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1.

Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja
darbības vispārīgs raksturojums

Ziņojums par Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja (turpmāk – Birojs) darbības
rezultātiem 2016.gadā sagatavots iesniegšanai Ministru kabinetā un Saeimā saskaņā ar
Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja likuma 4.panta sestās daļas 4.punktu, kas
nosaka, ka Biroja priekšnieks ne retāk kā reizi gadā iesniedz Ministru kabinetam un Saeimai
ziņojumu par Biroja darbības rezultātiem funkciju izpildē, par Biroja personālpolitikas
attīstību un budžeta līdzekļu izlietojumu. Ziņojumā iekļauj Biroja darbības rezultatīvos
rādītājus atbilstoši 2016.gada 16.augusta Ministru kabineta noteikumiem Nr.537 “Noteikumi
par informāciju, kas iekļaujama ziņojumā, kuru Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs
sniedz Ministru kabinetam un Saeimai”.

1.1.

Biroja juridiskais statuss, funkcijas, prioritātes
un darbības virzieni

Birojs ir tiešās pārvaldes iestāde, kas atrodas Ministru kabineta pārraudzībā, un pilda
Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja likumā noteiktās funkcijas korupcijas novēršanā
un apkarošanā, kā arī kontrolē politisko organizāciju (partiju) un to apvienību finansēšanas
noteikumu izpildi un pārbauda, kā tiek ievēroti ierobežojumi, kas noteikti priekšvēlēšanu
aģitācijai, aģitācijai pirms tautas nobalsošanas, aģitācijai par likuma ierosināšanu un aģitācijai
par Saeimas atsaukšanas ierosināšanu.
Biroja virsmērķis ir vērsties pret korupciju ar likuma spēku un sabiedrības atbalstu, lai
panāktu amatpersonām uzticētās varas godprātīgu izmantošanu valsts un sabiedrības interesēs.
Birojam 2016.gadā bija šādas darbības prioritātes:
1)

Realizēt Biroja darbības stratēģiju 2014.-2016.gadam institūcijās, kas rīkojas

ar publisku personu mantu un liela apjoma finanšu līdzekļiem, it īpaši: būvniecībā, veselības
aprūpes nozarē, par ēnu ekonomikas apkarošanu atbildīgajās institūcijās, kā arī tiesu varas un
tiesībsargājošās institūcijās.
2)

Turpināt Eiropas Padomes Starpvalstu pretkorupcijas grupas (turpmāk –

GRECO) un Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (turpmāk – OECD)
rekomendāciju izpildes nodrošināšanu, tajā skaitā, turpināt darbu pie Korupcijas novēršanas
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un apkarošanas biroja likuma grozījumiem, lai nodrošinātu nepieciešamo Biroja institucionālo
neatkarību saskaņā ar GRECO un OECD rekomendācijām.
3)

2016.gadā īpašu uzmanību veltīt uzņēmēju izglītošanai,

pasludinot to par

uzņēmēju gadu, kura laikā organizēt aktivitātes un informatīvos pasākumus uzņēmējiem par
iekšējo kontroles lomu un korupcijas novēršanas iespējām uzņēmumos, tajā skaitā, īstenojot
OECD rekomendācijas par iekšējās kontroles lomu kukuļošanas un ārvalstu amatpersonu
kukuļošanas novēršanā.
4)

Izstrādāt tiesisko regulējumu par iekšējās kontroles prasībām publiskas

personas institūcijā un kapitālsabiedrībā.
5)

Pilnveidot politisko organizāciju (partiju) finansēšanas kontroli.

Valsts amatpersonu interešu konflikta novēršana
Birojs kontrolē likuma ”Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā”
(turpmāk – IKNL) izpildi, kā arī citos normatīvajos aktos valsts amatpersonām noteikto
aizliegumu un papildu ierobežojumu ievērošanu. Konstatējot IKNL normu pārkāpumus,
izskatot administratīvo pārkāpumu lietas, Birojs sauc valsts amatpersonas pie administratīvās
atbildības, kā arī lūdz IKNL noteiktajā kārtībā valsts amatpersonām atlīdzināt valstij nodarītos
zaudējumus. Birojs izvērtē valsts amatpersonu rīcības ar valsts un pašvaldību mantu un
finanšu līdzekļiem atbilstību normatīvo aktu prasībām, kā arī valsts un pašvaldību institūciju
veiktos darījumus, nolūkā konstatēt, vai valsts amatpersonas rīcība nav vērsta uz to, lai,
izmantojot dienesta stāvokli, savas pilnvaras vai pārsniedzot tās, iegūtu nepelnītu labumu sev
vai citām personām.
Korupcijas apkarošana
Birojs veic izmeklēšanu un operatīvo darbību, lai atklātu Krimināllikumā paredzētos
noziedzīgos nodarījumus valsts institūciju dienestā, ja tie ir saistīti ar korupciju, kā arī
noziedzīgos nodarījumus, kas saistīti ar politisko partiju un to apvienību finansēšanas
noteikumu pārkāpumu. Birojs veic normatīvajos aktos paredzēto operatīvo darbību,
pirmstiesas izmeklēšanu kriminālprocesos un rosina uzsākt kriminālvajāšanu.
Politisko organizāciju (partiju) finanšu un priekšvēlēšanu aģitācijas kontrole
Birojs kontrolē politisko organizāciju (partiju) un to apvienību finansēšanas noteikumu
izpildi un normatīvajā aktā noteiktajos gadījumos sauc vainīgās personas pie administratīvās
atbildības, piemērojot sodu. Birojs apkopo un analizē sagatavoto informāciju par partiju
iesniegtajiem gada pārskatiem, konstatētajiem pārkāpumiem to iesniegšanā un par
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normatīvajā aktā noteikto ierobežojumu neievērošanu. Ne vēlāk kā pusgadu pēc vēlēšanu
deklarāciju saņemšanas un ne retāk kā reizi gadā Birojs informē sabiedrību par atklātajiem
politisko organizāciju un to apvienību finansēšanas noteikumu pārkāpumiem, kā arī par
veiktajiem pasākumiem to novēršanai. Pirms Saeimas, Eiropas Parlamenta un pašvaldību
vēlēšanām

atbilstoši

savai

kompetencei

Birojs

kontrolē

priekšvēlēšanu

aģitācijas

ierobežojumu ievērošanu un apmaksas kārtības ievērošanu, savukārt pēc vēlēšanām veic
politisko organizāciju (partiju) un to apvienību iesniegto vēlēšanu ieņēmumu un izdevumu
deklarāciju pārbaudi un sešu mēnešu laikā pēc to iesniegšanas informē sabiedrību par
atklātajiem priekšvēlēšanu aģitācijas noteikumu pārkāpumiem un pasākumiem to novēršanai.
Korupcijas risku novēršana un sabiedrības izglītošana
Korupcijas novēršanas jomā Birojs izstrādā Korupcijas novēršanas un apkarošanas
pamatnostādnes un Biroja darbības stratēģiju, kā arī koordinē pamatnostādnēs minēto
institūciju sadarbību, lai nodrošinātu izvirzīto mērķu sasniegšanu. Birojs analizē normatīvos
aktus un normatīvo aktu projektus, kā arī ierosina izdarīt tajos grozījumus vai iesniedz
priekšlikumus jaunu normatīvo aktu projektu izstrādāšanai, lai mazinātu un novērstu
korupcijas riskus. Birojs analizē arī citu valsts iestāžu praksi korupcijas novēršanā un atklātos
korupcijas gadījumus, sniedz savus priekšlikumus konstatēto trūkumu novēršanai un izstrādā
metodiskos līdzekļus korupcijas novēršanai un apkarošanai valsts un pašvaldību iestādēs, un
privātajā sektorā.
Lai sabiedrībai atklātu korupcijas radīto kaitējumu un iesaistītu iedzīvotājus
pretkorupcijas pasākumu īstenošanā, Birojs informē un izglīto sabiedrību par korupcijas
izplatības tendencēm un atklātajiem korupcijas gadījumiem, kā arī par veiktajiem
pasākumiem korupcijas novēršanā un apkarošanā. Birojs izstrādā un ievieš sabiedrisko
attiecību stratēģiju, izglīto sabiedrību tiesību un ētikas jomā, kā arī veic sabiedriskās domas
izpēti un analīzi.

1.2.

Sabiedrības līdzdalība

Saņemto zvanu un iesniegumu skaits
Pārskata periodā Biroja lietvedībā kopā saņemti 1175 privātpersonu iesniegumi, no
kuriem 1008 iesniegumi no fiziskām personām (tai skaitā anonīmi) un 167 iesniegumi no
juridiskām personām. Biroja Ziņojumu centrā 2016.gadā ir pieņemti un uzklausīti 75
apmeklētāji. Birojā saņemto iesniegumu un pieņemto apmeklētāju skaits atspoguļots 1.attēlā.
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1.attēls. Saņemtie iesniegumi un pieņemtie apmeklētāji.
Biroja Ziņojumu centrā uz tālruņu numuriem 67356161, 67356173 un bezmaksas
uzticības tālruni 8000207 pārskata gadā kopā tika saņemti 5 936 zvani, kas par 47% vairāk
nekā 2015.gadā, kad tika saņemti 4 029 zvani, tajā skaitā pārskata gadā 2 408 uz uzticības
tālruni, kas par 24% vairāk nekā iepriekšējā pārskata periodā (2015.gadā uz uzticības tālruni
saņemts 1 941 zvans). Iedzīvotāji 2016.gadā, zvanot uz anonīmo uzticības tālruņa numuru
80002070, visbiežāk informēja par iespējamiem pārkāpumiem īpašumu apsaimniekotāju,
tiesu, zvērinātu tiesu izpildītāju, policijas un pašvaldības amatpersonu darbībā, tāpat
iedzīvotāji ziņoja par izvairīšanos no nodokļu samaksas un par pārkāpumiem saistībā ar
personu nodarbinātību. Ievērojams skaits zvanītāju vēlējās konsultēties par normatīvo aktu
piemērošanu, lai nepieļautu vai novērstu iespējamās interešu konflikta situācijas savā darbībā,
kā arī interesējās par likumā “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā”
noteiktajiem ierobežojumiem un aizliegumiem.
Sabiedriskās konsultatīvās padomes darbība
Biroja Sabiedriskā konsultatīvā padome (turpmāk – Padome) ir izveidota, lai
nodrošinātu sabiedrības pārstāvju līdzdalību korupcijas novēršanas politikas veidošanā,
īstenošanā un sabiedrības izglītošanā. Padomes uzdevums ir veicināt Biroja saikni ar
sabiedrību, sniedzot rekomendācijas Birojam par aktuāliem jautājumiem.
Padome 2016.gadā sanāca uz trim sēdēm, kuru darba kārtībā bija virkne Biroja darbam
nozīmīgu jautājumu, tai skaitā, par Biroja komunikācijas ar sabiedrību pilnveidošanu, par
grozījumiem Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja likumā, par Biroja amatpersonu
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valsts dienesta attiecību nodibināšanu. Padome cita starpā diskutēja par iespēju paplašināt
Biroja funkcijas, lai veltītu pastiprinātu uzmanību politiski nozīmīgām personām, viņu
ģimenes locekļiem, radiniekiem un citām tuvām personām jautājumā par noziedzīgi iegūto
līdzekļu legalizācijas novēršanu. Sakarā ar Biroja priekšnieka pilnvaru termiņa beigām
2016.gada novembrī, Padomes locekļi izskatīja jautājumu par pārstāvju deleģēšanu dalībai
Biroja priekšnieka amata pretendentu atlases komisijā.
Publiskie pasākumi
Birojs 2016.gadā organizēja un vadīja virkni publisku pasākumu ar mērķi informēt
sabiedrību par Biroja darbības rezultātiem, nodrošinot normatīvajos aktos noteiktās funkcijas
- par plānotajiem grozījumiem Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja likumā, kā arī par
Biroja darbības rezultātiem 2015.gadā, par politisko organizāciju (partiju) finansēšanas
noteikumu ievērošanu 2014.gadā, par jaunākās sabiedriskās domas aptaujas “Attieksme pret
korupciju Latvijā” rezultātiem, par Biroja sociālās kampaņas atklāšanu Ceļu satiksmes
drošības direkcijā.
Pārskata periodā Birojs sadarbībā ar Ieslodzījumu vietu pārvaldi organizēja četrus
seminārus valsts amatpersonām neierastā vidē – Rīgas Centrālcietumā, semināru tēma:
“Korupcijas sekas: soda neizbēgamība un brīvības vērtība”. Rīgas Centrālcietuma telpas
semināru norisei izvēlētas ar mērķi veicināt diskusiju par pretkorupcijas pasākumu lomu
noziedzīgu nodarījumu novēršanā, kā arī meklēt atbildes uz jautājumiem, kāpēc cilvēks ir
gatavs rīkoties prettiesiski un kāda ir brīvības vērtība.
Birojs 2016.gadā organizēja informatīvās dienas Kurzemes un Vidzemes reģionu
iedzīvotājiem. Informatīvo dienu ietvaros iedzīvotājiem un mediju pārstāvjiem bija iespēja
iegūt informāciju par Biroja aktivitātēm korupcijas novēršanas un apkarošanas jomā, par to,
kā atpazīt korupciju, par korupcijas pazīmēm un tās negatīvajām sekām, kā arī iespējām ziņot
Birojam par pārkāpumiem.
Birojs 2016.gada maijā pirmo reizi iesaistījās starptautiskajā akcijā “Muzeju nakts”.
Sadarbībā ar Latvijas Kara muzeju tajā tika iekārtots foto stends, kurā ikviens interesents
varēja iepazīties ar Biroja darbu. Klātienē bija iespēja tikties ar Biroja priekšnieku
J.Streļčenoku, kurš atbildēja uz interesentu jautājumiem. Ikviens varēja saņemt Biroja
nozīmīti un informatīvo bukletu. Šo iespēju izmantoja apmēram 400 cilvēki.
Birojs uzsāka sadarbību ar Ogres tehnikumu, parakstot līgumu par kopīgu projektu
realizēšanu, piemēram, īstenojot sociālās kampaņas.
Arī 2016.gadā Birojs piedalījās Valsts pārvaldes Atvērto durvju dienā. Vairāki desmiti
skolēnu, jaunāko kursu studentu un interesentu, apmeklējot Biroju Atvērto durvju dienu,
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izmantoja iespēju iegūt informāciju par Biroja darbības specifiku un funkcijām, tikās ar
speciālistiem un izmeklētājiem, kā arī pārbaudīja savas zināšanas par korupciju.
Starptautiskajā pretkorupcijas dienā 9.decembrī Birojs apbalvoja korupcijas novēršanas
tēmai veltītā zīmējumu konkursa jauniešiem “Esmu PRET korupciju!” uzvarētājus. Jauniešu
radošie darbi apliecina, ka jauniešiem ir izpratne par tiesiskumu un par korupcijas nelabvēlīgo
ietekmi uz valsts attīstību kopumā. Birojs saņēma 233 radošos darbus, ko zīmējuši jaunieši
no Bauskas, Cēsīm, Daugavpils, Ērgļiem, Ilūkstes, Jelgavas, Jēkabpils, Jūrmalas, Liepājas,
Līvāniem, Mārupes, Olaines, Preiļiem, Rēzeknes, Rīgas, Salaspils, Siguldas, Varakļāniem un
citām pilsētām.

2.

Biroja darbības rezultāti korupcijas novēršanā

2.1.

Pretkorupcijas politikas izstrāde un ieviešana,

izstrādātie attīstības plānošanas dokumenti un to izpilde,
izstrādātie tiesību aktu projekti un to virzība
Birojs 2016.gada pirmajā pusgadā izstrādāja un 2016.gada 29.janvārī iesniedza Ministru
kabinetam (turpmāk – MK) informatīvo ziņojumu “Par iekšējās pretkorupcijas kontroles
sistēmas novērtējumu publiskas personas institūcijās” (2016-TA-102). Informatīvais ziņojums
MK tika pieņemts zināšanai, neparedzot turpmāko rīcību, jo Korupcijas novēršanas un
apkarošanas pamatnostādnēs 2015.-2020.gadam jau ir noteikti vairāki uzdevumi (pasākumi)
iekšējās kontroles stiprināšanai publiskas personas institūcijās, un to izpilde atrisinās arī
minētajā informatīvajā ziņojumā identificētos problēmjautājumus.
Ar Biroja priekšnieka J.Streļčenoka rīkojumu 2016.gada pirmajā pusgadā tika izveidota
starpinstitūciju darba grupa, kurai līdz 30.septembrim bija noteikts izstrādāt MK noteikumu
projektu par iekšējās kontroles sistēmas pamatprasībām korupcijas un interešu konflikta riska
novēršanai publiskas personas institūcijās, kuru izstrādājot būtu izvērtēta ne tikai minētajā
informatīvajā ziņojumā sniegtā informācija un priekšlikumi, bet arī citos normatīvos aktos
konstatētie iekšējās pretkorupcijas kontroles sistēmas trūkumi. Attiecīgi otrajā pusgadā Birojs
izstrādāja un iesniedza Valsts sekretāru sanāksmē (turpmāk – VSS) MK noteikumu projektu
“Par iekšējās kontroles sistēmas pamatprasībām korupcijas un interešu konflikta riska
novēršanai publiskas personas institūcijā” (VSS-1190 08.12.2016., Prot.Nr.48 13.§).
Izstrādātais MK noteikumu projekts veicinās publiskas personas institūciju vadītāju
mērķtiecīgu un efektīvu darbību iespējamā korupcijas riska novēršanai (ņemot vērā MK
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noteikumu projektā noteiktās pamatprasības), vienlaikus izvairoties no nevajadzīgu darbību
veikšanas (formālu pasākumu noteikšanas).
Lai nodrošinātu Ministru prezidentes L.Straujumas rezolūcijas izpildi, ar kuru Birojam
sadarbībā ar Tieslietu ministriju (turpmāk – TM) ir dots uzdevums izstrādāt un iesniegt MK
Biroja informatīvajā ziņojumā „Par izvērtējumu lobēšanas atklātības nodrošināšanas tiesisko
regulējumu iestrādāt spēkā esošajos normatīvajos aktos” minētos tiesību aktu projektus,
2015.gada pirmajā pusgadā tika izveidota starpinstitūciju darba grupa, kuras darbs vēl
turpinājās pārskata periodā. Vienlaikus Biroja pārstāvji piedalījās diskusijās par lobēšanas
tiesiskā regulējuma izstrādes virzību Parlamentārās izmeklēšanas komisijas (Parlamentārā
izmeklēšanas komisija par korupcijas, lobēšanas, organizētās noziedzības un kontrabandas
ietekmi uz nodokļu iekasēšanu un ekonomisko un finanšu noziegumu izmeklēšanu, kā arī
Iekšlietu, Tieslietu, Finanšu ministrijas un citu valsts institūciju amatpersonu personīgās
atbildības izvērtēšanu sabiedrības interešu un labas pārvaldības principu ievērošanā) un
Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas Korupcijas novēršanas
apakškomisijas sēdēs. Birojā tika sagatavoti 6 tiesību aktu projekti, kuru nepieciešamība
noteikta minētajā informatīvajā ziņojumā. Ievērojot to, ka par 4 normatīvajiem aktiem Birojs
pieņēma lēmumu tos tālāk nevirzīt, līdz tiks pieņemts likumprojekts “Grozījumi Valsts
pārvaldes iekārtas likumā”, nosakot “lobēšanas” definīciju, 2016.gada maijā VSS izsludināti
tikai 2 Biroja izstrādāti tiesību aktu projekti:
1) Likumprojekts "Grozījumi Valsts pārvaldes iekārtas likumā" (VSS-490), grozot
sabiedrības līdzdalības sadaļu, tajā ietverot lobēšanas definīciju, pienākumu
lobēšanas aktivitātes reģistrēt un lobēšanas aizliegumus;
2) Likumprojekts "Grozījumi Saeimas kārtības rullī" (VSS-491), nosakot, ka, ja
deputātu priekšlikums izriet no komunikācijas ar

lobētāju, attiecīgais fakts

jāreģistrē, jāpublicē mājas lapā un jānorāda priekšlikuma anotācijā, kā arī
papildinot likuma pielikumā esošo Saeimas ētikas kodeksu ar noteikumiem par
komunikāciju ar lobētājiem.
Izpildot Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja likumā (grozījumi stājās spēkā
2016. gada 5. aprīlī) noteikto, Birojs 2016. gada pirmajā pusgadā ir izstrādājis šādus tiesību
aktu projektus (2016. gada maijā izsludināti VSS):
1) Noteikumu projektu “Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja darbības
rezultātu paziņošanas Ministru kabinetam un Saeimai noteikumi” (VSS-488),
kurš nosaka saturu informācijai, kura sniedzama Ministru kabinetam un Saeimai,
to informējot par Biroja darbības rezultātiem iepriekšējā kalendārajā gadā;

10

2) Noteikumu projektu "Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšnieka
amata pretendentu pieteikšanās nosacījumi un kārtība, kā arī pretendentu atlases
un vērtēšanas kārtība" (VSS-413), kurš paredz noteikt Biroja priekšnieka amata
pretendentu pieteikšanās nosacījumus un kārtību, kā arī pretendentu atlases un
vērtēšanas kārtību. (MK noteikumi Nr.516 stājušies spēkā 12.08.2016. (prot. Nr.
38 31. §) );
3) Noteikumu projektu “Kārtība, kādā izveidojama komisija, lai izvērtētu iemeslus
Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšnieka atbrīvošanai no amata”
(VSS-1167), kurš paredz noteikt kārtību, kādā “atbrīvošanas komisija” izvērtē
Biroja priekšnieka neatbilstību likuma prasībām, kas var būt par pamatu viņa
atbrīvošanai no Biroja priekšnieka amata. Noteikumu projekta saskaņošana ar
ieinteresētajām institūcijām turpinās arī šobrīd.
Tāpat gada otrajā pusē izstrādāti un VSS iesniegti Grozījumi likumā „Par interešu
konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” (VSS-653; prot.nr.26 25.§). Šis
likumprojekts:
1) paredz jaunu ziedojumu pieņemšanas kārtību (ierobežojumus) valsts amatpersonām un
koleģiālajām institūcijām, paplašinot ziedojuma termina skaidrojumu un nodalot to no
dāvanas. Tāpat likumprojekts izskaidro terminu “neiesaistītā trešā persona”, kas
patlaban likumā ir minēts, bet nav piepildīts ar saturu (IKNL 14.pants);
2) nosaka jaunu terminētu ierobežojumu valsts amatpersonai gūt ienākumus no
personām, attiecībā pret kurām tās ir pārstāvējušas (tai skaitā gatavojušas dokumentus
pārstāvībai) publiskas personas intereses tiesā, vai ieņemt tajās amatus. Papildus
likumprojektā ir iekļauts arī atbilstošs privātpersonu, pret kuru turpinās tiesvedība,
aizsardzības mehānisms, ja privātpersonas pārstāvis pāriet strādāt uz publikas personas
institūciju valsts amatpersonas amatā (tiek papildināts IKNL 9.pants ar sesto daļu un
15.panta pirmā daļa ar 5.punktu);
3) paplašina terminu “radinieks”, tajā iekļaujot svaiņus līdz pirmajai svainības pakāpei,
kā arī precizē terminu “radinieks”, skaidrojot termina “bērns” izpratni, ar to turpmāk
saprotot gan bioloģisko, gan adoptēto bērnu, bet ar vārdiem “tēvs” un “māte” – arī
adoptētāju (IKNL 1.panta 6.punkts);
4) nosaka ierobežojumus Saeimas deputātiem administratīvo aktu izdošanā, un atbilstošu
paziņošanas (pašatstatīšanās) pienākumu, proti, nosaka kārtību, kādā Saeimas deputāti
paziņo par savu personisko un mantisko ieinteresētību šāda administratīvā akta
izdošanā (IKNL 11.panta piektā daļa);
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5) nosaka valsts amatpersonai papildu pienākumu informēt publiskas personas
institūcijas vadītāju vai Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju par interešu
konflikta situācijām vai iespējamiem korupcijas, tai skaitā ārvalstu amatpersonu
kukuļošanas, gadījumiem, kas valsts amatpersonai kļuvuši zināmi, pildot amata
pienākumus. Savukārt, ja valsts drošības iestādē strādājošai valsts amatpersonai, pildot
amata pienākumus, kļuvusi zināma informācija par interešu konflikta situācijām, tā
informē Satversmes aizsardzības biroja direktoru, bet par iespējamiem korupcijas
gadījumiem – institūcijas vadītāju vai Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju,
vai ģenerālprokuroru (IKNL 21.pants).
6) nosaka valsts amatpersonām pienākumu norādīt deklarācijā ziņas par pusmāsām un
pusbrāļiem, tādējādi identificējot visus radiniekus atbilstoši šobrīd spēkā esošajai
radinieka definīcijai likumā (IKNL 24.panta pirmās daļas 1.punkts);
7) ievērojot to, ka līdz šim likumā nebija noteikts, kam Satversmes aizsardzības biroja
direktors iesniedz deklarāciju, likuma normas tiek precizētas, paredzot Satversmes
aizsardzības biroja direktora pienākumu iesniegt deklarācijas Ministru prezidentam vai
viņa pilnvarotai personai (IKNL 23.panta ceturtā daļa);
8) nosaka terminētus komercdarbības ierobežojumus valsts amatpersonai, kura veikusi
izmeklēšanas funkcijas. Šobrīd valsts amatpersonai ir atļauts veikt izmeklēšanas
darbības, piemēram, tādas kā kratīšana, un vienlaikus uzreiz pēc šo darbību veikšanas
pieņemt no attiecīgās personas (komersanta) mantu, tādējādi radot pamatotas šaubas
par objektīvu kriminālprocesa norisi (IKNL 10.panta septītā daļa);
9) precizē valsts amatpersonas pienākumus un rīcību, nosakot papildu gadījumus jau
likuma 21.panta pirmajā daļā minētajiem un paredzot konkrētu termiņu publiskas
personas institūcijas vadītāja informēšanai par valsts amatpersonas saistībām (IKNL
21.pants).
Birojs 2016.gadā ir sagatavojis kopumā vairāk kā 80 atzinumus par VSS izsludinātajiem
citu institūciju izstrādātājiem tiesību aktu projektiem nolūkā izskaust tajos korupciju un
interešu konfliktu veicinošas normas, izsakot vairāk kā 149 iebildumus (tostarp 73 otrajā
pusgadā) un 56 priekšlikumus (tostarp 22 otrajā pusgadā), tai skaitā pirmajā pusgadā par:
1) Noteikumu projektu "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 7.aprīļa noteikumos
Nr.300 "Ministru kabineta kārtības rullis"";
2) Ieteikumu projektu "Valsts pārvaldes nodarbinātā ētikas kodekss";
3) Noteikumu projektu "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 1.februāra
noteikumos Nr.109 "Kārtība, kādā atsavināma publiskas personas manta"";
4) Likumprojektu "Eiropas politisko partiju un Eiropas politisko fondu likums";
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5) Noteikumu projektu "Dzelzceļa pārvadātāju licencēšanas noteikumi";
6) Noteikumu projektu "Grozījumi Ministru kabineta 2004. gada 6. janvāra
noteikumos Nr.21 "Valsts noslēpuma, Ziemeļatlantijas līguma organizācijas,
Eiropas Savienības un ārvalstu institūciju klasificētās informācijas aizsardzības
noteikumi"";
7) Rīkojuma projektu "Par atļauju sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Rīgas
Austrumu klīniskā universitātes slimnīca" līdzdalības iegūšanai kapitālsabiedrībā".
Savukārt otrajā pusgadā par:
1) Noteikumu projektu "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 22.decembra
noteikumos Nr.686 "Kārtība, kādā nominē kandidātus valdes un padomes locekļu
amatiem kapitālsabiedrībās, kurās valstij kā dalībniekam (akcionāram) ir tiesības
izvirzīt valdes vai padomes locekļus, un valdes locekļus valsts kapitālsabiedrībās,
kurās ir izveidota padome"";
2) Konceptuālo ziņojumu "Par advokātu procesa ieviešanu atsevišķās civillietu
kategorijās";
3) Noteikumu projektu “Kārtība, kādā akreditē izglītības iestādes, eksaminācijas
centrus un citas Izglītības likumā noteiktas institūcijas, vispārējās un profesionālās
izglītības programmas un novērtē valsts, pašvaldību un valsts augstskolu vidējās
izglītības iestāžu vadītāju profesionālo darbību”;
4) Likumprojektu “Grozījums Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas
izšķērdēšanas novēršanas likumā”;
5) Likumprojektu „Grozījumi Rīgas brīvostas likumā”;
6) Informatīvo ziņojumu "Problēmjautājumi saistībā ar pašvaldību iespējām veicināt
uzņēmējdarbību savā teritorijā un to iespējamie risinājumi";
7) Noteikumu projektu "Latgales speciālās ekonomiskās zonas teritoriju platība, tās
teritoriju robežu noteikšanas un aktualizēšanas kārtība un kritēriji";
8) Noteikumu projektu "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 8.jūnija noteikumos
Nr.515 "Noteikumi par publiskas personas mantas iznomāšanas kārtību, nomas
maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem"";
9) Noteikumu projektu "Noteikumi par valsts nekustamā īpašuma muitas kontroles
punkta teritorijā esošas vietas iznomāšanu pakalpojuma sniegšanai un nomas
līguma tipveida nosacījumiem";
10) Likumprojektu "Grozījumi Publiskās un privātās partnerības likumā";
11) Likumprojektu "Grozījumi Civilprocesa likumā";
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12) Noteikumu projektu "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība"
9.2.5.specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot pieejamību ārstniecības un ārstniecības
atbalsta personām, kas sniedz pakalpojumus prioritārajās veselības jomās
iedzīvotājiem, kas dzīvo ārpus Rīgas" īstenošanas noteikumi" u.c.
Pārskata periodā Biroja pārstāvji aktīvi piedalījās citu institūciju rīkotajās
saskaņošanas sanāksmēs, nodrošinot dalību vismaz 26 (tostarp 20 otrajā pusgadā) normatīvo
aktu izskatīšanas sanāksmēs klātienē, tai skaitā:
1) Finanšu ministrijā par likumprojektu “Publisko iepirkumu likums” (VSS-1231; prot.nr.45
6.§). Lai mazinātu korupcijas riskus publiskajos iepirkumos un publiskas personas institūciju
finanšu līdzekļu izšķērdēšanu, Birojs piedalībjās jaunā likumprojekta saskaņošanas procesā un
izteica, un uzturēja šādus iebildumus:
a) par iecerētajām pasūtītāja tiesībām nepiemērot likumā noteiktās iepirkuma
procedūras, ja iepirkuma līguma paredzamā līgumcena ir mazāka par Ministru
kabineta noteiktajām līgumcenu robežvērtībām un ja tas tiek slēgts par zvērināta
revidenta sniegtiem revīzijas pakalpojumiem;
b) attiecībā uz līgumcenas robežvērtību, no kuras piemēro Publisko iepirkumu
likumu;
c) par konsultācijām specifikāciju sagatavošanas posmā, ko var sniegt piegādātāji pēc
pasūtītāja aicinājuma, un šo konsultāciju atklātību;
d) par depozīta regulējumu sūdzību (iesniegumu) izskatīšanai Iepirkumu uzraudzības
birojā;
e) par nepieciešamajiem papildu būvdarbiem, pakalpojumiem vai piegādēm kā
izņēmumu no būtiskiem līguma grozījumiem un līgumcenas iespējamo pieauguma
maksimālo slieksni u.c. jautājumiem.
2) Finanšu ministrijā par likumprojektu “Grozījumi Kredītiestāžu likumā” (VSS-230;
prot.nr.12 3.§). Birojs piedalījās likumprojekta normu un anotācijas sagatavošanā, ar mērķi
izstrādāt tiesisko regulējumu fizisko personu – Latvijas Republikas rezidentu - pieprasījumu
un maksājumu kontu vienotā reģistra izveidei, kam tiks nodrošināta pieeja ne vien reģistra
turētājam, t.i., Valsts ieņēmumu dienestam, bet arī citām iestādēm to likumā noteikto funkciju
izpildei (tostarp Birojam).
Biroja pārstāvji 2016.gadā nodrošināja dalību virknē darba grupu attiecībā uz
normatīvo aktu grozījumiem, tai skaitā:
1) Biroja izveidotajā darba grupā Ministru kabineta noteikumu projekta par iekšējās
kontroles sistēmas pamatprasībām korupcijas un interešu konflikta riska
novēršanai publiskas personas institūcijās izstrādei;
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2) Tieslietu ministrijas darba grupā par grozījumiem Maksātnespējas likumā, par
maksātnespējas administratoru valsts amatpersonu statusu, likuma „Par interešu
konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” (turpmāk ̶ Interešu konflikta
likums) grozījumiem un piemērošanu;
3) Valsts kancelejas darba grupā par grozījumiem Korupcijas novēršanas un
apkarošanas biroja likumā (grozījumi stājās spēkā 2016.gada 5.aprīlī);
4) Saeimas Valsts pārvaldes un pašvaldību komisijas (turpmāk – VPPK) organizētajā
darba grupā par Interešu konflikta likuma un Priekšvēlēšanu aģitācijas likuma
grozījumiem;
5) Valsts kancelejas organizētajā darba grupā likumprojekta “Trauksmes cēlēju
aizsardzība” izstrādei.
Pārskata periodā Biroja pārstāvji nodrošināja aktīvu dalību arī vairākās Saeimas
komisiju sēdēs, tai skaitā:
a)Saeimas parlamentārās izmeklēšanas komisijā (Saeimas parlamentārās izmeklēšanas
komisija par korupcijas, lobēšanas, organizētās noziedzības un kontrabandas ietekmi uz
nodokļu iekasēšanu un ekonomisko un finanšu noziegumu izmeklēšanu, kā arī Iekšlietu,
Tieslietu, Finanšu ministrijas un citu valsts institūciju amatpersonu personīgās atbildības
izvērtēšanu sabiedrības interešu un labas pārvaldības principu ievērošanā) par valsts
amatpersonu deklarāciju patiesumu pārbaužu piekritību un lobēšanas tiesiskā regulējuma
izstrādes virzību.
b)Saeimas Valsts pārvaldes un pašvaldību komisijas sēdēs par:
1) likumprojektu „Grozījumi likumā “Par interešu konflikta novēršanu valsts
amatpersonu darbībā"
2) likumprojektu “Grozījumi Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā”;
3) likumprojektu

“Piespiedu

dalītā

īpašuma

tiesisko

attiecību

privatizētajās

daudzdzīvokļu mājās izbeigšanas likums”;
4) likumprojektu “Grozījumi likumā” Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju
privatizāciju””;
5) likumprojektu “Grozījumi Priekšvēlēšanu aģitācijas likumā”.
6) Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas sēdē par:
7) likumprojektu “Grozījumi Augstskolu likumā”;
8) likumprojektu “Grozījumi Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā”.
c)Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijā par:
1) likumprojektu “Grozījumi Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja likumā”;
2) lobēšanas tiesisko regulējumu;
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3) likumprojektu “Trauksmes cēlēju aizsardzība”.
d)Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas Korupcijas
novēršanas apakškomisijas sēdē par Iekšējās kontroles sistēmu veselības aprūpes nozarē.
e)Saeimas Publisko izdevumu un revīzijas komisijas sēdē par Valsts kontroles revīzijas
ziņojumu “Vai valsts amatpersonu deklarācijas ir efektīvs instruments valsts amatpersonu
darbības tiesiskuma un atklātības nodrošināšanā?”.
f)Saeimas Eiropas lietu komisijas sēdē par Latvijas pozīciju par Eiropas Komisijas
priekšlikumu Eiropas Savienības padomes rekomendācijām Latvijai.
g)Saeimas Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijas sēdē :
1) saistībā ar Saeimas deputāta izdošanu administratīvajai sodīšanai;
2) par Eiropas Padomes Starpvalstu pretkorupcijas grupas (GRECO) ziņojumu.
h)Saeimas Juridiskās komisijas sēdēs par:
1) likumprojektu “Administratīvo pārkāpumu procesa likums”;
2) lobēšanas regulējumu.

2.2. Starptautisko rekomendāciju izpilde un starptautiskā sadarbība
Iestāšanās OECD ilgu laiku ir bijusi viena no Latvijas nozīmīgākajām ekonomiskajām
un ārpolitikas prioritātēm. Savlaicīgi un kvalitatīvi izpildot prioritārās Otrās fāzes 1
novērtējuma

ziņojumā

izteiktās

rekomendācijas,

OECD

Kukuļošanas

apkarošanas

starptautiskajos biznesa darījumos darba grupa (turpmāk ̶ Pretkukuļošanas darba grupa)
2016.gada aprīlī sniedza pozitīvu viedokli, kas bija viens no nosacījumiem Latvijas
uzņemšanai OECD. Attiecīgi 2016.gada 11.maijā OECD Padome pieņēma lēmumu uzaicināt
Latviju pievienoties OECD, kas ievērojami atbalsta valsts centienus attiecībā uz starptautiskās
kukuļošanas apkarošanu un novēršanu.
Izpildot vienu no OECD Pretkukuļošanas darba grupas Otrās fāzes novērtējuma
ziņojumā iekļautajām rekomendācijām saistībā ar privātās informētības paaugstināšanu
attiecībā uz ārvalstu amatpersonu kukuļošanu, pārskata periodā Biroja amatpersonas
piedalījās vairākos pasākumos, kur sniedza prezentācijas par godprātīgas uzņēmējdarbības
lomu, tai skaitā par OECD Pretkukuļošanas konvencijas prasībām, gan publisku personu
kapitālsabiedrību pārstāvjiem, gan arī privātā sektora pārstāvjiem. Tāpat tika uzsākta
sadarbība ar Ekonomikas ministriju, lai Birojs sagatavotos informatīvos materiālus izplatītu
1

Tieslietu ministrija ir atbildīgā institūcija par Latvijas interešu pārstāvēšanu OECD Pretkukuļošanas darba
grupā. Šajā jomā Latvijas izvērtējums tiek dalīts divos posmos – 1.fāzē (likumdošana) un 2.fāzē (ieviešana).
Latvijas 1.fāzes novērtējuma ziņojums tika apstiprināts 2014.gada 6.jūnijā, savukārt 2.fāzes novērtējuma
ziņojums 2015. gada 14.oktobrī.
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eksportējošo uzņēmumu pārstāvjiem reģionos. Pārskata periodā tika turpināta arī finanšu
institūcijas Altum darbinieku izglītošana par nacionālo un ārvalstu amatpersonu kukuļošanas
pazīmēm. Papildus tika sagatavota publikācija biznesa žurnālā “Kapitāls”, aicinot uzņēmējus
godprātīgi veikt uzņēmējdarbību gan Latvijā, gan arī ārvalstīs.
Biroja amatpersona 2016.gada novembrī piedalījās OECD Publiskās pārvaldības
komitejas sanāksmē par godprātību publiskajā pārvaldē, kur prezentēja Biroja funkcijas
attiecībā uz sabiedrības izglītošanu par pretkorupcijas jautājumiem.
Tāpat 2016.gada otrajā pusē Biroja amatpersonas turpināja aktīvi piedalīties OECD
Pretkorupcijas tīkla Austrumeiropas un Centrālāzijas valstīm (turpmāk – ACN) rīkotajās
aktivitātēs, piedāvājot savu ekspertīzi un zināšanas gan plenārsēdē, gan arī atsevišķos
semināros tiesībsargājošajām institūcijām. Īpašu uzmanību ACN pievērsa atbalsta
nodrošināšanai Ukrainā. Birojs 2016.gada otrajā pusē turpināja nodrošināt ACN Sekretariātu
ar informāciju par dažādiem jautājumiem saistībā ar pretkorupcijas jomu, par kuriem ACN
pieaicinātie eksperti gatavo pētījumus.
Ziņojums GRECO tika sagatavots 2016.gada septembrī, kurā Birojs informēja par
panākto progresu attiecībā uz IV novērtēšanas kārtas atbilstības ziņojumā paustajām
rekomendācijām attiecībā uz korupcijas novēršanu parlamentā, tiesu varā un prokuratūrā.
Tāpat 2016.gada otrajā pusgadā Birojs nodrošināja pārstāvību divās GRECO plenārsēdēs
Strasbūrā, vienā no kurām Latvija tika nominēta būt par vienu no pirmajām, kura uzsāk V
novērtēšanas kārtu par korupcijas novēršanu un godprātības veicināšanu attiecībā uz valsts
augstākajām amatpersonām un tiesībsargājošām institūcijām. Paredzams, ka ekspertu vizīte
tiks organizēta 2017.gada nogalē. Visa 2016.gada garumā un joprojām notiek aktīvs darbs pie
GRECO IV novērtēšanas kārtas rekomendāciju ieviešanas, pastāvīgi komunicējot ar Tieslietu
ministriju,

Ģenerālprokuratūru,

parlamentāriešiem

un

citām

rekomendāciju

izpildē

iesaistītajām personām.
Birojs 2016.gada novembrī nodrošināja pārstāvību Apvienoto nāciju organizācijas
(turpmāk

– ANO) Pretkorupcijas konvencijas (turpmāk – Konvencija) ieviešanas

novērtēšanas grupas (turpmāk – IRG) septītajā sesijā Vīnē. Uzsākts otrais cikls, kura laikā tiek
vērtēta dalībvalstu atbilstība Konvencijas prasībām attiecībā uz II nodaļu “Preventīvie
pasākumi” un V nodaļu “Līdzekļu atgūšana”. Šobrīd Latvija nav izvēlēta par vērtētāju
nevienai no dalībvalstīm, bet pašas Latvijas vērtēšana ir paredzēta 2018.gadā.
Pārskata periodā ir sagatavotas un nosūtītas divas atskaites par Eiropas Krāpšanas
apkarošanas biroja (turpmāk – OLAF) līdzfinansēto projektu ieviešanu Hercule III
programmas ietvaros. Sagatavota gala atskaite par projektu, kas tika ieviests no 2013.gada
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līdz 2014.gadam, kā arī sākotnējā atskaite par projektu, kas ieviests no 2015.gada līdz
2016.gada vidum. Abu projektu mērķis bija uzlabot Biroja operatīvo un analītisko kapacitāti.
Birojs 2016.gada otrajā pusgadā sagatavoja informāciju par starptautiskās iniciatīvas
Atvērtā pārvaldības partnerība (Open Government Partnership) ietvaros izteiktajām
iniciatīvām, ko Latvija apņēmusies veikt ar mērķi veicināt atvērtu valsts pārvaldību, kā arī
Biroja amatpersonas piedalījās diskusijā par turpmākajām iniciatīvām, kas ietveramas
Nacionālajā rīcības plānā.
Birojs 2016.gada novembrī organizēja starptautisko pretkorupcijas iestāžu konferenci –
Eiropas partneri cīņai pret korupciju/ Eiropas kontakttīkls cīņai pret korupciju (European
Partners against Corruption/ European contact-point network against corruption –
EPAC/EACN) Gadskārtējo profesionālo konferenci un ģenerālo asambleju, kurā piedalījās 95
ārvalstu pārstāvji.
EPAC/EACN konferencē dažādu valstu pretkorupcijas organizāciju pārstāvji atzina, ka
korupcijas apkarošanas sekmīgai norisei ir jābūt visaptverošai, balstītai uz sadarbību starp
tiesībsargājošām iestādēm, nodrošinot efektīvus tiesiskās aizsardzības līdzekļus cīņā pret
korupciju, jo tā mazina sabiedrības uzticību demokrātijai un tā ir nopietns drauds valstu
attīstībai un stabilitātei.
Konferences dalībnieki pasākuma noslēgumā parakstīja deklarāciju, kurā aicina
pieņemt nacionāla un starptautiska līmeņa visaptverošu politiku, lai cīnītos ar korupciju
veselības aprūpes sistēmā, kura būtu balstīta uz vispārēju sistēmas nepilnību analīzi, ņemot
vērā katras dalībvalsts nacionālos aspektus. Valstis tiek aicinātas īstenot caurskatāmu un
efektīvu administratīvo kontroli valsts veselības aprūpes pārvaldībā, liekot uzsvaru uz
publisko resursu sadali, publiskajām – privātajām partnerībām, farmācijas industrijas iesaisti,
veselības apdrošināšanas sistēmas izmantošanu. Kā arī īstenot caurskatāmas finanšu līdzekļu
transakcijas, norādot informāciju attiecībā uz patiesajiem labuma guvējiem.
EPAC/EACN ikgadējā konferencē tās dalībnieki dalījās pieredzē par korupcijas
novēršanas kampaņām, konferences un asamblejas darba grupās tika apspriestas starptautisku
pretkorupcijas izmeklēšanu norise un to rezultāti.
Konferences laikā tika parakstīti divi nozīmīgi saprašanās memorandi. Viens no tiem
starp Biroju un Eiropas investīciju banku (The European Investment Bank) par daudzpusīgu
informācijas apmaiņu un datu aizsardzību operatīvā darba veikšanai. Otrs memorands − starp
Biroju un Ukrainas nacionālo pretkorupcijas biroju, lai izveidotu pamatu plašākai sadarbībai,
veicinot korupcijas atklāšanas, novēršanas un apkarošanas efektivitāti.
Konferencē pieredzē dalījās dažādu pretkorupcijas iestāžu un organizāciju pārstāvji no
tādām valstīm kā Albānija, Austrija, Azerbaidžāna, Beļģija, Bosnija un Hercogovina,
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Bulgārija, Horvātija, Čehijas Republika, Dānija, Igaunija, Francija, Gruzija,

Īrija,

Lielbritānija, Lietuva, Luksemburga, Malta, Moldova, Norvēģija, Polija, Portugāle, Kosovas
Republika, Rumānija, Serbija, Slovākija, Slovēnija, Somija, Spānija, Ukraina un Ungārija.
Dalībnieki atzinīgi novērtēja Biroja ieguldīto darbu, organizējot pirmo šāda veida
starptautisko konferenci Baltijas valstīs.
Tāpat 2016.gadā tika pabeigta 2015.gada sākuma uzsāktā Igaunijas Tieslietu ministrijas
projekta „Korupcijas mazināšana: koncentrējoties uz korupcijas apkarošanu privātajā sektorā”
īstenošana, kura dalībvalstis bija Dānija, Igaunija un Spānija.
Birojs, aktīvi iesaistoties starptautiskās sadarbības aktivitātēs un daloties ar savu
pieredzi korupcijas novēršanas un apkarošanas, kā arī politisko partiju finansēšanas kontroles
jomā, 2016.gadā uzņēma līdz šim lielāko ārvalstu delegāciju skaitu tā pastāvēšanas vēsturē.
Birojā pieredzes apmaiņas vīzītēs tika uzņemtas Lietuvas, Marokas, Ukrainas, Uzbekistānas,
Maķedonijas, Eiropas Investīciju bankas, Čehijas, Austrijas, Austrālijas, Moldovas, Kosovas
un Amerikas Savienoto Valstu pārstāvju delegācijas, kopumā tika organizēta 17 ārvalstu
delegāciju uzņemšana. Starptautiskās sadarbības jomā salīdzinājumā ar 2015.gadu, kad Birojs
uzņēma delegācijas no 5 valstīm (Lietuva, Azerbaidžāna, Ukraina, Amerikas Savienotās
Valstis un Jordānija) ir vērojams būtisks kāpums, kas liecina par to, ka Biroja amatpersonu
iegūtā pieredze un valsts pretkorupcijas politika kopumā tiek atzinīgi novērtēta starptautiskajā
līmenī.

2.3. Valsts amatpersonu un sabiedrības izglītošana
Pārskata periodā par korupcijas cēloņiem un sekām, interešu konflikta novēršanas,
lobēšanas, iekšējās kontroles (korupcijas novēršanas jautājumos) publiskās pārvaldes ētikas
jautājumiem tika organizēti 115 semināri ar kopējo dalībnieku skaitu ̶ 6424.
Vadīto pasākumu un dalībnieku skaits 2016.gadā atbilstoši izglītošanas tēmām:
1) Interešu konflikta novēršana un valsts amatpersonu profesionālā ētika – 55 pasākumi,
dalībnieku skaits ̶ 4306;
2) Korupcija, tās cēloņi un sekas, izpausmes formas, korupcijas un krāpšanas riski – 7
pasākumi, dalībnieku skaits ̶ 370 ;
3) Korupcijas riski publisko iepirkumu procedūrās – 4 pasākumi, dalībnieku skaits ̶
225;
4) Iestāžu iekšējās kontroles pasākumi korupcijas risku novēršanai – 5 izglītošanas
pasākumi, dalībnieku skaits ̶ 319;
5) Korupcijas novēršana medicīnā (Rīgas Stradiņa universitātes 1.kursa medicīnas
studentiem) – 24 pasākumi, dalībnieku skaits ̶ 538;
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6) Par OECD Konvencijas par ārvalstu amatpersonu kukuļošanas apkarošanu
starptautiskajos biznesa darījumos ieviešanu – 4 izglītošanas pasākumi, dalībnieku skaits ̶
101;
7)Lobēšanas atklātība – 4 semināri, dalībnieku skaits – 225.
Minētajos semināros piedalījās valsts amatpersonas un darbinieki, tajā skaitā ierēdņi,
iestāžu vadītāji, iestāžu vadītāju vietnieki, pašvaldību domju priekšsēdētāji, pašvaldību domju
priekšsēdētāju vietnieki, izpilddirektori, pagasta pārvalžu vadītāji, deputāti, iepirkumu
komisiju locekļi un studenti.
Biroja izglītošanas pasākumu un dalībnieku skaits atspoguļots 2.attēlā.
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Tika uzsākta aktīva sadarbība ar Valsts izglītības satura centru ar mērķi nodrošināt
pretkorupcijas jautājumu iekļaušanu vispārējās vidējās izglītības mācību priekšmetu
programmu saturā plašākā apjomā kā līdz šim.
Ievērojot 2016.gada izglītošanas plānā definētās prioritātes, organizēti semināri šādās
Latvijas pašvaldībās – Daugavpils, Salaspils novada, Jūrmalas, Saulkrastu, Kandavas novada,
Rēzeknes, Jēkabpils, Siguldas novada, Lubānas novada, Brocēnu novada, Grobiņas novada un
Krustpils novada pašvaldību un to kapitālsabiedrību valsts amatpersonām un darbiniekiem.
Kopā pārskata periodā izglītotas 969 pašvaldībās strādājošas valsts amatpersonas un
darbinieki, no kuriem 746 personas pirmajā pusgadā un 223 personas otrajā pusgadā.
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Sadarbībā ar Ieslodzījumu vietu pārvaldi, Rīgas Centrālcietumā organizēti 4 semināri,
kuru tēma bija “Korupcijas sekas: soda neizbēgamība un brīvības sekas”. Rīgas
Centrālcietumā par korupcijas jautājumiem un to sekām izglītotas 113 publiskas personas
institūciju un kapitālsabiedrību amatpersonas.
Birojs 2016.gada novembrī organizēja konkursu skolu jauniešiem „Esmu PRET
korupciju!”, kurā aicināja Latvijas skolu jauniešus iesūtīt zīmējumus ar mērķi aktualizēt,
taisnīguma un ētikas normas jauniešu vidū. Pavisam konkursam tika iesūtīti 233 darbi.
Konkursa noslēgums notika 9.decembrī, Starptautiskajā pretkorupcijas dienā.
Birojs 2016.gada pirmajā pusgadā uzsāka sociālo kampaņu „Ar korupciju nav
nākotnes!”, kura turpinājās līdz 2016.gada beigām. Šīs kampaņas ietvaros Birojs aicinājis
sabiedrību nepieļaut koruptīvas darbības un ietekmētu lēmumu pieņemšanu. Kampaņas laikā
dažādās institūcijās un dažādās vietās Rīgas mikrorajonos tika izvietoti plakāti, kā arī Rīgā un
Daugavpilī uz pilsētas sabiedriskā transporta un Latvijas reģionos uz starppilsētu autobusiem
tika izvietota vides reklāma. Sociālajos tīklos Facebook.com, YouTube.com, kā arī Biroja
mājaslapā, publiskajos Lattelecom WiFi punktos un vairāku valsts institūciju klientu
apkalpošanas centru video ekrānos bija redzams videoklips “Ar korupciju nav nākotnes!”.
Videoklips tapis sadarbībā ar Ogres tehnikuma audzēkņiem – topošajiem videooperatoriem.
Birojs 2016.gadā divos valsts reģionos organizēja Informatīvās dienas. 2016.gada
pirmajā pusgadā Liepājā Kurzemes reģiona iedzīvotājiem, bet otrajā pusgadā Cēsīs Vidzemes
reģiona iedzīvotajiem. Šīs bija jau attiecīgi sestā un septītā Biroja reģionālās Informatīvās
dienas, kuru ietvaros iedzīvotājiem un mediju pārstāvjiem bija iespēja iegūt informāciju par
korupcijas pēdējo gadu tendencēm, kā arī iespēja gūt informāciju par korupcijas negatīvajām
sekām un iespējām ziņot par pārkāpumiem.
Birojs kā Valsts administrācijas skolas īstenotā Eiropas struktūrfondu projekta “Valsts
pārvaldes cilvēkresursu profesionālā pilnveide korupcijas novēršanas un ēnu ekonomikas
mazināšanas jomā” sadarbības partneris 2016.gadā turpināja aktīvu darbu

pie projekta

mācību satura izstrādes, sniedzot priekšlikumus par nepieciešamo apmācību saturu (tēmām,
apakštēmām).

2.4. Valsts amatpersonu darbības kontrole
Lai nodrošinātu valsts amatpersonu darbību sabiedrības interesēs, novēršot jebkuras
valsts amatpersonas, tās radinieku vai darījumu partneru personiskās vai mantiskās
ieinteresētības ietekmi uz valsts amatpersonas darbību, Birojs kontrolē IKNL izpildi, kā arī
citos normatīvajos aktos valsts amatpersonām noteikto papildu ierobežojumu ievērošanu.
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Veicot Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja likumā noteiktās funkcijas valsts
amatpersonu darbības kontroles jomā, 2016.gadā Birojs uzsāka 442 resoriskās pārbaudes un
pabeidza arī 442 resoriskās pārbaudes. Izskatot iesniegumus un sūdzības par valsts
amatpersonu iespējamo darbību interešu konflikta situācijā, vienlaicīgi tiek pārbaudīta šo
valsts amatpersonu deklarācijās norādītā informācija, lai konstatētu, vai tā nesatur ziņas, kas
liecina par iespējamajiem valsts amatpersonām IKNL noteikto ierobežojumu un aizliegumu
pārkāpumiem.
Veikto resorisko pārbaužu ietvaros atbilstoši savai kompetencei Birojs 2016.gadā ir
pārbaudījis 872 amatpersonas, izvērtējot 1346 amatpersonu deklarācijās norādītās ziņas.
Saistībā ar IKNL valsts amatpersonām noteikto ierobežojumu, aizliegumu un
pienākumu neievērošanu, pārskata periodā 198 gadījumos ir uzsākta lietvedība administratīvā
pārkāpuma lieta.
Pārskata periodā ir pieņemti 216 lēmumi administratīvā pārkāpuma lietās. Ar naudas
sodu tika sodītas 136 valsts amatpersonas par kopējo summu 12 545 EUR apmērā, savukārt
12 gadījumos, pieņemot lēmumu administratīvā pārkāpuma lietā, atbilstoši Latvijas
Administratīvo pārkāpumu kodeksa 276.1 pantam piemērota nosacīta daļēja atbrīvošana no
naudas soda samaksas 50 procentu apmērā. Pārskata periodā 66 gadījumos ziņas par
administratīvo pārkāpumu bija pietiekamas, lai Birojs konstatētu, ka izdarītais pārkāpums ir
maznozīmīgs, un pieņemtu lēmumu neuzsākt administratīvā pārkāpuma lietvedību, izsakot
mutvārdu aizrādījumu. Pieņemtie lēmumi un uzliktie naudas sodi ir atspoguļoti 3.attēlā.
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Saskaņā ar IKNL 30.pantu 2016.gadā 7 personām lūgts atlīdzināt valstij nodarītos
zaudējumus par kopējo summu 2 501,59 EUR.
Pamatojoties uz Biroja pieņemtajiem lēmumiem administratīvo pārkāpumu lietās,
amatpersonas 2016.gadā valsts budžetā ir pārskaitījušas administratīvo naudas sodu
kopsummā 14 043,05 EUR.
Savukārt par IKNL normu piemērošanu 2016.gadā sniegti 166 rakstiski skaidrojumi.
Resorisko pārbaužu ietvaros konstatējot pazīmes, kas liecina par iespējamu valsts
amatpersonas deklarācijas aizpildīšanas kārtības neievērošanu, 2016.gadā informācija par 48
personām nosūtīta Valsts ieņēmumu dienestam (turpmāk - VID) izvērtēšanai kompetences
ietvaros, savukārt ienākumu likumības pārbaudei VID nosūtīti arī materiāli par 10 personām,
kuru ienākumi vai viņu radinieku ienākumi nav bijuši atbilstoši šo personu izdevumiem.
Visbiežāk 2016.gadā pieļautie IKNL noteikto ierobežojumu pārkāpumi ir saistībā ar
speciālajiem ierobežojumiem attiecībā uz amatu savienošanu (50%). Vienādi bieži pieļauti
tādu ierobežojumu pārkāpumi, kas saistīti ar komercdarbības ierobežojumu neievērošanu
(6%) un (6%) saistīti ar valsts amatpersonas funkciju veikšanu interešu konflikta situācijā, kad
amatpersonas radinieki vai darījumu partneri ir bijuši personiski vai mantiski ieinteresēti.
Tāpat konstatēti pārkāpumi saistībā ar rīcību ar publiskas personas mantu (33%), savukārt 11
valsts amatpersonas pieļāvušas pārkāpumus attiecībā uz ziedojumu pieņemšanu.
Biroja pieņemto lēmumu īpatsvars saistībā ar administratīvajiem pārkāpumiem
korupcijas novēršanas jomā, kas nav atcelti un ir stājušies spēkā 2016.gadā ir 99,54% (ar
atrunu, ka 10 lēmumi ir pārsūdzības procesā). Tiesā ir atcelts viens no Biroja 2016.gadā
pieņemtajiem lēmumiem administratīvā pārkāpuma lietā (administratīvā pārkāpuma lieta tika
izbeigta).
Izpildot IKNL 31.pantā noteikto pienākumu informēt sabiedrību par amatpersonām
attiecībā uz kurām ir pieņemti lēmumi administratīvā pārkāpuma lietās, pārskata periodā
Biroja mājaslapā ir publicēti 96 apraksti par administratīvi sodītajām personām interešu
konflikta jomā. Savukārt par tādiem konstatētajiem pārkāpumiem, kuri bijuši maznozīmīgi,
informācija ir apkopota tabulā un tajā izdarīts 101 ieraksts.

3.

Biroja darbības rezultāti korupcijas apkarošanā

Birojā 2016.gadā uzsākti 19 kriminālprocesi. Gada pirmajā pusgadā tika uzsākti 11
kriminālprocesi, no kuriem 4 (četri) kriminālprocesi uzsākti pēc iegūtās operatīvās
informācijas. Otrajā pusgadā uzsākti 8 kriminālprocesi, no kuriem 4 (četri) kriminālprocesi
uzsākti pamatojoties uz Operatīvo izstrāžu nodaļas sniegto informāciju.
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prokuratūras iestādēm kopā tika nosūtīti 14 kriminālprocesi pret 35 personām, savukārt 15
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4.attēls. Kriminālvajāšanai nosūtīto lietu un personu skaits, kā arī uzsāktie kriminālprocesi.

Pārskata periodā nozīmīgākie ierosinātie kriminālprocesi ir:
1. kriminālprocess par Valsts policijas amatpersonas kukuļa piedāvājuma iespējamu
pieņemšanu;
2. kriminālprocess par Rīgas pašvaldības akciju sabiedrības Rīgas Centrāltirgus
amatpersonas, iespējams, koruptīvu rīcību;
3. realizējot Biroja darbības stratēģijā noteikto prioritāti attiecībā uz iepirkumu kontroli
un pildot starptautiskās organizācijas OECD rekomendācijas attiecībā uz ārvalstu
kukuļošanas apkarošanu, sadarbībā ar Lietuvas Republikas Īpašās izmeklēšanas
dienestu (STT), realizējot operatīvās darbības rezultātā iegūto informāciju, uzsākti
divi kriminālprocesi – Latvijā par Rīgas domes amatpersonu iespējamu koruptīvu
rīcību sakarā ar veikto iepirkumu būvniecības jomā;
4. kriminālprocess par iespējamo politisko partiju un politisko partiju apvienību
nelikumīgu finansēšanu lielā apmērā;
5. kriminālprocess par tiesas priekšsēdētāja, iespējams, izdarītiem noziedzīgiem
nodarījumiem, kas saistīti ar kukuļošanu un neizpaužamu ziņu izpaušanu;
6. par Latvijas Republikas Veselības ministrijas Veselības inspekcijas un Jūrmalas
pilsētas domes amatpersonu iespējamām prettiesiskajām darbībām, kas saistītas ar
labvēlīgu lēmumu pieņemšanu, kā arī iespējamo dokumentu viltošanu kāda uzņēmuma
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interesēs attiecībā uz šī uzņēmuma objekta nodošanas ekspluatācijā faktu, kā arī par
iespējamo amatpersonu kukuļošanu uzņēmuma interesēs;
7. kriminālprocess par, iespējams, veiktiem noziedzīgiem nodarījumiem valsts institūciju
dienestā, kas saistīti ar dokumentu viltošanu būvdarbu procesā Rīgā, Krišjāņa Barona
ielas seguma atjaunošanas gaitā;
8. kriminālprocesu par iespējamu dienesta dokumentu viltošanu saistībā ar vairāku
fiktīvu darbinieku nodarbināšanu Slimību profilakses un kontroles centrā.
Pārskata periodā Birojs vairākos kriminālprocesos rosināja uzsākt kriminālvajāšanu,
nosūtot krimināllietu materiālus prokuratūras iestādēm:
1. 2016.gadā Birojs rosināja saukt pie kriminālatbildības Rīgas apgabaltiesas
tiesnesi par kukuļņemšanu un kukuļa piesavināšanos un kādu uzņēmēju par
kukuļdošanu par labvēlīgu tiesas nolēmumu taisīšanu, kopumā kukulī nododot
vairāk kā 45 000 EUR.
2. 2016.gadā

Birojs

nosūtīja

krimināllietas

materiālus

kriminālvajāšanas

uzsākšanai pret septiņiem SIA Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas
darbiniekiem, kuri darbojoties personu grupā pēc iepriekšējās vienošanās,
sistemātiski par magnētiskās rezonanses izmeklējumu nodrošināšanu, apejot
noteikto kārtību, veica prettiesiska labuma pieprasīšanu un pieņemšanu, kas tika
izdarīts laika periodā no 2013.gada oktobra līdz 2015.gada aprīlim.
3. Ģenerālprokuratūras Sevišķi svarīgu lietu izmeklēšanas nodaļai tika nosūtīts
kriminālprocess, kurā tika izmeklēta Finanšu un ekonomisko noziegumu
izmeklēšanas prokuratūras un Valsts policijas Kriminālistikas pārvaldes
amatpersonu prettiesiska rīcība, kas saistīta ar ļaunprātīgu dienesta stāvokļa
izmatošanu un nelikumīgu rīcību ar fiziskas personas datiem, iegūstot un
izmantojot vairāku personu DNS paraugus.
4. Birojs, nosūtot Ģenerālprokuratūras Sevišķi svarīgu lietu izmeklēšanas nodaļas
prokuroram krimināllietas materiālus, rosināja uzsākt kriminālvajāšanu par VAS
Latvijas dzelzceļš amatpersonas 500 000 EUR liela kukuļa pieņemšanu.
5. Pārskata periodā Birojs rosināja uzsākt kriminālvajāšanu pret bijušo Valsts
policijas

Galvenās

kriminālpolicijas

pārvaldes

Ekonomisko

noziegumu

apkarošanas pārvaldes priekšnieku un vienu Valsts policijas amatpersonu.
Kriminālprocesā iegūto pierādījumu kopums deva pamatu uzskatīt, ka Valsts
policijas amatpersona, rīkojoties aiz mantkārības, prettiesiski ieguva un
izšķērdēja svešu mantu, būdama persona, kurai šī manta uzticēta un kuras
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pārziņā tā atradusies, izdarīja naudas piesavināšanos, apzinoties, ka nauda
izsniegta konkrētam mērķim, veica dokumentu viltošanu un apzinātu viltotu
dokumentu izmantošanu mantkārīgā nolūkā, kas klasificēti kā valsts noslēpuma
objekts, kā arī, izmantojot savu dienesta stāvokli, vairāk kārt pieprasīja un
pieņēma kukuļus ar starpnieka, pieļaujot bezdarbību kukuļdevēja interesēs.
Turklāt Valsts policijas amatpersona ilgstošā laika periodā tīši neveica amata
pienākumus, lai atklātu, pārtrauktu un novērstu noziedzīgus nodarījumus, kā
rezultātā radīts mantisks zaudējums lielā apmērā. Pirmstiesas izmeklēšanas laikā
noskaidrots, ka bijusī Valsts policijas amatpersona, personu grupā pēc
iepriekšējas vienošanās, izdarīja 99 dokumentu viltošanu, kas klasificēti kā
valsts noslēpuma objekts.
6. Pārskata periodā Birojs rosināja uzsākt kriminālvajāšanu pret Valsts policijas
amatpersonu,

kura

ar

starpnieku

pieņēma

kukuļa

piedāvājumu,

lai

kriminālprocesā aizdomās turētai personai tiktu grozīts drošības līdzeklis.
2016.gadā spēkā stājušies 11 tiesu nolēmumi attiecībā uz vismaz 16 personām, atzīstot
15 personas (tajā skaitā 11 valsts amatpersonas) par vainīgām noziedzīgu nodarījumu
izdarīšanā.

Pārskats

par

nolēmumiem

pieejams

Biroja

mājaslapā:

https://www.knab.gov.lv/upload/free/spriedumi/tabula_tiesas2016no_knab_kl_www.pdf.
Biroja amatpersonas korupcijas apkarošanas jomā 2016.gadā izskatīja 154 personu
iesniegumus (2015.gadā tika izskatīti 126 iesniegumi). Pārskata periodā Biroja Izmeklēšanas
nodaļā uzsākta 51 resoriskā pārbaude. Resorisko pārbaužu rezultātā 45 gadījumos tika
pieņemts lēmums atteikt uzsākt kriminālprocesu, pārējos gadījumos iesniedzējiem sniegtas
atbildes vai iesniegumi tika pārsūtīti atbilstoši kompetencei.
Birojā 2016.gadā saņemti 27 ārvalstu tiesiskās palīdzības lūgumi no šādām valstīm –
Vācijas, Itālijas, Amerikas Savienotajām Valstīm, Kirgīzijas, Ukrainas, Baltkrievijas,
Igaunijas, Lietuvas. Pārskata periodā Birojs izpildīja 30 ārvalstu tiesiskās palīdzības lūgumu.
Lai nodrošinātu pierādījumu iegūšanu un nostiprināšanu Biroja lietvedībā esošajos
kriminālprocesos, 2016.gadā Birojs bija sagatavojis 10 tiesiskās palīdzības lūgumus (Birojs
2015.gadā sagatavojis 8 tiesiskās palīdzības lūgumus)
Biroja pārstāvji strādāja starpinstitucionālajā izmeklēšanas grupā, kas izveidota
Ģenerālprokuratūras Sevišķi svarīgu lietu izmeklēšanas nodaļas prokurora lietvedībā esošā
kriminālprocesā.
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Biroja amatpersonas piedalījās Tieslietu ministrijas izveidotajā pastāvīgajā darba grupā
Kriminālprocesa likuma un Krimināllikuma grozījumu izstrādei.
Ziņojums par operatīvas darbības rezultātiem (pārskats par operatīvās darbības
rezultātiem un to raksturojošiem statistikas datiem) izstrādāts un iesniegts Ministru kabinetam
atbilstoši 2007.gada 12.jūnija Ministru kabineta instrukcijai Nr.10 “Kārtība, kādā Ministru
kabinets kontrolē operatīvās darbības subjektu uzdevumu izpildi”, kas izdota saskaņā ar
Operatīvās darbības likuma 34.panta trešo daļu, un ir klasificēts.

4.

Politisko organizāciju (partiju) finansēšanas noteikumu izpildes un
priekšvēlēšanu aģitācijas kontrole
Politisko organizāciju (partiju) un to apvienību finansēšanas noteikumu kontroles

mērķis ir nodrošināt partiju finansiālās darbības atklātumu, likumību un atbilstību
parlamentārās demokrātijas sistēmai. Veicot likumā noteiktās funkcijas politisko partiju
finansēšanas un priekšvēlēšanu aģitācijas kontroles jomā, pārskata periodā Biroja
amatpersonas izpildīja virkni būtisku uzdevumu.
Pārskata periodā tika pabeigtas 69 partiju 2015.gada pārskatu patiesuma pārbaudes
(pirmajā pusgadā pabeigtas 33 pārbaudes, otrajā – 36 pārbaudes).
No 67 partijām, kurām bija jāiesniedz 2015.gada pārskati, līdz 2016.gada 31.decembrim
gada pārskatus nebija iesniegušas 7 partijas – Apvienība Iedzīvotāji un Ražots Latvijā (kurām
pabeigta lietvedība administratīvo pārkāpumu lietās), Partija Mūsu zeme, Tautas kontrole (ar
kurām turpinās tiesvedība par gada pārskatu nesniegšanu), Par Dzimto Valodu!, Osipova
partija, Par Labu Latviju (kurām uzsākts likvidācijas process).
Tiesā 2016.gada pirmajā pusgadā iesniegts viens prasības pieteikums izbeigt partijas
Latvijas kustība Solidaritāte darbību par gada pārskata neiesniegšanu. Tiesā 2016.gada otrajā
pusgadā iesniegts arī prasības pieteikums izbeigt partijas Partija Mūsu Zeme darbību par
gada pārskatu neiesniegšanu.
Politisko partiju finansēšanas kontroles jomā, cita starpā, 2016.gadā tika uzsāktas 24
resoriskās pārbaudes, pabeigtas – 17 resoriskās pārbaudes. Pārskata periodā pieņemti 14
lēmumi par atteikšanos uzsākt lietvedību administratīvā pārkāpuma lietā (partijas un to
apvienības).
Savukārt par Politisko organizāciju (partiju) finansēšanas likuma un Priekšvēlēšanu
aģitācijas likuma normu pārkāpumiem 2016.gadā Biroja amatpersonas ir uzsākušas 47
(pirmajā pusgadā 34, otrajā – 13) administratīvā pārkāpuma lietas partijām un fiziskām
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personām. Pārskata periodā partijām ir pieņemti 25 (pirmajā pusgadā 10, otrajā – 15) lēmumi
administratīvo pārkāpumu lietās, no kuriem 21 (pirmajā pusgadā 7, otrajā – 14) gadījumā ir
piemērots naudas sods par gada pārskatu, biedru naudu un ziedojumu ziņojumu iesniegšanas
kārtības neievērošanu kopā 2840 EUR apmērā (A8 partija, Latvijas centriskā partija, Mūsu
Zeme, Par Dzimto Valodu!, Sociālā Taisnīguma partija, Tautas kontrole, Jaunā konservatīvā
partija, Latvijas Krievu savienība, Nacionālā apvienība Visu Latvijai!-Tēvzemei un
Brīvībai/LNNK, Zaļo un Zemnieku savienība), savukārt vienā gadījumā, pārkāpumu atzīstot
par maznozīmīgu, izteikts mutvārdu aizrādījums. Vienā gadījumā pieņemts lēmums un
piemērots naudas sods fiziskai personai 250 EUR par starpniecību partiju finansēšanā.
Pieņemto lēmumu skaits un piemērotais naudas sodu skaits atspoguļots 5.attēlā.

50

45

46

43

45

39

40

36
32

35

28

30

25

24

25

21

20
15
10
5
0

2012.gads

2013.gads

2014.gads

Pieņemto lēmumu skaits

2015.gads

2016.gads

Piemērotais naudas sods

5.attēls.Pieņemto lēmumu skaits un piemērotais naudas sodu skaits
Publicēta informācija par partiju saņemtajiem ziedojumiem un biedru naudām
2016.gadā - kopā 467 saraksti, kā arī 27 gada pārskati un to precizējumi un viena vēlēšanu
deklarācija.
Pārskata periodā pārbaužu rezultātā tika pieņemts lēmums (Nacionālās Vienotības
apvienība) par 2014.gadā pretlikumīgi izlietotā valsts budžeta finansējuma atmaksu valsts
budžetā 1 452,08 EUR apmērā. Savukārt, veicot ziedojumu, biedru un iestāšanās naudu
pārbaudes, Biroja amatpersonas pieņēma sešus lēmumus (No sirds Latvijai, Saskaņa, Vienoti
Latvijai) par 2014.gadā saņemtā pretlikumīgā finansējuma 28 086,94 EUR ieskaitīšanu valsts
budžetā. Pārbaužu rezultātā otrajā pusgadā pieņemti trīs lēmumi par pretlikumīgi pieņemto
ziedojumu atmaksāšanu valsts budžetā 11 820,38 EUR apmērā (Saskaņa, Partija Vienotība,
Zaļo un Zemnieku savienība).
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Birojā pieņemts viens lēmums par 2014.gada priekšvēlēšanu izdevumu apmēra
pārsnieguma atmaksāšanu valsts budžetā 41 779,42 EUR apmērā. Pamatojoties uz Korupcijas
novēršanas un apkarošanas biroja likuma 9.panta 1.punktu un Politisko organizāciju (partiju)
finansēšanas likuma 8.2 panta trešo daļu un 13.pantu, Birojs veica politiskās partijas
Vienotība 2014.gada 4.oktobra 12.Saeimas vēlēšanu ieņēmumu un izdevumu deklarācijā
norādīto darījumu pārbaudi. Pārbaudes rezultātā konstatēts, ka Vienotība pārsniegusi
priekšvēlēšanu izdevumu apmēru, kādu drīkstēja izlietot 2014.gada 4.oktobra 12.Saeimas
vēlēšanās. Ņemot vērā to, ka lēmums par soda piemērošanu ir stājies spēkā pēc tam, kad
pieņemts lēmums par valsts budžeta finansējuma piešķiršanu, Birojs pieņēma lēmumu par
valsts budžeta finansējuma izmaksas pārtraukšanu (Vienotība) no 2016.gada 15.oktobra
(35 417,47 EUR apmērā).
Valsts budžeta finansējums 2016.gadā izmaksāts sešām partijām (Latvijas Reģionu
Apvienība, Nacionālā apvienība Visu Latvijai!-Tēvzemei un Brīvībai/LNNK, No sirds
Latvijai, Vienotība, Saskaņa, Zaļo un Zemnieku savienība) kopā 576 980,25 EUR apmērā.
Pārskatā periodā partijas un to apvienības, kā arī fiziskā persona atbilstoši Biroja
pieņemtajiem lēmumiem ir atmaksājušas valsts budžetā pretlikumīgi saņemto finansējumu
kopā 2016.gadā 59 834,25 EUR un naudas sodus kopā 6 260,33 EUR apmērā.

5.

Biroja personālpolitika un iekšējā kontrole

Birojā 2016.gada 31.decembrī strādāja 124 darbinieki. Pārskata periodā darbā/dienestā
pieņemti 9 darbinieki, savukārt darba/dienesta tiesiskās attiecības ir izbeigtas ar
26 darbiniekiem. Amatu vietu aizpildījums pēc stāvokļa 2016.gada 31.decembrī atspoguļots
1.tabulā.
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1.tabula
Amatu vietu aizpildījums pēc stāvokļa 2016.gada 31.decembrī
N.p.k.

Amata

Aizpildītās

Vakantās amata

vietas

amata vietas

vietas

1.

Vadība

3

2

1

2.

Korupcijas apkarošanas joma

67

54

13

3.

Korupcijas novēršanas joma,

39

37

2

10

5

5

t.sk. politisko partiju
finansēšanas kontroles joma
4.

IT sistēmas, datu apstrāde un
analīze

5.

Juristi

9

7

2

6.

Biroja darba nodrošināšanas

14

12

2

joma
7.

Starptautiskā sadarbība

3

3

0

8.

Ziņojumu centrs

3

3

0

9.

Iekšējie auditori

2

1

1

150

124
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KOPĀ

Korupcijas novēršanas un pakarošanas biroja likumā tika veikti būtiski grozījumi (stājās
spēkā 2016.gada 5.aprīlī), kuru rezultātā notika Biroja amatpersonu statusa maiņa, proti,
notika pāreja no darba tiesiskajām uz valsts dienesta tiesiskajām attiecībām. Minētais
apstāklis rada pozitīvu priekšnoteikumu personāla rotācijas mehānisma iedibināšanai, ar
mērķi pilnveidot amatpersonas līdzšinējo profesionālo pieredzi Birojā citā nodaļā, tādejādi
sekmējot Biroja noteikto mērķu sasniegšanu un veiktu efektīvāku funkciju izpildi.
Birojs jaunu darbinieku atlases procedūras veido caurspīdīgas un atklātas, lai
nodrošinātu, ka dienestam iestādē tiek pieņemti piemērotākie kandidāti, taču, lai piesaistītu
profesionāļus ar lielu pieredzi, Birojs joprojām izmanto arī vervēšanas metodi. Lai
nodrošinātu personāla izaugsmes iespējas, tiek organizēti arī iekšējie konkursi. Tika
pilnveidoti Biroja iekšējie normatīvie akti, kas nosaka personāla atlases procedūru, proti,
2016.gada 1.septembrī tika pieņemta kārtība Nr. 1-4/4 „Pretendentu uz vakantajām amata
vietām atlase kārtība”.
Obligātās prasības pretendentiem dienestam Birojā noteiktas Korupcijas novēršanas un
apkarošanas biroja likumā. Personāla atlases procesā ir jānodrošina kandidātu atbilstības

30

izvērtēšana gan Korupcijas novēršanas un apkarošana biroja likumā noteiktajām obligātajām
prasībām, gan arī atbilstības likumā „Par valsts noslēpumu” noteiktajām prasībām, lai
amatpersona varētu saņemt speciālo atļauju pieejai valsts noslēpumam. Līdz ar to Biroja
pretendentu atlase ir laikietilpīgs un ilgstošs process. Tas sastāv no diviem etapiem –
pretendenta profesionālās atbilstības izvērtējuma (iegūtā izglītība, darba pieredze, pretendenta
spēja analizēt lielu informācijas apjomu, spēja pieņemt lēmumus, citas prasmes, iemaņas) un
personas izvērtējuma, lai amatpersona saņemtu speciālo atļauju pieejai valsts noslēpumam. Šo
izvērtējumu saskaņā ar likuma „Par valsts noslēpumu” 10.panta 3.punktā noteikto veic
Satversmes aizsardzības birojs. Salīdzinoši ilgā darbinieku atlases procedūra Birojā ir
uzskatāma par visai būtisku papildu apgrūtinājumu jaunu darbinieku piesaistē, jo ne visi
kandidāti ir gatavi gaidīt gandrīz pusgadu līdz reālai dienesta gaitu uzsākšanai. Turklāt pastāv
iespēja, ka pēc ilgstošā (apmēram trīs līdz četri mēneši) Satversmes aizsardzības biroja
izvērtējuma tiek atzīts, ka personai nav izsniedzama speciālā atļauja pieejai valsts
noslēpumam, līdz ar to Birojs jauno darbinieku ir gaidījis veltīgi un konkurss ar tikpat ilgstošu
pretendentu atlasi uz vakanto amatu sludināms atkārtoti.
Kopumā Birojā ir labi darba apstākļi un atbilstošs tehniskais nodrošinājums (mēbeles,
datortehnika, sakaru līdzekļi u.c.).
Birojā amatpersonām un darbiniekiem noteikts atbilstošs atalgojums, ievērojot Biroja
finanšu līdzekļus budžeta gada ietvaros. Biroja amatpersonām un darbiniekiem ir nodrošināta
veselības apdrošināšana, kā arī nelaimes gadījumu apdrošināšana darbiniekiem, kuri veic
izmeklēšanu un operatīvo darbību, kā arī pabalsti (atvaļinājuma pabalsts atkarībā no stāža
u.c.), kompensācijas un nodrošināta cita normatīvajos aktos paredzētā noteikto izdevumu
segšana. Par ikgadējās darbības un tā rezultātu novērtējumu Birojā strādājošie tiek prēmēti
līdz 75 procentiem no mēnešalgas, ja novērtējums ir "teicami";, līdz 65 procentiem no
mēnešalgas, ja novērtējums ir "ļoti labi";, līdz 55 procentiem no mēnešalgas, ja novērtējums ir
"labi".
Atkarībā no sasniegtajiem mērķiem un darba rezultātiem, un Biroja finanšu līdzekļu
apjoma, personāla motivēšanai regulāri tiek pārskatīts jautājums par iespēju piešķirt
normatīvajos aktos paredzētās prēmijas, piemaksas (par personisko darba ieguldījumu un
kvalitāti, speciālās piemaksas par darbu, kas saistīts ar īpašu risku, par papildus darbu, par
prombūtnē esoša darbinieka aizvietošanu vai vakanta amata (darba) pienākumu pildīšanu) un
naudas balvas. Par izcilu un ilggadēju darbu Biroja gadadienā Biroja amatpersonām un
darbiniekiem tiek pasniegti Goda diplomi.
Biroja amatpersonas tiek iesaistītas kopēju lēmumu pieņemšanā, piedaloties dažādās
darba grupās, komisijās, starpinstitūciju un ārvalstu institūciju darba grupās. Biroja
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amatpersonām tiek nodrošināti vērtīgi pieredzes apmaiņas braucieni pie ārvalstu kolēģiem, kā
arī dalība dažādu starpinstitūciju un ārvalstu institūciju darba grupās. Biroja amatpersonām
tiek nodrošināta iespēja celt savu profesionālo kvalifikāciju un iegūt papildu zināšanas,
apmeklējot lekcijas, seminārus un mācības, tajā skaitā valodas prasmju pilnveidošana un
attīstīšana, arī par Biroja līdzekļiem. ESF projekta ietvaros 2016.gadā tika piedāvāta iespēja
apmeklēt seminārus par šādām tēmām: izdegšanas sindroma novēršana darbā, stresa
menedžments, orientācija uz attīstību, konfliktu vadība, vadītprasme paaugstināta stresa
situācijās, saskarsmes psiholoģija korupcijas novēršanas un apkarošanas jomā strādājošiem.
Plānojot turpmāko nepieciešamo apmācību programmas izstrādi, tiek ņemts vērā arī
OECD Konvencijā par ārvalstu amatpersonu kukuļošanas apkarošanu starptautiskajos biznesa
darījumos noteiktais2 un pasākumu un uzdevumu plāns OECD rekomendāciju izpildei, lai
iegūtu zināšanas par vairākiem profesionāļiem nepieciešamajiem jautājumiem tostarp:
a) ar korupciju saistītu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un grāmatvedības
pārkāpumu novēršana, atklāšana;
b) paaugstināt informētību privātajā sektorā par ārvalstu amatpersonu kukuļošanu,
ieskaitot uzņēmēju asociācijas un tādus svarīgus sektorus kā mazos un vidējos
uzņēmumus un valsts uzņēmumus;3
c) veikt pasākumus, padziļinot pieaicināto revidentu izpratni par ārvalstu amatpersonu
kukuļošanu, tai skaitā nodrošinot apmācību par ārvalstu amatpersonu kukuļošanas
jautājumiem;
d) veikt pasākumus nodrošinot, ka ar ārvalstu amatpersonu kukuļošanu saistītie
grāmatvedības pārkāpumi tiek pilnībā izmeklēti un atbilstoši tiek uzsākta
kriminālvajāšana.
Ievērojot minēto, kā arī, lai izpildītu Organizētās noziedzības novēršanas un
apkarošanas plāna 2014.-2016.gadam (apstiprināts ar Ministru kabineta 2014.gada 5.jūnija
rīkojumu Nr.276), 2.5.punktā

noteikto uzdevumu – izvērtēt Biroja struktūrvienību, kas

nodarbojas ar analītisko darbu, darbību, nepieciešamības gadījumā nostiprinot esošo
kapacitāti vai izveidojot jaunas struktūrvienības, tika pieņemts lēmums veikt Birojā
strukturālas izmaiņas (Biroja struktūra redzama 6.attēlā), lai esošā Biroja budžeta ietvaros un
amata štata vietu ietvaros, izveidotu atsevišķu analītisko struktūrvienību. Lai stiprinātu Biroja
analītiskā darba kapacitāti nākamajā finanšu plānošanas periodā plānots lūgt piešķirt Birojam
2

OECD Konvencija par ārvalstu amatpersonu kukuļošanas apkarošanu starptautiskajos biznesa darījumos, pieejams:
http://m.likumi.lv/doc.php?id=265093
3
Saskaņā ar Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja likuma 7.panta pirmās daļas 8.punktu, viena no Biroja funkcijām ir
izstrādāt metodiku korupcijas apkarošanai privātajā sektorā.
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papildus finanšu līdzekļus analītiskā darba nodrošināšanai – esošo informācijas sistēmu
tehniskajam nodrošinājumam un programmnodrošinājuma iegādei.
Jaunizveidotajai Informācijas analīzes nodaļai ir šādas funkcijas :
1) nodrošināt Biroja darbības rezultātu un rezultatīvo rādītāju izstrādi, uzskaiti un
izpildes analīzi (tostarp apkopot informāciju par Biroja veiktajām resoriskajām pārbaudēm,
uzsāktiem kriminālprocesiem, administratīvo pārkāpumu lietvedībām un operatīvās darbības
rezultātiem, kā arī veikt datu analīzi administratīvo pārkāpumu lietu, operatīvo uzskaites lietu,
krimināllietu un resorisko pārbaužu ietvaros, lai Biroja kompetences ietvaros identificētu
noziedzīgus nodarījumus izdarījušās personas vai noziedzīgas grupas, to darbības raksturu un
bīstamību, kā arī, lai sagatavotu pārskatus par korupcijas attīstības tendencēm un atklātajiem
korupcijas gadījumiem). Minētās funkcijas nodrošināšanai nodaļai ir paredzētas tiesības
pieprasīt un saņemt no citām Biroja nodaļām un amatpersonām funkciju veikšanai
nepieciešamo informāciju, kā arī iepazīties ar operatīvās darbības pasākumu rezultātā iegūto
informāciju, ja tās saturs ir saistīts ar Informācijas analīzes nodaļas funkciju izpildi.
Informācijas analīzes nodaļas amatpersonām paredzētas Korupcijas novēršanas un
apkarošanas biroja likumā noteiktās tiesības atbilstoši veicamajiem uzdevumiem un
Operatīvās darbības likuma 24.panta trešajā daļā paredzētās tiesības iepazīties ar operatīvās
darbības pasākumu rezultātā iegūto informāciju;
2) sagatavot Biroja publiskos pārskatus un informatīvos ziņojumus par Biroja darbību,
tajā skaitā: sagatavot pārskatu par Biroja operatīvās darbības rezultātiem un to raksturojošiem
statistikas datiem; nodaļas kompetences ietvaros veikt informācijas apstrādi, kas nepieciešama
korupcijas novēršanas un apkarošanas stratēģijas un valsts programmas, kuru apstiprina
Ministru kabinets, sagatavošana; sagatavot ziņojumu par Biroja darbības rezultātiem;
3) sagatavot stratēģisko novērtējumu, kas raksturo korupcijas attīstības tendences,
identificē ilgtermiņa problēmas, noteikt korupcijas apkarošanas prioritātes gada un ilgākā
termiņa ietvaros, nozīmīgākos uzdevumus prioritāšu ietvaros un nepieciešamos resursus
uzdevumu izpildei;
4) sagatavot taktisko novērtējumu, kas raksturo aktuālo korupcijas stāvokli, nosakot
īstermiņa uzdevumus korupcijas apkarošanai, kā arī
5) veikt informācijas analīzi pēc citu Biroja struktūrvienību pieprasījuma, un
6) sagatavot priekšlikumus par papildus nepieciešamo valsts budžeta finansējumu
korupcijas novēršanas un apkarošanas prioritāro pasākumu īstenošanai.
Biroja amatpersonas un darbinieki darbojas vienotā hierarhiskā sistēmā, kur viens
darbinieks ir padots citam darbiniekam. Biroja amatpersonas un darbinieki darbojas savas
kompetences ietvaros un savus pienākumus pilda un īsteno patstāvīgi.
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Biroja priekšnieka vietnieki vērtē tiem pakļauto nodaļu vadītājus un sniedz
priekšlikumus viņu atalgojumu, piemaksu un apbalvojumu noteikšanai. Biroja nodaļu vadītāji
iesniedz tiešajam priekšniekam priekšlikumus par nodaļas struktūru un darba organizāciju,
darbinieku iecelšanu amatā un atbrīvošanu no amata, darbinieka pienākumu apjomu, darbības
rezultātiem, materiālo un morālo stimulēšanu, saukšanu pie disciplināratbildības, kā arī
darbinieka kvalifikācijas paaugstināšanu. Biroja personāla vadības funkciju izpildi un to
attīstību iestādē nodrošina Juridiskā nodaļa.

Priekšnieks

Priekšnieka vietnieks korupcijas
novēršanas jautājumos

Valsts amatpersonu
darbības kontroles nodaļa

Politisko organizāciju
finansēšanas kontroles
nodaļa

Galvenais
speciālists (iekšējais
auditors)

Sekretariāts

Priekšnieka vietnieks korupcijas
apkarošanas jautājumos

Operatīvo izstrāžu nodaļa

Juridiskā nodaļa
Izmeklēšanas nodaļa

Finanšu nodaļa
Politikas plānošanas
nodaļa

Operatīvo pasākumu
nodaļa
Iekšējās drošības
nodaļa
Informācijas analīzes
nodaļa

6.attēls.Biroja struktūra.
Birojā ir izstrādāts Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja iekšējā audita
stratēģiskais plāns 2016.-2020.gadam. Lai nodrošinātu visu Biroja procesu iekšējo kontroles
sistēmas novērtēšanu, ir izveidots detalizēts Biroja procesu saraksts un veikts procesu
novērtējums, kā arī laika posmā no 2016.-2020.gadam paredzēts aptvert visus Biroja
procesus.
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6.

Biroja stratēģijas izpilde

“Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja darbības stratēģija 2014.–2016.gadam” 2016.gada izpilde un sasniegtie rezultatīvie rādītāji
analizēti zemāk redzamajā 2.tabulā.
2.tabula
Mērķis

Samazinās
korupcijas
izplatības
līmenis
(personiskā
pieredze un
uztvere)

Rezultāts
Samazinās to
personu skaits, kas
pēc socioloģisko
aptauju datiem atzīst,
ka pēdējo 2 gadu
laikā, kārtojot kādas
lietas/ jautājumus/
problēmas valsts un
pašvaldību
institūcijās ir
izmantojuši kādus
neoficiālus
maksājumus virs 7
eiro.

2012
izpilde

11,5%

Skaidrojums, komentārs
2013
2014
2015
2016
izpilde
izpilde
izpilde
plāns

n/a

8,9%

7,1%

8%

2016
izpilde

7,1%

Mērķa sasniegšanu veicināja Biroja darbinieku
profesionalitāte un darbības rezultātu produktivitātes
pieaugums.
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Uzlabojas Korupcijas
kontroles rādītājs
(mēra apjomu, kādā
amatpersonām
piešķirtā vara tiek
izmantota personīgā
labuma gūšanai
(vērtējums 100
punktu sistēmā, kur
“100” vislabākais)4.

Uzlabojas Korupcijas
uztveres indekss
(vērtējums 100
punktu sistēmā, kur
“100” nozīmē
“korupcijas nav“)5.

4
5

62,68%

49

n/a

53

n/a

55

65%

65%

55

http://www.transparency.org/research/cpi/overview, “Bertelsmann Foundation SGI” mērījums
http://www.transparency.org/research/cpi/overview

56

71%

57

Mērķis sasniegts pateicoties Biroja darbinieku
profesionalitātei un darbības rezultātu produktivitātes
pieaugumam.

Mērķa
sasniegšanu
nodrošināja
Biroja
izstrādātajā valsts pretkorupcijas programmā
“Korupcijas
novēršanas
un
apkarošanas
pamatnostādnes
2015-2020.gadam”
ietverto
uzdevumu realizēšana.
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Mērķis

Rezultāts

Skaidrojums, komentārs
2012
izpilde

Mazinās
sabiedrības
tolerance pret
korupciju un
pieaug
iedzīvotāju
gatavība ziņot
par korupcijas
gadījumiem

Samazinās aptaujāto
skaits, kas
socioloģiskajās
aptaujās uz
jautājumu „Neesmu
gatavs ziņot par
korupcijas
gadījumiem vispār”
atbild apstiprinoši.
Samazinās aptaujāto
skaits, kas atzinuši
gatavību izmantot
kukuļus jautājumu
risināšanai valsts un
pašvaldības
institūcijās.

42,1%

34,7%

2013
izpilde

n/a

n/a

2014
izpilde

37,4%

29,5%

2015
izpilde

32,8%

22,2%

2016
plāns

36%

28%

2016
izpilde

33,4%

23%

Mērķa sasniegšanu nodrošināja veiksmīgas
sociālās kampaņas, izglītojošie pasākumi
(semināri) un Biroja rīkotās Informatīvās dienas
valsts reģionos, kurās sabiedrība tika izglītota
par korupcijas negatīvajām sekām un iespējām
ziņot par korupcijas gadījumiem.

Mērķis sasniegts, jo Biroja izglītojošās un
informējošās darbības rezultātā sabiedrībā ir
palielinājusies pārliecība par to, ka koruptīvs
nodarījums tiks atklāts, kļuvusi lielāka izpratne
par to, ka valsts un pašvaldību institūcijās
strādājošajiem savi amata pienākumi ir jāveic,
negaidot un nesaņemot papildus labumus.
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Mērķis

Rezultāts

Skaidrojums, komentārs
2012
izpilde

Nodrošināts
likumība
politisko
partiju
finansiālajā
darbībā un tās
uzraudzības
efektivitāte

Pieaug to sabiedrības
pārstāvju skaits, kas
uzskata, ka politisko
partiju darbība ir
caurspīdīga un to
uzraudzība ir
efektīva.
Samazinās to partiju
un partiju apvienību
skaita īpatsvars, kuru
iesniegto gada
pārskatu un vēlēšanu
ieņēmumu un
izdevumu deklarāciju
pārbaužu rezultātā ir
konstatēti
administratīvie
pārkāpumi.

n/a

30%

2013
izpilde

15%

11%

2014
izpilde

16,7%

29%

2015
izpilde

17 %

19%

2016
plāns

23%

10%

2016
izpilde

10,4%

13,8%

2016.gada rādītājus var izskaidrot ar to, ka
2016.gads ir starpvēlēšanu gads jeb gads, kurā
nenotiek priekšvēlēšanu aģitācija vai citas partiju
aktivitātes, līdz ar to nav arī izteiktu Biroja aktivitāšu
partiju finanšu kontroles jomā, un tāpēc iestādes
komunikācija ar sabiedrību šajā periodā nav bijusi tik
aktīva.

Samazinājums veidojas, jo politiskās partijas
kļuvušas disciplinētākas un atbildīgāk attiecas pret
normatīvajos aktos noteikto ierobežojumu ievērošanu.
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Nodrošināts augsts
Biroja pieņemto
lēmumu īpatsvars
saistībā ar
administratīvajiem
pārkāpumiem un
pretlikumīgu finanšu
līdzekļu atmaksu, kas
nav atcelti un ir
stājušies spēkā.
Mērķis

Nodrošināta
biroja
pieņemto
lēmumu
likumība un
pamatotība

100%

100%

Rezultāts

Nodrošināts augsts
Biroja pieņemto
lēmumu īpatsvars
saistībā ar
administratīvajiem
pārkāpumiem
korupcijas
novēršanas jomā, kas
nav atcelti un ir
stājušies spēkā.

100%

100%

100%

100%

Mērķa
sasniegšanu
nodrošināja
lēmumu
sagatavotāju profesionalitāte, kā arī uzkrātā pieredze,
pildot attiecīgos amata pienākumus un funkcijas.

Skaidrojums, komentārs
2012
izpilde

2013
izpilde

2014
izpilde

2015
izpilde

2016
plāns

2016
izpilde

n/a

97%

98%

100%

95%

99,5%

Mērķa
sasniegšanu
nodrošināja
Valsts
amatpersonu darbības kontroles nodaļas darbinieku
profesionalitāte un uzkrātā profesionālā pieredze.
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Nodrošināts augsts
notiesāto personu vai
tādu personu, kas
atzinušas savu vainu
prokuratūras
iestādēs, īpatsvars
Biroja izmeklētajās
krimināllietās
(personas nav
attaisnotas).
Mērķis

89%

Rezultāts

Realizējot zināšanu
pārbaudes testus
izglītošanas
pasākumos, pieaug to
valsts amatpersonu
skaits, kas labi
pārzina
pretkorupcijas
prasības

95 %

n/a

88%

94 %

Mērķa sasniegšanu nodrošināja Izmeklēšanas
nodaļas darbinieku profesionalitāte un uzkrātā
profesionālā pieredze.

Skaidrojums, komentārs
2012
izpilde

Paaugstinās
valsts
amatpersonu
zināšanu
līmenis par
pretkorupcijas
prasībām

100%

n/a

2013
izpilde

n/a

2014
izpilde

79%

2015
izpilde

86%

2016
plāns

+10%

2016
izpilde

84%

Neskatoties uz to, ka nav sasniegts plānotais
pieaugums, mērķis uzskatāms par sasniegtu, jo mērķa
sasniegšanai ir izstrādāti kvalitatīvi izglītojošie materiāli
un valsts amatpersonu apmācības veic Biroja darbinieki
ar
augstu kompetences līmeni normatīvo aktu
piemērošanas skaidrošanā, vadot lekcijas.
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7.

Biroja budžeta līdzekļu izlietojums

Birojam 2016.gadā piešķirtais valsts budžeta finansējums bija 4 932 713

EUR,

papildus tam Birojs piesaistīja ārvalstu finanšu palīdzību 6 297 EUR apmērā. 2016.gada
pirmajā pusgada faktiski tika izlietoti 1 965 548 EUR, otrajā pusgadā faktiski tika izlietoti 2
713 451 EUR.

Nr.p.k.

Finansiālie rādītāji

Iepriekšējā gadā
(faktiskā izpilde)

Pārskata gadā uz 31.12.2016.
apstiprināts
likumā

faktiskā
izpilde

1.

Finanšu resursi izdevumu
segšanai (kopā)

5 200 120

4 939 010

4 939 010

1.1.

dotācijas

4 962 552

4 932 713

4 932 713

1.2.

maksas pakalpojumi un citi
pašu ieņēmumi

0

0

0

1.3.

ārvalstu finanšu palīdzība

237 568

6 297

6 297

1.4.

ziedojumi un dāvinājumi

0

0

0

2.

Izdevumi (kopā)

4 893 021

4 942 904

4 678 999

2.1.

uzturēšanas izdevumi (kopā)

4 831 860

4 539 236

4 372 730

2.1.1.

kārtējie izdevumi

4 083 271

3 911 532

3 787 969

2.1.2.

procentu izdevumi

0

0

0

2.1.3.

subsīdijas, dotācijas un
sociālie pabalsti

612 398

613 625

576 980

2.1.4.

kārtējie maksājumi Eiropas
Kopienas budžetā un
starptautiskā sadarbība

7 711

7 782

7 781

2.1.5.

uzturēšanas izdevumu
transferti

0

0

0

2.2.

izdevumi
kapitālieguldījumiem

61 061

403 668

306 269
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8.
1.

Biroja darbības prioritātes 2017.gadam

Birojs 2017.gadā turpinās nodrošināt Korupcijas novēršanas un apkarošanas

pamatnostādnēs 2015.-2020.gadam iekļauto uzdevumu un starptautisko organizāciju sniegto
rekomendāciju izpildi.
2.

Lai mazinātu interešu konfliktu un prettiesiskas rīcības ar publiskas personas mantu

un finanšu līdzekļiem iespējamību, kā arī lai izskaustu koruptīvus noziedzīgus nodarījumus
publiskas personas institūcijās, tai skaitā tiesu varas institūcijās, un nodrošinātu efektīvu
politisko organizāciju (partiju) un to apvienību finansēšanas kontroli, Birojs realizēs likumā
noteiktās funkcijas korupcijas novēršanā, apkarošanā un politisko organizāciju (partiju)
finansēšanas kontrolē, fokusējot savu darbību šādos prioritārajos virzienos:
a)

uz publiskas personas institūcijām, īpaši pašvaldībām un publiskas personas

kapitālsabiedrībām, kas sniedz publiskos pakalpojumus vai realizē apjomīgus preču un
pakalpojumu iepirkumus, vai ir iesaistītas Eiropas Savienības fondu apguvē, īpaši
būvniecības, transporta, veselības aprūpes, IT tehnoloģiju, un citās augstam korupcijas riskam
pakļautajās jomās;
b)

uz tiesu varas un tiesu varai piederīgajām institūcijām;

c)

uz politisko organizāciju (partiju) un to apvienību darbību, nolūkā identificēt un

izskaust prettiesisku starpnieku izmantošanu ziedojumiem partijām un atklāt partiju nelegālos
finansēšanas avotus (“melnās kases”) .
3.

Turpinās darbu pie politisko organizāciju (partiju) un to apvienību finansēšanas

noteikumu pilnveidošanas, strādājot pie grozījumiem normatīvajos aktos, cita starpā
precizējot ziedošanas kārtību partijām, lai mazinātu starpniecības iespējas un noteiktu
ziedotājiem ierobežojumu gada ietvarā ziedot noteiktu procentuālu lielumu no saviem
deklarētajiem gada ienākumiem.
4.

Birojs turpinās stiprināt korupcijas apkarošanas funkcijas veicēju kapacitāti,

nodrošinot darbinieku kvalifikācijas celšanu sarežģītu finanšu darījumu un ārvalstu
amatpersonu kukuļošanas izmeklēšanā, kā arī turpinās risināt jautājumu par Biroja
amatpersonu atlīdzības un sociālo garantiju uzlabošanu, lai nodrošinātu

konkurētspējīgu

atalgojumu un novērstu kadru aizplūšanu uz citām tiesībsargājošajām iestādēm un privāto
sektoru.
Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja
priekšnieka p.i.
23.02.2017.
J.Rutkovska, 67356191, jelena.rutkovska@knab.gov.lv
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