanu par iestādes darbu. Mājas lapu saturs pastāvīgi tiek
aktualizēts un papildināts. IeM VSC mājas lapa www.vsc.iem.gov.lv šobrīd
tiek pārveidota un pilnveidota, tajā pieejama minimālā informācija par
iestādes darbību, kontaktpersonām un to e-pasta adresēm, iesniedzamo
dokumentu (veidlapu) paraugi.
Tiek pildīts:
IZM un tās padotības iestādes nodrošina uzdevumā iekļautās informācijas
pieejamību iestāžu mājaslapās internetā.
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Tiek pildīts:
KM un tās padotībā esošo iestāžu mājaslapās ir pieejama informācija
atbilstoši MK 06.03.2007. noteikumu Nr.171 „Kārtība, kādā iestādes ievieto
informāciju internetā” prasībām.
Tiek pildīts:
LM un tās padotības iestādes nodrošina iedzīvotājiem informācijas
pieejamību un saziņas iespējas. Visa nepieciešamā informācija ievietota
iestāžu mājaslapās.
Tiek pildīts:
Ministrijas mājas lapas www.raplm.gov.lv sadaļā „Sabiedrības līdzdalība”
nodrošināta aktuālākās informācijas ievietošana par līdzdalības iespējām.
15.07.2010. MK apstiprināti noteikumi Nr.536 „Grozījumi Ministru
kabineta 2007.gada 6.marta noteikumos Nr. 171 „Kārtība, kādā iestādes
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ievieto informāciju internetā””. Iestāžu mājaslapas sadaļā „Pakalpojumi”
jāievieto atsauce uz portālā www.latvija.lv sniegtajiem pakalpojumu
aprakstiem. Iestādēm ir iespēja efektivizēt informācijas administrēšanu,
pakalpojumu informāciju ievietojot portālā www.latvija.lv un savā mājaslapā
izvietojot tikai atsauci (piemēram, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras,
Uzņēmumu reģistra mājaslapas), tādējādi nodrošinot vienotu informācijas
pieejamību potenciāliem pakalpojumu saņēmējiem.
RAPLM mājas lapā sadaļā „Darbības jomas”→ „Telpiskā plānošana”
nodrošināta informācija par pašvaldību mājas lapās ievietotajiem teritorijas
plānojumiem un lēmumiem par teritorijas plānojumu izstrādes uzsākšanu un
saistošo
noteikumu
apstiprināšanu
(http://www.raplm.gov.lv/pub/index.php7id =2487 un
http://www.raplm.gov.lv/pub/index.php?id= 4758).
Tiek pildīts:
Ministrijas mājaslapas sadaļā „Pakalpojumi” norādīti ministrijas darbības
jomu pakalpojumi, to sniedzēji, ievietotas saites uz pakalpojuma aprakstu
un veidlapām portālā www.latvija.lv.
Ministrijas mājaslapas sadaļā „Iestādes un uzņēmumi” norādītas ministrijas
darbības jomu iestādes un uzņēmumi, to mājaslapu adreses, nodrošinot
interesentam iespēju vērsties jebkurā no minētajām iestādēm vai
uzņēmumiem.
Tiek pildīts:
TM un tās padotībā esošo iestāžu interneta mājas lapās ir pieejama MK
noteiktā informācija, tai skaitā informācija par iestāžu sniedzamajiem
pakalpojumiem, par maksas pakalpojumu izcenojumiem, iesniedzamo
dokumentu paraugi, normatīvie akti (tai skaitā normatīvie akti, kuros
noteikta lēmumu pārsūdzēšanas kārtība), aktuālā informācija par iestādes
īstenotajām aktivitātēm, kā arī informācija par darba grupām. Saskaņā ar
grozījumiem Valsts pārvaldes iekārtas likumā sākot ar 2010. gada 15. jūliju
katru mēnesi iestāžu interneta mājas lapās tiek ievietota informācija par tās
amatpersonu atalgojumu.
Tiek pildīts:
Darbojas Vides konsultatīvā padome, kas nodrošina sabiedrības
iesaistīšanos politikas veidošanā un lēmumu pieņemšanā.
Sabiedrībai ir iespēja ministrijas mājas lapā iepazīties ar izstrādes stadijā
esošajiem normatīvo aktu projektiem, kā arī sniegt komentārus par tiem.
Tiek pildīts:
VM mājaslapā www.vm.gov.lv pastāvīgi atrodama informācija par iestādes
darba laiku, kontaktu informācija, par sniegtajiem pakalpojumiem un
kārtību to saņemšanai. Lai īstenotu iespēju ikvienam sabiedrības pārstāvim
iesaistīties veselības aprūpes politikas veidošanas procesā, mājas lapā
norādītas ministrijas darba grupas, konsultatīvās padomes, starpnozaru
komisijas, to apraksts, kontaktpersonas, darba kārtības un protokoli. Darbs
pie atklātuma par iestāžu administratīvo procesu nodrošināšanu un
apmeklētāju informēšanu par iestāžu darbu tiek analizēts un paplašināts.
Veselības ministrijā un tās padotības iestādēs tiek nodrošināta informācijas
pieejamība atbilstoši Ministru kabineta 2007.gada 6.marta noteikumiem
Nr.171 „Kārtība, kādā iestādes ievieto informāciju internetā”.
Tiek pildīts:
ZM mājas lapā ir pieejama informācija par: organizētajām darba
grupām/komitejām, to darba kārtību un tajās pieņemtajiem lēmumiem;
ekspertu darba grupām, kur ir iespēja ikvienam paust savu viedokli, nosūtot
to uz norādīto e-pasta adresi; darba nedēļā ieplānotajiem pasākumiem –
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iespēja apskatīt kalendāru un iepazīties ar detalizētāku pasākumu aprakstu;
ministrijas budžeta izlietojumu un dalību starptautiskajos projektos;
publiskajiem iepirkumiem.
Informācija tiek nodrošināta arī padotības iestāžu mājaslapās.

12. Tiesnešu darbības kvalitātes uzlabošana un korupcijas risku tiesā
novēršana

49.
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59. Tiesnešu izglītošana korupcijas novēršanas un ētikas jautājumos
Darbības
rezultāts
Vismaz viens izglītojošais pasākums gadā
Izpildes
laiks
Reizi gadā
Atbildīgā
KNAB
institūcija Tiesu administrācija
Tiek pildīts:
2010.gada 17. septembrī Latvijas Tiesnešu mācību centrā organizēta lekcija
„Ētika, ētikas notikumu analīze un nākotnes modelēšana” jaunajiem rajonu
(pilsētu) tiesu tiesnešiem ar daba stāžu līdz vienam gadam.
63. Sniegt priekšlikumus Tiesnešu ētikas komisijai atbilstoši Bangaloras principiem
Tiesnešu ētikas kodeksa izstrādes laikā.
Darbības
Sniegti priekšlikumi Tiesnešu ētikas kodeksa pilnveidei, lai tiktu atbilstoši
rezultāts
papildināts Tiesnešu ētikas kodekss
Izpildes
laiks
31.12.2010.
Atbildīgā
institūcija KNAB
Izpildīts:
Sniegti priekšlikumi tiesnešu ētikas komisijai par pedagoģiskā darba
savienošanas iespējām ar tiesneša darbu, nepārkāpjot likumā „Par interešu
konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” noteikto.

13. Noziedzīgu nodarījumu valsts institūciju dienestā atklāšanas un
pierādīšanas iespēju uzlabošana, ātru un kvalitatīvu kriminālprocesu
virzības nodrošināšana

51.

66. Veikt tiesību aizsardzības iestāžu personāla profesionālo apmācību un
kvalifikācijas paaugstināšanu ekonomisko noziegumu un organizētās noziedzības
apkarošanā.
Darbības
Apmācību programmas izveide, apmācības, apmācīti darbinieki, iegūti
rezultāts
sadarbības kontakti, notikusi pieredzes apmaiņa.
Izpildes
31.12.2010.
laiks
Atbildīgā
VP, DP, VRS, VID, KNAB, Prok, NILLND
institūcija
Daļēji izpildīts:
VP – 2010.gadā iestādes amatpersonas piedalījās apmācībās un
kvalifikācijas paaugstināšanā dažādos starptautiskos mācību kursos un
semināros, kā arī izmantoja iespējas paaugstināt kvalifikāciju Latvijā
organizētajos kursos ekonomisko noziegumu un organizētās noziedzības
apkarošanas jomā.
DP – apmācītas iestādes amatpersonas atbilstoši kvalifikācijas
paaugstināšanas plānam, notikusi pieredzes apmaiņa ar citām
tiesībaizsardzības iestādēm.
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52.

53.

54.

VRS – nav veiktu pasākumu.
VID 2010.gadā tika organizēti 13 mācību pasākumi ekonomisko
noziegumu un organizētās noziedzības apkarošanai.
KNAB – 2010.gadā KNAB darbinieki vadījuši 8 seminārus VP
amatpersonām.
67. Izvērtēt normatīvos aktus par kriminālatbildību par koruptīviem noziedzīgiem
nodarījumiem un tirgošanos ar ietekmi atbilstoši Eiropas Padomes Krimināltiesību
pretkorupcijas konvencijai un GRECO rekomendācijām, t.sk. veikt grozījumus
Krimināllikumā, nosakot atbildību par prettiesisku labumu pieņemšanu, to
piedāvājuma pieņemšanu ārstniecības personai un nosakot atbildību par kukuļa
došanu, ārstniecības personai.
Darbības
rezultāts
MK iesniegts koncepcijas projekts
Izpildes
laiks
31.03.2010.
KNAB
Atbildīgā
institūcija TM
Izpildīts:
TM sadarbībā ar KNAB ir izstrādājusi grozījumus Krimināllikuma 198.,
199., 199.1, 320., 322., 323., 325., 326.1, 326.2 pantā (likumprojekts
„Grozījumi Krimināllikumā” Nr.1331/Lp9), kas Saeimā tika pieņemti
2009.gada 19.novembrī un stājās spēkā 2009.gada 23.decembrī (Publicēts
Latvijas Vēstnesī , 09.12.2009, nr. 193).
68. Sadarboties ar Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizāciju (OECD)
saistībā ar 1997.gada 21.novembra Konvenciju par ārvalstu amatpersonu
kukuļošanas apkarošanu starptautiskajos uzņēmējdarbības darījumos.
Darbības
Vienu reizi gadā MK iesniegts informatīvais ziņojums par sadarbības
rezultāts
īstenošanas gaitu un aktuālo situāciju attiecībā uz OECD paplašināšanos
Izpildes
laiks
Pastāvīgi
Atbildīgā
ĀM
institūcija KNAB
Tiek pildīts:
2010.gada 29.oktobrī tika sagatavots un iesniegts MK Informatīvais
ziņojums par Latvijas Republikas un Ekonomiskās sadarbības organizācijas
(OECD) sadarbības politikas pamatnostādņu īstenošanas gaitu laika posmā
no 2009.gada jūlija līdz 2010.gada jūnijam.
69. Lai nodrošinātu korupcijas novēršanas un apkarošanas jautājumu risināšanu
Eiropas Savienības finanšu interešu aizstāvības ietvaros, uzturēt regulāru un ciešu
sadarbību ar Eiropas Krāpšanas apkarošanas biroju – OLAF, tajā skaitā aktīvi
piedaloties OLAF apmācībās, OLAF atbalstītos projektos, turpinot piedalīties
Krāpšanas apkarošanas koordinācijas dienestu (AFCOS) tīklā.
Darbības
rezultāts
Dalība darba grupu sēdēs
Izpildes
laiks
Pastāvīgi
Atbildīgā
FM, Prok., IeM, KNAB
institūcija
Tiek pildīts:
Lai pilnveidotu un stiprinātu Latvijas AFCOS funkciju 2010.gadā MK tika
apstiprināts jauns ES finanšu interešu aizsardzības koordinācijas padomes
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(turpmāk – Padome) nolikums (MK 23.03.2010. noteikumi Nr.269) un
jauns Padomes sastāvs (MK 24.03.2010. rīkojums Nr.168), Padomē ieceļot
augstākā līmeņa vadītājus. Saskaņā ar Likuma par budžetu un finanšu
vadība 28.2 pantu Padome divas reizes gadā izskata kopsavilkumus par
iepriekšējā pusgadā neatbilstoši veiktajiem izdevumiem ES politikas
instrumentu, Eiropas Kopienas iniciatīvu, Pirmsiestāšanās fondu un Pārejas
perioda palīdzības ietvaros.
Kopš 2010.gada novembra ES fondu/programmu administrējošās iestādes
(Padomes locekļi) sadarbojas ar tiesībsargājošo iestāžu kompetentajām
amatpersonām, atsevišķās sanāksmēs pārrunājot/izdiskutējot aizdomu par
krāpšanu strīdīgus gadījumus, kas atklājušies ES fondu/programmu projektu
īstenošanas gaitā. 2010.gada 1.-2.jūlijā Latvijas AFCOS sadarbībā ar OLAF
organizēja ES dalībvalstu/kandidātvalstu AFCOS Apaļā galda sanāksmi
Rīgā, kuras ietvaros OLAF prezentēja gaidāmās izmaiņas normatīvajos
aktos attiecībā uz krāpšanas apkarošanu, izmaiņas darba organizācijā OLAF,
savu pieredzi krāpšanas gadījumu izmeklēšanā sadarbībā ar ES
dalībvalstīm. Vienlaikus tika pārrunāti aktuāli jautājumi, kas saistīti ar ES
dalībvalstu/kandidātvalstu kopējo sadarbību un ar OLAF krāpšanas
apkarošanas un novēršanas jautājumos. Darba grupu ietvaros sanāksmes
dalībnieki dalījās pieredzē atsevišķos organizatoriskos un informācijas
aprites jautājumos.
Kā citus gadus, arī 2010.gadā Latvija iesniedza OLAF ziņojumu par
pasākumiem Līguma par ES 325.panta (agrākais ES dibināšanas līguma
280.pants) prasību īstenošanai.
FM pārstāvji (no FM Audita un revīzijas departamenta) un Padomes locekļi
(pēc piekritības) regulāri piedalās COCOLAF un citās OLAF organizētās
sanāksmēs.
2009.gadā KNAB pārstāvis piedalījās AFCOS dienestu apaļā galda
sanāksmē Ungārijā, kā arī piedalījās anketas izstrādē par ES finanšu
līdzekļu aizsardzību dalībvalstīs.
KNAB informācijas tehnoloģiju speciālisti ir piedalījušies OLAF
organizētajās apmācībās ES dalībvalstu tiesībsargājošo institūciju
pārstāvjiem 2009. un 2010.gadā.
2010.gadā KNAB pārstāvji piedalījušies trīs AFCOS padomes sanāksmēs,
kā arī snieguši komentārus Eiropas Komisijas sagatavotajam ziņojuma
projektam par OLAF reorganizācijas plānu, ieteikumus dalībvalstu
ziņojumiem par ES finanšu aizsardzību. Biroja Izmeklēšanas nodaļas
pārstāvis piedalījās AFCOS sanāksmē, kurā skatīti atklātie pārkāpumi ES
fondu apguvē, lai izvērtētu nepieciešamību par kriminālprocesa(u)
uzsākšanu.
2010.gadā KNAB ieviesa vienu OLAF finansēto projektu, kura ietvaros
veikta speciālās izmeklēšanas tehnikas iegāde ar mērķi veicināt KNAB
operatīvās darbības stiprināšanu koruptīvu noziedzīgu nodarījumu
atklāšanā.
2010.gadā AFCOS dienestu apaļā galda sanāksme notika Rīgā, un KNAB
pārstāvis piedalījās sanāksmes vadības grupā.
IeM - nav veiktu pasākumu.
VP iestādes pārstāvji piedalījās OLAF rīkotajās AFCOS "apaļā galda"
sanāksmēs Rīgā, kurās notika diskusijas par ES dalībvalstu un kandidātvalstu
AFCOS sadarbības nozīmi krāpšanas apkarošanas jautājumu risināšanā, kā
arī LR Tieslietu ministrijas organizētājā OLAF koordinācijas padomes
sēdē; izstrādāta vienota informācijas iesniegšanas kārtība Eiropas
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55.

Krāpšanas apkarošanas birojam par cigarešu aizturējumiem, pamatojoties uz
Eiropas Komisijas noslēgtajiem līgumiem, kura apstiprināta ar 2011.gada
04.janvāra Valsts policijas pavēli Nr.5 „Par informācijas iesniegšanas kārtību
Eiropas Krāpšanas apkarošanas birojam par cigarešu aizturējumiem”.
70. Nodrošināt Eiropas Savienības Padomes Lēmuma 2008/852/TI (2008. gada
24. oktobris) „Par korupcijas apkarošanas kontaktpunktu tīklu” ieviešanu.
Darbības
rezultāts
Dalība darba grupu sēdēs
Izpildes
laiks
Pastāvīgi
Atbildīgā
institūcija KNAB
Tiek pildīts:
Saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 30.jūnija lēmumu KNAB noteikts
par Latvijas dalībnieku ES dalībvalstu pretkorupcijas tīklā. Līdz 2009.gada
beigām tīkla ietvaros nenotika neviena darba grupas sanāksme. 2009.gada
novembrī Biroja pārstāvis piedalījās tīkla un ES policijas uzraudzības
dienestu un pretkorupcijas institūciju iniciatīvas „Eiropas partneri pret
korupciju” dalībnieku konferencē Slovēnijā.
2010.gada februārī divi KNAB pārstāvji piedalījās tīkla dalībnieku
sanāksmē Beļģijā. Dalība darba grupas sanāksmēs par pretkorupcijas
institūciju darbības standartiem un finanšu resursiem tīkla turpmākai
darbībai netika nodrošināta. Sadarbībā ar Lietuvas Īpašās izmeklēšanas
dienestu iesūtīti komentāri sagatavotajam dokumentam par pretkorupcijas
dienestu darbības standartiem.

