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Ievads
Saskaņā ar Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja likumu Ministru
kabinetā un Saeimā tiek iesniegts informatīvais ziņojums par Korupcijas
novēršanas un apkarošanas biroja darbību laika periodā no 2007.gada 1.janvāra
līdz 30.jūnijam.
Pārskata periodā Birojs uzsācis 23 kriminālprocesus par noziedzīgiem
nodarījumiem valsts institūciju dienestā. Prokuratūrai kriminālvajāšanas
uzsākšanai nosūtīti 10 kriminālprocesi kopumā pret 20 personām, izbeigti 7
kriminālprocesi.
Biroja izmeklētie procesi liecina, ka vēl arvien nopietnas korupcijas
problēmas ir iekšlietu un tiesību aizsardzības sistēmā, kur par spīti tam, ka šo
institūciju pienākums ir aizsargāt personu un valsts tiesības un likumīgās
intereses, strādā atsevišķi darbinieki, kas paši izdara noziedzīgus nodarījumus.
Kopumā 2007.gada pirmajā pusgadā par koruptīviem pārkāpumiem
aizdomās turētā statuss tika piemērots 14 dažādu policijas iestāžu darbiniekiem.
Lielākā daļa no viņiem ir kļuvuši par kukuļņēmējiem, solot neveikt kādas
darbības kukuļdevēja interesēs, piemēram, neuzlikt sodu, atteikties uzsākt
kriminālprocesu vai ignorēt lietiskos pierādījumus. Divos mēnešos – janvārī un
maijā, par kukuļošanu tika aizturēti pat pieci Valsts policijas darbinieki, turklāt
vienas aizturēšanas laikā policisti nepakļāvās Biroja darbinieka likumīgajām
prasībām un uzbruka viņam, draudot pielietot šaujamieroci.
Pirmo reizi par kukuļa izspiešanu un kukuļņemšanu tika aizturēts arī
cietuma priekšnieka vietnieks.
Uzticību tiesu varai nopietni iedragā arī atklātie pārkāpumi zemesgrāmatu
tiesnešu darbā. Birojs savācis pietiekamus pierādījumus kriminālvajāšanas
uzsākšanai par sevišķi smaga nozieguma izdarīšanu – 31 kukuļa pieņemšanas
gadījumu, ko izdarījusi Daugavpils Zemesgrāmatu nodaļas priekšniece,
ļaunprātīgi izmantojot savu dienesta stāvokli kukuļdevēju interesēs.
Pārskata periodā par valsts amatpersonām noteikto ierobežojumu
neievērošanu pie administratīvās atbildības sauktas 39 personas, kopumā
piemērojot Ls 3 206 lielu sodu, savukārt 10 personām izteikts mutvārdu
aizrādījums, 21 personai lūgts atlīdzināt valstij nodarītos zaudējumus Ls 65
567,42 apmērā, 15 personas labprātīgi atlīdzinājušas valstij nodarītos
zaudējumus Ls 8 089,38 apmērā. Atskaites periodā Valsts ieņēmumu dienests
pēc Biroja ierosinājuma uzsācis iedzīvotāju ienākuma nodokļa auditu 11
personām un, pamatojoties uz veikto auditu rezultātiem, pieņēmis lēmumus par
papildus nodokļu aprēķināšanu un soda naudas uzlikšanu vairākām personām
par kopējo summu Ls 192 416,15.
Kontrolējot valsts amatpersonu darbību, vēl ar vien tiek atklāti daudzi
gadījumi, kad amatpersonas ir pārkāpušas likuma „Par interešu konflikta
novēršanu valsts amatpersonu darbībā” prasības, pieņemot lēmumus, kas skar
viņu pašu vai radinieku personiskās vai mantiskās intereses. Visbiežāk
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dokumentāli tiek fiksēti amatpersonu lēmumi par savu radinieku, tai skaitā
laulāto, pieņemšanu darbā un atalgošanu, līdzdalību lēmumu pieņemšanā par
darba samaksas noteikšanu pašiem sev, uzraudzības un kontroles funkciju
īstenošanu sev pilnīgi vai daļēji piederošos uzņēmumos.
Nozīmīga problēma ir neatļauta valsts amatpersonas amata savienošana ar
citiem ieņemamajiem amatiem, nesaņemot attiecīgās valsts vai pašvaldības
iestādes vadītāja vai viņa pilnvarotas personas rakstveida atļauju kā to prasa
likums. Viena persona tādējādi ir savienojusi pamatdarbu pat ar vēl sešiem
citiem amatiem.
Politisko partiju finanšu darbības kontroles jomā par Politisko
organizāciju (partiju) finansēšanas likuma normu pārkāpumiem sastādīts 31
administratīvo pārkāpumu protokols un Politisko organizāciju finansēšanas
kontroles nodaļa pieņēmusi 16 lēmumus par administratīvo sodu piemērošanu
politiskajām partijām, uzliekot naudas sodus Ls 13 925 apmērā. No tiem
2007.gada pirmajā pusgadā Valsts kasē nomaksāti Ls 1 700. Tāpat tika pieņemti
4 lēmumi par pretlikumīgu ziedojumu un finansējuma atmaksu kopumā Ls
6 269,37. Šobrīd politiskās partijas Valsts kasē atmaksājušas Ls 5 481,53.
Veicinot diskusiju par politisko partiju finansēšanas un kontroles
turpmāko politiku valstī, 17. aprīlī notika diskusija „Kompleksa pieeja
politisko partiju finansēšanā un kontrolē”, kuras laikā augsta līmeņa
speciālisti – Saeimas deputāti, citu politisko spēku pārstāvji, zinātnieki, ārvalstu
eksperti, uzraugošo institūciju amatpersonas un žurnālisti apsprieda Latvijai
piemērotāko partiju finansēšanas un kontroles modeli, lai nodrošinātu partiju
finansiālās darbības atklātumu, likumību un atbilstību parlamentārās
demokrātijas sistēmai.
Korupcijas novēršanas jomā īpaša uzmanība tika pievērsta jautājumam
par Latvijai piemērotāko lobēšanas tiesisko regulējumu. Izstrādātais koncepcijas
projekts tika nodots izskatīšanai Valsts sekretāru sanāksmē un apspriests gan ar
nevalstiskajām organizācijām, dažādos uzņēmēju un juristu forumos.
Atskaites periodā Biroja pārstāvji piedalījušies un organizējuši 23
informatīvos seminārus valsts un pašvaldību amatpersonām, skaidrojot likuma
„Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” normas, valsts
amatpersonu profesionālās ētikas prasības un rekomendējot institūcijām
nostiprināt iekšējos pretkorupcijas pasākumus, kopumā aptverot aptuveni 1 075
valsts amatpersonu lielu auditoriju. Izplatot „Publiskās ētikas materiālu
krājumu”, tika organizētas vienas dienas apmācības visām valsts un pašvaldību
institūcijām, kopumā aptverot tik lielu speciālistu auditoriju, kas vēl nekad līdz
šim nebija izdevies.
Šajā laikā Birojs ir īpašu vērību pievērsis sabiedrības informēšanai un
valsts amatpersonu izglītošanai par korupcijas negatīvajām sekām un nodarīto
kaitējumu demokrātiskai valsts pārvaldei kopumā. Ir īstenota pirmā
pretkorupcijas sociālās reklāmas kampaņa, kuras sauklis „Korupcija ir varas
prostitūcija” provokatīvā un izaicinošā formā aicina sabiedrības locekļus veidot
negatīvu attieksmi pret šo noziedzīgo un morāli degradējošo sociālo parādību.

5

Biroja Ziņojumu centrā ir pieņemts 101 apmeklētājs un 813 reizes
saņemta informācija pa bezmaksas tālruni (8002070). Biroja lietvedībā saņemti
un reģistrēti 6 452 dokumenti, no tiem 96 juridisku personu iesniegumi, 533
fizisku personu iesniegumi par iespējams koruptīvu valsts amatpersonu rīcību.
Birojs nosūtījis 6 834 dokumentus valsts un pašvaldību iestādēm, fiziskām un
juridiskām personām, sniedzis 31 atzinumu par dažādiem tiesību aktu
projektiem.
Aizvadītā pusgada beigās – 2007.gada 30.jūnijā Birojā strādāja 140
darbinieki un bija 23 vakantas amata vietas.
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1. Funkciju izpilde korupcijas novēršanā
1.1. Likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts
amatpersonu darbībā” izpildes kontrole
Pārskata periodā no 2007.gada 1.janvāra līdz 30.jūnijam Biroja Valsts
amatpersonu darbības kontroles nodaļa izvērtēšanai saņēmusi 317 iesniegumus
un sūdzības par valsts amatpersonu iespējamiem likuma „Par interešu konflikta
novēršanu valsts amatpersonu darbībā” normu un citos normatīvajos aktos valsts
amatpersonām noteikto papildu ierobežojumu ievērošanas pārkāpumiem.
Sagatavojot atbildes uz 345 iesniegumiem un sūdzībām, veiktas 72 pārbaudes
dažādās valsts un pašvaldību institūcijās.
Izskatot iedzīvotāju iesniegumus un sūdzības par valsts amatpersonu
iespējamo darbību interešu konflikta situācijā, vienlaicīgi pārbaudītas arī šo
valsts amatpersonu deklarācijas. Veicot minētās pārbaudes, no Valsts ieņēmumu
dienesta (turpmāk tekstā – VID) (kā arī izmantojot VID valsts amatpersonu
deklarāciju datu bāzi „VADIS”) pieprasītas 1066 valsts amatpersonu
deklarācijas un pārbaudītas 414 amatpersonas, kopumā izvērtējot 1049 valsts
amatpersonu deklarācijās norādītās ziņas.
Par likumā „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā”
valsts amatpersonām noteikto ierobežojumu neievērošanu ir uzsāktas 63
administratīvās pārbaudes lietas. Pie administratīvās atbildības sauktas 39 valsts
amatpersonas, kopumā piemērojot naudas sodu Ls 3 206 apmērā, 9 valsts
amatpersonas, kurām kopējā naudas soda summa ir Ls 745, Biroja pieņemto
lēmumu ir pārsūdzējušas, savukārt 10 valsts amatpersonām saskaņā ar Latvijas
Administratīvo pārkāpumu kodeksa 21.pantu (Iespēja atbrīvot no
administratīvās atbildības maznozīmīga pārkāpuma gadījumā) izteikts mutvārdu
aizrādījums.
Valsts amatpersonas galvenokārt administratīvi sodītas par likuma „Par
interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 11.panta pirmās daļas
noteikumu neievērošanu, kas nosaka, ka valsts amatpersonai ir aizliegts, pildot
valsts amatpersonas pienākumus, sagatavot vai izdot administratīvos aktus, veikt
uzraudzības, kontroles, izziņas vai sodīšanas funkcijas, slēgt līgumus vai veikt
citas darbības, kurās šī valsts amatpersona, tās radinieki vai darījumu partneri ir
personiski vai mantiski ieinteresēti.
Pārskata periodā īpaši daudz ir konstatēti pārkāpumi, kas ir bijuši saistīti
ar tādu valsts amatpersonas pienākumu pildīšanu, kuros viņu radinieki vai
laulātie ir bijuši personiski vai mantiski ieinteresēti.
Tipiskākie piemēri ir piedalīšanās balsojumā, balsojot „par” lēmuma
pieņemšanu, saskaņā ar kuru šai amatpersonai, piemēram, nomā tiek piešķirts
pašvaldības īpašumā esošs zemes gabals vai arī līdzdalība lemjot par atalgojuma
noteikšanu sev vai saviem radiniekiem; darba līgumu slēgšana ar savu dēlu,
meitu vai laulāto vai arī aktu par šo radinieku darba izpildi parakstīšana.

7

Ir atklāti gadījumi, kad, pildot valsts amatpersonas pienākumus, tiek
veiktas pārbaudes tādās komercsabiedrībās, kurās valsts amatpersonai un viņa
radiniekam pieder kapitāldaļas vai tiek slēgti saimnieciskās darbības līgumi un
parakstīti rēķini par apmaksas veikšanu uzņēmumam, kuras 100% daļu īpašnieks
ir šī pati amatpersona.
Kādas pašvaldības institūcijas vadītājs vienlaicīgi bija pārkāpis 6 likumā
noteiktos ierobežojumus, slēdzot līgumu ar sev piederošu komercsabiedrību,
pārkāpjot amatu savienošanas un ienākumu gūšanas ierobežojumus, nav
ievērojis aizliegumu būt par pašvaldības pārstāvi lietā, kurā pats bijis personiski
un mantiski ieinteresēts, kā arī nav ziņojis augstākstāvošai amatpersonai par
savu atrašanos interešu konflikta situācijā.
Bieži konstatēts pārkāpums ir speciālo valsts amatpersonas amata
savienošanas ierobežojumu pārkāpšana un noteikto ienākumu gūšanas
ierobežojumu neievērošana, kas noteikti likuma „Par interešu konflikta
novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 7. un 9.pantā. Valsts amatpersonas bieži
neņem vērā to, ka valsts amatpersonas amata savienošanai ar citu amatu
nepieciešams saņemt arī attiecīgās valsts vai pašvaldības iestādes vadītāja vai
viņa pilnvarotas personas rakstveida atļauju.
Konstatēts, ka viena augsta līmeņa amatpersona neatļauti tika savienojusi
amata pienākumu pildīšanu ar vēl 6 citiem amatiem.
Vienā gadījumā ir konstatēts, ka valsts amatpersona, beidzot pildīt
inspektora darba pienākumus valsts dienestā, nav ievērojusi divu gadu
aizliegumu un ir ieņēmusi amatu tādā komercsabiedrībā, attiecībā uz kuru šī
valsts amatpersona, pildot pienākumus, ir veikusi uzraudzības un kontroles
funkcijas.
Saskaņā ar likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu
darbībā” 30.pantu par šī likuma pārkāpumiem ir paredzēta arī civiltiesiskā
atbildība. Tas nozīmē, ka ienākumi un mantiskie labumi, kas gūti, pārkāpjot šajā
likumā noteiktos ierobežojumus, vai proporcionāls to pieaugums ir piekritīgi
valstij, prezumējot, ka, pārkāpjot valsts noteiktos ierobežojumus un prettiesiski
gūstot ienākumus vai mantiskos labumus, valsts amatpersona ir nodarījusi tādu
kaitējumu valsts pārvaldības kārtībai, kas ir novērtējams mantiskā izteiksmē un
ir proporcionāls aizliegtā veidā gūtu ienākumu, mantisko labumu un īpašuma vai
mantas pieauguma vērtībai. 2007.gada pirmajā pusgadā 21 valsts amatpersonai
lūgts atlīdzināt valstij nodarītos zaudējumus Ls 65 567,42 apmērā. Pārskata
periodā 15 valsts amatpersonas labprātīgi atlīdzinājušas valstij nodarītos
zaudējumus Ls 8 089,38 apmērā. Šī paša likuma 30.panta trešajā daļā ir noteikts,
ka, ja valsts amatpersona labprātīgi neatlīdzina valstij nodarītos zaudējumus,
Birojam ir pienākums veikt nepieciešamās darbības, lai Civilprocesa likuma
noteiktajā kārtībā prasītu atlīdzināt nodarītos zaudējumus.
3 gadījumos izbeigta lietvedība administratīvo pārkāpumu lietā saskaņā ar
Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 275.panta pirmās daļas 2.punktu.
Administratīvais pārkāpums valsts amatpersonu darbībā saistībā ar likumā
noteikto ierobežojumu un aizliegumu pārkāpumiem konstatēts vēl 25 gadījumos,
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taču, ņemot vērā to, ka no administratīvā pārkāpuma izdarīšanas brīža bija
pagājis Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 37.pantā noteiktais
administratīvā soda uzlikšanas termiņš, lietvedību administratīvā pārkāpuma
lietā saskaņā ar šā kodeksa 239.panta 7.punktu nevarēja uzsākt.
Par nepatiesu ziņu norādīšanu valsts amatpersonu deklarācijās 14
gadījumos informācija nosūtīta VID, lai tas, savas kompetences ietvaros, šīs
valsts amatpersonas sauktu pie administratīvās vai kriminālatbildības.
Pārbaudot valsts amatpersonu ienākumu atbilstību izdevumiem,
konstatēts, ka 12 gadījumos valsts amatpersonu un viņu radinieku ienākumi,
iespējams, nav bijuši atbilstoši viņu izdevumiem, tāpēc pārbaudes materiāli par
12 personām nosūtīti VID šo personu ienākumu likumības pārbaudei saskaņā ar
likuma „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” 22.pantu. Atskaites periodā VID pēc
Biroja ierosinājuma uzsācis iedzīvotāju ienākuma nodokļa auditu 11 personām
un, pamatojoties uz veikto auditu rezultātiem, pieņēmis lēmumus par papildus
nodokļu aprēķināšanu un soda naudas uzlikšanu 12 personām par kopējo summu
Ls 192 416,15 apmērā. Veicot vienas valsts amatpersonas ienākumu pārbaudi, ir
radušās aizdomas par īpaši lielu nesakritību starp šīs valsts amatpersonas laulātā
ienākumiem un izdevumiem, ko apstiprinājuši arī VID audita rezultāti, kas
pārskata periodā pieņēma lēmumu par vairāk nekā Ls 70 000 liela nodokļu
uzrēķina un tikpat liela naudas soda piemērošanu šai personai. Sešām personām
VID atteicies uzsākt iedzīvotāju ienākuma nodokļa auditu.
Saskaņā ar likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu
darbībā” 20.panta piekto daļu valsts vai pašvaldības institūcijas vadītājam vai
viņa pilnvarotai personai ir pienākums šajā likumā un Ministru kabineta
noteiktajā kārtībā nodrošināt, lai tiktu sastādīti un Valsts ieņēmumu dienestam
15 dienu laikā elektroniskā veidā vai rakstveidā iesniegti valsts amatpersonu
saraksti un to grozījumi. Pārskata periodā Birojs VID nosūtījis pārbaudes
materiālus par 10 valsts un pašvaldības institūcijām, lai tas atbilstoši savai
kompetencei veiktu pārbaudi, vai šajās institūcijās strādājošo amatpersonu
neiekļaušana valsts amatpersonu sarakstos ir bijusi atbilstoša likuma „Par
interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” prasībām un
nodrošinātu to, lai visas valsts amatpersonas iesniegtu valsts amatpersonu
deklarācijas. Pēc Biroja lūguma VID valsts amatpersonu sarakstos iekļāva 18
valsts amatpersonas.
Pārbaudot valsts amatpersonu darbības atbilstību likuma „Par interešu
konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” normām, kā arī 30 valsts
amatpersonu deklarācijās norādītās ziņas, 621 gadījumā tika pieprasīta
informācija no kredītiestādēm.
Konstatējot valsts amatpersonu darbībās tādu normatīvo aktu
pārkāpumus, kuru izvērtēšana nav Biroja kompetencē, 60 gadījumos informācija
nosūtīta kompetentajām institūcijām (Valsts kontrolei, Ģenerālprokuratūrai,
VID, Valsts darba inspekcijai, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu
ministrijai, Finanšu un kapitāla tirgus komisijai, Drošības policijai, u.c. valsts
institūcijām) pārbaudes veikšanai un atzinuma sniegšanai.
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21 gadījumā valsts amatpersonu darbībās saskatītas iespējamā noziedzīga
nodarījuma pazīmes un pārbaudes materiāli nodoti Biroja korupcijas
apkarošanas blokam izvērtēšanai un tālākas pārbaudes veikšanai.

1.2. Politisko partiju un to apvienību finansēšanas noteikumu
izpildes kontrole
Politisko partiju finansiālās un saimnieciskās darbības kontroli Birojs veic
četros posmos: iesniegto deklarāciju pārbaude saskaņā ar Politisko organizāciju
(partiju) finansēšanas likuma prasībām, grāmatvedības uzskaites pārbaudes,
ziedojuma patiesuma un likumības pārbaudes, pretpārbaudes.
Pārskata periodā pārbaudīti 215 ziņojumi par politisko partiju
saņemtajiem dāvinājumiem (ziedojumiem). Veicot politisko partiju 2006. un
2007.gadā saņemto dāvinājumu (ziedojumu) likumības un patiesuma pārbaudes,
tika pieņemti 4 lēmumi par pretrunā ar Politisko organizāciju (partiju)
finansēšanas likumu saņemto finanšu līdzekļu atmaksāšanu valsts budžetā Ls 6
269,37 apmērā. No tiem 2 lēmumi jau izpildīti, Valsts kasē iemaksājot Ls
1 269,37. Turklāt pārskata periodā valsts budžetā atmaksāti Ls 62,16, izpildot
2006.gadā pieņemtos lēmumus, un Ls 4150, izpildot 2004.gadā pieņemtos
lēmumus.
Pārbaudot ziņojumu par politiskās partijas saņemto vai nepieņemto
dāvinājumu (ziedojumu) publicēšanas noteikumu ievērošanu, tika sastādīti 5
administratīvā pārkāpuma protokoli un 4 gadījumos administratīvās lietas tika
izbeigtas maznozīmīguma dēļ.
Politisko organizāciju (partiju) finansēšanas likuma 4.panta pirmā daļa
nosaka, ka dāvinājumus (ziedojumus) politiskās partijas, ievērojot likumā
minētos ierobežojumus, var pieņemt no Latvijas pilsoņiem un personām, kurām
saskaņā ar likumu ir tiesības saņemt Latvijas Republikas nepilsoņa pasi.
Savukārt šī likuma 6.panta pirmā daļa nosaka, ka fiziskajām personām ir
aizliegts finansēt politiskās partijas no citu personu dāvinājumiem un
aizdevumiem. Politiskās partijas dāvinājumu un ziedojumu vai jebkādā citā
veidā (biedru naudas) aizliegts finansēt fiziskajām personām, kuras sodītas par
tīšu noziegumu pret īpašumu, par tīšu noziegumu tautsaimniecībā, kā arī par tīšu
noziegumu valsts institūciju dienestā un kurām sodāmība nav dzēsta vai
noņemta, izņemot reabilitētās personas; bijušajiem Valsts drošības komitejas
štata, ārštata darbiniekiem un informatoriem. Gadījumos, kad Birojs ir
konstatējis šāda pretlikumīga finansējuma saņemšanu, politiskās partijas
2007.gada pirmajā pusgadā Valsts kasē labprātīgi atmaksājušas naudas līdzekļus
Ls 1 041,15 apmērā.
Par politiskās partijas finansēšanu, izmantojot starpnieku, tika sastādīts
viens administratīvā pārkāpuma protokols un attiecīgi pieņemts lēmums par
administratīvā soda Ls 100 apmērā piemērošanu šai personai.
Veicot politisko partiju ikgadējo finansiālās darbības deklarāciju un gada
pārskatu par 2006.gadu iesniegšanas kārtības pārbaudes, tika sastādīti 14
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administratīvā pārkāpuma protokoli un pieņemti 7 lēmumi par administratīvo
sodu piemērošanu kopumā Ls 2 025 apmērā. Sešos gadījumos administratīvā
lieta tika izbeigta maznozīmīguma dēļ.
Par Politisko organizāciju (partiju) finansēšanas likuma 10.panta pirmās
1
daļas prasību pārkāpumiem, kas tika konstatēti 2005.gada partiju ikgadējo
finansiālās darbības deklarāciju un gada pārskatu pārbaudēs, tika sastādīti 4
administratīvā pārkāpuma protokoli un pieņemti 3 lēmumi par administratīvo
sodu piemērošanu Ls 600 apmērā, savukārt 1 gadījumā administratīvā lieta tika
izbeigta noilguma dēļ.
Pārbaudot 2006.gada Saeimas vēlēšanu ieņēmumu un izdevumu
deklarāciju atbilstību Politisko organizāciju (partiju) finansēšanas likuma
10.panta pirmās daļas prasībām, tika sastādīti 6 administratīvā pārkāpuma
protokoli un tika pieņemti 4 lēmumi par administratīvo sodu piemērošanu Ls
10950 apmērā, savukārt 2 gadījumos administratīvā lieta tika izbeigta
maznozīmīguma dēļ. Veicot 2006.gada Saeimas priekšvēlēšanu perioda
izdevumu deklarāciju pārbaudes, tika pieņemts 1 lēmums par administratīvā
soda piemērošanu Ls 250 apmērā.
Pamatojoties uz Biroja izdotajiem administratīvajiem aktiem, 2007.gada
pirmajā pusgadā Valsts kasē nomaksāti politiskajām partijām uzliktie naudas
sodi Ls 1 700 apmērā.
Pamatojoties uz Biroja pieņemtajiem lēmumiem par administratīvo sodu
piemērošanu, tiesu izpildītājiem naudas soda piedziņai ir nosūtīti 2 lēmumi.
Par kontroles, uzraudzības vai izmeklēšanas funkcijas realizējošo valsts
institūciju amatpersonu likumīgo prasību savlaicīgu neizpildīšanu tika sastādīti 4
administratīvā pārkāpuma protokoli un tiesa pieņēmusi 4 lēmumus par
administratīvo sodu piemērošanu kopumā Ls 100 apmērā.
Pamatojoties uz Biroja prasības pieteikumu tiesā, pārskata periodā tika
apturēta vienas politiskās partijas darbība.
Veicot ziedojumu patiesuma un likumības pārbaudes, konstatēts, ka 3
gadījumos ziedotāju ienākumi, iespējams, nav bijuši atbilstoši viņu izdevumiem,
tāpēc pārbaudes materiāli par šīm personām nosūtīti VID šo personu ienākumu
likumības pārbaudei. Atskaites periodā VID, pamatojoties uz veikto auditu
rezultātiem, pieņēmis lēmumus par papildus nodokļu aprēķināšanu un soda
naudas uzlikšanu 2 personām par kopējo summu Ls 11 194,22 apmērā.

1.3. Normatīvo aktu projektu izstrāde

1

10.pants. Atbildība par šā likuma prasību neievērošanu
(1) Ja politiskā organizācija (partija) neiesniedz gada pārskatu vai finansiālās darbības deklarāciju un paziņojumu par
plānotajiem vēlēšanu izdevumiem līdz likumā noteiktajam termiņam vai šajos dokumentos nav norādītas likumā prasītās
ziņas, vai tajos norādītas nepatiesas ziņas vai ja netiek pildīti šā likuma 2.panta pirmās daļas, 3.panta pirmās daļas, 4.panta
otrās un trešās daļas, 6.panta otrās, piektās un sestās daļas, 7.panta pirmās un trešās daļas, 8.4 un 9.1 panta noteikumi,
politisko organizāciju (partiju) sauc pie administratīvās atbildības likumā noteiktajā kārtībā.
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Lai sekmētu korupcijas novēršanu un apkarošanu, 2007.gada pirmajā
pusgadā Birojs izstrādājis un apstiprināšanai Ministru kabinetā virzījis šādus
tiesību aktu projektus un dokumentus.
Atskaites periodā saskaņoti saskaņošanas sanāksmē un iesniegti
izskatīšanai Ministru kabinetā likumprojekti "Grozījums Latvijas
Administratīvo pārkāpumu kodeksā" un „Grozījumi Krimināllikumā”
politisko partiju finansēšanas jomā. Grozījumu mērķis ir diferencēt un pilnveidot
atbildību par politisko partiju finansēšanas pārkāpumiem, nosakot
kriminālatbildību par politisko partiju vai to apvienību nelikumīgu finansēšanu,
kas izpaudusies atļautā finansējuma apmēra pārsniegšanā, dāvinājuma
(ziedojuma) netiešā nodošanā vai finanšu līdzekļu dāvināšanā (ziedošanā) bez
pārskaitījuma attiecīgās politiskās partijas bankas kontā, ja tā izdarīta lielā
apmērā, par šādu dāvinājumu (ziedojumu) pieņemšanu un par pieprasīšanu veikt
politiskās partijas vai tās apvienības nelikumīgu finansēšanu lielā apmērā. Tāpat
paredzēts noteikt, ka personu, kas veikusi nelikumīgu politiskās partijas vai tās
apvienības finansēšanu, atbrīvo no kriminālatbildības, ja tā pēc politiskās
partijas vai tās apvienības nelikumīgas finansēšanas labprātīgi paziņojusi par
notikušo. Grozījumi nepieciešami jo šobrīd nav diferencēta atbildība par
Politisko organizāciju (partiju) finansēšanas likuma pārkāpumiem, jo par šī
likuma normu neievērošanu, neatkarīgi no dāvinājuma (ziedojuma) apmēra,
paredzēta administratīvā atbildība, savukārt Krimināllikumā noteikta atbildība
tikai par politisko partiju finansēšanu, izmantojot starpniecību, savukārt par cita
veida pārkāpumiem politisko partiju finansēšanas jomā kriminālatbildība nav
paredzēta.
Grozījums Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 166.34 pantā
paredz to papildināt ar divām jaunām daļām, kas noteiktu atbildību politisko
partiju ziedotājiem (dāvinātājiem) par partijas finansēšanas apmēra vai
finansēšanas ierobežojumu neievērošanu, vai par dāvinājumu (ziedojumu)
netiešu nodošanu partijai, kā arī par atkārtotiem šāda veida pārkāpumiem.
Tādējādi tiks paredzēta atbildība personām, kas veic neatļautus dāvinājumus
(ziedojumus) politiskajām partijām, un novērsta pretruna ar spēkā esošo
Politisko organizāciju (partiju) finansēšanas likuma normām, kas nosaka
ierobežojumus arī ziedotājam (dāvinātājam).
Turpinājās likumprojekta „Valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas
likums” saskaņošana dažādās institūcijās.
2007.gada 21.jūnijā Valsts sekretāru sanāksmē izsludināts likumprojekts
"Grozījumi Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja likumā".
Likumprojekts izstrādāts ar mērķi, lai panāktu Korupcijas novēršanas un
apkarošanas biroja likumā noteiktā atbilstību pašreizējai situācijai un novērstu šī
likuma tiesību normu kolīzijas ar citiem likumiem.
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Izsludināšanai Valsts sekretāru sanāksmē iesniegts likumprojekts
"Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja amatpersonu un
darbinieku disciplināratbildības likums". Likumprojekts nosaka Biroja
amatpersonu un darbinieku disciplināratbildības pamatu, disciplinārpārkāpumu
veidus un piemērojamos disciplinārsodus, kā arī kārtību, kādā izskata
jautājumus par darbinieku saukšanu pie disciplināratbildības un pārsūdz
pieņemtos lēmumus. Līdz šim disciplinārlietas ierosināšana, izskatīšana un
disciplinārsoda piemērošana notiek pamatojoties uz Biroja priekšnieka
apstiprinātu kārtību. Šāda kārtība neatbilst tiesību sistēmai, jo saskaņā ar
Latvijas Republikas Satversmes 92.pantu ikviens uzskatāms par nevainīgu,
iekams viņa vaina nav atzīta saskaņā ar likumu. Līdz ar to, ne tikai
disciplinārsodiem jābūt noteiktiem ar likumu, bet arī disciplinārlietu izskatīšanas
kārtībai un disciplinārsodu piemērošanas kārtībai jābūt noteiktai ar likumu.
Turpināts darbs pie likumprojekta „Interešu konflikta novēršanas
likums” tālākas virzīšanas. Atkārtotā saskaņošanas sanāksmē vienošanās netika
panākta un likumprojekts tika iesniegts otrreizējai izskatīšanai Valsts sekretāru
sanāksmē.
2007.gada 18.janvārī Valsts sekretāru sanāksmē tika izsludināts Ministru
kabineta noteikumu projekts "Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja
budžeta programmā 02.00.00 "Operatīvās darbības pasākumu
nodrošināšana" paredzētās apropriācijas piešķiršanas, izlietojuma un tās
uzraudzības kārtība". Noteikumu projekts paredz, ka Korupcijas novēršanas
un apkarošanas biroja 2007.gada budžeta programmas 02.00.00 „Operatīvās
darbības pasākumu nodrošināšana” īstenošanai paredzētā apropriācija 100 000
latu apmērā ir izlietojama operatīvās darbības pasākumu nodrošināšanai, lai
atklātu koruptīvus noziedzīgus nodarījumus. Noteikumu projekts tika pieņemts
Ministru kabineta 2007.gada 3.aprīļa sēdē un 13.aprīlī tie stājās spēkā.
Saskaņā ar grozījumiem likumā „Par interešu konflikta novēršanu valsts
amatpersonu darbībā” tika atsaukts Ministru kabineta noteikumu „Kārtība,
kādā izmantojamas un izpērkamas dāvanas, kuras valsts amatpersonai ir
atļauts saņemt” projekts. Pārskata periodā ir izstrādāta jauna projekta versija un
sagatavota iesniegšanai Valsts sekretāru sanāksmē. Noteikumu projekts paredz
likumā „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” noteikto
dāvanu, kuras valsts amatpersonai ir atļauts pieņemt, izmantošanas un
izpirkšanas kārtību, komisijas, kas izvērtē dāvanas pieņemšanas likumību,
nosaka dāvanas vērtību un pieņem lēmumu par dāvanas tālāku izmantošanu,
darbību dāvanu pieņemšanas ierobežojumu ievērošanas nodrošināšanai.
2007.gada 29.martā izskatīšanai Valsts sekretāru sanāksmē tika
izsludināts darba grupas izstrādātais koncepcijas projekts "Lobēšanas tiesiskās
reglamentācijas nepieciešamība Latvijā". Koncepcijas mērķis ir apzināt
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ārvalstu pieredzi, izvērtēt lobēšanas tiesiskā regulējuma nepieciešamību Latvijā,
lai ļautu nodrošināt atklātību par atsevišķu personu vai to grupu interesēs tapušo
valstisko lēmumu pieņemšanu. Koncepcijas projekts tika prezentēts dažādos
forumos un semināros, kā arī nodots sabiedriskai apspriešanai.

1.4. Valsts politikas koordinēšana korupcijas novēršanas un
apkarošanas jautājumos
Koordinējot „Korupcijas novēršanas un apkarošanas valsts programmas
2004. – 2008.gadam” (turpmāk – Valsts programma) uzdevumu īstenošanu,
pārskata periodā tika sagatavota un valsts un pašvaldību institūcijām izsūtīta
aptaujas anketa par Valsts programmas 6.nodaļas „Iekšējās pretkorupcijas
sistēmas nodrošināšana un uzlabošana valsts un pašvaldību institūcijās” 79. un
87.uzdevumu izpildes gaitu. Aptaujas mērķis ir noskaidrot, vai iestādēs ir
izveidotas efektīvas iekšējās kontroles sistēmas korupcijas novēršanai un
izstrādāti iekšējie normatīvie akti, kas nosaka uzvedības standartus un ētiskas
rīcības kritērijus.
Jūnijā Valsts programmas 18.uzdevuma ietvaros par finanšu revīziju
veikšanas valsts un pašvaldību iestādēs iespēju izvērtēšanu, Birojs organizēja
institūciju sanāksmi, kurā ar citu institūciju pārstāvjiem pārrunāja iespējas
uzlabot līdzekļu izlietošanas kontroli, izveidojot revīziju struktūrvienības valsts
un pašvaldību iestādēs. Šobrīd tiek izstrādāts informatīvais ziņojums par
„Finanšu revīziju veikšanas valsts un pašvaldību iestādēs iespēju izvērtēšanu”
iesniegšanai Ministru kabinetā.
Pēc izsludināšanas Valsts sekretāru sanāksmē 2007.gada 29.martā, maijā
tika izsludināta koncepcijas projekta „Lobēšanas tiesiskās reglamentācijas
nepieciešamība Latvijā” sabiedriskā apspriešana, kuru noslēdzot 18.jūnijā tika
rīkota noslēguma diskusija. Šobrīd notiek apspriešanas laikā saņemto iebildumu
un priekšlikumu izvērtēšana un saskaņošana pirms iesniegšanas izskatīšanai
Valsts sekretāru sanāksmē.

1.5. Sabiedrības informēšana un izglītošana par korupcijas
attīstības tendencēm un atklātajiem korupcijas gadījumiem, kā
arī veiktajiem pasākumiem korupcijas novēršanā un apkarošanā
1.5.1. Informācijas sniegšana plašsaziņas līdzekļiem
Pārskata periodā izplatīts 41 paziņojums presei, rīkota 1 preses konference
un 4 publiskas diskusijas. Biroja pārstāvji ir regulāri snieguši intervijas un
komentārus plašsaziņas līdzekļiem un informācijas aģentūrām, kā arī
piedalījušies radio un televīzijas raidījumos. Atskaites periodā notikušas 5
Sabiedriskās konsultatīvās padomes sēdes. Sniegtas atbildes uz 49 jautājumiem
Biroja mājas lapā par interešu konflikta un korupcijas novēršanas jautājumiem.
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12.februārī Birojs rīkoja sociālās reklāmas kampaņas uzsākšanai veltītu
preses konferenci, kurā žurnālistiem tika prezentēts reklāmas aģentūras SIA
„McCann-Erickson Riga” sagatavotais videoklips ar devīzi „Korupcija ir varas
prostitūcija” un mājas lapa www.pretkorupcija.lv. Kampaņas mērķis bija stāstīt
par korupcijas būtību – varas pirkšanu un pārdošanu savtīgu iemeslu dēļ, lai
veidotu sabiedrisko viedokli par korupciju kā amorālu darbību.
Kampaņas noslēgumā veiktā sabiedrības aptauja rāda, ka reklāmu
„Korupcija ir varas prostitūcija” televīzijā ir redzējuši 45% iedzīvotāju. No tiem
19% atzina, ka reklāma kārtējo reizi atgādināja korupcijas problēmas aktualitāti,
11% reklāma šķita interesanta, savukārt 41% reklāma bija radījusi negatīvas
emocijas.
Neilgi pēc kampaņas noslēguma televīzijā un laikrakstos – šā gada martā
OMD veiktajā aptaujā vairs tikai 39% iedzīvotāju atzina, ka būtu gatavi dot
kukuli, lai nokārtotu kādu sev svarīgu problēmu. Pirms septiņiem gadiem –
2000.gadā, 51% iedzīvotāju norādīja, ka būtu ar mieru dot kukuli amatpersonai,
ja tas palīdzētu atrisināt kādu svarīgu jautājumu, 2005.gadā vēl joprojām 48%
izmantotu kukuļdošanu kā risinājumu savām problēmām.
Kampaņa tika uzsākta šā gada 12.februārī. Tās ietvaros Latvijas Televīzijā
un TV3 divas nedēļas tika demonstrēts reklāmas rullītis, izvietots sludinājums
sešos laikrakstos, izveidota mājas lapa www.pretkorupcija.lv un izvietots
reklāmas baneris portālā delfi.lv.
1.5.2. Biroja rīkotās publiskās diskusijas, semināri, konferences u.c.
pasākumi ar Biroja pārstāvju piedalīšanos
 2007.gada 16.janvārī Birojā notika Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un
korupcijas novēršanas komisijas izbraukuma sēde, kurā komisijas locekļi
tika iepazīstināti ar Korupcijas novēršanas un apkarošanas valsts
programmas uzdevumu izpildi, problēmām to izpildē, kā arī tika sniegta
informācija par 2007.gadā veicamajiem uzdevumiem, it īpaši
likumdošanas jomā;
 9.februārī tika rīkota publiska diskusija par valsts un pašvaldību mantas
iznomāšanas kārtību, kurā tika spriests arī par Biroja izstrādātā
likumprojekta nepieciešamību. Diskusijā piedalījās Biroja priekšnieks
Aleksejs Loskutovs, Biroja priekšnieka vietnieks Alvis Vilks, valsts
kontroliere Inguna Sudraba, Saeimas Valsts pārvaldes un pašvaldības
komisijas priekšsēdētājs Māris Krastiņš, Tieslietu un Reģionālās attīstības
un pašvaldību lietu ministrijas pārstāvji, Latvijas pašvaldību savienības
priekšsēdis Andris Jaunsleinis un pašvaldību institūciju pārstāvji, kā arī
Biroja Sabiedriskās konsultatīvās padomes vadītājs Valts Kalniņš un
nevalstisko organizāciju pārstāvji;
 21.martā Biroja pārstāvji piedalījās Valsts kancelejas Memoranda
padomes sēdē, 28.maijā Saeimas un nevalstisko organizāciju forumā, kā
arī 28.jūnijā Valsts kancelejas Valdības komunikācijas koordinācijas
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padomes sēdē un visos šajos pasākumos tika prezentēta koncepcija par
lobēšanas tiesiskā regulējuma nepieciešamību Latvijā;
28.martā notika sociālās reklāmas kampaņas noslēguma diskusija ar
dažādu jomu pārstāvju piedalīšanos, lai kopīgi izvērtētu pirmo Biroja
īstenoto sociālās reklāmas kampaņu un uzklausītu ieteikumus turpmākam
darbam;
30.martā Juristu dienu ietvaros starpinstitūciju darba grupas vadītāja
Diāna Kurpniece un priekšnieka vietnieks Alvis Vilks piedalījās apaļā
galda diskusijā „Lobisms – korupcijas paveids vai likumdošanas
dabiska sastāvdaļa tiesiskā valstī?”.
17.aprīlī Birojs sadarbībā ar Sabiedriskās politikas centru „Providus”
rīkoja publisku diskusiju „Kompleksa pieeja politisko partiju
finansēšanā un kontrolē”, kuras laikā visas iesaistītās puses aicināja
diskutēt par partiju finansēšanas un tās kontroles standartiem, lai
nodrošinātu partiju finansiālās darbības atklātumu, likumību un atbilstību
parlamentārās demokrātijas sistēmai. Diskusiju vadīja žurnālists Jānis
Domburs un tajā piedalījās Tiesībsargs Romāns Apsītis un Saeimas Valsts
pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšsēdētājs Māris Krastiņš, kā arī
partiju un plašsaziņas līdzekļu vadītāji, reklāmas nozares un nevalstisko
organizāciju pārstāvji, politikas eksperti un žurnālisti.
Diskusijas īpašais viesis – Marcins Valeckis (Marcin Walecki),
starptautiskās organizācijas IFES (International Foundation for Election
Systems) eksperts politisko partiju finansēšanas jautājumos, filozofijas
doktors un tiesību zinātņu maģistrs.
23.maijā Birojs rīkoja diskusiju „Korupcijas riski valsts un pašvaldību
līdzekļu ieguldīšanā kapitālsabiedrībās”, uz kuru aicināja speciālistus
no Finanšu ministrijas, Valsts kontroles, Ekonomikas ministrijas,
Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas, Latvijas Pašvaldību
savienības, Privatizācijas aģentūras un Rīgas domes. Diskusijas mērķis
bija apspriest Biroja konstatētās problēmas un piedāvātos risinājumus, kā
arī uzklausīt speciālistu viedokļus par valsts un pašvaldību līdzekļu
ieguldīšanu kapitālsabiedrībās, lietderīgu izmantošanu, kontroli un
korupcijas risku novēršanu.

1.5.3. Biroja īstenotie izglītošanas pasākumi
2007.gada pirmajā pusgadā Biroja pārstāvji piedalījušies 23 sanāksmēs,
informatīvajos semināros valsts un pašvaldību institūcijās, skaidrojot likuma
„Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” normas,
rekomendējot institūcijām nostiprināt iekšējos pretkorupcijas pasākumus un
stiprināt valsts amatpersonu profesionālo ētiku, kā arī skaidrojot lobēšanas
tiesiskā regulējuma jautājumus, kopumā aptverot aptuveni 1075 personu lielu
auditoriju.
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Pārskata periodā ir uzsāktas sarunas ar Latvijas valsts augstskolām par
atsevišķu lekciju lasīšanu 2007./2008. mācību gadā par tādām tēmām kā
„Korupcijas krimināltiesiskie aspekti”, „Likuma „Par interešu konflikta
novēršanu valsts amatpersonu darbībā” normas un to piemērošanas prakse,
interešu konflikta novēršanas aktuālie jautājumi”, „Publiskās pārvaldes ētika, tās
nozīme korupcijas mazināšanā” u.c.
Janvārī Birojs uzsāka izglītojošu semināru ciklu valsts un pašvaldības
iestāžu pārstāvjiem par valsts amatpersonu profesionālo ētiku un korupcijas
novēršanu. Semināri, kas notika katra mēneša trešajā trešdienā, tika organizēti ar
mērķi demonstrēt Biroja sagatavoto „Publiskās pārvaldes ētikas materiālu
krājumu” – metodisko līdzekli apmācībām par jautājumiem, kas saistīti ar valsts
amatpersonu profesionālo ētiku, interešu konfliktu un korupcijas novēršanu, un
apmācīt semināra dalībniekus, kā šo materiālu krājumu izmantot iestādes
personāla izglītošanai, kas sastāv no 3 kompaktdiskiem, kuros ir iekļautas 3
video situācijas. Pirmajā pusgadā ir notikuši 5 šādi semināri Saeimas un
ministriju, ministriju padotības iestāžu un pašvaldību pārstāvjiem. Šajā laikā
izplatīti aptuveni 300 krājuma komplekti, izdalīti 50 bukleti „Ētika valsts
amatpersonu darbībā” un 50 bukleti „Ētikas kodekss valsts un pašvaldību
iestādē”.
Pārskata periodā uzsākts darbs pie bukleta „Dāvanu pieņemšanas
ierobežojumi valsts amatpersonām” sagatavošanas.
1.5.4. Sabiedriskās domas izpēte
Sabiedriskās domas pētījumu centrs SKDS 2007.gada janvārī pēc Biroja
pasūtījuma veica Latvijas iedzīvotāju aptauju par uzticēšanos Birojam un
viedokļiem par Biroja darbību. Saskaņā ar aptaujas rezultātiem Birojam kopumā
uzticas ("pilnībā uzticas" un "drīzāk uzticas") 45% iedzīvotāju, kas ir vairāk,
nekā to, kas Birojam neuzticas (35%). Ievērojama daļa iedzīvotāju uzskata, ka
Birojs ir atklājis daudzus nozīmīgus korupcijas gadījumus un ka Biroja efektīvi
cīnās ar korupciju. Uzticēšanās līmenis Birojam ir pieaudzis salīdzinājumā ar
2005.gada jūliju, kad Birojam uzticējās 40% Latvijas iedzīvotāju.
Ņemot vērā kopējo tendenci, ka iedzīvotāju uzticēšanās līmenis valsts
institūcijām gan Latvijā, gan Eiropas Savienībā kopumā ir samērā zems, Biroja
uzticēšanās rādītāji ir labi. Piemēram, 2007.gada sākumā valdībai uzticējās 38%
iedzīvotāju, bet Saeimai – 32% iedzīvotāju.
1.5.5. Biroja Sabiedriskās konsultatīvās padomes darbs
Atskaites periodā notikušas 5 Biroja Sabiedriskās konsultatīvās padomes
(turpmāk – Padomes) sēdes.
 11.janvārī notika 26.sēde, kurā Padome atskatījās uz 2006.gadā paveikto
un sastādīja plānu nākamajam gadam.
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 27.februārī notika 27.sēde, kurā Padome tika iepazīstināta ar Valsts un
pašvaldību mantas iznomāšanas likumprojektu un Latvijas Pašvaldību
savienības iebildumiem par to.
 15.03.2007. notika 28.Padomes sēde, kurā tika pārrunāti grozījumi Valsts
drošības iestāžu likumā un to iespējamo ietekmi uz Biroja darbību. Sēdes
laikā Padomes locekļi vienojās par kopēju pozīciju šajā jautājumā un
izplatīja publisku paziņojumu: „KNAB konsultatīvā padome vēlas norādīt
uz nepieņemamu praksi likumdošanas procesā un Satversmes 81.p.
ļaunprātīgā izmantošanā, kā arī nerēķināšanos ar labas pārvaldības
principu un pilsonisko sabiedrību kopumā, kas apdraud demokrātijas
pamatus.
Lai gan drošības un izziņas iestāžu darbība ir pakļaujama stingrai likuma
kontrolei, normatīvo aktu izmaiņas, kas skar vai var skart šo iestāžu
darbību un neatkarību, ir nepieciešams veidot pārdomāti un izvērtējot šo
grozījumu nepieciešamību un konsekvences.”
 19.aprīlī notika 29.Padomes sēde par valsts amatpersonu izglītošanu
korupcijas novēršanas jautājumos. Padome tika iepazīstināta ar
aktivitātēm, kuras Birojs veic, izglītojot valsts amatpersonas par
korupcijas novēršanas jautājumiem.
 14.jūnijā notika 30.sēde par tēmu „Mediji un korupcija”, kuras laikā ar
uzaicināto mediju pārstāvjiem tika diskutēts par mediju lomu korupcijas
novēršanā, kouptīvu pārkāpumu atklāšanā, kā arī par žurnālistu un mediju
neatkarības jautājumu. Sēdē piedalījās Latvijas Raidorganizāciju
asociācijas izpilddirektore Gunta Līdaka un žurnālists Juris Paiders.
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2. Funkciju izpilde korupcijas apkarošanā
No 2007.gada 1.janvāra līdz 30.jūnijam Biroja Izmeklēšanas nodaļa
izvērtēšanai saņēmusi 120 iesniegumus par iespējamiem koruptīviem
noziedzīgiem nodarījumiem.
Pārskata periodā Biroja Izmeklēšanas nodaļa uzsākusi 23
kriminālprocesus. Prokuratūras iestādēm kriminālvajāšanas uzsākšanai nosūtīti
10 kriminālprocesi pret 20 personām, izbeigti 7 kriminālprocesi. Pēc piekritības
citām izmeklēšanas iestādēm nosūtīti 4 kriminālprocesi. No citām izmeklēšanas
iestādēm saņemti 6 kriminālprocesi. Pieņemts 31 lēmums atteikt uzsākt
kriminālprocesu.
Kopš Kriminālprocesa likuma stāšanās spēkā 2005.gada 1.oktobrī, Birojs
sabiedrību informē tikai par tiem kriminālprocesiem, kas nodoti prokuratūrai
kriminālvajāšanas uzsākšanai, vai arī gadījumos, ja kriminālprocesa ietvaros ir
pieņemti tādi būtiski procesuāli lēmumi kā personas aizturēšana vai atzīšana par
aizdomās turēto.
2007.gada 14.janvārī sadarbībā ar Aizsardzības ministriju (AM) Birojs
aizturēja AM Aizsardzības īpašumu valsts aģentūras (AĪVA) direktoru par
kukuļa Ls 20 000 apmērā ņemšanu, kas saistīta ar AĪVA rīkotajiem iepirkumiem
valsts vajadzībām.
2007.gada 18.janvārī aizdomās par kukuļņemšanu Biroja darbinieki
aizturēja Valsts policijas Rīgas pilsētas Galvenās policijas pārvaldes (RGPP)
Ceļu policijas nodaļas priekšnieku un viņa vietnieku.
Biroja izmeklētāji uzsākuši divus atsevišķus kriminālprocesus par
iespējamiem noziedzīgiem nodarījumiem, kas saistīti ar kukuļošanu.
Kriminālprocesa materiāli liecina, ka RGPP Ceļu policijas nodaļas
priekšnieks noziedzīgos nodarījumus veicis vairākkārtīgi. Pirmstiesas
izmeklēšanā noskaidrots, ka abas amatpersonas kukuļus pieņēmušas saistībā ar
ceļu satiksmes noteikumu pārkāpšanu, proti, par pārkāpējam labvēlīga lēmuma
pieņemšanu administratīvo pārkāpumu lietās.
Vienā kriminālprocesā Biroja izmeklētājs atzinis RGPP Ceļu policijas
nodaļas priekšnieku par aizdomās turēto kukuļņemšanā, kas izdarīta atkārtoti
(Krimināllikuma 320.panta otrā daļa).
Otrā kriminālprocesā Biroja izmeklētājs atzinis RGPP Ceļu policijas
nodaļas priekšnieka vietnieku par aizdomās turēto kukuļņemšanā
(Krimināllikuma 320.panta pirmā daļa) un viena persona atzīta par aizdomās
turēto kukuļdošanā.
2007.gada 14.februārī Biroja darbinieki aizdomās par kukuļa
pieprasīšanu un pieņemšanu aizturēja divus Valsts policijas Rīgas pilsētas
Galvenās policijas pārvaldes Kārtības policijas pārvaldes Patruļpolicijas
vienības inspektorus.
Kriminālprocesa materiāli liecina, ka policijas darbinieki, pildot ceļu
satiksmes uzraudzības funkcijas, 14.februārī par ceļu satiksmes noteikumu
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pārkāpšanu apturēja kādu autovadītāju. Dokumentu pārbaudes laikā tika
konstatēts, ka viņam ar tiesas lēmumu atņemtas transportlīdzekļa vadīšanas
tiesības.
Pirmstiesas izmeklēšanā noskaidrots, ka kukulis tika pieprasīts un
pieņemts par policistu kompetencē esošu darbību neizdarīšanu kukuļdevēja
interesēs.
Par kukuļa Ls 100 apmērā pieprasīšanas faktu autovadītājs nekavējoties
informēja Biroju un pēc tā pieņemšanas policijas darbinieki tika aizturēti.
2007.gada 16.februārī aizturētās personas tika atzītas par aizdomās
turētām kukuļa pieprasīšanā un pieņemšanā, ko izdarījusi personu grupa pēc
iepriekšējas vienošanās pēc Krimināllikuma 320.panta trešajā daļā paredzētā
noziedzīgā nodarījuma pazīmēm.
2007.gada 8.martā Biroja izmeklētājs prokuratūrai nosūtīja 2004.gada
25.novembrī uzsāktā kriminālprocesa materiālus, rosinot saukt pie
kriminālatbildības Talsu rajona Kolkas pagasta padomes priekšsēdētāju par
prettiesisku rīcību saistībā ar pašvaldības nekustamajiem īpašumiem.
Kriminālprocesa materiāli liecina, ka Kolkas pagasta padomes
amatpersona, kas ieņem atbildīgu stāvokli, vairākkārtīgi tīši ļaunprātīgi
izmantojusi savu dienesta stāvokli, nav pildījusi tai ar likumu un uzliktu
uzdevumu uzdotās darbības, lai novērstu kaitējumu valsts varai un pārvaldības
kārtībai, ar likumu aizsargātām personu tiesībām, veicinājusi un personiskās
ieinteresētības dēļ piedalījusies valsts amatpersonai neatļautos mantiskos
darījumos, ar ko nodarījusi būtisku kaitējumu valsts varai un pašvaldībai radot
zaudējumus ne mazāk kā Ls 84 500 apmērā.
Pirmstiesas izmeklēšanā noskaidrots, ka amatpersonas prettiesiskas
rīcības rezultātā tika pieļauta situācija, ka, piesaistot pašvaldības dibinātajai SIA
„Kolkasrags” privātu kapitālsabiedrību un 2003.gada martā pieņemot lēmumu
par izmaiņām pašvaldības SIA pamatkapitālā, Kolkas pagasta pašvaldība
zaudēja kontroli pār kapitālsabiedrību un tās mantisko ieguldījumu – nekustamo
īpašumu „Kolkasrags”, nodarot pašvaldībai zaudējumus ne mazāk kā Ls 59 000.
Turklāt izmeklēšanā noskaidrots, ka amatpersona ļaunprātīgi izmantojusi
savu dienesta stāvokli un pretēji pagasta padomes 2003.gada martā dotajam
pilnvarojumam nav nodrošinājusi pilnvērtīgu Kolkas pagasta pašvaldības
interešu pārstāvību, un proti, noslēdzot pašvaldības interesēm neatbilstošu
kapitālsabiedrības dalībnieku līgumu, pieļāvusi situāciju, ka pašvaldības dalība
kapitālsabiedrībā vienpersoniski var tikt samazināta līdz 33%, savukārt,
pieņemot lēmumu veikt izmaiņas sabiedrības statūtos, tika noteikta pašvaldības
interesēm neatbilstoša sabiedrības pārvaldes institūcija. Turklāt konstatēts, ka
SIA „Kolkasrags” darbības rezultātā kopš 2003.gada jūlija pašvaldība nav
guvusi ieņēmumus un pašvaldības mantiskā ieguldījuma vērtība pēc pašu
kapitāla metodes samazinājusies par 24,8% jeb Ls 25 503.
Kriminālprocesa materiāli liecina, ka 2003.gadā amatpersona personiskas
ieinteresētības dēļ vairākkārtīgi veicinājusi un piedalījusies tādos darījumos ar
nekustamajiem īpašumiem, kas tai ar likumu bija aizliegti, proti, pildot valsts
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amatpersonas pienākumus, tai aizliegts slēgt līgumus un veikt citas darbības,
kurās tās radinieki ir personiski vai mantiski ieinteresēti.
Kriminālprocess tika uzsākts 2004.gada 25.novembrī, izvērtējot
Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas sniegto informāciju par
iespējamajiem pārkāpumiem Kolkas pagasta padomes amatpersonu rīcībā.
Saskaņā ar Biroja rīcībā esošo informāciju pašvaldību darbu pārraugošā
ministrija neizmantos tai likuma „Par pašvaldībām” 77.pantā paredzētās tiesības
celt prasību tiesā par pašvaldībai radīto zaudējumu atlīdzināšanu.
Kolkas pagasta padomes amatpersona ir atzīta par aizdomās turēto pēc
Krimināllikuma 318.panta (Dienesta stāvokļa ļaunprātīga izmantošana) otrajā,
317.panta (Dienesta pilnvaru pārsniegšana) otrajā un 326.panta (Neatļauta
piedalīšanās mantiskos darījumos) otrajā daļā paredzētā noziedzīgā nodarījuma
pazīmēm.
2007.gada 29.martā Ģenerālprokuratūrai nosūtīti 2007.gada 12.janvārī
uzsāktā kriminālprocesa materiāli ar ierosinājumu saukt pie kriminālatbildības
Valsts policijas Galvenās Kriminālpolicijas pārvaldes (VP GKrPP) nodaļas
priekšnieku.
Kriminālprocesa materiāli liecina, ka VP GKrPP nodaļas priekšnieks no
kādas personas pieprasījis Ls 35 000 lielu kukuli it kā nodošanai Biroja
darbiniekam un citām amatpersonām par drošības līdzekļa maiņu no
apcietinājuma uz citu – ar brīvības atņemšanu nesaistītu drošības līdzekli
kukuļdevēja interesēs kādā prokuratūras lietvedībā esošā kriminālprocesā. Pēc
kukuļa daļas Ls 20 000 saņemšanas viņš tika aizturēts.
Biroja izmeklētājs rosināja uzsākt kriminālvajāšanu pret aizdomās turēto
amatpersonu par smaga nozieguma izdarīšanu, proti, kukuļa pieprasīšanu un
pieņemšanu pēc Krimināllikuma 320.panta otrās daļas, par kukuļa
piesavināšanos pēc Krimināllikuma 321.panta otrās daļas un par dienesta
stāvokļa ļaunprātīgu izmantošanu mantkārīgā nolūkā pēc Krimināllikuma
318.panta otrās daļas.
2007.gada
5.aprīlī
Vidzemes
tiesas
apgabala
prokuratūrai
kriminālvajāšanas uzsākšanai nosūtīti 2006.gada 4.oktobrī uzsāktā
kriminālprocesa materiāli pret Valsts ieņēmumu dienesta Finanšu policijas
pārvaldes (VID FPP) izmeklētāju par kukuļa pieprasīšanu.
Kriminālprocesa materiāli liecina, ka VID FPP Vidzemes reģionālās
iestādes izmeklētājs ar starpnieka palīdzību 2006.gada septembrī pieprasīja
1 500 latu kukuli no kāda Gulbenes uzņēmēja par viņam labvēlīga procesuāla
lēmuma pieņemšanu, proti, par atteikumu uzsākt kriminālprocesu saistībā ar
uzņēmuma finanšu darījumiem.
Sākotnēji – 2006.gada oktobrī VID FPP izmeklētājs tika atzīts par
aizdomās turēto Krimināllikuma 320.panta (Kukuļņemšana) otrajā daļā
paredzētā noziedzīgā nodarījuma izdarīšanā. Pirmstiesas izmeklēšanā papildus
tika gūti pierādījumi arī par citiem noziedzīgiem nodarījumiem.
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Biroja izmeklētājs ierosināja uzsākt kriminālvajāšanu pret aizdomās turēto
VID FPP izmeklētāju pēc Krimināllikuma 320.panta (Kukuļņemšana) pirmās
un otrās daļas, kā arī 327.panta (Dienesta viltojums) pirmās daļas.
Savukārt kriminālvajāšanu pret starpnieku ierosināja uzsākt pēc
Krimināllikuma 322.panta (Starpniecība kukuļošanā) otrās daļas un 15.panta
ceturtās daļas.
2007.gada 10.aprīlī Ģenerālprokuratūrai kriminālvajāšanas uzsākšanai
nosūtīti 2007.gada 10.janvārī uzsākta kriminālprocesa materiāli, rosinot sākt
kriminālvajāšanu pret divām personām par kukuļa Ls 500 apmērā došanu
Aizsardzības ministrijas (AM) amatpersonai.
Kriminālprocesa materiāli liecina, ka divas personas pēc iepriekšējas
vienošanās veica pretlikumīgas darbības, lai saņemtu NBS un izmeklētāja
sarakstes dokumenta kopiju no prokuratūras lietvedībā esošā kriminālprocesa
materiāliem saistībā ar sevišķi smaga nozieguma izdarīšanu, proti, kontrabandu.
Saņemot kukuļa piedāvājumu, AM darbinieks par to ziņoja savai vadībai,
savukārt tā – Birojam.
Biroja izmeklētājs ierosināja uzsākt kriminālvajāšanu pret abām aizdomās
turētām personām par kukuļdošanu, ko izdarījusi personu grupa pēc iepriekšējas
vienošanās (Krimināllikuma 323. panta otrā daļa).
2007.gada 14.aprīlī Ģenerālprokuratūrai kriminālvajāšanas uzsākšanai
nosūtīti 2006.gada 30.maijā uzsāktā kriminālprocesa materiāli pret
zemesgrāmatu tiesnesi, Daugavpils Zemesgrāmatu nodaļas priekšnieci par
vairākkārtēju kukuļa pieņemšanu.
Kriminālprocesa ietvaros iegūtie pierādījumi dod pietiekamu pamatu
uzskatīt, ka tiesnese, izmantojot savu dienesta stāvokli, laika posmā no
2006.gada aprīļa līdz jūnijam vairākkārt ir apzināti pieņēmusi kukuļus 5 līdz 20
latu apmērā par labvēlīgu lēmumu pieņemšanu kukuļdevēju interesēs.
Pirmstiesas izmeklēšanas laikā iegūtā informācija liecina, ka
Zemesgrāmatu nodaļas priekšniece, pildot savus dienesta pienākumus, par
atlīdzību ārpus kārtas apkalpojusi vairākus sev pazīstamus nekustamā īpašuma
māklerus un vienu bankas darbinieci, saīsinātā termiņā izskatot viņu iesniegtos
dokumentus, pieņemot lēmumus par īpašuma tiesību nostiprināšanu un
izsniedzot zemesgrāmatu aktus.
Uzskatot, ka pirmstiesas izmeklēšanas laikā savākti pietiekami
pierādījumi 31 kukuļa pieņemšanas gadījumā, Biroja izmeklētājs ierosināja sākt
kriminālvajāšanu pret tiesnesi par sevišķi smaga nozieguma izdarīšanu, proti,
kukuļņemšanu, kas izdarīta atkārtoti un ko izdarījusi valsts amatpersona, kas
ieņem atbildīgu stāvokli (Krimināllikuma 320.panta trešā daļa).
Daugavpils Zemesgrāmatu nodaļas priekšniece tika aizturēta 2006.gada
1.jūnijā, pamatojoties uz īpaši pilnvarota Augstākās Tiesas tiesneša lēmumu.
2006.gada 2.jūnijā Biroja izmeklētājs pieņēma lēmumu atzīt tiesnesi par
aizdomās turēto un piemēroja drošības līdzekli – noteiktas nodarbošanās
aizliegumu un kā papildus drošības līdzekli – sūtījumu saņemšanas adreses
paziņošana.
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2007.gada 17.aprīlī prokuratūrai kriminālvajāšanas uzsākšanai nosūtīti
kriminālprocesa materiāli pret kādu personu par kukuļdošanas mēģinājumu
CSDD amatpersonai.
Kriminālprocesa materiāli liecina, ka kāda persona, kas vairākas reizes
nesekmīgi bija kārtojusi transportlīdzekļa vadīšanas pārbaudījumu, eksāmena
laikā mēģināja dot kukuli CSDD Rīgas nodaļas transportlīdzekļu vadītāju
eksaminācijas inspektoram.
Kaut gan CSDD automašīnas ir aprīkotas ar video un audio sistēmu un
par to tika informēta arī eksaminējamā persona, viņa deva inspektoram kukuli
Ls 150 apmērā par pozitīvu rezultātu "B" kategorijas transportlīdzekļa vadīšanas
eksāmenā.
Par kukuļa piedāvājumu CSDD amatpersona ziņoja savai vadībai,
savukārt tā – Birojam.
Biroja izmeklētājs ierosināja prokuratūrai sākt kriminālvajāšanu pret
aizdomās turēto personu par kukuļdošanas mēģinājumu (Krimināllikuma 323.
panta pirmā daļa un 15.panta ceturtā daļa).
2007.gada 19.aprīlī prokuratūrai kriminālvajāšanas uzsākšanai nosūtīti
kriminālprocesa materiāli pret Jūrmalas bibliotēku apvienības amatpersonām par
iespējami pretlikumīgām darbībām, pieņemot darbā bibliotēkā un atalgojot
fiktīvi strādājošas amatpersonas.
Izmeklēšanas ietvaros gūti pierādījumi, kas liecina, ka laika periodā no
2002.gada janvāra līdz 2006.gada janvārim Jūrmalas Centrālajā bibliotēkā tika
noformēti dokumenti par vairāku personu pieņemšanu darbā bibliotekāra amatā,
bet faktiski šādi darbinieki iestādē nav strādājuši. Turpretī Jūrmalas Centrālās
bibliotēkas grāmatvedības dokumentos ir atzīmes, ka šīs personas iestādē ir
strādājušas, viņām regulāri ir tikusi maksāta darba alga, prēmijas un veikti citi
maksājumi.
Saskaņā ar revidenta atzinumu piecām fiktīvi strādājošām personām par
šo laika periodu kopumā ir aprēķināta un izmaksāta darba alga, prēmijas,
pabalsti un dāvanas Ls 21 157,73 apmērā, cita veida maksājumos kopā Ls
2082,44.
Biroja izmeklētājs rosināja uzsākt kriminālvajāšanu pret Jūrmalas
bibliotēku apvienības direktori par valsts amatpersonas izdarītām tīšām
darbībām, ļaunprātīgi izmantojot dienesta stāvokli, ja šīs darbības radījušas
būtisku kaitējumu valsts varai vai pārvaldības kārtībai vai ar likumu aizsargātām
personas tiesībām un interesēm (Krimināllikuma 318.panta pirmā daļa) un par
nelikumīgām darbībām ar finanšu instrumentiem un maksāšanas līdzekļiem
(Krimināllikuma 193.panta otrā daļa).
Pret Jūrmalas centrālās bibliotēkas galveno grāmatvedi un Jūrmalas
bibliotēku apvienības direktores vietnieci izmeklētājs rosināja uzsākt
kriminālvajāšanu pēc Krimināllikuma 318.panta (Dienesta stāvokļa ļaunprātīga
izmantošana) pirmajā daļā paredzētā noziedzīgā nodarījuma pazīmēm.
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2007.gada 26.aprīlī Biroja darbinieki aizdomās par kukuļošanu aizturēja
Saldus rajona policijas pārvaldes kriminālpolicijas darbinieku un Valsts
ieņēmumu dienesta Finanšu policijas darbinieku.
Kriminālprocesa materiāli liecina, ka Saldus kriminālpolicijas darbinieks
kukuli 1000 eiro apmērā pieņēmis ar otras amatpersonas – Valsts ieņēmumu
dienesta Finanšu policijas darbinieka starpniecību. Kukulis saņemts par to, lai
kriminālpolicijas darbinieks, izmantojot savu dienesta stāvokli, pretlikumīgi
veiktu darbības saistībā ar pasākumiem kādas meklēšanā izsludinātas personas
lietā.
Pēc kukuļa 1000 eiro saņemšanas kriminālpolicijas darbinieks tika
aizturēts.
2007.gada 8.maijā aizdomās par Ls 10 000 izspiešanu no kādas ar
brīvības atņemšanu notiesātas personas Biroja darbinieki aizturēja Jēkabpils
cietuma priekšnieka vietnieku. Biroja izmeklētājs uzsācis kriminālprocesu pēc
Krimināllikuma 320.panta (Kukuļņemšana) trešajā daļā paredzētā noziedzīgā
nodarījuma pazīmēm.
Kriminālprocesa materiāli liecina, ka ar izspiešanu saistītās darbības
aizturētā persona veikusi vairāku mēnešu garumā.
Pirmstiesas izmeklēšanas laikā noskaidrots, ka kukulis Ls 10 000 apmērā
tika pieprasīts par darbību izdarīšanu kukuļdevēja interesēs, proti, lai cietuma
priekšnieka vietnieks, būdams arī brīvības atņemšanas iestādes administratīvās
komisijas loceklis, izmantojot savu dienesta stāvokli, nodrošinātu cietuma
administratīvajā komisijā notiesātajam labvēlīga lēmuma pieņemšanu par
nosacītu pirmstermiņa atbrīvošanu no soda.
Cietuma priekšnieka vietnieks tika aizturēts pēc kukuļa daļas Ls 5 000
apmērā saņemšanas.
2007.gada 21.maijā Ģenerālprokuratūrai kriminālvajāšanas uzsākšanai
nosūtīti 2006.gada 22.septembrī uzsāktā kriminālprocesa materiāli pret IZM
valsts sekretāra vietnieku un Rīgas valsts tehnikuma direktoru par sevišķi smaga
nozieguma izdarīšanu – 80 000 latu kukuļņemšanu, izmantojot starpnieku.
Kopumā šī kriminālprocesa ietvaros Biroja izmeklētājs lūdzis prokuratūru
saukt pie kriminālatbildības četras personas.
Pirmstiesas izmeklēšanā noskaidrots, ka IZM valsts sekretāra vietnieks,
kurš vienlaikus pildīja arī valsts sekretāra pienākumus, un Rīgas valsts
tehnikuma direktors saskaņoja un rūpīgi izplānoja savas darbības, lai ar
starpnieka palīdzību tiktu pieprasīts un saņemts kukulis Ls 80 000 apmērā.
Kriminālprocesa ietvaros konstatēts, ka kukulis tika pieprasīts no kādas
firmas pārstāvja par to, lai ministrijas un tehnikuma vārdā tiktu parakstīts
izlīgums kādā civillietā, kas saistīta ar nekustamo īpašumu.
Biroja izmeklētājs ierosināja uzsākt kriminālvajāšanu pret IZM valsts
sekretāra vietnieku un Rīgas valsts tehnikuma direktoru par kukuļņemšanu
(Krimināllikuma 320.panta trešā daļa), savukārt pret Rīgas valsts tehnikuma
juristu – par starpniecību un kukuļošanas atbalstīšanu, kā arī pret vienu
privātpersonu – par kukuļošanas atbalstīšanu.
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2007.gada 27.maijā aizdomās par kukuļa pieņemšanu, ko izdarījusi
personu grupa pēc iepriekšējas vienošanās, Biroja darbinieki aizturēja divus
Valsts policijas Rīgas Galvenās policijas pārvaldes Kārtības policijas pārvaldes
Patruļpolicijas vienības darbiniekus.
Kriminālprocesa materiāli liecina, ka patruļpolicijas darbinieki, pildot
ceļu satiksmes uzraudzības funkcijas, 27.maijā apturējuši kādu autovadītāju.
Dokumentu pārbaudes laikā tika konstatēts, ka viņam nav transportlīdzekļa
vadīšanas tiesību.
Pirmstiesas izmeklēšanas laikā noskaidrots, ka kukulis 200 eiro apmērā
tika pieņemts par policistu kompetencē esošu darbību neizdarīšanu kukuļdevēja
interesēs. Pēc kukuļa pieņemšanas abi patruļpolicijas darbinieki tika aizturēti.
Aizturēšanas laikā policisti nepakļāvās Biroja darbinieka likumīgajām
prasībām un uzbruka viņam, draudot pielietot šaujamieroci.
2007.gada 13.jūnijā prokuratūrai kriminālvajāšanas uzsākšanai nosūtīti
2007.gada 2.maijā uzsāktā kriminālprocesa materiāli pret trīs Valsts policijas
Rīgas Galvenās policijas pārvaldes Kārtības policijas Patruļpolicijas vienības
darbiniekiem par kukuļa pieprasīšanu un pieņemšanu.
Kriminālprocesa materiāli liecina, ka patruļpolicijas darbinieki, pildot
ceļu satiksmes uzraudzības funkcijas, 2.maijā apturējuši kādu autovadītāju,
kuram nav transportlīdzekļa vadīšanas tiesību.
Pirmstiesas izmeklēšanas laikā noskaidrots, ka kukulis Ls 500 apmērā tika
pieprasīts un vēlāk arī pieņemts par policistu kompetencē esošu darbību
neizdarīšanu kukuļdevēja interesēs.
Biroja izmeklētājs ierosināja uzsākt kriminālvajāšanu par kukuļa
pieprasīšanu un pieņemšanu, ko izdarījusi personu grupa pēc iepriekšējas
vienošanās (Krimināllikuma 320.panta trešā daļa).
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3. Biroja personāls un tā apmācība
2007.gada pirmajā pusgadā amatā tika ieceltas 7 amatpersonas un
pieņemti darbā 4 darbinieki. No amata atbrīvotas 2 amatpersonas un 2
darbinieki. Uz 2007.gada 30.jūniju Birojā strādāja 140 darbinieki; vakantas 23
amata vietas. Bērna kopšanas atvaļinājumā atrodas 5 Biroja darbinieki.
1.tabula Amata vietu skaits un aizpildījums uz 2007.gada 30.jūniju
Amata vietas
Priekšnieks
Priekšnieka vietnieks
Nodaļas vadītājs
Nodaļas vadītāja vietnieks
Izmeklētājs
Galvenais speciālists
Speciālists
Kopā

Aizpildīto amata vietu
skaits
1
2
16
5
16
92 (1 uz laiku)
8
140

Vakanto amata vietu
skaits
0
0
2
0
2
17
2
23

Izmaiņas Biroja struktūrā 2007. gada pirmajā pusgadā
Ar 2007.gada 1.janvāri Birojā tika izveidotas papildus 14 amata vietas,
kopā 162 štata vietas. Izveidota Revīzijas nodaļa ar 5 amata vietām – 1 nodaļas
vadītājs, 4 galvenie speciālisti, Operatīvo izstrāžu nodaļā (operatīvās analīzes
grupa) – 5 galveno speciālistu amata vietas, Politisko organizāciju finansēšanas
kontroles nodaļā – nodaļas vadītāja vietnieka un 1 galvenā speciālista amata
vieta, Informātikas nodaļā – 1 galvenā speciālista amata vieta, Darbības
nodrošinājuma nodaļā – 1 galvenā speciālista amata vieta.
2.tabula Štata vietu aizpildījums pa Biroja darbības jomām uz 2007.gada
30.jūniju
Darbības jomas

Amata
vietas

Aizpildītās
amata vietas

Vadība
(t.sk. priekšnieka palīgi un Biroja
sekretāre)
Korupcijas apkarošanas joma
Korupcijas novēršanas joma
Biroja darba nodrošināšanas joma
(t.sk. Juridiskā nodaļa un
Starptautiskās sadarbības nodaļa)
Ziņojumu centrs
Kopā

6

5

Vakantās
amata
vietas
1

62
42
49

54
36
42 (1 uz laiku)

8
6
8

3
162

3
140

0
23
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Biroja darbinieku kvalifikācijas celšana
2007.gada pirmajā pusgadā Biroja darbinieki kvalifikācijas
paaugstināšanai izmantoja mācību firmu piedāvātos kursus, apmeklēja īpaši
Biroja darbiniekiem organizētos seminārus, piedalījās starptautisko sadarbības
projektu ietvaros organizētajās mācībās, piedalījās semināros, kursos,
konferencēs gan Latvijā, gan ārvalstīs. Kvalifikācijas celšana galvenokārt bija
saistīta ar zināšanu un prasmju pilnveidošanu juridiskajos jautājumos (publisko
iepirkumu, administratīvā procesa piemērošanā), finanšu un grāmatvedības
jomā, informātikas, sabiedrisko attiecību, personālvadības, kvalitātes vadības un
citos jautājumos.
Biroja darbinieku kvalifikācijas paaugstināšanai 2007.gada pirmajā
pusgadā no Biroja finanšu līdzekļiem apmaksātie kursi, semināri un konferences
sastāda Ls 10 384,05, tai skaitā svešvalodu apguvei Ls 876,55.
Biroja darbinieku kvalifikācijas paaugstināšana tiek veicināta arī atbalstot
darbinieku studijas maģistratūrā vai iegūstot otru augstāko izglītību. Pārskata
periodā vairākiem Biroja darbiniekiem no Biroja finanšu līdzekļiem tika segta
puse no mācību gada maksas par studijām augstākās izglītības iestādēs kopumā
Ls 2263 apmērā.
2007.gada pirmajā pusgadā Biroja darbinieki paaugstināja kvalifikāciju
šādās jomās:
Juridiskie jautājumi
− divi Juridiskās nodaļas darbinieki un trīs Valsts amatpersonu
darbības kontroles nodaļas darbinieki piedalījās seminārā par
administratīvo procesu.
− maijā un jūnijā semināru „Administratīvo pārkāpumu lietvedība”
apmeklēja divi Valsts amatpersonu darbības kontroles nodaļas
darbinieki, viens Politisko organizāciju finansēšanas kontroles
nodaļas darbinieks un divi Korupcijas analīzes un pretdarbības
metodikas izstrādes nodaļas darbinieki.
− martā Darbības nodrošinājuma nodaļas vadītāja un Korupcijas
analīzes un pretdarbības metodikas izstrādes nodaļas darbinieks
apmeklēja semināru „Publisko iepirkumu likums – iepirkumi,
kuru paredzamā līgumcena ir 1000 līdz 10000 latu un cenu
aptaujas organizēšana” (lektore D.Gaile).
− aprīlī 13 darbinieki no Valsts amatpersonu darbības kontroles
nodaļas, Izmeklēšanas nodaļas un Juridiskās nodaļas apmeklēja
Biroja darbiniekiem organizēto semināru par aizliegtās
vienošanās
izpausmes
veidiem
iepirkuma
procedūrās
Konkurences likuma 11.panta kontekstā.
− jūnijā Juridiskās nodaļas darbinieks un Darbības nodrošinājuma
nodaļas darbinieks piedalījās Ē.Mežaļa vadītajā seminārā par
publiskā iepirkuma jautājumiem.
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Komunikāciju joma
− Sabiedrisko attiecību un izglītošanas nodaļas galvenais speciālists
un priekšnieka palīdze piedalījās SIA Komunikāciju akadēmija
rīkotajā konferencē „Drukāto mediju veiksmes formula. Jaunākie
risinājumi un nepagūtās iespējas”.
− divi Sabiedriskos attiecību un izglītošanas nodaļas galvenie
speciālisti piedalījās starptautiskajā sabiedrisko attiecību
konferencē „PR Challenge 2007”.
− jūnijā Sabiedrisko attiecību un izglītošanas nodaļas galvenā
speciāliste piedalījās Valsts administrācijas skolas un Valsts
kancelejas organizētajā vasaras skolā „Communication as a tool
for better governance”.
Vadības zinības
− 2007.gada 4.jūnijā Biroja nodaļu vadītājiem un vadītāju
vietniekiem tika organizēts seminārs „Personība un motivācija”,
piedalījās 14 darbinieki. Semināru vadīja SIA Komercizglītības
centrs pasniedzēja – konsultante Anita Mežinska.
− 2007.gada aprīlī Personāla nodaļas vadītāja piedalījās 3. Latvijas
Personāla vadības kongresā „Vērtīga organizācija”.
Iekšējā audita jomā
− Iekšējā audita nodaļas darbinieki 2007.gada pirmajā pusgadā
apmeklēja Valsts administrācijas skolas iekšējiem auditoriem
organizētās mācības „Personāla vadības audits”.
− 2007.gada jūnijā nodaļas darbinieki apmeklēja Zygon Baltic
Consulting organizētās mācības „ISO 9001 standarta prasību
skaidrojums un kvalitātes iekšējais audits publiskā sektora
iestādēs”.
− 2007.gada no 10.līdz 12.maijam Iekšējā audita nodaļas vadītāja
piedalījās 2.Eiropas Grāmatvežu un auditoru forumā.
Finanšu jautājumi
− Finanšu nodaļas darbinieki apmeklēja vairākus seminārus par
aktuāliem finanšu un grāmatvedības jautājumiem.
− 2007.gada no 10. līdz 12.maijam Finanšu nodaļas vadītājs un
nodaļas vadītāja vietniece piedalījās 2.Eiropas Grāmatvežu un
auditoru forumā.
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Informātikas jomā
− Informātikas nodaļas galvenais speciālists no 2007.gada 4.jūnija
līdz 8.jūnijam apmeklēja SIA Baltijas datoru akadēmija
organizētās mācības „Drošības ieviešanas attīstītās tehnoloģijas”.
− Informātikas nodaļas galvenais speciālists no 2007. gada 18.jūnija
līdz 22.jūnijam piedalījās SIA Baltijas datoru akadēmija
organizētajās mācībās „Uzņēmuma drošības risinājumi”.
Svešvalodas
− angļu valodas zināšanas papildināja 4 Biroja darbinieki.
− 2 Biroja darbinieki Francijas Kultūras centrā turpina apgūt franču
valodu.
Dažādas tēmas
− 2007. gada martā Personāla nodaļas galvenā speciāliste apmeklēja
SIA Triviums organizēto semināru „Darbs ar grūtajiem klientiem”
(semināru vadīja J.Cihanoviča).
− Darbības nodrošinājuma nodaļas speciāliste (arhīva jautājumos)
2007.gada aprīlī apmeklēja semināru „Arhīva veidošana un
dokumentu arhivēšana”.
− No 2007.gada 8.marta līdz 5.jūlijam priekšnieka palīgs piedalījās
SIA Zygon Baltic Consulting organizētajā profesionālās
pilnveides izglītības programmā „Kvalitātes sistēmas vadība”.
− Pārskata periodā 6 korupcijas apkarošanas bloka darbinieki
piedalījās operatīvā transporta vadīšanas kursos.
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4. Starptautiskā sadarbība un citu valstu pieredzes
apkopošana korupcijas novēršanā un apkarošanā
2007.gada janvārī Birojs rīkoja kārtējo Ārvalstu padomnieku grupas
(Foreign Advisory Panel – FAP) sanāksmi, lai ārvalstu vēstniecību un
starptautisko organizāciju pārstāvjus informētu par Biroja sasniegumiem
korupcijas novēršanā un apkarošanā 2006.gadā, kā arī lai iepazīstinātu ar
turpmākā darba prioritātēm un kriminālprocesa un operatīvā darba specifiku.
Sanāksmē piedalījās ap 30 dalībnieku – vairāku Eiropas Savienības dalībvalstu,
Amerikas Savienoto Valstu (ASV), Moldovas un Turcijas vēstnieki, Austrijas,
Baltkrievijas, Francijas, Izraēlas, Krievijas Federācijas, Ķīnas Tautas
Republikas, Lielbritānijas, Norvēģijas, Polijas vēstniecību pārstāvji. Kā viesi
piedalījās arī pārstāvji no Polijas Centrālā pretkorupcijas biroja.
Ārvalstu pārstāvji atzinīgi novērtēja Biroja panākumus gan korupcijas
novēršanā, gan apkarošanā, kā arī pauda gandarījumu par pieaugošo sabiedrības
uzticību un atbalstu Birojam. Sanāksmes laikā tika izrādīta interese par tādiem
jautājumiem kā Biroja uzsākto krimināllietu tālākā virzība tiesās, tā
institucionālā neatkarība, fizisko personu ienākumu deklarēšanas sistēmas
tiesiskā regulējuma pieņemšanas gaita un Biroja starptautiskās sadarbības
nostiprināšana, tajā skaitā ar partnerdienestiem citās valstīs, kuru darbs arī vērsts
uz koruptīvu noziedzīgu nodarījumu atklāšanu. FAP sanāksme kārtējo reizi
apliecināja, ka tas ir ne tikai efektīvs komunikācijas veids ar ārvalstu
vēstniecībām un starptautisko organizāciju pārstāvniecībām, bet arī izveidojies
par pastāvīgu forumu, kura ietvaros dalībnieki var apspriest interesējošos
korupcijas apkarošanas un novēršanas jautājumus.
Pasaules Bankas finansētā projekta ietvaros Biroja pārstāvji 2007.gada
janvārī piedalījās pieredzes apmaiņas vizītē ASV korupcijas novēršanas jomā.
Vizītes laikā ASV institūciju pārstāvji sniedza pārskatu par korupcijas
novēršanas tiesisko regulējumu štatu un federālajā līmenī un tā piemērošanas
praksi. Biroja pārstāvjiem bija iespēja iepazīties ar ASV Kongresa pārstāvju un
senatoru darbības uzraudzības mehānismiem, interešu konflikta novēršanu
valdības locekļu un valsts iestāžu amatpersonu rīcībā, Federālās izmeklēšanas
biroja un Pensilvānijas štata valsts ētikas komisijas kompetenci interešu
konflikta novēršanā, valsts budžeta līdzekļu izlietojuma uzraudzību un Iekšējo
ieņēmumu dienesta lomu nelikumīgi iegūtu līdzekļu izmeklēšanā. Valsts
Departamentā Biroja pārstāvji sniedza prezentāciju par rezultātiem korupcijas
novēršanā un apkarošanā Latvijā.
Sadarbībā ar Lielbritānijas vēstniecību Rīgā un Lielbritānijas Nodokļu
un Muitas pārvaldi Birojs rīkoja 5 dienu apmācības Biroja darbiniekiem par
speciālajām izmeklēšanas darbībām, kas ne tikai deva iespēju apgūt
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nepieciešamās zināšanas, bet arī ļāva apmainīties ar pieredzi ar Lielbritānijas
kolēģiem šajā jautājumā.
Sadarbībā ar Francijas vēstniecību Birojs 2007.gada jūnijā rīkoja
apmācības par korupcijas apkarošanas jautājumiem, kā arī politisko partiju
finansēšanas kontroli Francijā. Apmācības vadīja Žans-Luks Deza (Jean-Luc
Deza), Francijas Centrālās korupcijas apkarošanas brigādes priekšnieka
vietnieks, un Barbara Žuāna (Barbara Jouan), Francijas Vēlēšanu kampaņu un
politisko partiju finansēšanas kontroles nacionālās komisijas (CNCCFP)
pārstāve.
Šo apmācību ietvaros Biroja darbinieki tika iepazīstināti ar priekšvēlēšanu
kampaņu un politisko partiju finansēšanas kontroles mehānismu Francijā.
Francijas eksperti iepazīstināja arī ar vēlētām amatpersonām noteiktajiem amatu
savienošanas un cita veida ierobežojumiem, kā arī amatpersonu ienākumu
deklarācijām.
Biroja pārstāvji tika informēti par Francijas Centrālās korupcijas
apkarošanas brigādes izveides vēsturi, struktūru, funkcijām un pilnvarām.
Pieredzes apmaiņa ļāva izprast institucionālo sistēmu korupcijas apkarošanas
jomā Francijā, kā arī iepazīties ar koruptīvo noziedzīgo nodarījumu
izmeklēšanas specifiku, tajā skaitā kādas operatīvās darbības var veikt šādu
noziedzīgo nodarījumu atklāšanā un kādas procesuālās darbības tiek veiktas to
izmeklēšanas laikā.
2007.gada pirmajā pusgadā Birojā iepazīšanās vizītē ieradās jaunizveidotā
Polijas Centrālā pretkorupcijas biroja (Centralne Biuro Antykorupcyjne – CBA)
pārstāvji. CBA tika izveidots salīdzinoši nesen – 2006.gada maijā – tādēļ Polijas
kolēģi īpašu interesi izrādīja par Biroja izveides procesu, tiesisko regulējumu,
funkcijām, kā arī pieredzi korupcijas apkarošanā.
Pārskata periodā Birojs turpināja veiksmīgo sadarbību ar Lietuvas Īpašās
izmeklēšanas dienestu (Specialiuju tyrimu tarnybą – STT). Īstenojot Biroja un
STT noslēgto sadarbības līgumu, 2007.gada pirmajā pusgadā notika vairākas
pieredzes apmaiņas vizītes, tajā skaitā ar mērķi apmainīties ar pieredzi operatīvo
pasākumu nodrošināšanas jautājumos, kā arī klasificētās informācijas un datu
aprites un šo datu analīzes jautājumos. Iepriekšminēto vizīšu rezultātā tiek
plānots, ka STT sniegs palīdzību Biroja klasificētās informācijas un datu aprites
uzlabošanā.
2007.gada pirmajā pusgadā Biroja darbinieki vairākkārt piedalījās
dažādos starptautiskos semināros, konferencēs un forumos, tādējādi ne tikai
papildinot savas zināšanas un nostiprinot attiecības ar savas nozares
profesionāļiem citās valstīs, bet arī aktīvi popularizējot Biroju un tā darbību
ārvalstīs un sniedzot savu ieguldījumu starptautiskos pretkorupcijas centienos.
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Biroja darbinieki apmeklēja seminārus un konferences korupcijas
apkarošanas jomā, kurus rīkoja OLAF sadarbībā gan ar Vāciju, gan ar Eurojust,
Zviedrijas Centrālāzijas – Kaukāza institūta Zīda ceļa studiju programmas
(Central Asia – Caucasus Institute Silk Road Studies Program) rīkotajā
seminārā, kas veltīts narkotiku, organizētās noziedzības un korupcijas
apkarošanas problēmām Baltijas jūras reģionā un Eiropas Tiesību akadēmijas
organizētajā konferencē, kas bija veltīta cīņai pret korupciju un krāpšanu
Eiropas Savienībā. Biroja pārstāvji pārskata periodā ir aktīvi piedalījušies ASV
rīkotajos semināros un konferencēs. Biroja pārstāvji piedalījās Viļņā ASV
Federālā izmeklēšanas biroja organizētajā seminārā, kas bija veltīts korupcijas
apkarošanas jautājumiem, kā arī četri Biroja pārstāvji piedalījās ASV
vēstniecības Rīgā organizētajā triju dienu konferencē par korupciju valsts
sektorā, finanšu noziegumiem, organizēto noziedzību, mantas konfiskāciju un
naudas atmazgāšanu, kurā piedalījās ne tikai Latvijas un ASV tiesībsargājošo
iestāžu un prokuratūras pārstāvji, bet arī kolēģi no Rumānijas.
Ņemot vērā, ka viens no Latvijas ārpolitikas mērķiem ir attīstības
sadarbības politikas īstenošana ar Eiropas Savienības kaimiņvalstīm un atbalsts
ilgtermiņa stabilitātes veidošanai, demokrātijas stiprināšanai, tālākajai
ekonomiskajai un sociālajai attīstībai šajās valstīs, Birojs, īstenojot starptautisko
sadarbību savas kompetences ietvaros, ir uzsācis aktīvu darbību dažādos
formātos attīstības sadarbības jomā. Birojs ir ne tikai piedalījies starptautisku
organizāciju projektos, kas paredz šāda veida atbalsta sniegšanu, bet arī
vairākkārt uzņēmis Birojā citu valstu delegācijas. Ar mērķi iepazīties ar Biroju,
tā darbību, funkcijām un paveikto korupcijas novēršanā un apkarošanā, kā arī
sabiedrības izglītošanā, Birojā pārskata perioda laikā bija ieradušās delegācijas
un atsevišķi pārstāvji no tādām valstīm kā Ukraina, Kazahstāna, Kirgizstāna,
Tadžikistāna, Baltkrievija, Zviedrija.
Birojā pieredzes apmaiņas vizītē 2007.gada 7. – 8. jūnijā viesojās
Albānijas Ienākumu un īpašumu deklarāciju pārbaužu augstā inspektorāta (High
Inspectorate of Declaration and Audit of Assets) pārstāvji. Viesi iepazinās ar
Biroja pieredzi interešu konflikta novēršanā valsts amatpersonu darbībās,
sabiedrības izglītošanā par korupcijas un interešu konfliktu novēršanu,
izmantojot interaktīvo izglītojošu un informatīvu materiālu apkopojumu
kompaktdisku formātā „Publiskās ētikas materiālu krājums”, kā arī Biroja
sadarbību ar plašsaziņas līdzekļiem. Inspektorāta pārstāvji augstu novērtēja
Latvijas sasniegto valsts amatpersonu kontroles jomā, normatīvo aktu
pilnveidošanā, gan arī tiesību normu praktiskā piemērošanā un uzsvēra, ka varēs
šo pieredzi izmantot savā darbā.
Maķedonijas Valsts korupcijas novēršanas komisijas (State Commission
for Prevention of Corruption of the Republic of Macedonia) pārstāvju pieredzes
apmaiņas vizīte Birojā notika 2007.gada 11. – 12. jūnijā. Maķedonijas
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delegācija iepazinās ar Biroja pieredzi tiesu procesos, sadarbība ar citām
institūcijām Valsts korupcijas novēršanas un apkarošanas programmas 2004. –
2008.gadam ietvaros, korupcijas risku noteikšana normatīvajos aktos,
metodoloģiju un vadlīniju izstrādi, kā arī Biroja darbība starptautiskās
sadarbības jomā.
Pārskata perioda beigās Latvijā iepazīšanās vizītē uzturējās Kosovas
Pretkorupcijas aģentūras (Kosovo Anti-Corruption Agency) delegācija, kura
apguva Latvijas pieredzi pretkorupcijas dienesta izveidē, korupcijas apkarošanas
un novēršanas, kā arī sabiedrības izglītošanas jautājumos. Vizīte tika finansēta
Eiropas Savienības TAIEX programmas ietvaros. Tiekoties ar Biroja vadību un
struktūrvienību vadītājiem, Kosovas delegācijas pārstāvji tika iepazīstināti ar
Latvijas pretkorupcijas iestādes kompetencē esošajiem jautājumiem – interešu
konfliktu novēršana, partiju finansēšanas kontrole, pretkorupcijas stratēģijas un
programmas īstenošana, sabiedriskās attiecības un sabiedrības izglītošana,
Ziņojuma centra darbība un noziedzīgu nodarījumu valsts institūciju dienestā
izmeklēšana.
Jūnijā Birojā viesojās Rumānijas Nacionālais pretkorupcijas direktorāta
(Direcţia Naţională Anticorupţie – NAD) direktors un vairāki pārstāvji Latvijas
izpētes vizītes ietvaros sabiedrisko attiecību jomā. NAD pārstāvji iepazinās ar
Biroja politiku un praksi, informējot sabiedrību par tā darbību un izglītojot valsts
amatpersonas. Biroja pārstāvji arī kopīgi ar Augstākās Tiesas un
Ģenerālprokuratūras pārstāvjiem piedalījās diskusijā par sabiedriskajām
attiecībām korupcijas novēršanas un apkarošanas jomā.
Sekojot pagājušā gada veiksmīgajai Kirgizstānas Republikas Nacionālās
korupcijas novēršanas aģentūras pārstāvju vizītei Latvijā, Birojs un Nacionālā
korupcijas novēršanas aģentūra 2007.gada aprīlī parakstīja līgumu par
savstarpēju sadarbību korupcijas novēršanas un apkarošanas jomā. Līguma
mērķis ir veicināt savstarpējo sadarbību, īstenojot kopējas darbības korupcijas
novēršanā un apkarošanā, kuras vērstas uz korupcijas izskaušanu.
Biroja pārstāvji aktīvi turpina piedalīties arī citu valstu vadītajos
daudzpusējos projektos un starptautisku organizāciju pretkorupcijas programmās
un iniciatīvās. 2007.gada aprīlī Biroja pārstāvis piedalījās Ekonomiskās
sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) pretkorupcijas monitoringa
misijā Kirgizstānā, kuras laikā tika izvērtēts Kirgizstānas īstenotie
pretkorupcijas pasākumi, kā arī tiesiskā regulējuma ieviešanas process.
Biroja pārstāvis piedalījās Apvienoto Nāciju Organizācijas (ANO)
Narkotiku un noziedzības novēršanas biroja (UNODC) organizētajā seminārā
„Starptautiskā sadarbība tehniskās palīdzības sniegšanai ANO Pretkorupcijas
konvencijas ieviešanai”, kas norisinājās 2007.gada maijā Montevideo, Urugvajā.
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Semināra ietvaros eksperti apzināja iespējas sniegt tehnisko palīdzību ar mērķi
veicināt konvencijas ieviešanu, dalīties pieredzē un vienoties par palīdzības
sniegšanas mehānismiem un iespējamo finansējumu. Biroja pārstāvis sniedza
informāciju par Biroja pieredzi palīdzības saņemšanā un sniegšanā citu valstu
pārstāvjiem, kā arī piedalījās diskusijā par uzsākto iniciatīvu efektīvu
izmantošanu.
Maijā Maskavā Biroja priekšnieks piedalījās seminārā par
starptautiskajām pretkorupcijas konvencijām un to īstenošanu. Semināru
organizēja Somijas Tieslietu ministrija un Krievijas Federācijas Tieslietu
ministrija. Biroja priekšnieks uzstājās, daloties Latvijas pieredzē cīņā pret
korupciju un informējot par tiesībsargājošo iestāžu funkcijām šajā jomā. Savā
pieredzē dalījās arī pārstāvji no Somijas, Zviedrijas un Krievijas. Septembrī
paredzēta Krievijas pārstāvju vizīte Latvijā.
Biroja priekšnieka vietnieks 2007.gada maijā Bukarestē, Rumānijā
piedalījās konferencē „Godaprāts un cīņa pret korupciju valsts pārvaldē” OECD
un Eiropas Savienības SIGMA programmas ietvaros. Konferences dalībnieki
tika informēti par korupcijas novēršanu Latvijā, tajā skaitā interešu konflikta
novēršanu, uzvedības kodeksiem un ētikas komisijām, iekšējo kontroli un
amatpersonu apmācību.
2007.gada 19. – 23.martā Biroja pārstāvji piedalījās 32.Eiropas Padomes
GRECO plenārsēdē, kur tika pieņemti ziņojumi par Ukrainu, Albāniju, Čehijas
Republiku, Ungāriju, Lietuvu, Nīderlandi, Maķedoniju, Dāniju un Franciju.
Sēdes ietvaros arī notika seminārs par politisko partiju finansēšanas kontroli. Tā
mērķis bija sagatavot GRECO dalībvalstu pārstāvjus, kas veiks dalībvalstu
novērtējumu par šo tēmu GRECO 3.novērtēšanas kārtas ietvaros. Biroja
priekšnieka vietnieks novēršanas jautājumos Alvis Vilks piedalījās seminārā kā
viens no lektoriem.
No 29.maija līdz 1.jūnijam Biroja pārstāvji piedalījās 33.GRECO
plenārsēdē, kur tika pieņemti ziņojumi par Beļģiju, Bulgāriju, Vāciju, Lietuvu,
Maltu, Zviedriju. Ar mērķi stiprināt atbilstību Eiropas Padomes pretkorupcijas
standartiem, šajā sēdē tika uzsākti tour de table – dalībvalstu uzstāšanās par
aktuālām tēmām, piemēram, šajā sēdē „Aktualitātes pretkorupcijas institūcijās
un stratēģijā, tajā skaitā sabiedrības informēšana”. Biroja pārstāvis informēja par
Latvijā ierosinātajiem likumdošanas labojumiem politisko partiju un
priekšvēlēšanu aģitācijas jomā, nesen izstrādāto lobēšanas koncepciju, tajā
skaitā tās ietvaros ierosinātajām izmaiņām tirgošanās ar ietekmi
krimināltiesiskajā regulējumā, kā arī par sabiedrības informēšanu un izglītošanu.
Sēdes ietvaros arī notika seminārs par noziedzīgajiem nodarījumiem. Tā mērķis
bija sagatavot GRECO dalībvalstu pārstāvjus, kas veiks dalībvalstu novērtējumu
par šo tēmu GRECO 3. novērtēšanas kārtas ietvaros.
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2.martā un 11.maijā Briselē Biroja pārstāvis piedalījās Eiropas
Savienības Multidisciplinārās darba grupas organizētās noziedzības
apkarošanai (MDG) sanāksmēs, kurās tika skatīts jautājums par Eiropas
Pretkorupcijas kontaktpunktu tīkla (Corruption Contact Point Network)
izveidi. Dalībvalstu eksperti vienojās atbalstīt Padomes lēmumprojektu un
virzīt to tālākai izskatīšanai.
Maijā Biroja pārstāvji piedalījās EPAC darba grupas „Pretkorupcijas
iestāžu kopīgie standarti un labā prakse” sanāksmē Viļņā. Birojs sadarbībā ar
Lietuvas STT vada šo darba grupu kopš 2006.gada novembra. Atskaites periodā
ir izstrādāta aptaujas anketa, kuru aizpilda darba grupas dalībvalstis. Tikšanās
Viļņā tika apspriesti pirmie darba grupas rezultāti, apkopojot informāciju par
tendencēm un konkrētu praksi dažādās valstīs.

5. Ārvalstu un starptautisko institūciju finanšu palīdzības
projektu rezultāti un līdzekļu izlietojums
5.1. Eiropas Savienības OLAF tehniskā palīdzība
2007.gada pirmajā pusgadā Birojs veiksmīgi īstenoja tehniskās palīdzības
projektu „Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja izmeklēšanas spēju
stiprināšana” („Strengthening of Investigatory Capabilities of the Corruption
Prevention and Combating Bureau”) Eiropas Krāpšanas apkarošanas biroja
(OLAF) Hercule programmas ietvaros, kura paredz iespēju Eiropas Savienības
dalībvalstu tiesībsargājošām iestādēm iegādāties speciālo izmeklēšanas tehniku,
kas paredzēta tādu noziedzīgu nodarījumu kā korupcija atklāšanai. OLAF
projekta īstenošanai Birojam tika piešķirts finansējums 32 000 EUR apmērā. Šī
projekta ietvaros Birojs iegādājās speciālo izmeklēšanas tehniku, kas turpmāk
būtiski veicinās Biroja korupcijas apkarošanas funkcijas īstenošanu un palielinās
Biroja spējas veiksmīgi īstenot operatīvos pasākumus un izmeklēt noziedzīgos
nodarījumus, kas ir saistīti ar korupciju.
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5.2. Pasaules Bankas finansētā projekta „Korupcijas apkarošanā
iesaistīto institūciju stiprināšana” ieviešana
Pārskata periodā sagatavoti un izsludināti konkursi divu pēdējo darba
uzdevumu ieviešanai Pasaules Bankas finansētā projekta „Korupcijas
apkarošanā iesaistīto institūciju stiprināšana” ietvaros. 2007.gada jūnijā
noslēdzās ekspertu pieteikumu izvērtēšana darba uzdevumam „Vadlīnijas par
interešu konflikta novēršanas tiesiskā regulējuma būtiskākajiem nosacījumiem
amatpersonu darbībā civildienesta ierēdņiem, policistiem, valsts un pašvaldību
iestāžu vadītājiem, valsts un pašvaldību uzņēmumu valdes un padomes
locekļiem, kā arī valsts amatpersonām jūras ostās”, un visaugstāko novērtējumu
ieguva sabiedriskās politikas centra „Providus” pētnieku Valta Kalniņa, Ivetas
Kažokas, Lindas Austeres pieteikums. Jūnijā arī pabeigta darba uzdevuma
„Korupcijas riski un informācijas pieejamība Eiropas Savienības Kohēzijas
fonda līdzekļu apguvē Latvijā” izstrāde un izsludināta pieteikšanās.
Korupcijas novēršanas un apkarošanas
biroja priekšnieka v.i.

A.Vilks

