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BIEŽĀK UZDOTIE JAUTĀJUMI
KNAB aicina ikvienu
iedzīvotāju un valsts
pārvaldes vai pašvaldības
darbinieku ziņot par
darbībām vai aizdomīgiem
darījumiem, no kuriem
amatpersonas gūst
nepelnītu labumu!

Vai es varu sniegt informāciju par pretlikumīgu
rīcību, ja man nav dokumentālu pierādījumu?
Jā. Jūs varat iesniegt Jūsu rīcībā esošo informāciju, KNAB
izvērtēs iespējas un metodes pierādījumu iegūšanai.

Korupcijas novēršanas
un apkarošanas birojs
cīnās pret korupciju ar likuma
spēku, bet bez sabiedrības atbalsta
šī cīņa ir neiespējama.

Sadarbojoties ar KNAB,

Vidzemes tirgus
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Korupcijas novēršanas
un apkarošanas birojs
Brīvības iela 104 k-2,
Rīga, LV-1001
Tālrunis: 67356161
Fakss: 67331150
Bezmaksas uzticības tālrunis:

80002070

E-pasts: knab@knab.gov.lv

www.knab.gov.lv

iespējams:
u izvēlēties veidu, kā ziņot (sūtot vēstuli pa pastu, faksu, e-pastu,
piezvanot, ierodoties personīgi),
u palikt anonīmam,
u iesniegt dokumentu kopijas vai citus pierādījumus,
u konsultēties, lai uzzinātu kā rīkoties, saskaroties ar korupcijas
gadījumiem,
u organizēt apmācību seminārus amatpersonām un saņemt
skaidrojumu par korupcijas novēršanas prasību ievērošanu.
Aizliegts:
u līdzdarboties noziegumos,
u dot un pieņemt kukuļus,
u slēpt informāciju vai neziņot par nozieguma izdarīšanu,
u sniegt nepatiesu informāciju, apmelot.
„Viss, kas nepieciešams ļaunuma uzvarai ir tas, ka labie cilvēki
nedara neko.”
/īru valstsvīrs Edmunds Bērks/

KNAB pateicas visiem,
kas palīdz noziegumu atklāšanā!

Vai varu sniegt informāciju anonīmi?
Jā. KNAB izskata arī anonīmus iesniegumus. Tomēr jāņem
vērā, ka anonīms iesniedzējs nevar saņemt informāciju par
pārbaudes rezultātiem, kā arī tam nevar pajautāt būtisku
papildinformāciju.

Vai mana sniegtā informācija un personas dati tiks
aizsargāti pārbaudes laikā?
Jā. Par visas informācijas aizsardzību un neizpaušanu
KNAB darbinieki atbild likumā noteiktajā kārtībā.
Informācijas sniedzēja dati netiek izpausti trešajām
personām, tai skaitā tām personām, par kurām tiek
sniegta informācija.

Vai ziņot KNAB ir sarežģīti un laikietilpīgi?
Nē. Informācijas iesniegšana ir vienkārša. KNAB speciālisti
vienmēr laipni izskaidros, kā rīkoties.

Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs

KORUPCIJA
dienesta stāvokļa izmantošana savtīgos nolūkos, lai gūtu nepelnītu
labumu.

Kriminālatbildība draud
l

l

l

valsts amatpersonām par
u kukuļņemšanu,
u kukuļa pieprasīšanu,
u dienesta stāvokļa ļaunprātīgu izmantošanu,
citiem valsts un pašvaldību iestādēs strādājošajiem
(piem. ārstiem, skolotājiem, pašvaldību darbiniekiem)
- par prettiesisku labumu pieņemšanu vai pieprasīšanu,
ikvienam iedzīvotājam par
u kukuļdošanu,
u starpniecību kukuļošanā.

KUKULIS
materiālas vērtības, mantiska vai citāda rakstura labums,
kas domāts, lai amatpersona rīkotos kukuļdevēja vai kukuļa
piedāvātāja interesēs.
Par kukuli var tikt uzskatīts jebkurš labums neatkarīgi no tā
vērtības, piemēram, nauda, dāvanu kartes, preces, apmaksāts
ceļojums vai pakalpojums.

INTEREŠU KONFLIKTS
situācija, kad valsts amatpersona, pildot amata pienākumus, pieņem
lēmumu, kas ietekmē viņas pašas, radinieku vai darījumu partneru
personiskās vai mantiskās intereses.

Administratīvā atbildība draud

POLITISKO PARTIJU
FINANSĒŠANAS NOTEIKUMI
vairo partiju darbības atklātumu, likumību un demokrātiju,
ierobežo partijas atkarību no finansiāli ietekmīgām personām.

Politiskajai partijai aizliegti
u

valsts amatpersonām par
u lēmumu pieņemšanu savās vai radinieku interesēs,
u amata savienošanas ierobežojumu pārkāpšanu,
u neatļautu ienākumu gūšanu,
u neatļautu dāvanu pieņemšanu.

u
u
u
u
u
u

Civiltiesiskā atbildība

Valsts amatpersonām, kuras, pārkāpjot tām noteiktos ierobežojumus,
prettiesiski guvušas ienākumus var uzlikt par pienākumu šos
ienākumus atmaksāt valstij.

DĀVANA
jebkurš mantisks vai citāda veida labums, izņemot ziedus, suvenīrus,
reprezentācijas preces un grāmatas.
Pildot amata pienākumus, amatpersona nedrīkst pieņemt nekādas
dāvanas!

anonīmi dāvinājumi (ziedojumi),
juridisku personu ziedojumi,
ziedojumi, izmantojot starpnieku,
ziedojumi, kas pārsniedz 100 minimālās mēnešalgas gadā,
ārvalstu juridisku un fizisku personu ziedojumi,
ziedojumi no ienākumiem, kas gūti pirms vairāk kā 3 gadiem,
ziedojumi no citu personu dāvinājumiem vai aizdevumiem.

Administratīvā atbildība draud
l
l
l

politiskajām partijām par finansēšanas noteikumu neievērošanu,
plašsaziņas līdzekļiem par priekšvēlēšanu aģitācijas
ierobežojumu neievērošanu,
ikvienai personai par partiju nelikumīgu finansēšanu, par
starpniecību vai starpnieka izmantošanu.

ĒTIKAS PRINCIPI
Rīkoties ētiski ir valsts amatpersonas profesionālais pienākums.
Tas nozīmē:
u ievērot likumus,
u strādāt godprātīgi, atbildīgi un neatkarīgi,
u izmantot uzticēto varu tikai sabiedrības interesēs,
u atteikties no amata pienākumu veikšanas gadījumos,
kad varētu tikt apšaubīta amatpersonas objektivitāte un
neitralitāte.

Kā rīkoties, ja Jums pieprasa kukuli?

Nerīkojieties prettiesiski!
Gan kukuļa pieprasīšana, gan došana ir krimināli sodāmas
darbības. Par šādām situācijām pēc iespējas ātrāk ir jāziņo
KNAB.
Personu, kas devusi kukuli, var atbrīvot no kriminālatbildības,
ja tā pēc kukuļa došanas labprātīgi paziņo par notikušo.

PRIEKŠVĒLĒŠANU AĢITĀCIJA
politiskās partijas vai deputāta kandidāta reklamēšana, ja tā satur
tiešu vai netiešu aicinājumu balsot par vai pret.

Plašāka informācija,
aktualitātes,
skaidrojumi,
iespēja uzdot jautājumus –
KNAB mājaslapā internetā –

www.knab.gov.lv
B izmeklētajās lietās,
Dati no tiesu spriedumiem KNA
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