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FUNKCIJU IZPILDE KORUPCIJAS NOVĒRŠANĀ

Sabiedrības līdzdalība
Sabiedrības līdzdalība Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja (turpmāk –
KNAB) darbā 2014.gadā nav samazinājusies, to uzskatāmi parāda saņemto iesniegumu skaits
no privātpersonām – šogad pirmajā pusgadā saņemti 587 iesniegumi (2012.gadā kopā 982,
2013.gadā kopā 1033).
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1.1.att. Saņemto privātpersonu iesniegumu skaits pirmajā pusgadā (2009.-2014.)
Ievērojot to, ka ir notikušas būtiskas izmaiņas KNAB komunikācijā ar sabiedrību,
iedzīvotāji daudz biežāk izvēlas sniegt vai saņemt informāciju un skaidrojumus pa Ziņojumu
centra tālruni vai bezmaksas uzticības tālruni 80002070. Šogad jau vairāk kā 1 900 iedzīvotāji
izvēlējās šo komunikācijas formu.
Lai sniegtu iespēju ikvienam iedzīvotājam kļūt par tiesiskas valsts veidotāju un kļūt
par brīvprātīgo novērotāju valsts un pašvaldību administratīvo resursu izmantošanā
priekšvēlēšanu aģitācijai, KNAB aicināja pieteikties ikvienu, kas vēlas sekot līdzi partiju
Eiropas Parlamenta priekšvēlēšanu aģitācijas periodam, lai nodrošinātu partiju finanšu
atklātību un likumību. KNAB 2014.gada maijā rīkoja semināru par Eiropas Parlamenta
priekšvēlēšanu aģitācijas monitoringu. Šāda iespēja iedzīvotājiem tieši līdzdarboties ar
KNAB un sekot līdzi partiju Eiropas Parlamenta priekšvēlēšanu aģitācijas periodam, lai
nodrošinātu partiju finanšu atklātību un likumību, tika sniegta pirmo reizi.
Sabiedrības informēšana
Izvērtējot komunikāciju ar sabiedrību un plašsaziņas līdzekļiem sniegto informāciju
par KNAB darbību 2014.gada pirmajā pusgadā, secināms, ka apmēram 65 % informācijas,
kas sniegta par KNAB ir par iestādes funkciju izpildi un 35 % (no tās aptuveni 10 % gadījumā
informācijas avots bija KNAB) par KNAB personālpolitikas jautājumiem. Ievērojot to, ka
KNAB kapacitāte nav pietiekama, lai noprotestētu visu nepatiesi sniegto informāciju par
iestādes darbību, jo KNAB esošo kapacitāti prioritāri vērš tā pamatfunkciju izpildei, KNAB
turpmāk centīsies rast iespēju gadījumos, kad par iestādes darbību tiek sniegta nepatiesa
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informācija, pievērst tam īpašu uzmanību un nodrošināt, lai sabiedrība saņemtu objektīvu,
pamatotu un patiesu informāciju par iestādes darbību.
Informējot sabiedrību par korupcijas attīstības tendencēm un atklātajiem korupcijas
gadījumiem, kā arī veiktajiem pasākumiem korupcijas novēršanai un apkarošanai, 2014.gada
pirmajā pusgadā KNAB izplatīja vairāk nekā 42 paziņojumus (2013.gada pirmajā pusgadā
41). Regulāri tika sniegtas atbildes uz plašsaziņas līdzekļu pārstāvju jautājumiem (pusgadā
kopumā vairāk kā 260 jautājumi). KNAB pārstāvji ir regulāri snieguši intervijas un
komentārus plašsaziņas līdzekļiem, kā arī piedalījušies radio un televīzijas raidījumos.
KNAB mājaslapā 2014.gada pirmajā pusgadā publicēti 112 (2013.gada pirmajā
pusgadā – 89) paziņojumi par valsts amatpersonu izdarītajiem pārkāpumiem.
Sabiedrības izglītošana
2014.gada pirmajā pusgadā KNAB sniedzis gan rakstveidā, gan pa tālruni kopumā
vairāk kā 360 skaidrojumus par likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu
darbībā” normu piemērošanu (2013.gada pirmajā pusgadā 225; 2013.gadā kopumā 524).
Pārskata periodā sagatavotas un sniegtas atbildes uz 45 KNAB mājaslapā uzdotajiem
jautājumiem (2013.gada 1.pusgadā – 14).
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1.2.att. Īstenotie izglītošanas pasākumi, dalībnieku skaits pusgadā (2012.–2014.)
Pārskata periodā KNAB organizēja 62 izglītojošus pasākumus, kas ir par 18 vairāk
nekā 2013.gada pirmajā pusgadā, kopumā aptverot 2076 personu plašu auditoriju (2013.gada
pirmajā pusgadā 1780 personu), t.sk. valsts amatpersonas un valsts un pašvaldību iestāžu
darbinieki, privātā sektora darbinieki (uzņēmēji), jaunieši, pedagogi, politisko partiju pārstāvji
un mediju pārstāvji.
Pārskata periodā visvairāk semināru notikuši, skaidrojot likuma „Par interešu konflikta
novēršanu valsts amatpersonu darbībā” normu prasības un nostiprinot izpratni par valsts
amatpersonu profesionālo ētiku (44 %), par korupciju, tās izpausmes formām, korupcijas
riskiem, KNAB darbību un iestādēs īstenojamajiem iekšējās kontroles un pretkorupcijas
pasākumiem (44%).
KNAB_2014_I pusgads_kopsavilkums.docx; Informatīvais ziņojums „Par Korupcijas novēršanas un
apkarošanas biroja darbību no 2014.gada 1.janvāra līdz 30.jūnijam
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KNAB 2014.gada pirmajā pusgadā turpina valsts un pašvaldību institūciju
darbinieku tālākizglītotāju apmācību. 2012.gada nogalē KNAB uzsāka īstenot programmu
„Tālākizglītotāju apmācība par pretkorupcijas jautājumiem publiskās institūcijās” (turpmāk –
Tālākizglītotāju sagatavošanas programma) ar mērķi celt amatpersonu izglītotības līmeni
pretkorupcijas jautājumos, apmācot personas (tālākizglītotājus), kuras savās institūcijās
īstenos darbinieku tālākapmācību.
Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs 2014.gada jūnijā sadarbībā ar Kuldīgas
novada Domi organizēja KNAB informatīvo dienu Kuldīgā.
Starptautiskā sadarbība
KNAB 2014.gada pirmajā pusgadā aktīvi piedalījās starptautisko organizāciju darbā,
organizēja darbinieku profesionālo spēju pilnveidošanu ārvalstīs, lai apgūtu citu valstu labo
praksi un veicinātu sadarbību ar atbildīgajām iestādēm ārvalstīs.
Veicot Eiropas Padomes līguma „Par Pretkorupcijas starpvalstu grupas (GRECO)
nodibināšanu” saistību izpildes koordināciju Latvijā, KNAB priekšnieks piedalījās GRECO
63.plenārsēdē.
2014.gada pirmajā pusgadā notika Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas
(OECD) Austrumeiropas un Centrālāzijas Pretkorupcijas tīkla (ACN) uzraudzības grupas
sanāksme, kurā piedalījās KNAB priekšnieks.
Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs sadarbībā ar Eiropas drošības un
sadarbības organizāciju (EDSO) organizēja Kirgizstānas pārstāvju vizīti Latvijā.
Pieredzes apmaiņas vizītē Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju apmeklēja
Kuveitas Pretkorupcijas komisijas vadības pārstāvji.
Savukārt 2014.gada jūnijā KNAB pārstāvis bija Parīzē, Francijas Republikā, kur
pārstāvēja iestādi Tiesībsargājošo institūciju amatpersonu sanāksmē un Ekonomiskās
sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) Kukuļošanas apkarošanas starptautiskajos
biznesa darījumos darba grupas plenārsēdē. Darba grupa izskatīja un apstiprināja Latvijas
1.fāzes novērtējuma ziņojumu.
Sagatavota informācija ziņojumam Latvijas 1.fāzes novērtējumam procesā OECD
Kukuļošanas apkarošanas starptautiskajos biznesa darījumos darba grupā, sagatavota
informācija informatīvajam ziņojumam par Latvijas pievienošanās OECD procesu un Latvijas
iestāšanās sarunu sākotnējam memorandam.
Korupcijas risku novēršana
Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs 2014.gadā izstrādāja Korupcijas
novēršanas un apkarošanas biroja darbības stratēģiju 2014. – 2016.gadam, kurā ir noteikti
KNAB_2014_I pusgads_kopsavilkums.docx; Informatīvais ziņojums „Par Korupcijas novēršanas un
apkarošanas biroja darbību no 2014.gada 1.janvāra līdz 30.jūnijam
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KNAB darbības mērķi, identificētas vidēja termiņa prioritātes un atspoguļotas būtiskākās
risināmās problēmas, kā arī noteikti uzdevumi šo problēmu novēršanai un izvirzīto mērķu
sasniegšanai.
Pamatojoties uz KNAB izstrādātajā Koncepcijā par korupcijas risku samazināšanu
valsts pārvaldes iestādēs un pašvaldībās noteikto, tika sagatavots informatīvais ziņojums
”Par pasākumiem, kas ir veikti, ieviešot rekomendācijas korupcijas risku novēršanai
tiesībsargājošās institūcijās”.
Lai savlaicīgi novērstu ar korupciju saistītu likumpārkāpumu izdarīšanu, 2014.gada
pirmajā pusgadā KNAB tika turpināta Valsts sekretāru sanāksmei pieteikto attīstības
plānošanas dokumentu un tiesību aktu projektu analīze.
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1.3.att. Sniegto atzinumu un iebildumu par normatīvo aktu projektiem skaits
pirmajā pusgadā (2011.– 2014.)
Kopumā 2014.gada pirmajā pusgadā KNAB, izvērtējot korupcijas risku pakāpi,
pieteicās atzinumu sniegšanai par 62 dokumentu projektiem. KNAB dokumentu
sagatavotājām institūcijām nosūtīja 147 iebildumus un 16 priekšlikumus, aicinot detalizētāk
precizēt izstrādāto dokumentu sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojumus (anotācijas).
KNAB pārstāvji aktīvi piedalījās dažādās komisijās un darba grupu darbā pie
normatīvo aktu un to grozījumu projektu izstrādes un pilnveides.
Tika sagatavots un iesniegts Ministru kabinetā informatīvais ziņojums „Par
Pretkorupcijas starpvalstu grupas (GRECO) rekomendācijām un to izpildes nodrošināšanu„
norādot tajā uz būtiskajiem uzdevumiem, kas Latvijai jāizpilda, lai nodrošinātu GRECO
rekomendāciju ieviešanu (t.sk. pasākumus, lai stiprinātu KNAB neatkarību, tādējādi
nodrošinot, ka iestāde var veikt savas funkcijas neatkarīgi un objektīvi).
Valsts amatpersonu darbības kontrole
Veicot likumā noteiktās funkcijas valsts amatpersonu darbības kontroles jomā, kuru
KNAB veic Valsts amatpersonu darbības kontroles nodaļas darbinieki, 2014.gada pirmajā
KNAB_2014_I pusgads_kopsavilkums.docx; Informatīvais ziņojums „Par Korupcijas novēršanas un
apkarošanas biroja darbību no 2014.gada 1.janvāra līdz 30.jūnijam
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pusgadā uzsāktas 226 resoriskās pārbaudes (2013.gada otrajā pusgadā 210), bet pabeigtas 232
resoriskās pārbaudes (2013.gada otrajā pusgadā 249, bet kopumā 453).
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1.4.att.Pieņemtie lēmumi administratīvā pārkāpuma lietās un valsts amatpersonām
piemērotais administratīvais sods (eiro) pusgadā (2012. – 2014.)
Par valsts amatpersonām noteikto ierobežojumu neievērošanu, kas noteikti likumā
„Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā”, pārskata periodā Valsts
amatpersonu darbības kontroles nodaļā tika pieņemti 100 lēmumi administratīvo pārkāpumu
lietās (2013.gada pirmajā pusgadā 59), pie administratīvās atbildības saucot 61 valsts
amatpersonu (2013.gadā kopā – 77) un piemērojot naudas sodu kopumā 5755 eiro apmērā,
savukārt 30 valsts amatpersonām izteikts mutvārdu aizrādījums, atzīstot izdarīto
administratīvo pārkāpumu par maznozīmīgu.
2014.gada pirmajā pusgadā KNAB priekšniekam apstrīdēti 20 no 2014.gada pirmajā
pusgadā pieņemtajiem 100 lēmumiem, 1 gadījumā sods tika samazināts, 2 gadījumos daļā
lietvedība izbeigta, samazinot sodu, 7 gadījumos lēmums atcelts un pieņemts jauns lēmums
par personas sodīšanu, 2 gadījumos atcelts lēmums, izsakot mutvārdu aizrādījumu. 2014.gada
pirmajā pusgadā 4 no 20 apstrīdētajiem administratīvā pārkāpuma lēmumiem ir apstrīdēti
tiesā.
Konstatējot administratīvā pārkāpuma pazīmes, ir uzsākta lietvedība 78 administratīvā
pārkāpuma lietās, kas ir par 12 lietām vairāk nekā 2013.gada pirmajā pusgadā. Savukārt 48
gadījumos (2013.gada pirmajā pusgadā 43) ziņas par administratīvo pārkāpumu bija
pietiekamas, lai KNAB konstatētu, ka izdarītais pārkāpums ir maznozīmīgs un KNAB
pieņēma lēmumu neuzsākt administratīvā pārkāpuma lietvedību, izsakot amatpersonai
mutvārdu aizrādījumu.
Valsts amatpersonu deklarāciju pārbaude
KNAB_2014_I pusgads_kopsavilkums.docx; Informatīvais ziņojums „Par Korupcijas novēršanas un
apkarošanas biroja darbību no 2014.gada 1.janvāra līdz 30.jūnijam
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KNAB kompetences ietvaros tika analizēta 421 (2013.gada pirmajā pusgadā 419)
valsts amatpersonas deklarācija, kopumā izvērtējot 541 (2013.gada pirmajā pusgadā 676)
deklarācijā norādītās ziņas.
Par nepatiesu ziņu norādīšanu valsts amatpersonu deklarācijās 5 gadījumos
informācija nosūtīta Valsts ieņēmumu dienestam (turpmāk – VID), lai tas savas kompetences
ietvaros valsts amatpersonas sauktu pie administratīvās atbildības vai kriminālatbildības.
Pārskata periodā, pamatojoties uz iepriekš KNAB sniegto informāciju, 69 personas ir
iekļautas valsts amatpersonu sarakstos (2013.gadā kopā 13 personas).

2.FUNKCIJU IZPILDE KORUPCIJAS APKAROŠANĀ
KNAB kompetencē saskaņā ar Kriminālprocesa likumu ir veikt nepieciešamās
izmeklēšanas darbības, t.sk. speciālās izmeklēšanas darbības, lai izmeklētu Krimināllikumā
paredzētos noziedzīgos nodarījumus valsts institūciju dienestā, ja tie ir saistīti ar korupciju, kā
arī noziedzīgus nodarījumus, kuri saistīti ar politisko organizāciju (partiju) un to apvienību
finansēšanas noteikumu pārkāpumiem.
Izmeklēšanas nodaļa 2014.gada pirmajā pusgadā uzsākusi 18 kriminālprocesus, kas ir
par 10 vairāk nekā 2013.gada otrajā pusgadā (2013.gada kopā uzsākti 33 kriminālprocesi), no
tiem 9 uzsākti pēc Operatīvo izstrāžu nodaļas sniegtās informācijas, kas ir par 7 vairāk nekā
2013.gada otrajā pusgadā.
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2.1.att. Izmeklēšanas nodaļā lietvedībā esošo krimināllietu skaits pirmajā pusgadā
(2010.-2014.)
Izmeklēšanas nodaļas lietvedībā uz 2014.gada 30.jūniju atradās 46 krimināllietas
(skat.2.1.att.), kuras izmeklē 18 izmeklētāji, kas papildus darbam pie lietvedībā esošajiem
kriminālprocesiem strādā izmeklēšanas grupās, nodrošinot atsevišķu procesuālo uzdevumu
izpildi.

KNAB_2014_I pusgads_kopsavilkums.docx; Informatīvais ziņojums „Par Korupcijas novēršanas un
apkarošanas biroja darbību no 2014.gada 1.janvāra līdz 30.jūnijam
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Papildus pārskata periodā Izmeklēšanas nodaļā un Operatīvo izstrāžu nodaļā tika
uzsāktas 134 resoriskās pārbaudes (2013.gada pirmajā pusgadā 86), pabeigtas 95 resoriskās
pārbaudes (2013.gada pirmajā pusgadā 73), kopumā sagatavoti 32 lēmumi par atteikšanos
uzsākt kriminālprocesu.
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2.2.att. Kriminālvajāšanai nosūtīto lietu skaits pret personām pirmajā pusgadā (2010.–
2014.)
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kriminālprocesi pret 32 personām (2013.gada otrā pusgadā 5 kriminālprocesi pret 9
personām), 4 no nosūtītajām krimināllietām (pret 6 personām) izbeigtas prokuratūrā. No
2014.gada pirmajā pusgadā kriminālvajāšanai nodotajām 11 krimināllietām, 8 bija uzsāktas
2013.un 2014.gadā.
670

700
500
300

271

328

345

341

390

386
244

100
2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013 2014 I

2.3.att. Vidējais krimināllietu izmeklēšanas ilgums līdz nosūtīšanai kriminālvajāšanas
uzsākšanai 2007.-2014.gadā
Vidējais krimināllietu izmeklēšanas ilgums līdz nosūtīšanai kriminālvajāšanas
uzsākšanai 2014.gada pirmajā pusgadā bija 390 dienas.

3.FUNKCIJU IZPILDE POLITISKO PARTIJU UN TO
APVIENĪBU FINANSĒŠANAS NOTEIKUMU IZPILDES
KONTROLĒ
KNAB_2014_I pusgads_kopsavilkums.docx; Informatīvais ziņojums „Par Korupcijas novēršanas un
apkarošanas biroja darbību no 2014.gada 1.janvāra līdz 30.jūnijam
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Pārskata periodā KNAB pabeidza politisko partiju un to apvienību 2012.gada
pārskatu un saņemto dāvinājumu (ziedojumu), biedru un iestāšanās naudu likumības
un patiesuma pārbaudes un saskaņā ar likumā noteikto kārtību sniedza pārskatu par
atklātajiem partiju finansēšanas pārkāpumiem.
Saistībā ar pretlikumīgi saņemtajiem dāvinājumiem (ziedojumiem) KNAB pieņēmis 2
lēmumus par finanšu līdzekļu atmaksu, uzdodot politiskajām partijām ieskaitīt valsts budžetā
kopsummā 5 903,61 eiro.
Pārskata periodā 22 gadījumos politiskās partijas sauktas pie administratīvās atbildības
un tām uzlikti naudas sodi 1 301,93 eiro apmērā, mutvārdu aizrādījumi izteikti 9 partijām.
Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs ir pabeidzis politisko partiju iesniegto
2013.gada pašvaldību vēlēšanu ieņēmumu un izdevumu deklarāciju pārbaudes. Kopumā
partijām iepriekšējām pašvaldību vēlēšanām saziedoti 2,2 miljoni eiro, savukārt konstatētais
neatļauto ziedojumu apmērs ir 29 891 eiro.
Ir pabeigtas administratīvo pārkāpumu lietvedības politiskām partijām, kuras
nav iesniegušas 2013.gada pārskatus vai nav ievērojušas to iesniegšanas kārtību. No 68
politiskām partijām un to apvienībām, kurām bija jāiesniedz 2013.gada pārskats, uz 2014.gada
1.jūliju gada pārskatus nav iesniegušas 9 partijas.
2014.gada pirmajā pusgadā saņemti 69 politisko partiju un to apvienību 2013.gada
pārskati un iepriekšējo gadu pārskatu precizējumi, uzsāktas 2013.gada pārskatu pārbaudes,
pabeigtas 37 pārbaudes par 2012.gada pārskatiem. Uzsāktas 55 resoriskās pārbaudes un
pabeigtas 52 pārbaudes.
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3.1.att. Pieņemtie lēmumi administratīvā pārkāpuma lietās un politiskajām partijām
piemērotais administratīvais sods (eiro) pusgadā (2012.-2014.)
Par Politisko organizāciju (partiju) finansēšanas likuma un Priekšvēlēšanu aģitācijas
likuma normu pārkāpumiem 2014.gada pirmajā pusgadā tika pieņemti 28 lēmumi
administratīvā pārkāpuma lietās, kuru ietvaros pie administratīvās atbildības sauktas 26
politiskās partijas, piemērojot tām naudas sodu kopumā 5625 eiro apmērā, bet 2 gadījumos
KNAB_2014_I pusgads_kopsavilkums.docx; Informatīvais ziņojums „Par Korupcijas novēršanas un
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konstatētie pārkāpumi tika atzīti par maznozīmīgiem un partijām izteikts mutvārdu
aizrādījums. Divos gadījumos pie administratīvās atbildības tika sauktas citas juridiskās un
fiziskās personas, uzliekot tām naudas sodus kopumā 520 eiro apmērā.
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3.2.att. Pieņemto lēmumu par pretlikumīgi saņemtā finansējuma atmaksu, apmērs (eiro)
pusgadā (2012.-2014.)
Pārskata periodā tika pieņemti četri lēmumi par pretlikumīgi saņemto finanšu līdzekļu
ieskaitīšanu valsts budžetā – kopumā 5519.11 eiro apmērā un pieci lēmumi par pretlikumīgi
izlietotā valsts budžeta finansējuma ieskaitīšanu valsts budžetā 80 895 eiro apmērā (skat.
3.2.attēlu). Pamatojoties uz KNAB izdotajiem administratīvajiem aktiem, pārskata periodā
valsts budžetā ir ieskaitīti kopumā 6405.31 eiro.
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3.3.att. Partiju un to apvienību saņemtie finanšu līdzekļi 2014.gada pirmajā pusgadā
(eiro)
2014.gadā turpinājās politisko partiju finansēšana no valsts budžeta, kur četras
politiskās partijas vai to apvienības 2014.gadā kopumā saņēma 216 295,70 eiro.
Pārskata periodā KNAB priekšniekam apstrīdēti 3 nodaļas lēmumi par pretlikumīgi
saņemtā finansējuma atmaksu, KNAB priekšnieks lēmumus atstāja spēkā, divi no tiem
apstrīdēti tiesā (Politisko partiju apvienība “Saskaņas centrs”, Politisko partiju apvienība
"Zaļo un Zemnieku Savienība").
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Priekšvēlēšanu aģitācijas kontrole
Pārskata periodā saņemti 280 un pārbaudīti 383 ziņojumi (2013.gada pirmajā pusgadā
pārbaudīti 251) par politisko partiju saņemtajiem dāvinājumiem (ziedojumiem) 2013. un
2014.gadā. Tāpat saņemti un publicēti 26 saraksti par iestāšanās un biedru naudu, kā arī 19
vēlēšanu ieņēmumu un izdevumu deklarācijas.
KNAB 2014.gada pirmajā pusgadā ir apkopojis vairāk nekā 780 paziņojumus par
noslēgtajiem līgumiem vai tajos veiktajām izmaiņām saistībā ar priekšvēlēšanu aģitācijas
materiālu izvietošanu televīzijā, radio, preses izdevumos, internetā, telpās un publiskajās
vietās, pasta pakalpojumu izmantošanu, kā arī labdarības pasākumu finansēšanu un
sponsorēšanu.

4.PERSONĀLPOLITIKA UN IEKŠĒJĀ KONTROLE
KNAB amatpersonas un darbinieki darbojas vienotā hierarhiskā sistēmā, kur viens
darbinieks ir padots citam darbiniekam. KNAB darbinieki darbojas savas kompetences
ietvaros un savus pienākumus pilda un īsteno patstāvīgi.
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4.1.att.Amata vietu dinamika no 2007.gada līdz 2014.gada pirmajam pusgadam
Pārskata perioda sākumā KNAB strādāja 132 darbinieki, savukārt uz 2014.gada
30.jūniju 135 darbinieki. Kopumā iestādē 2014.gada pirmajā pusgadā bija 150 amata vietas.
2014.gada pirmajā pusgadā amatā iecelti 7 darbinieki, no amata atbrīvoti 5 darbinieki.
4.1.tabula
Amata vietu aizpildījums uz 2014.gada 30.jūniju
N.p.k.

1.
2.

Amati

Vadība
Korupcijas

Amata vietas

3
67

Amatu vietu aizpildījums
Aizpildītās
Vakantās
Informācija
amata vietas
amata
nosūtīta uz SAB
vietas
pielaides
saņemšanai
3
61
6
3
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apkarošanas joma
Korupcijas
novēršanas joma
IT joma
Juristi
KNAB
darba
nodrošināšanas joma

3.
4.
5.
6.

Personāla vadība
Ziņojumu centrs
KOPĀ

7.
8.

42

37

5

2

5
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20 (1
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2
2
135

1
2
1

2
1

1
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8

2
3
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Pārskata perioda beigās iestādē bija 16 vakantas amata vietas, no tām uz 8 amata
vietām ir atlasīti pretendenti un informācija nosūtīta Satversmes aizsardzības birojam
speciālās atļaujas saņemšanai.
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4.2.att. Personāla mainība no 2007.gada līdz 2014.gada pirmajam pusgadam
Personāla rotācijas koeficients1norāda uz personāla mainību un 2014.gada pirmajā
pusgadā tas bija 0,09 (skat. 4.2.attēlu) no kā var secināt, ka iestādē personāla mainība ir
neliela un tā spēj noturēt personālu, savukārt personāla atjaunošanas koeficients2 2014.gada
pirmajā pusgadā (0,05) , kas norāda, ka iestāde operatīvi aizpilda vakantos amatus.
Personāla atlases procedūra noteikta 2012.gada 5.janvāra kārtībā Nr. 1-4/1 „Kārtība,
kādā Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojā tiek organizēta pretendentu uz vakantajām
mata vietām atlase”, kas ir saskaņota ar Ministru prezidentu.
2014.gada 30.jūnijā KNAB strādāja 128 darbinieki ar augstāko izglītību un 7
darbinieki ar vidējo vai vidējo speciālo izglītību, 78 (57.8%) darbinieki ir ieguvuši
profesionālo augstāko izglītību vai bakalaura grādu, 56 (41,5%) maģistra un 1 doktora grādu.
53 % KNAB darbinieki strādā iestādē vairāk kā 7 gadus, tikai 6 % darbinieku strādā
iestādē mazāk kā gadu. 44 % KNAB darbinieku strādā valsts pārvaldē vairāk kā 16 gadus, no
kā secināms, ka KNAB strādā profesionāli darbinieki ar lielu pieredzi valsts pārvaldē.
KNAB darbinieku darba izpildes novērtēšana par 2013.gadu veikta 108 darbiniekiem,
no tiem 43 % darbinieku darba izpilde novērtēta ar labi (darba izpilde pilnībā atbilst prasībām
visā novērtēšanas periodā) un 42 % darbinieku darba izpilde novērtēta ar ļoti labi (darba
1

pieņemto skaits + atbrīvoto skaits/darbinieku vidējais skaits
pieņemto skaits/darbinieku vidējais skaits
KNAB_2014_I pusgads_kopsavilkums.docx; Informatīvais ziņojums „Par Korupcijas novēršanas un
apkarošanas biroja darbību no 2014.gada 1.janvāra līdz 30.jūnijam
2

12
izpilde pārsniedz prasības atsevišķos novērtēšanas perioda posmos vai atsevišķos darba
izpildes kritērija aspektos), kas ļauj secināt, ka KNAB strādā augsti kvalificēti darbinieki.
Ievērojot to, ka pēdējā laikā ir saskatāmas pazīmes par iestādes informācijas, kas nav
vispārpieejama informācija, noplūšanu, uz ko ir norādījusi arī Ģenerālprokuratūra, KNAB
īpaša uzmanība un aktīva darbība notiek, lai veiktu nepieciešamos administratīvos, tehniskos
un organizatoriskos pasākumus, lai nodrošinātu informācijas konfidencialitāti, novērstu
neatļautu piekļūšanu informācijai, neatļautu tās grozīšanu, izplatīšanu vai iznīcināšanu.
Iesniegti Ministru prezidentei saskaņošanai iekšējo normatīvo aktu projekti (Darba
kārtības

noteikumi,

Disciplinārlietas

ierosināšanas,

izskatīšanas

un

disciplinārsoda

piemērošanas kārtība, Dokumentu pārvaldības un aprites noteikumi, Ētikas kodekss).
Strukturālās izmaiņas
Ievērojot to, ka Korupcijas novēršanas nodaļā personāla rotācijas koeficients no
2011.gada līdz 2013.gadam bija satraucoši liels (vairākas reizes lielāks kā iestādes vidējais
rādītājs) un nodaļas funkciju izpildes efektivitāte nebija apmierinoša, KNAB vadība pieņēma
šādus lēmumus:
1) lai nodrošinātu KNAB efektīvu komunikāciju ar sabiedrību un plašsaziņas
līdzekļiem, ar 2013.gada maiju Korupcijas novēršanas nodaļas sabiedrisko attiecību jomā
galvenie speciālisti ir tieši padoti KNAB priekšniekam;
2) lai nodrošinātu Korupcijas novēršanas nodaļas efektīvu darbu atbilstoši tās
reglamentā noteiktajām funkcijām un lai nodrošinātu sekmīgu uzdoto darbu izpildi tiesību
aktu izstrādes un analīzes, kā arī politikas plānošanas jomā, ar 2014.gada janvāri nodaļas
galvenie speciālisti (politikas plānošanas jautājumos) ir tieši padoti KNAB priekšnieka
vietniekam (korupcijas novēršanas jautājumos).
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4.3.att. Korupcijas novēršanas nodaļas personāla rotācijas koeficients no 2011.gada līdz
2014.gada pirmajam pusgadam
Izvērtējot nepilnības esošajā KNAB reglamentā, tika konstatēti citi faktori, kas mazina
KNAB darbības efektivitāti. 2014.gada sākumā tika izveidota darba grupa, kas izstrādāja
jaunu KNAB reglamenta projektu, kurā noteiktā darba organizācijas kārtība veicinās
efektīvāku iestādes funkciju un uzdevumu izpildi.
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