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Izmantotie saīsinājumi un apzīmējumi

ĀM – Ārlietu ministrija
BIS – Būvniecības informācijas sistēma
DP – Drošības policija
DVI – Datu valsts inspekcija
Eiropas Padomes pretkorupcijas starpvalstu grupas (GRECO)
FM – Finanšu ministrija
Prok – Prokuratūra
IeM – Iekšlietu ministrija
IUB – Iepirkumu uzraudzības birojs
KNAB – Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs
NILLND – Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienests
PMLP – Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde
RAPLM – Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija
TM – Tieslietu ministrija
VAS – Valsts Administrācijas skola
VID – Valsts ieņēmumu dienests
VKanc – Valsts kanceleja
VP – Valsts Policija
VRS – Valsts Robežsardze
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Ievads
Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja likuma III nodaļā noteikta
Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja (turpmāk – KNAB) kompetence
korupcijas novēršanā, apkarošanā un politisko organizāciju (partiju) un to
apvienību finansēšanas noteikumu izpildes kontrolē, t.sk. noteikts, ka KNAB
izstrādā korupcijas novēršanas un apkarošanas valsts programmu un koordinē
tajā minēto institūciju sadarbību, lai nodrošinātu programmas izpildi.
Atbilstoši tam KNAB izstrādājis Korupcijas novēršanas un apkarošanas
programmu 2009.-2013.gadam (turpmāk – Programma), vidēja termiņa attīstības
plānošanas dokumentu, kas nosaka rīcības virzienus, galvenos uzdevumus un
sasniedzamos rezultātus korupcijas novēršanas un apkarošanas jomas attīstībā.
Programma precizē pamatnostādnēs „Korupcijas novēršanas un apkarošanas
valsts pamatnostādnes 2009. – 2013. gadam” (apstiprinātas ar Ministru kabineta
21.05.2009. rīkojumu Nr.326) noteiktos rīcības virzienus.
Vienlaikus minētās pamatnostādnes un šī Programma turpina iepriekšējā
plānošanas periodā (Korupcijas novēršanas un apkarošanas programma 20042008.gadam) iesākto darbību, atsevišķās jomās to paplašinot vai sašaurinot1.
Programmas tapšanā apzinātas institūciju problēmas saistībā ar iepriekšējā
perioda uzdevumu izpildi, kā arī to ieteikumi nākamajam plānošanas periodam.
Par minētajiem jautājumiem savu viedokli paudušas lielākā daļa ministriju, kā
arī Valsts kanceleja un Valsts kontrole, Latvijas Pašvaldību savienība,
Sabiedrība par atklātību „Delna”
Programmas 2009.- 2013. sabiedrisko apspriešanu KNAB izsludināja no
2009. gada 10.janvāra līdz 10.februārim. KNAB mājas lapā internetā tika
ievietots paziņojums un programmas projekts, izveidots informatīvs baneris un
forumā izveidota diskusiju tēma, kā arī izsūtīts paziņojums par sabiedrisko
apspriešanu plašsaziņas līdzekļiem. Iedzīvotāji, sabiedriskās, politiskās,
profesionālās un citas organizācijas tika aicinātas sniegt priekšlikumus, lai
precizētu un papildinātu valsts programmas projektā noteiktos rīcības virzienus
un uzdevumus. Atsaucoties uz izsludināto sabiedrisko apspriešanu, KNAB
saņēma divu sabiedrisko organizāciju - "Providus" un "Pilsoniskā alianse"
viedokļus.
KNAB izvērtējis paveikto uzdevumu turpmākās attīstības nepieciešamību,
atbilstoši noteiktajiem rīcības virzieniem definējis jaunus uzdevumus, kā arī
precizējis institūciju kompetenci, tādējādi nodrošinot politikas pēctecību.
Ņemot vērā korupcijas novēršanas un apkarošanas politikas horizontālo
raksturu, īpaša uzmanība pievērsta arī citos attīstības plānošanas dokumentos
noteiktajiem uzdevumiem, tādējādi nodrošinot ne tikai šo politiku sasaisti, bet
arī panākot lietderīgu sadarbību institūciju starpā.
1

KNAB katru gadu apkopojis informāciju par uzdevumu izpildi no visām Korupcijas novēršanas un apkarošanas
programmas 2004-2008. gadam īstenošanā iesaistītajām institūcijām. Informatīvie ziņojumi un pārskati par katra
uzdevuma izpildi atrodami KNAB mājas lapā.
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1. Programmas sasaiste ar valdības prioritātēm un atbalstītajiem attīstības
plānošanas
dokumentiem
un
tajos
noteiktajām
prioritātēm
Programma izstrādāta, ņemot vērā citos dokumentos noteikto, kā arī, lai ieviestu
šajos dokumentos noteiktos pasākumus, kas saistīti ar korupcijas novēršanu un
apkarošanu:
 „Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja darbības stratēģija
2008. – 2010.gadam. (MK 2008.gada 14.novembra rīkojums Nr. 717)
Stratēģijas mērķis ir efektivizēt Korupcijas novēršanas un apkarošanas
biroja likumā noteikto funkciju un uzdevumu izpildi, kā arī nodrošināt
attīstības plānošanas dokumentos noteikto mērķu īstenošanu KNAB
kompetencē esošajās jomās. Stratēģijā ir ietverti jautājumi, kas saistīti ar
KNAB funkciju izpildi, kā arī ar darbību veikšanai nepieciešamo cilvēku un
finanšu resursu plānošanu.
 „Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2007. – 2013.gadam”. (MK
2006.gada 4.jūlija noteikumi Nr.564) Plāna 4.1.4.apakšpunktā runāts par
„Valsts pārvaldes darboties spējas stiprināšanu” un attiecīgi par vienu no
risināmajiem uzdevumiem nosauc „Novērst korupciju valsts pārvaldes
institūcijās” (8.uzd.).
 „Valsts pārvaldes politikas attīstības pamatnostādnes 2008.2013.gadam”. (MK 2008.gada 3.jūnija rīk. Nr.305) Pamatnostādnēs ir
ietverts ievērojams skaits ar valsts pārvaldi un tās darbības efektivitāti
saistītu jautājumu – politikas plānošana un finanšu vadība, korupcijas
novēršana, institucionālie jautājumi, pakalpojumu kvalitāte, kvalitātes
vadība, administratīvā sloga samazināšana, e-pārvaldes attīstība, publiskā
un privātā partnerība, administratīvais process, cilvēkresursu attīstība,
pilsoniskās sabiedrības stiprināšana un citi aktuāli jautājumi.
 Koncepcija ”Lobēšanas tiesiskās reglamentācijas nepieciešamība
Latvijā”. (MK 2008.gada 28.jūlija rīk. Nr.435) Koncepcijas mērķis ir ļaut
nodrošināt atklātību par to valstisko lēmumu pieņemšanu, kas ir tapuši
atsevišķu personu vai grupu interesēs. Atbalstītais variants paredz
atklātības, vienlīdzības un godprātības pamatprincipu piemērošanu
lobēšanas procesam valsts un pašvaldību institūciju ētikas kodeksos. Valsts
amatpersona sabiedrības interesēs godprātīgi atklāj, kuras personas ir
kontaktējušās ar institūciju, lai ietekmētu lēmumu pieņemšanas procesu.
Valsts amatpersonai ir pienākums nodrošināt vienlīdzību informācijas un
amatpersonu pieejamībā visām jautājuma izskatīšanā ieinteresētajām
pusēm.
 Politisko partiju finansēšanas koncepcija (MK 2009.gada 15.janvāra rīk.
Nr.14), kas paredz pilnveidot spēkā esošos normatīvos aktus, piešķirt valsts
finansējumu partijām aģitācijai un ikdienas izdevumiem, kā arī noteikt
kriminālatbildību, administratīvo atbildību un finansiāla rakstura sankcijas
par pretlikumīgu valsts finansējuma izmantošanu.
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„Organizētās noziedzības novēršanas, apkarošanas un samazināšanas
valsts programmas 2006.-2010.gadam” (MK 2006.gada 31.maija rīk.
Nr.390 mērķis ir efektivizēt ar organizēto noziedzību saistītu noziedzīgo
nodarījumu novēršanu un apkarošanu, kā arī samazināt organizētās
noziedzības ekonomisko ietekmi, radot pilnvērtīgus apstākļus tiesību
aizsardzības iestāžu cīņai ar organizēto noziedzību.
Iestāžu darbības stratēģijas, piemēram, „Ekonomikas ministrijas
darbības stratēģija 2007.-2009.gadam” (MK 2006.gada 6.septembra rīk.
Nr.686 (prot. Nr.43 41.§)) un „Valsts ieņēmumu dienesta attīstības
stratēģija 2007.-2009.gadam”(2007.gada 6.martā apstiprinājis Finanšu
ministrs)

Programmas izstrādē ņemtas vērā arī Eiropas Padomes pretkorupcijas
starpvalstu grupas (GRECO) II un III kārtas novērtējuma ziņojumu
rekomendācijas.
Reģionu plānošanas dokumentos (attīstības stratēģijās) definēti katra
reģiona prioritārie attīstības virzieni, mērķi un uzdevumi to sasniegšanai. Lai arī
tajos tiešā veidā netiek minēta korupcijas novēršana, jāatzīmē, ka pretkorupcijas
politikas horizontālais raksturs iezīmē saikni arī ar šiem dokumentiem.
Nozīmīgākās attīstības prioritātes – cilvēkresursu attīstība, uzņēmējdarbības
attīstība, pakalpojumu kvalitāte, investīciju piesaiste u.tml. – un to sasniegšana ir
saistāmas ar korupcijas izplatību, jo korupcija apdraud plānošanas reģionu
noteikto mērķu efektīvu sasniegšanu.
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2.Programmas mērķi un apakšmērķi
Korupcijas novēršanas un apkarošanas politikas mērķis nodrošināt
valsts amatpersonām uzticētās varas godprātīgu un likumīgu izmantošanu valsts
un sabiedrības interesēs.
Programmas mērķis ir noteikt uzdevumus, plānot to izpildi un
finansējumu Korupcijas novēršanas un apkarošanas valsts pamatnostādņu 2009.2013. gadam īstenošanai, lai nodrošinātu korupcijas novēršanas un apkarošanas
politikas mērķa sasniegšanu.
Ievērojot pamatnostādnēs „Korupcijas novēršanas un apkarošanas valsts
pamatnostādnes 2009.-2013.gadam” noteiktos principus, Programma tiek
veidota kā kompleksa pretdarbība korupcijai (korupcijas novēršana un
apkarošana, kā arī izglītošana pretkorupcijas jautājumos).

Apakšmērķi:
1. Uzlabot politisko partiju un to apvienību finansiālās darbības kontroli.
2. Nodrošināt lietderīgu un likumīgu rīcību ar valsts un pašvaldību mantu,
tai skaitā Eiropas Savienības un citu starptautisko organizāciju, kā arī ārvalstu
piešķirtā finansējuma izlietošanu.
3. Ierobežot valsts amatpersonu rīcību interešu konflikta situācijās, kā arī
ierobežot valsts amatpersonu iespējas legalizēt nelikumīgi iegūtos ienākumus.
4. Pilnveidot iekšējās pretkorupcijas sistēmas un stiprināt ētiskumu valsts
un pašvaldību iestādēs, pilnveidot valsts amatpersonu zināšanas par korupcijas
novēršanas prasībām.
5. Mazināt iedzīvotāju toleranci pret korupciju, nostiprināt izpratni par
korupcijas nepieļaujamību un tās negatīvajām sekām.
6. Nostiprināt labas pārvaldības principu valsts un pašvaldību darbībā.
7. Nodrošināt savlaicīgu un kvalitatīvu lietu izskatīšanu tiesās.
8. Pilnveidot noziedzīgu nodarījumu valsts institūciju dienestā
apkarošanas iespējas, kā arī mazināt korupciju tiesās.
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3. Programmas politikas rezultāti un rezultatīvie rādītāji
Korupcijas novēršanas un apkarošanas politikas rezultāti un to rādītāji
noteikti Korupcijas novēršanas un apkarošanas valsts pamatnostādnēs 2009. –
2013. gadam (apstiprinātas ar Ministru kabineta 21.05.2009. rīkojumu Nr.326)
un tie ir:
Rezultāts
Valsts
amatpersonas
savā
darbībā rīkojas likumīgi un
godprātīgi, un tām uzticēto varu
un
mantu
izmanto
tikai
sabiedrības
interesēs
–
vienlīdzīgā,
lietderīgā
un
likumīgā veidā.

Pieaug noziedzīgo nodarījumu
izmeklēšanas
efektivitāte,
tādējādi nostiprinās iedzīvotāju
un
valsts
amatpersonu
pārliecība
par
soda
neizbēgamību.

Rezultatīvais rādītājs
Korupcijas pārvaldības rādītājs2
(Mēra apjomu, kādā
amatpersonām piešķirtā vara
tiek izmantota personīgā labuma
gūšanai. Rādītājs aptver gan
maza apjoma kukuļošanu, gan
arī plaša mēroga korupcijas un
valsts nozagšanas indikatorus.
Pasaules Bankas salīdzinošajā
analīzē rādītājs tiek izteikts kā
procentīles rangs kontekstā ar
citām valstīm)
Tiesiskas valsts (rule of law)
rādītājs4
(Mēra apjomu, kādā indivīdiem
ir pārliecība un tieksme
pakļauties sabiedrības
normām/likumdošanai, t.sk.
saistībā ar tiesībsargājošo
institūciju un tiesu darbību)

Sabiedrībā kopumā pieaug Korupcijas uztveres indekss.5
pārliecība
par
korupcijas (Vērtējums 10 ballu sistēmā, kur
izplatības samazināšanos valstī
„10” nozīmē „korupcijas nav”,
bet „0” – „smaga korupcija”.)

2007

2010

2013

66

69
(2009.
gadā3)

72

65,7

70

75

4,8
(2008.
g–
5,0)

5,2

5,4

2

Korupcijas pārvaldības (control of corruption) rādītājs ir viens no sešiem Pasaules Bankas starptautiskā
salīdzinošā indikatora GRICS parametriem. GRICS (Governance Research Indicator Country Snapshot) ir
komplekss indikators, kuru reizi divos gados sagatavo PBI un kas sastāv no vairākiem simtiem dažādu mainīgo,
kas apkopoti no 18 dažādu starptautisku organizāciju iegūtās informācijas. Plašāka informācija par šo indikatoru
pieejama PB interneta mājas lapā: http://info.worldbank.org/governance/wgi/index.asp
3
Pasaules Banka veic šī indikatora mērījumus reizi divos gados.
4
Likuma varas rādītājs (rule of law) ir viens no sešiem Pasaules Bankas starptautiskā salīdzinošā indikatora
GRICS parametriem. (sk. arī 3.atsauci)
5
Transparency International Korupcijas uztveres indekss
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4. Uzdevumi programmas rezultātu sasniegšanai, darbības rezultatīvie rādītāji, uzdevumu izpildes laika plānojums
un atbildīgās institūcijas

Nr.

1.

2.

3.

4.

Darbības
Uzdevums
Izpildes termiņš
rezultāts/rezultatīvais
rādītājs
1. Politisko partiju un to apvienību finansēšanas sistēmas pilnveidošana
Izveidot normatīvo bāzi, lai ieviestu TM
Atbilstoši
MK MK iesniegts(i)
valsts
finansējumu
politiskām KNAB
2009.gada 15.janvāra normatīvā akta projekts(i)
partijām atbilstoši „Politisko partiju
rīkojumā Nr.14 „Par
finansēšanas
koncepcijā”
politisko
partiju
atbalstītajam variantam
finansēšanas
koncepciju”
noteiktajam
Precizēt politisko partiju un to TM
Atbilstoši
MK MK iesniegts(i)
apvienību atskaitīšanās mehānismus KNAB
2009.gada 15.janvāra normatīvā akta projekts(i)
rīkojumā Nr.14 „Par
politisko
partiju
finansēšanas
koncepciju”
noteiktajam
Pilnveidot atbildību par politisko TM
Atbilstoši
MK MK iesniegts(i)
partiju un to apvienību finansēšanas KNAB
2009.gada 15.janvāra normatīvā akta projekts(i)
pārkāpumiem
un
nodrošināt
rīkojumā Nr.14 „Par
samērīgu, efektīvu un atturošu
politisko
partiju
sankciju mehānismu, kā arī
finansēšanas
atbilstošus kontroles procesus un arī
koncepciju”
uzraudzībā un kontrolē iesaistītās
noteiktajam
institūcijas
Atbildīgā
institūcija

Precizēt priekšvēlēšanu aģitācijas TM
procesu reglamentējumu, definējot, KNAB
piemēram,
terminu
„slēptā
priekšvēlēšanu
aģitācija”
un
nosakot ierobežojumu aģitācijā

Atbilstoši
MK MK iesniegts(i)
2009.gada 15.janvāra normatīvā akta projekts(i)
rīkojumā Nr.14 „Par
politisko
partiju
finansēšanas
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Sasaiste ar citiem attīstības
plānošanas dokumentiem
(kur attiecināms)
Politisko partiju finansēšanas
koncepcija (MK 2009.gada
15.janvāra rīk.Nr.14)

Politisko partiju finansēšanas
koncepcija (MK 2009.gada
15.janvāra rīk.Nr.14)

Politisko partiju finansēšanas
koncepcija (MK 2009.gada
15.janvāra rīk.Nr.14)
GRECO III kārtas novērtējuma
ziņojums Par Latvijas politisko
partiju finansēšanas atklātumu
Valsts pārvaldes politikas
attīstības pamatnostādnes
2008.-2013.gadam
Politisko partiju finansēšanas
koncepcija (MK 2009.gada
15.janvāra rīk.Nr.14)
Valsts pārvaldes politikas
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Nr.

5.

6.

7.

8.

Uzdevums

Atbildīgā
institūcija

Izpildes termiņš

izmantot valsts un pašvaldību
mantu.
Analizēt vēlēšanu kampaņu pieredzi KNAB
un izvērtēt priekšvēlēšanu kampaņu
regulējumu un partiju finansēšanas
sistēmu.

koncepciju”
noteiktajam
9 mēneši pēc katrām
vēlēšanām

Sabiedrības
informēšana
par KNAB
konstatētajiem
priekšvēlēšanu
aģitācijas kārtības pārkāpumiem
politisko organizāciju un to
apvienību darbībā, kā arī politisko
organizāciju un to apvienību
finansēšanas
noteikumu
pārkāpumiem.
Izstrādāt koncepciju par iespējām KNAB
stiprināt Korupcijas novēršanas un
apkarošanas biroja neatkarību,
tādējādi
nodrošinot
Eiropas
Padomes
rekomendācijā
REC
(2003)
4
Par
kopīgiem
pretkorupcijas
noteikumiem
politisko partiju un vēlēšanu
kampaņu finansēšanā” noteiktā
ieviešanu

Pastāvīgi

30.11.2009.

Darbības
rezultāts/rezultatīvais
rādītājs

Izstrādāts pārskats par
priekšvēlēšanu kampaņu
un partiju finansēšanas
sistēmu priekšvēlēšanu
kampaņas norises
kontekstā
Nodrošināta informācija
KNAB mājas lapā

–

MK iesniegta koncepcija
par Korupcijas
novēršanas un
apkarošanas biroja
neatkarības stiprināšanu

GRECO III kārtas novērtējuma
ziņojums Par Latvijas politisko
partiju finansēšanas atklātumu

2. Vienlīdzības un atklātības nodrošināšana lobēšanas procesā
Veikt grozījumus normatīvajos KNAB
Atbilstoši MK 2008. MK iesniegts(i)
aktos, nosakot, kur un cik lielā
gada
28.jūlija normatīvā akta projekts(i)
apmērā publicējama informācija par
rīkojumam Nr.435 Par
institūciju
un
pašvaldību
koncepciju
komunikāciju ar lobētājiem.
"Lobēšanas tiesiskās
reglamentācijas

programma2013groz.doc; Korupcijas novēršanas un apkarošanas programma 2009.-2013.gadam

Sasaiste ar citiem attīstības
plānošanas dokumentiem
(kur attiecināms)
attīstības pamatnostādnes
2008.-2013.gadam

–

Koncepcija „Lobēšanas
tiesiskās reglamentācijas
nepieciešamība Latvijā”
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Nr.

9.

Uzdevums

Atbildīgā
institūcija

Veikt grozījumus normatīvajos KNAB
aktos, nosakot, ka priekšlikumi par
grozījumiem Saeimā izskatāmajos
likumprojektos
publicējami
savlaicīgi, pievienojot pamatojumu
un informāciju par notikušajām
konsultācijām ar privātpersonām.

Izpildes termiņš

Darbības
rezultāts/rezultatīvais
rādītājs

nepieciešamība
Latvijā"
Atbilstoši MK 2008. MK iesniegts(i)
gada
28.jūlija normatīvā akta projekts(i)
rīkojumam Nr.435 Par
koncepciju
"Lobēšanas tiesiskās
reglamentācijas
nepieciešamība
Latvijā"
31.03.2010.
Nodrošināta informācija
internetā – KNAB mājas
lapā, kā arī izmantojot
informatīvo izdevumu
„Knaģis”.

Sasaiste ar citiem attīstības
plānošanas dokumentiem
(kur attiecināms)

Koncepcija „Lobēšanas
tiesiskās reglamentācijas
nepieciešamība Latvijā”

10. Sagatavot un izplatīt informāciju KNAB
–
politiskajām partijām un sabiedrībai
par atšķirību starp lobēšanu un
korupciju,
gadījumiem,
kad
lobēšana var būt korumpēta, kā arī
ieteikumus politiskajām partijām un
to pārstāvjiem valsts institūcijās
saistībā
ar
tādu
lēmumu
pieņemšanu, kas skar attiecīgās
partijas ziedotājus
3. Valsts un pašvaldību mantas, kā arī finanšu līdzekļu piešķiršanas procesu pilnveide.
11. Identificēt korupcijas riskus valsts KNAB
31.04.2011.
Pārskats par korupcijas
–
pārvaldes funkciju deleģēšanas
riskiem, deleģējot valsts
jomā
funkcijas
12. Apzināt institūciju praksi rīcībā ar KNAB
31.05.2010. (apzināta Vadlīnijas
Korupcijas novēršanas un
valsts un pašvaldību mantu,
institūciju prakse)
apkarošanas biroja darbības
identificējot galvenās problēmas un
31.12.2010.
stratēģija 2008.-2010.gadam
korupcijas riskus, un izstrādāt
(izstrādātas vadlīnijas)
vadlīnijas
korupcijas
risku
mazināšanai

programma2013groz.doc; Korupcijas novēršanas un apkarošanas programma 2009.-2013.gadam
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3.1. Publiskās un privātās partnerības jomā
13. Analizēt institūciju praksi publiskās KNAB
31.12.2013.
Pārskats par institūciju
un privātās partnerības jomā no
praksi publiskās un
korupcijas risku viedokļa
privātās partnerības

–

jomā
Veikt analīzi, attiecībā uz kādiem
iepirkuma procedūru izņēmumiem
nepieciešams izstrādāt vadlīnijas un
izstrādāt tās, lai veicinātu atklātības,
brīvas konkurences un vienlīdzības
principa ievērošanu
15. Izvērtēt iespējamos risinājumus
atbildības par pārkāpumiem
iepirkumu procesā pilnveidošanai
15.1 Pamatojoties
uz
Korupcijas
novēršanas
un
apkarošanas
programmas
2009.–2013.gadam
15.punktā
noteiktā
uzdevuma
izpildē veikto analīzi par pasūtītāju
atbildības
par
pārkāpumiem
iepirkumu procesā pilnveidošanu,
izpildīt Ministru kabineta 2011.gada
19.aprīļa sēdē (prot. Nr.26 32.§
3.punkts) uzdoto un atbilstoši
grozījumiem, kas izdarīti Latvijas
Administratīvo pārkāpumu kodeksā
un citos normatīvajos aktos, kuri
saistīti ar administratīvās atbildības
noteikšanu
pasūtītājiem
par
pārkāpumiem
iepirkumu
procedūrās, IUB kontrolēt publisko
iepirkumu normatīvo aktu prasību
ievērošanu, saucot pasūtītājus pie
atbildības
par
pārkāpumiem
14.

KNAB
FM
IUB

3.2. Publisko iepirkumu jomā
31.09.2011.
Izstrādātas vadlīnijas
atbilstoši analīzes
rezultātiem

FM
IUB

01.05.2010.

MK izskatīta koncepcija

FM
IUB

Pastāvīgi, sākot ar
normatīvo aktu
pieņemšanu

IUB piemēro
normatīvajos aktos
paredzēto administratīvo
atbildību pasūtītājiem par
pārkāpumiem iepirkumu
procedūrās

programma2013groz.doc; Korupcijas novēršanas un apkarošanas programma 2009.-2013.gadam
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–
Informatīvais ziņojums "Par
publisko iepirkumu
pilnveidošanas iespējām"
http://polsis.mk.gov.
lv/view.do?id=3602
Latvijas Stratēģiskās attīstības
plāns 2010.–2013.gadam
(apstiprināts ar
Ministru kabineta
2010.gada 9.aprīļa rīkojumu
Nr.203)
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publisko iepirkumu procesā.
3.3. Eiropas Savienības un citu starptautisko institūciju finansējuma piešķiršanā
16. Analizēt
ES
finansējuma FM
31.06.2013.
Informatīvais ziņojums
Projektu pieprasījumu un
piešķiršanas un ieviešanas kontroles KNAB
par riskiem, t.sk.
izpildījuma pārbaudi paredz
un uzraudzības sistēmu un atklātos
korupcijas riskiem,
Finanšu ministrijas darbības
pārkāpumus 2007.-2013.g.
saistībā ar ES un citu
stratēģija 2007.-2009.gadam
starptautisko institūciju
(aktualizēta 2008.-2010.gadam)
finansējuma piešķiršanu
un apguvi
4. Efektīvas kontroles nodrošināšana pār to valsts amatpersonu darbību, kuras iesaistītas valsts un pašvaldību mantas, kā arī finanšu
līdzekļu piešķiršanas procesos
17. Nodrošināt
objektivitātes
un RAPLM
Pēc nepieciešamības, Normatīvais regulējums
–
konfidencialitātes
apliecinājumu
organizējot iesniegto paredz objektivitātes un
parakstīšanu Eiropas Savienības un
projektu vērtēšanu.
konfidencialitātes
citu
starptautisko
institūciju
apliecinājumu
finansējuma
piešķiršanā
parakstīšanu minētajām
iesaistītajām amatpersonām.
amatpersonām
18. Izstrādāt
vadlīnijas
pārbaudāmo amatpersonu
korupcijas riskiem un
apjoma, kā ar izstrādāt
plānu

nosakot KNAB
loku pēc
pārbaužu
pārbaužu

19. Izlases veidā veikt iepriekš plānotas KNAB
valsts amatpersonu darbības
pārbaudes saistībā ar ES un citu
starptautisko institūciju un
organizāciju finansējuma piešķišanu

31.12.2009.

Izstrādātas vadlīnijas

Sākot ar 2010.

Pārbaudīto amatpersonu
skaits

–

Korupcijas novēršanas un
apkarošanas biroja darbības
stratēģija 2008.-2010.gadam

5. Valsts amatpersonu darbības kontrole interešu konfliktu novēršanas jomā.
20. Izstrādāt koncepcijas projektu par KNAB
31.12.2009.
MK iesniegts koncepcijas Korupcijas novēršanas un
turpmāku Likuma „Par interešu
projekts
apkarošanas biroja darbības
konflikta
novēršanu
valsts
stratēģija 2008.-2010.gadam
amatpersonu darbībā” attīstību
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20.1 Saskaņā ar Valsts prezidenta
Kancelejas
2011.gada 8.jūnija
vēstulē KNAB sniegto informāciju,
kā arī KNAB analīzes ceļā
izdarītajiem secinājumiem,
ka
likuma "Par interešu konflikta
novēršanu
valsts
amatpersonu
darbībā" 24.pantā ietvertās tiesību
normas nav pietiekami detalizētas,
lai
no
valsts
amatpersonas
deklarācijā norādītās informācijas
varētu gūt priekšstatu par valsts
amatpersonas kā saimnieciskās
darbības veicēja interesēm un to
iespējamo ietekmi uz valsts
amatpersonas darbību, KNAB
izvērtēt nepieciešamību izdarīt
grozījumus likumā "Par interešu
konflikta
novēršanu
valsts
amatpersonu darbībā" saistībā ar
deklarācijā norādāmo informāciju
par personas saimniecisko darbību,
sagatavojot
un
iesniedzot
priekšlikumus Ministru kabinetā.
21. Nodrošināt konsultācijas institūciju
vadītājiem par interešu konfliktu
novēršanu
22. Izstrādāt
koncepciju
par
iespējamiem risinājumiem, lai
nodrošinātu
informācijas
publiskošanu par amatpersonām
piemērotajiem administratīvajiem
sodiem un amatpersonu izdarītajiem
pārkāpumiem, ņemot vērā Fizisko
personu datu aizsardzības likumu.

KNAB

30.06.2013.

MK iesniegti
priekšlikumi problēmas
novēršanai

–

KNAB

Pastāvīgi

–

KNAB
TM
IeM

31.12.2011.

Diskusijas/sanāksmes
katru gadu (vismaz viens
pasākums)
MK iesniegts koncepcijas
projekts

programma2013groz.doc; Korupcijas novēršanas un apkarošanas programma 2009.-2013.gadam
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23. Aktualizēt informāciju VID mājas
lapā, apkopojot biežāk uzdotos
jautājumus un atbildes uz tiem
attiecībā uz valsts amatpersonu
deklarācijās norādāmo informāciju.

FM
VID

Katra gada 1.februāris

Aktuāla informācija VID
mājas lapā, skaidrojot
valsts amatpersonu
deklarāciju aizpildīšanu

–

6. Valsts amatpersonu ienākumu un mantiskā stāvokļa kontroles sistēmas pilnveidošana.
24. Sagatavot informatīvo ziņojumu VKanc
MK iesniegts
01.07.2012.
–
Ministru kabinetam par problēmām FM
informatīvais ziņojums
saistībā ar kapitālsabiedrību un citu RAPLM
valsts civildienestam nepakļautu KNAB
valsts un pašvaldību iestāžu
personāla atlases jautājumiem –
amatā
stāšanās
procesu
caurspīdīgumu, atlases kritērijiem
u.tml.
25. Pilnveidot
un
paplašināt
to KNAB
31.12.2009.
Apkopota ārvalstu
GRECO II kārtas novērtējuma
pasākumu loku, kas tiek veikti, lai
pieredze un izstrādāti
rekomendāciju ziņojums
efektīvi
identificētu
valsts
ieteikumi
amatpersonas ienākumus, kā arī
precīzi noteiktu valsts amatpersonas
mantisko stāvokli, īpaši pārbaudes
vai izmeklēšanas sākuma stadijā.
7. Iekšējās kontroles mehānismu pilnveidošana valsts un pašvaldību iestādēs
26. Aktualizēt iestāžu un pašvaldību Visas
valsts Reizi gadā
Aktualizēti iestāžu un
–
pretkorupcijas
plānus,
t.sk. pārvaldes
pašvaldību pretkorupcijas
papildināt
tos
ar
jaunajiem iestādes,
plāni
uzdevumiem no šīs Programmas
pašvaldības
27. Balstoties uz institūciju praksi,
izstrādāt vadlīnijas valsts
amatpersonām par rīcību gadījumā,
ja tiek piedāvāts kukulis
28. Aktualizēt vadlīnijas par iestāžu
korupcijas risku identificēšanu,
vadību un pretkorupcijas

KNAB

31.12.2011.

Izstrādātas vadlīnijas

–

KNAB

31.10.2009.

Aktualizētas vadlīnijas

–
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pasākumiem, t.sk. gadījumos, kad
konstatēts koruptīvs pārkāpums, kā
arī izstrādāt pretkorupcijas plāna
paraugu jeb „standartu”
29. Apzināt un analizēt institūciju
praksi
iekšējo
pretkorupcijas
pasākumu organizēšanā, ieviešot
regulāru
valsts
iestāžu
un
pašvaldību korupcijas prevencijas
mehānismu novērtēšanu
30. Izstrādāt vadlīnijas par iekšējiem
pretkorupcijas pasākumiem policijā,
muitā un robežsardzē.
31. Valsts pārvaldē nodarbināto ētikas
kodeksa izstrāde

KNAB

31.12.2009.
31.12.2011.

Veikta analīze, ieviesta
regulāra institūciju veikto
korupcijas prevencijas
mehānismu novērtēšana

KNAB

01.06.2010.

Izstrādātas vadlīnijas

VKanc
KNAB

01.09.2012.

32. Valsts pārvaldē nodarbināto un VKanc
sabiedrības informēšana par ētikas KNAB
pamatprincipiem valsts pārvaldē

33. Veikt valsts iestāžu un pašvaldību KNAB
izstrādāto ētikas kodeksu kvalitātes
analīzi un aktualizēt informatīvo
materiālu par ētikas kodeksu
izstrādi, t.sk. izstrādāt ētikas
kodeksa minimālās satura prasības
un ieteikumus ētikas kodeksu
iedzīvināšanai institūcijās.

6

–

Korupcijas novēršanas un
apkarošanas biroja darbības
stratēģija 2008.-2010.gadam
Valsts pārvaldes attīstības
politikas pamatnostādnes 2008.2013.gadam

Izstrādāts normatīvais
akts „Valsts pārvaldē
nodarbināto ētikas
kodekss”
Pastāvīgi, sākot ar Semināru skaits valsts Valsts pārvaldes attīstības
2010.gadu
pārvaldes darbiniekiem politikas pamatnostādnes 2008.par ētiku un lojalitāti 2013.gadam
„Valsts
pārvaldē
nodarbināto
ētikas
kodeksa”
ieviešanai
(2009.gadā 3 semināri,
2011.gadā 5 semināri,
2013.gadā 5 semināri)6
31.12.2011. (analīze)
Aktualizēt ieteikumus
–
31.03.2012.
(ieteikumi)

Valsts kancelejas prognoze, atbilstoši Valsts pārvaldes attīstības politikas pamatnostādnēm 2008.-2013.gadam
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34. Nodrošināt vadlīnijas un apmācības
nodokļu inspektoriem par
korupcijas pazīmju identifikāciju.

35.

36.

37.

38.

Pasākumi, kas vērsti uz
GRECO II kārtas novērtējuma
nodokļu inspektoru
rekomendāciju ziņojums
zināšanu līmeņa
pieaugumu
8. Valsts amatpersonu, kuras informē par koruptīviem nodarījumiem, aizsardzības sistēmas pilnveidošana
Personu, kas ziņo par koruptīviem KNAB
31.12.2009.
MK iesniegts(i)
GRECO II kārtas novērtējuma
pārkāpumiem
(ziņotāju), (izstrādā
normatīvā akta projekts(i) rekomendāciju ziņojums
aizsardzības
sistēmas regulējumu)
pilnveidošana,
t.sk.
ieviešot Visas
valsts
Valsts pārvaldes attīstības
normatīvo regulējumu to valsts institūcijas,
politikas pamatnostādnes 2008.amatpersonu aizsardzībai, kuras pašvaldības
2013.gadam
informē
par citas attiecīgās (ievieš)
institūcijas valsts amatpersonu
iespējamo interešu konfliktu vai
citiem
koruptīva
rakstura
pārkāpumiem
attiecīgajās
institūcijās, kā arī par koruptīviem
nodarījumiem,
ko
valsts
amatpersona identificējusi, pildot
tiešos pienākumus.
Valsts un pašvaldību institūciju KNAB
–
Ne retāk kā reizi Nodrošināta informācija
darbinieku
un
iedzīvotāju VP
internetā – KNAB mājas
pusgadā
izglītošana par nepieciešamību
lapā, kā arī izmantojot
ziņot
par
likumpārkāpumiem
informatīvo izdevumu
iestādēs. Informēšana par liecinieku
„Knaģis”.
aizsardzības programmām un to
izmantošanas
iespējām,
informācijas sniedzēju aizsardzību
un anonimitātes nodrošināšanu.
9. Iedzīvotāju izpratnes par korupcijas nepieļaujamību un tās negatīvajām sekām nostiprināšana, neiecietības veicināšana pret
korupcijas izpausmēm
Sabiedrības
informēšana
par KNAB
Pastāvīgi
Publicēta informācija
–
sūdzību iesniegšanas iespējām un IeM
institūciju mājas lapās
izskatīšanas kārtību.
VP
Veikt izglītošanas pasākumus un KNAB
31.12.2010.
Divi apmācību semināri
Korupcijas novēršanas un
nodrošināt vispārizglītojošo skolu
31.12.2011.
apkarošanas biroja darbības
KNAB

31.11.2011.

programma2013groz.doc; Korupcijas novēršanas un apkarošanas programma 2009.-2013.gadam
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ekonomikas, politikas un sociālo
zinību skolotāju apmācības
39. Sagatavot
mācību
metodiskos KNAB
materiālus vispārizglītojošo skolu
skolēnu
apmācībai
par
svarīgākajiem
pretkorupcijas
jautājumiem.
40. Popularizēt tiesību aizsardzības
VP, VRS, VID
iestāžu anonīmo telefonu, interneta KNAB, Prok
resursu darbību sadarbībai ar
sabiedrību.
41. Sabiedrības un plašsaziņas līdzekļu KNAB
informēšana
par
īstenotajiem VID
pretkorupcijas pasākumiem un IeM
atklātajiem korupcijas gadījumiem.

stratēģija 2008.-2010.gadam
31.12.2013.

Sagatavoti mācību
metodiskie materiāli

Pastāvīgi

Anonīmo tālruņu numuri
ir pieejami internetā,
publicēti presē, KNAB
periodiskajā izdevumā
„KNAĢIS”utml.
Informatīvie pasākumi

Pastāvīgi

–

Organizētās noziedzības
novēršanas, apkarošanas un
samazināšanas valsts
programma 2006.-2010.gadam

–

10. Valsts amatpersonu izglītošana publiskās pārvaldes ētikas, interešu konflikta novēršanas un pretkorupcijas pasākumu jomā.
42. Nodrošināt iestāžu vadītāju un KNAB
Pastāvīgi
Vismaz viens seminārs
Korupcijas novēršanas un
atbildīgo amatpersonu apmācības
gadā
apkarošanas biroja darbības
par korupcijas risku identificēšanu
stratēģija 2008.-2010.gadam
iestādēs
un
pretkorupcijas
organizatoriskajiem pasākumiem.
43. Turpināt mācību programmu valsts KNAB
Pastāvīgi
Izstrādāti apmācības
–
pārvaldes iestādēs strādājošo
VAS
materiāli, apmācīti valsts
izglītošanai un informēšanai par
pārvaldes darbinieki, lai
ētikas jautājumiem, interešu
tie varētu veikt apmācību
konflikta novēršanas un
savās iestādēs.
pretkorupcijas pasākumu
jautājumiem, lai šīs personas
apmācītu citus savas iestādes
darbiniekus
44. Popularizēt elektronisko zināšanu KNAB
Pastāvīgi
Informācija periodiskajā
–
pašpārbaudes
sistēmu
valsts
izdevumā „KNAĢIS”
amatpersonām par pretkorupcijas
jautājumiem, kas pieejama KNAB
mājas lapā.
programma2013groz.doc; Korupcijas novēršanas un apkarošanas programma 2009.-2013.gadam
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45. Sagatavot un izplatīt elektroniski KNAB
informatīvu materiālu visām valsts
amatpersonām par pretkorupcijas
jomas aktualitātēm.
46. Papildināt mācību materiālu
KNAB
piedāvājumu valsts institūcijām un
pašvaldībām darbinieku izglītošanai
un informēšanai par ētikas
jautājumiem, interešu konflikta
novēršanas un pretkorupcijas
pasākumu jautājumiem, lai šīs
personas apmācītu citas personas
savā institūcijā.
47. Balstoties uz iesniegtajām sūdzībām KNAB
par korumpētu rīcību dažādās valsts
iestādēs un sabiedrisko aptauju
datiem par institūcijām, kas
visvairāk pakļautas korupcijas
riskam, rīkot apspriedes ar attiecīgo
institūciju un nozares pārstāvjiem,
lai izstrādātu ieteikumus problēmas
risināšanai

4 reizes gadā

4 informatīvā materiāla
„KNAĢIS” numuri katru
gadu

30.06.2013.

Izplatīti mācību materiāli

Reizi gadā

Viena apspriede gadā,
kurā identificēti ieteikumi
problēmas risināšanai

–

Korupcijas novēršanas un
apkarošanas biroja darbības
stratēģija 2008.–2010.gadam

–

11. Valsts un pašvaldību institūciju sniegto pakalpojumu kvalitātes uzlabošana, lielāka atklātība un efektīva sabiedrības iesaistīšana
lēmumu pieņemšanā
48. Veikt risku izvērtējumu nodokļu
VID
31.12.2009.
Risku izvērtējums tiek
–
atbrīvojumu un atvieglojumu
KNAB
(par
ņemts vērā izstrādājot
piemērošanas procesā, t.sk. attiecībā pašvaldību
31.12.2010.
(par pretkorupcijas pasākumus
uz nekustamā īpašuma nodokļa
piešķirtajiem
pašvaldību
atlaidi, ko piešķir pašvaldības
atvieglojumie
piešķirtajiem
atbilstoši likuma „Par nekustamā
m)
atvieglojumiem)
īpašuma nodokli”5.panta 3. daļai.
49. Veikt korupcijas risku analīzi
KNAB
30.06. 2010
Sniegti priekšlikumi
–
atsevišķās uzņēmējdarbības
atbildīgajām institūcijām
licencēšanas/atļauju izsniegšanas
korupcijas risku
jomās.
novēršanai.

programma2013groz.doc; Korupcijas novēršanas un apkarošanas programma 2009.-2013.gadam
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50. Sagatavot informatīvo ziņojumu
Ministru kabinetam par
informācijas pieejamību institūciju
mājas lapās un tās atbilstību
noteiktajai kārtībai.
51. Elektronisko pakalpojumu izveide,
lai ieviešot attālinātus klientu
apkalpošanas risinājumus, novērstu
tiešu amatpersonas un klienta
saskarsmi.

RAPLM

30.06.2010.

Visas
valsts Pastāvīgi
pārvaldes
institūcijas

52. Veikt VID un tā klientu saskarsmes VID
veidu
analīzi,
lai
novērstu
iespējamos korupcijas riskus

31.06.2010.

53. Būvniecības informācijas sistēmas
(BIS) ieviešana.

EM

31.12.2011.

54. Būvniecības kontroles sistēmas
pilnveidošana, pārskatot
būvniecības kontroles sistēmu un
sagatavojot priekšlikumus kontroles
sistēmas pilnveidei.
55. Nodrošināt iedzīvotājiem

EM

31.12.2009.

informācijas pieejamību un
saziņas iespējas ar valsts un
pašvaldības institūcijām, tādējādi

Visas
Pastāvīgi
institūcijas un
pašvaldības

preventīvi samazinot korupcijas
riskus

programma2013groz.doc; Korupcijas novēršanas un apkarošanas programma 2009.-2013.gadam

Informatīvais ziņojums
MK

Izstrādāti elektroniskie
pakalpojumi

–

Elektroniskās pārvaldes
attīstības programma 20052009.gadam;
Informācijas sabiedrības
attīstības pamatnostādnes
2006.-2013.gadam

Pārskats par VID klientu
aptaujas rezultātiem un
apkalpošanas procedūru
efektivitāti,
t.sk.
no
korupcijas risku viedokļa,
lai pretkorupcijas plānā
iestrādātu
pasākumus
korupcijas
risku
novēršanai
Izveidota BIS un ieviesta
100% pašvaldībās līdz
2011.gadam
MK iesniegts(i)
normatīvā akta projekts(i)

–

Institūciju mājas lapās
ir pieejama un tiek
regulāri atjaunota
informācija par
līdzdalības iespējām,
aktuālajiem
jautājumiem, dažādām
saziņas iespējām

–

–
–
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56. Vienkāršot muitas un nodokļu
VID
31.12.2009.
Nodrošināta ātra, ērta,
Valsts ieņēmumu dienesta
saistību izpildes procedūras, uzlabot FM
mūsdienīga un kvalitatīva attīstības stratēģija 2007.klientu apkalpošanu un samazināt
pakalpojumu sniegšana
2009.gadam
klientu tiešās un netiešās saistību
VID klientiem
izpildes izmaksas, vienlaicīgi
nodrošinot nepieciešamo kontroli,
pielietojot modernas informācijas
tehnoloģijas
57. Atklātuma par iestādes
RAPLM
Pastāvīgi
Institūciju mājas lapās
–
administratīvo procesu
Visas
pieejama uzdevumā
nodrošināšana un apmeklētāju
institūcijas
minētā informācija
informēšana par iestādes darbu,
nodrošinot, ka iestāžu mājas lapās
atrodama MK noteiktā informācija
t.sk. par tās sniedzamajiem
pakalpojumiem,
- iesniedzamo dokumentu
paraugiem, lēmumu pārsūdzēšanas
kārtību un pārkāpumu
konstatēšanas kārtību, esošajām
darba grupām un to
kontaktpersonām, u.c.
58. 58.punkts izslēgts saskaņā ar Ministru kabineta 2011.gada 16.novembra rīkojumu Nr.607 "Par grozījumiem Korupcijas novēršanas un
apkarošanas programmā 2009.–2013.gadam".
12. Tiesnešu darbības kvalitātes uzlabošana un korupcijas risku tiesā novēršana
59. Tiesnešu izglītošana korupcijas
KNAB
Reizi gadā
Vismaz viens
–
novēršanas un ētikas jautājumos
Tiesu
izglītojošais pasākums
administrācija
gadā
60. Nejaušības principa nostiprināšana Tiesu
lietu sadales kārtībā tiesās
administrācija
TM

31.12.2011.

61. Nodrošināt
tiesnešu
kvalifikācijas un darba rezultātu

31.12.2011.

TM
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Nodrošināta elektroniska
lietu sadale visās tiesās
(tiesiskā regulējuma
izstrāde elektroniskas
lietu sadales ieviešanai
tiesās)
Tiesiskā
regulējuma izstrāde

–

–
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regulāru novērtēšanu

62.

63.

64.

65.

13.
66.

67.

tiesnešu
kvalifikācijas un
darba rezultātu
regulāras
novērtēšanas
nodrošināšanai
Pilnveidot tiesnešu disciplinārās
TM
31.12.2011.
Tiesiskā
–
sodīšanas kārtību
regulējuma izstrāde
tiesnešu
disciplinārās
sodīšanas kārtības
pilnveidošanai
Sniegt priekšlikumus Tiesnešu KNAB
31.12.2010.
Sniegti priekšlikumi
–
ētikas
komisijai
atbilstoši
Tiesnešu ētikas kodeksa
Bangaloras principiem Tiesnešu
pilnveidei, lai tiktu
ētikas kodeksa izstrādes laikā.
atbilstoši papildināts
Tiesnešu ētikas kodekss.
Sagatavot analīzi par korupcijas KNAB
31.12.2011.
Pārskatā par korupcijas
–
riskiem tiesu sistēmā.
riskiem iekļautā
informācija tiek
izmantota pretkorupcijas
pasākumu izstrādei tiesās.
Izstrādāt
priekšlikumus KNAB
31.12.2012.
Priekšlikumi
–
pretkorupcijas pasākumiem tiesās
pretkorupcijas
pasākumiem tiesās
iesniegti TM un Tiesnešu
ētikas komisijai.
Noziedzīgu nodarījumu valsts institūciju dienestā atklāšanas un pierādīšanas iespēju uzlabošana, ātru un kvalitatīvu kriminālprocesu
virzības nodrošināšana
Veikt tiesību aizsardzības iestāžu
VP, DP, VRS, 31.12.2010.
Apmācību programmas
Organizētās noziedzības
personāla profesionālo apmācību un VID, KNAB,
izveide, apmācības,
novēršanas, apkarošanas un
kvalifikācijas paaugstināšanu
Prok,
apmācīti darbinieki,
samazināšanas valsts
ekonomisko noziegumu un
NILLND
iegūti sadarbības
programma 2006.-2010.gadam
organizētās noziedzības apkarošanā.
kontakti, notikusi
pieredzes apmaiņa.
Izvērtēt normatīvos aktus par
31.03.2010.
MK iesniegts koncepcijas GRECO III kārtas novērtējuma
KNAB
kriminālatbildību par koruptīviem
projekts
ziņojums par kriminālatbildību
TM
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noziedzīgiem nodarījumiem un
tirgošanos ar ietekmi atbilstoši
Eiropas Padomes Krimināltiesību
pretkorupcijas konvencijai un
GRECO rekomendācijām, t.sk.
veikt grozījumus Krimināllikumā,
nosakot atbildību par prettiesisku
labumu pieņemšanu, to
piedāvājuma pieņemšanu
ārstniecības personai un nosakot
atbildību par kukuļa došanu,
ārstniecības personai.
68. Sadarboties ar Ekonomiskās
sadarbības un attīstības organizāciju
(OECD) saistībā ar 1997.gada
21.novembra Konvenciju par
ārvalstu amatpersonu kukuļošanas
apkarošanu starptautiskajos
uzņēmējdarbības darījumos.
69. Lai
nodrošinātu
korupcijas
novēršanas
un
apkarošanas
jautājumu
risināšanu
Eiropas
Savienības
finanšu
interešu
aizstāvības
ietvaros,
uzturēt
regulāru un ciešu sadarbību ar
Eiropas Krāpšanas apkarošanas
biroju – OLAF, tajā skaitā aktīvi
piedaloties
OLAF
apmācībās,
OLAF
atbalstītos
projektos,
turpinot
piedalīties
Krāpšanas
apkarošanas koordinācijas dienestu
(AFCOS) tīklā.
70. Nodrošināt Eiropas Savienības
Padomes Lēmuma 2008/852/TI
(2008. gada 24. oktobris) „Par
korupcijas apkarošanas
kontaktpunktu tīklu” ieviešanu.

par koruptīviem noziedzīgiem
nodarījumiem.

ĀM
KNAB

Pastāvīgi

Vienu reizi gadā MK
iesniegts informatīvais
ziņojums par sadarbības
īstenošanas gaitu un
aktuālo situāciju attiecībā
uz OECD paplašināšanos

„Latvijas Republikas un
Ekonomiskās sadarbības un
attīstības organizācijas (OECD)
sadarbības pamatnostādnes”
(MK 2004.gada 25.augusta
rīkojums Nr.589)

FM, Prok.,
IeM, KNAB

Pastāvīgi

Dalība darba grupu sēdēs

–

KNAB

Pastāvīgi

Dalība darba grupu sēdēs

–
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5. Uzdevumiem atbilstošs piešķirtā un papildus nepieciešamā
finansējuma plānojums
Vairums Programmas uzdevumu saistīti ar dažādu normatīvo aktu
izstrādi un regulējuma pilnveidi, kā arī analītisku pārskatu, vadlīniju un
metodiku izstrādi, tāpēc tie tiks īstenoti valsts institūcijām piešķirtā
budžeta ietvaros. Pētniecisko darbu nodrošinās KNAB Korupcijas
analīzes un politikas plānošanas nodaļa, savukārt, uzdevumi, kas vērsti uz
apmācībām un diskusiju veicināšanu ietilpst KNAB Sabiedrisko attiecību
un izglītošanas nodaļas kompetencē, tādējādi tie atbilst KNAB darbības
stratēģijai un iekļaujas KNAB nodaļu funkcijās un to veikšanai nav
nepieciešams papildu finansējums.
Jāatzīmē, ka vairākums informatīvo un izglītojošo materiālu tiks
izplatīti elektroniskā veidā, tādējādi neradot papildu izdevumus.
Korupcijas novēršanas un apkarošanas politikas horizontālā
rakstura dēļ, atsevišķi uzdevumi pārklājās ar citos attīstības plānošanas
dokumentos plānoto. Šajos dokumentos plānots arī nepieciešamais
finansējums un analizēta šo pasākumu ietekme uz valsts budžetu, tāpēc
minēto uzdevumu izmaksas netiek iekļautas Programmas izdevumos:
 Valsts pārvaldē nodarbināto un sabiedrības informēšana par ētikas
pamatprincipiem valsts pārvaldē (programmas 32. uzdevums, kas
saistīts ar Valsts pārvaldes attīstības politikas pamatnostādnēs 2008.2013.gadam noteikto)
 Būvniecības informācijas sistēmas (BIS) ieviešana (programmas 53.
uzdevums Ekonomikas ministrijas darbības stratēģija 2007.2009.gadam)
 Veikt tiesību aizsardzības iestāžu personāla profesionālo apmācību un
kvalifikācijas paaugstināšanu ekonomisko noziegumu un organizētās
noziedzības apkarošanā (programmas 66.uzdevums, kas atbilst
Organizētās noziedzības novēršanas, apkarošanas un samazināšanas
valsts programmā 2006.-2010.gadam noteiktajam)
 Vienkāršot muitas un nodokļu saistību izpildes procedūras, uzlabot
klientu apkalpošanu un samazināt klientu tiešās un netiešās saistību
izpildes izmaksas, vienlaicīgi nodrošinot nepieciešamo kontroli,
pielietojot modernas informācijas tehnoloģijas (programmas
56.uzdevums, kas atbilst Valsts ieņēmumu dienesta attīstības
stratēģijai 2007.-2009.gadam)
Kopumā Programmas pasākumu īstenošana 2009.gadā un
turpmākajos gados tiks nodrošināta piešķirto valsts budžeta līdzekļu
ietvaros. Programmu plānots aktualizēt 2011.gadā.
programma2013groz.doc; Korupcijas novēršanas un apkarošanas programma 2009.-2013.gadam
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6. Pārskatu sniegšanas un novērtēšanas kārtība
Programmas ieviešanu koordinē KNAB. Programmas izpildē
iesaistītās institūcijas līdz kārtējā gada 31.janvārim (sākot no 2010.gada)
iesniedz Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam informāciju par
uzdevumu izpildi.
KNAB līdz 2014.gada 1.martam iesniedz Ministru kabinetā
informatīvo ziņojumu par Korupcijas novēršanas un apkarošanas valsts
pamatnostādņu 2010.–2013.gadam un programmas īstenošanu.

Tieslietu ministrs

M.Segliņš
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(Ministru kabineta
2009.gada 24.septembra
rīkojums Nr. 654)

Korupcijas novēršanas un apkarošanas programmas
2009.–2013.gadam
kopsavilkums
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Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja (turpmāk – KNAB)
izstrādātā Korupcijas novēršanas un apkarošanas programma 2009.–
2013.gadam (turpmāk – programma) ir vidēja termiņa attīstības
plānošanas dokuments, kas nosaka rīcības virzienus, galvenos uzdevumus
un sasniedzamos rezultātus korupcijas novēršanas un apkarošanas jomā.
Programma precizē Korupcijas novēršanas un apkarošanas
pamatnostādnēs 2009.–2013.gadam (apstiprinātas ar Ministru kabineta
2009.gada 21.maija rīkojumu Nr.326 "Par Korupcijas novēršanas un
apkarošanas pamatnostādnēm 2009.–2013.gadam") noteiktos rīcības
virzienus.
Programma turpina iepriekšējā plānošanas periodā iesākto darbību,
atsevišķās jomās to paplašinot vai sašaurinot. Programmas tapšanā
apzinātas institūciju problēmas saistībā ar iepriekšējā perioda uzdevumu
izpildi, kā arī to ieteikumi nākamajam plānošanas periodam, viedokli
sniegušas arī nevalstiskās organizācijas. KNAB izvērtējis paveikto
uzdevumu turpmākās attīstības nepieciešamību, atbilstoši noteiktajiem
rīcības virzieniem definējis jaunus uzdevumus, kā arī precizējis institūciju
atbildību, tādējādi nodrošinot politikas pēctecību. Precizēts arī
informācijas sniegšanas biežums, samazinot institūciju sagatavojamās
informācijas apjomu.
Korupcijas novēršanas un apkarošanas politikas mērķis ir
nodrošināt valsts amatpersonām uzticētās varas godprātīgu un likumīgu
izmantošanu valsts un sabiedrības interesēs. Tādējādi programmas mērķis
ir noteikt uzdevumus, plānot to izpildi un finansējumu Korupcijas
novēršanas un apkarošanas pamatnostādņu 2009.–2013.gadam
īstenošanai, lai nodrošinātu korupcijas novēršanas un apkarošanas
politikas mērķa sasniegšanu.
Programmā definēti 70 uzdevumi, kas precizē KNAB plānoto
politiku nākamajiem pieciem gadiem, atbilstoši šādiem apakšmērķiem:
1. Uzlabot politisko partiju un to apvienību finansiālās darbības
kontroli.
2. Nodrošināt lietderīgu un likumīgu rīcību ar valsts un pašvaldību
mantu, tai skaitā Eiropas Savienības un citu starptautisko organizāciju, kā
arī ārvalstu piešķirtā finansējuma lietderīgu un likumīgu izlietošanu.
3. Ierobežot valsts amatpersonu rīcību interešu konflikta situācijās,
kā arī ierobežot valsts amatpersonu iespējas legalizēt nelikumīgi iegūtos
ienākumus.
4. Pilnveidot iekšējās pretkorupcijas sistēmas un stiprināt ētiskumu
valsts un pašvaldību iestādēs, pilnveidot valsts amatpersonu zināšanas par
korupcijas novēršanas prasībām.
5. Mazināt iedzīvotāju toleranci pret korupciju, vājo izpratni par
korupcijas nepieļaujamību un tās negatīvajām sekām.
programma2013groz.doc; Korupcijas novēršanas un apkarošanas programma 2009.-2013.gadam
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6. Nostiprināt labas pārvaldības principu valsts un pašvaldību
darbībā.
7. Nodrošināt savlaicīgu un kvalitatīvu lietu izskatīšanu tiesās.
8. Pilnveidot noziedzīgu nodarījumu apkarošanas iespējas valsts
institūciju dienestā, kā arī mazināt korupciju tiesās.
Vairākums programmas uzdevumu ir saistīti ar dažādu normatīvo
aktu izstrādi un regulējuma pilnveidi, kā arī ar analītisku pārskatu,
vadlīniju un metodiku izstrādi, tāpēc tie tiks īstenoti valsts institūcijām
piešķirtā budžeta ietvaros. Korupcijas novēršanas un apkarošanas
politikas horizontālā rakstura dēļ atsevišķi uzdevumi pārklājas ar
uzdevumiem, kas plānoti citos attīstības plānošanas dokumentos,
piemēram, Valsts pārvaldes politikas attīstības pamatnostādnēs 2008.–
2013.gadam (apstiprinātas ar Ministru kabineta 2008.gada 3.jūnija
rīkojumu Nr.305 "Par Valsts pārvaldes politikas attīstības pamatnostādnēm 2008.–2013.gadam"), koncepcijā "Lobēšanas tiesiskās
reglamentācijas nepieciešamība Latvijā" (apstiprināta ar Ministru
kabineta 2008.gada 28.jūlija rīkojumu Nr.435 "Par koncepciju
"Lobēšanas tiesiskās reglamentācijas nepieciešamība Latvijā""), Politisko
partiju finansēšanas koncepcijā (apstiprināta ar Ministru kabineta
2009.gada 15.janvāra rīkojumu Nr.14 "Par Politisko partiju finansēšanas
koncepciju").
Minētajos attīstības plānošanas dokumentos plānots arī
nepieciešamais finansējums un analizēta šo pasākumu ietekme uz valsts
budžetu, tāpēc attiecīgo uzdevumu izmaksas netiek iekļautas šīs
programmas izdevumos. Vairākums informatīvo un izglītojošo materiālu
tiks izplatīti elektroniskā veidā, tādējādi samazinot izdevumus.

Tieslietu ministrs

M.Segliņš
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