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Kopsavilkums
Informatīvais ziņojums par Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja
(turpmāk – Birojs) darbību laika periodā no 2010.gada 1.janvāra līdz
30.jūnijam sagatavots iesniegšanai Ministru kabinetā un Saeimā saskaņā ar
Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja likuma 4.panta trešās daļas
14.punktu.
Pārskata periodā tika izstrādāti 8 normatīvo aktu projekti. No tiem
būtiskākie, kas 2010.gada pirmajā pusgadā tika virzīti izskatīšanai Ministru
kabinetā, saistīti ar ziņotāju, kas informē par interešu konfliktu vai koruptīviem
pārkāpumiem iestādē, tiesisko aizsardzību.
Par likumā „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā”
noteikto ierobežojumu neievērošanu 2010.gada pirmajā pusgadā uzsākta
lietvedība 109 administratīvā pārkāpuma lietās. Valsts amatpersonu darbības
kontroles nodaļa administratīvi sodīja 56 valsts amatpersonas, piemērojot
naudas sodu 4 015 latu apmērā, 64 amatpersonām izteikts mutvārdu aizrādījums.
Birojs 1 valsts amatpersonai lūdzis atlīdzināt valstij nodarītos zaudējumus
2 242 latu apmērā.
Pārbaudot valsts amatpersonu ienākumu atbilstību izdevumiem,
konstatēts, ka 8 gadījumos valsts amatpersonu un viņu radinieku ienākumi,
iespējams, nav bijuši atbilstoši viņu izdevumiem, tāpēc šie pārbaudes materiāli
nosūtīti Valsts ieņēmumu dienestam (turpmāk – VID). Atskaites periodā VID,
pamatojoties uz iepriekš veikto auditu rezultātiem, pieņēmis lēmumus par
papildus nodokļu aprēķināšanu un soda naudas uzlikšanu 4 personām par kopējo
summu 119 043 lati.
Birojs 2010.gada pirmajā pusgadā organizēja 61 izglītojošu semināru,
skaidrojot likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā”
normas, sniedzot rekomendācijas institūcijām iekšējo pretkorupcijas pasākumu
īstenošanai, skaidrojot izmaiņas priekšvēlēšanu aģitācijas veikšanā, kā arī īpašu
uzmanību veltot grozījumiem Krimināllikuma pantos un izglītojot valsts
institūciju darbiniekus par prettiesiskas labumu pieprasīšanas un pieņemšanas
aizliegumu.
Biroja Izmeklēšanas nodaļas lietvedībā uz 2009.gada 31.decembri atradās
44 krimināllietas. Pārskata periodā prokuratūrai kriminālvajāšanas uzsākšanai
nosūtīti 9 kriminālprocesi pret 15 personām, konstatējot 266 noziedzīgu
nodarījumu epizodes, uzsākti 14 kriminālprocesi, no citām iestādēm saņemti
5 kriminālprocesu materiāli. Uz 2010.gada 30.jūniju lietvedībā atradās
45 krimināllietas.
Pieņemti 4 lēmumi par kriminālprocesu izbeigšanu un 34 lēmumi par
atteikšanos uzsākt kriminālprocesu.
Par Politisko organizāciju (partiju) finansēšanas likuma normu
pārkāpumiem pārskata periodā sastādīti 30 administratīvā pārkāpuma protokoli
un pieņemti 25 lēmumi par administratīvā soda piemērošanu, uzliekot naudas
sodus kopumā 5 390 latu apmērā, bet 5 gadījumos izbeidzot administratīvā
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pārkāpuma lietu maznozīmīguma dēļ. Tika pieņemti 11 lēmumi par finanšu
līdzekļu atmaksāšanu 205 46 latu apmērā.
Par likumā „Par priekšvēlēšanu aģitāciju pirms Saeimas vēlēšanām un
Eiropas Parlamenta vēlēšanām” noteikto priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu
izvietošanas izcenojumu iesniegšanas kontroli, pārskata periodā tika sastādīti
9 administratīvā pārkāpuma protokoli preses izdevumiem par priekšvēlēšanu
aģitācijas materiālu izvietošanas izcenojumu nesniegšanu likumā noteiktā
termiņā un pieņemti 8 lēmumi par administratīvās lietas izbeigšanu, jo lietas
izskatīšanas laikā mainījās lietas tiesiskie apstākļi.
Aizvadītajā periodā Biroja pārstāvji piedalījušies 34 starpvalstu darba
grupās un sanāksmēs, daloties savā pieredzē korupcijas novēršanā un
apkarošanā un uzņemot Birojā Gruzijas un Azerbaidžānas pārstāvju delegācijas.
Pārskata periodā Biroja Ziņojumu centrā ir pieņemti 62 apmeklētāji un
680 reizes saņemta informācija pa uzticības tālruni 80002070. Biroja lietvedībā
saņemti un reģistrēti 4 243 dokumenti, no tiem 87 juridisku personu iesniegumi
un 450 fizisku personu iesniegumi par, iespējams, koruptīvu valsts amatpersonu
rīcību.
No visiem 2010.gada pirmajā pusgadā Birojā reģistrētajiem privātpersonu
iesniegumiem 56% atbilda Biroja kompetencei un tika nodoti atbildīgo
amatpersonu izvērtēšanai un faktu pārbaudēm, savukārt 44% saturēja
informāciju, kuras pārbaude neatbilda Biroja kompetencei
Birojs nosūtījis 5 965 dokumentus valsts un pašvaldību iestādēm,
fiziskām un juridiskām personām, sniegts 51 atzinums par dažādiem tiesību aktu
projektiem.
Uz 2010.gada 30.jūniju Birojā strādāja 139 darbinieki.
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1. Pretkorupcijas politikas koordinēšana
2010.gada 4. janvārī, pamatojoties uz Korupcijas novēršanas un
apkarošanas programmu 2009. – 2013.gadam (turpmāk – Programma), Birojs
lūdza visām ministrijām sniegt atbildes par ministriju un to padotības iestāžu, kā
arī Valsts kancelejas veiktajiem pretkorupcijas pasākumiem 2009.gadā.
Apkopojot sniegtās atbildes, var secināt, ka pretkorupcijas pasākumu
plānu aktualizējusi lielākā daļa institūciju vai arī to plānots darīt 2010.gadā, lai
arī Programma tika apstiprināta tikai 2009.gada septembra beigās. Atzinīgi
jāvērtē tas, ka liela daļa institūciju identificē sabiedrības informēšanas
pasākumus pretkorupcijas pasākumu kontekstā, minot dažāda veida informācijas
publicēšanu mājaslapā internetā. Iestādes daudz vairāk sasaista pretkorupcijas
pasākumus ar iekšējiem un ārējiem informēšanas pasākumiem, kvalitātes
vadības sistēmām un izstrādātajām procedūrām, tādējādi pamazām tiek veidota
izpratne par pretkorupcijas un iekšējās kontroles pasākumiem kā daļu no
institūcijas vadības sistēmas kopumā. Lielākā daļa institūciju atzīst, ka
2009.gadā notikušās reformas un finansējuma samazinājumi veicina korupcijas
risku.
2010.gada 25.februārī Valsts sekretāru sanāksmē izsludināts informatīvais
ziņojums „Par administratīvā soda uzlikšanas termiņa pagarināšanu par
pārkāpumiem, kas saistīti ar politisko partiju finansēšanu”. Lai nodrošinātu
likumā noteikto sankciju efektīvu piemērošanu, Birojs ierosina pagarināt
administratīvā soda uzlikšanas termiņu par partiju finansēšanas un
priekšvēlēšanu aģitācijas pārkāpumiem.
Uz nepieciešamību pagarināt administratīvā soda uzlikšanas termiņu par
Politisko organizāciju (partiju) finansēšanas likuma pārkāpumiem ir norādījusi
arī Eiropas Padomes Pretkorupcijas starpvalstu grupa (GRECO), kas Latvijai
sniegusi attiecīgu rekomendāciju. GRECO eksperti uzskata, ka viena gada
termiņš šādiem administratīvajiem pārkāpumiem ir pārāk īss, ņemot vērā dažu
šādu pārkāpumu sarežģītību un grūtības to izmeklēšanā.
Lai novērstu normatīvo aktu nepilnības, Birojs ierosina pagarināt
administratīvo sodu uzlikšanas termiņu, nosakot, ka noilgums par
administratīvajiem pārkāpumiem partiju finansēšanas un priekšvēlēšanu
aģitācijas jomā ir 18 mēneši no pārkāpuma izdarīšanas dienas, vienlaikus
saglabājot otru noilguma termiņa iestāšanās nosacījumu, kas tiek rēķināts no
pārkāpuma atklāšanas dienas (četri mēneši).
2010.gada 4.martā Valsts sekretāru sanāksmē izsludināts koncepcijas
projekts
„Informācijas
par
lobētajiem
publiskās
pieejamības
nodrošināšanu”. Saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 24.novembra sēdes
lēmumu Biroja iesniegtais noteikumu projekts „Grozījums Ministru kabineta
2007.gada 6.marta noteikumos Nr.171 „Kārtība, kādā iestādes ievieto
informāciju internetā”” netika pieņemts, bet konceptuāli tika atbalstīta prasība,
ka informācijai par lobētājiem ir jābūt publiski pieejamai. Saskaņā ar minēto
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lēmumu Birojam tika uzdots atkārtoti izvērtēt iespējamos risinājumus, lai
nodrošinātu, ka informācija par lobētājiem būtu publiski pieejama un vienlaikus
visām iestādēm neuzdotu jaunas funkcijas.
2010.gada 18.jūnijā, pēc izsludināšanas Valsts sekretāru sanāksmē
2009.gada 1.oktobrī un saskaņošanas ar atbildīgajām institūcijām, izskatīšanai
Ministru kabinetā iesniegta koncepcija „Par Korupcijas novēršanas un
apkarošanas biroja statusu”. Ar koncepcijas projektu var iepazīties Biroja
mājaslapā sadaļā „Koncepcijas”.

1.1. Normatīvo aktu projektu izstrāde
Pārskata periodā Birojs izstrādājis un iesniedzis izskatīšanai Ministru
kabinetā 8 normatīvo aktu projektus.
2010.gada sākumā Birojs sagatavoja likumprojektus „Grozījumi
Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā” un „Grozījumi likumā „Par
interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā””, lai nodrošinātu
publisku pieejamību informācijai par amatpersonām, kas izdarījušas
administratīvos pārkāpumus, un tām piemērotajiem sodiem. Sagatavotie
likumprojekti paredz Birojam un citām kompetentām iestādēm tiesības informēt
sabiedrību par jebkuru amatpersonu, kas izdarījusi administratīvu pārkāpumu
interešu konflikta novēršanas jomā. Šādas informācijas publiska pieejamība
ļautu sabiedrībai novērtēt konkrētu amatpersonu rīcību un veicinātu sabiedrības
uzticēšanos valsts un pašvaldību institūcijām.
Lai pilnveidotu pretkorupcijas pasākumu īstenošanu valsts pārvaldes
iestādēs un paplašinātu vadītāju kompetenci koruptīvu nodarījumu novēršanā,
2010.gada 23.martā izskatīšanai Ministru kabinetā tika iesniegti likumprojekti
„Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā” un „Grozījumi
likumā „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā””.
Ar grozījumiem plānots noteikt iestāžu vadītājiem aizliegumu izpaust
informāciju par to, kura valsts amatpersona vai darbinieks informējusi par
interešu konfliktu vai koruptīviem nodarījumiem, un bez objektīva iemesla radīt
šādai personai tiešas vai netiešas nelabvēlīgas sekas, kā arī noteikt to, ka
kompetentā valsts institūcija, kurai valsts amatpersona var ziņot par tai
zināmiem interešu konfliktiem vai citiem koruptīviem nodarījumiem, kuros
iesaistītas citas attiecīgās institūcijas valsts amatpersonas, ir Birojs.
Ar Ministru prezidenta rezolūciju likumprojekti atsūtīti Birojam atpakaļ
nevalstisko organizāciju viedokļu pievienošanai.
2010.gada 6.maijā Valsts sekretāru sanāksmē izsludināts Ministru
kabineta noteikumu projekts „Kārtība, kādā pēc Korupcijas novēršanas un
apkarošanas biroja pieprasījuma personas iesniedz informāciju par tās
ienākumiem, naudas uzkrājumiem un īpašumiem”, kas nosaka kārtību, kādā
politiskajām partijām ziedojumus veikušās personas iesniedz informāciju par
saviem ienākumiem, naudas uzkrājumiem un īpašumiem.
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Birojs sagatavoja arī likumprojektu „Grozījumi likumā „Par valsts un
pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu” saistībā ar
institūciju autotransporta izmantošanu. Likumprojekts patlaban tiek skatīts
Saeimā, komisijas sēdē pirms trešā lasījuma atbalstīts.
Vienlaikus tika sagatavots arī Ministru kabineta noteikumu projekts
„Kārtība, kādā izmantojams pašvaldību, valsts vai pašvaldību iestāžu
īpašumā, valdījumā vai lietošanā esošais autotransports”, bet darba grupā
tika izlemts tālāk to nevirzīt un būtiskāko iestrādāt likumā.
2010.gada pirmajā pusgadā sagatavots arī likumprojekts „Grozījumi
Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja amatpersonu izdienas
pensiju likumā”.
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2. Funkciju izpilde korupcijas novēršanā
2.1. Valsts amatpersonu darbības kontrole
Par valsts amatpersonām noteikto ierobežojumu neievērošanu, kas
noteikti likumā „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā”
2010.gada pirmajā pusgadā uzsākta lietvedība 109 administratīvo pārkāpumu
lietās, kas ir par 25% vairāk nekā attiecīgajā periodā 2009.gadā. Pieņemti
124 lēmumi administratīvo pārkāpumu lietās, pie administratīvās atbildības
saucot 56 valsts amatpersonas (2009.gada pirmajā pusgadā – 34) un piemērojot
naudas sodu kopumā 4 015 latu apmērā, savukārt 64 valsts amatpersonām
saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 21.pantu izteikts
mutvārdu aizrādījums, atzīstot izdarīto administratīvo pārkāpumu par
maznozīmīgu. Četros gadījumos tika pieņemts lēmums izbeigt lietvedību
administratīvā pārkāpuma lietā.
Atskaites periodā Biroja priekšniekam tika apstrīdēti 9 lēmumi par
administratīvā soda piemērošanu, no kuriem piecus Biroja priekšnieks atstāja
negrozītus. Divi no tiem tika pārsūdzēti Administratīvajā rajona tiesā.
Administratīvais pārkāpums valsts amatpersonu darbībā saistībā ar
likumā noteikto ierobežojumu un aizliegumu pārkāpumiem konstatēts vēl
45 gadījumos, 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.
2010.gada pirmajā pusgadā saistībā ar iedzīvotāju iesniegumiem un
sūdzībām par valsts amatpersonu iespējamo darbību interešu konflikta situācijā,
Biroja kompetences ietvaros tika analizētas 308 valsts amatpersonu deklarācijas,
kopumā izvērtējot 464 deklarācijās norādītās ziņas.
Par nepatiesu ziņu norādīšanu valsts amatpersonu deklarācijās
16 gadījumos informācija nosūtīta VID, lai tas savas kompetences ietvaros
valsts amatpersonas sauktu pie administratīvās atbildības vai kriminālatbildības.
Pārbaudes materiāli par 11 valsts un pašvaldības institūcijām nosūtīti
VID, lai tas atbilstoši savai kompetencei veiktu pārbaudi, vai šajā institūcijā
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.
Pārbaudot valsts amatpersonu ienākumu atbilstību izdevumiem,
konstatēts, ka 8 gadījumos valsts amatpersonu un viņu radinieku ienākumi,
iespējams, nav bijuši atbilstoši viņu izdevumiem, tāpēc šie pārbaudes materiāli
nosūtīti VID šo personu ienākumu likumības pārbaudei. Atskaites periodā VID,
pamatojoties uz iepriekš veikto auditu rezultātiem, pieņēmis lēmumus par
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papildus nodokļu aprēķināšanu un soda naudas uzlikšanu 4 personām par kopējo
summu 119 043 latu apmērā.
Konstatētie pārkāpumi
Kopumā 2010.gada pirmajā pusgadā Biroja Valsts amatpersonu darbības
kontroles nodaļa 56 administratīvi sodīto valsts amatpersonu darbībā
konstatējusi 64 administratīvos pārkāpumus. No tiem 89% administratīvo
pārkāpumu saistīti ar valsts amatpersonai noteikto ierobežojumu un aizliegumu
pārkāpšanu (Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 166.30 pants). Otrs
izplatītākais administratīvais pārkāpums (9%) ir amatu savienošanas
ierobežojumu izpildes kārtības neievērošana (Latvijas Administratīvo
pārkāpumu kodeksa 166.28 pants). Vienā gadījumā tika konstatēta dāvanu,
ziedojumu un citāda veida mantiskās palīdzības pieņemšanas ierobežojumu
pārkāpšana (Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 166.31 pants), ko
izdarīja Labklājības ministrijas pārraudzībā esošas valsts uzraudzības un
kontroles iestādes amatpersona, kas pieņēma dāvanu no kāda SIA, attiecībā uz
kuru tā bija veikusi uzraudzības un kontroles funkcijas, kā arī bija sagatavojusi
un izdevusi administratīvo aktu, pārkāpjot likuma „Par interešu konflikta
novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 13.2 panta pirmajā daļā valsts
amatpersonai noteiktos dāvanu pieņemšanas ierobežojumus, proti, pieņēma
dāvanu kartes no personas, attiecībā uz kuru divu gadu laikā pirms dāvanas
pieņemšanas sagatavoja un izdeva administratīvos aktus, kā arī veica
uzraudzības, kontroles funkcijas.
1.attēls Konstatētie administratīvie pārkāpumi
1 (2%)
6 (9%)

57 (89%)
Valsts amatpersonai noteikto ierobežojumu un aizliegumu pārkāpšana (LAPK 166.30
pants)
Amatu savienošanas ierobežojumu izpildes kārtības neievērošana (LAPK 166.28 pants)
Dāvanu, ziedojumu un citāda veida mantiskās palīdzības pieņemšanas ierobežojumu
pārkāpšana (LAPK 166.31 pants)

Visvairāk (53% gadījumu) administratīvi ar naudas sodu sodītas
pašvaldību amatpersonas – galvenokārt vēlētas amatpersonas, kā arī pašvaldības
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iestāžu un kapitālsabiedrību vadītāji. Retāk sodītas valsts institūciju, izglītības,
medicīnas un tiesībsargājošo iestāžu amatpersonas.
Lielākā daļa (52%) no pieņemtajiem lēmumiem administratīvā
pārkāpuma lietā bija par lietvedības izbeigšanu, saskaņā ar Latvijas
Administratīvo pārkāpumu kodeksa 21.pantu atbrīvojot pārkāpējus no
administratīvās atbildības maznozīmīgu pārkāpumu dēļ un izsakot mutvārdu
aizrādījums, jo bieži vien institūcijas (piemēram, Valsts policija) informē Biroju
par valsts amatpersonām likumā „Par interešu konflikta novēršanu valsts
amatpersonu darbībā” noteikto ierobežojumu un aizliegumu neievērošanas
gadījumiem (piemēram, par valsts amatpersonas amatu savienošanas
ierobežojumu vai valsts amatpersonas amatu savienošanas ierobežojumu
izpildes kārtības neievērošanu), kad valsts amatpersona vēršas pie institūcijas ar
lūgumu saņemt rakstveida atļauju un institūcija rakstveida atļauju ir jau
izsniegusi. Līdz ar to pārkāpums jau kādu laiku ir novērsts vēl pirms Birojam
par to ir kļuvis zināms. Tomēr, saņemot informāciju no minētās institūcijas, uz
pārkāpumu ir jāreaģē, jo normatīvajos aktos Birojam nav paredzēta iespēja
aprobežoties ar faktu konstatēšanu par pārkāpumu, un jāiegulda Biroja resursi,
lai minēto maznozīmīgo pārkāpumu izskatītu atbilstoši normatīvo aktu
prasībām.
2010.gada pirmajā pusgadā, pārbaudot valsts amatpersonu rīcību ar
valsts vai pašvaldības mantu un finanšu līdzekļiem, Birojs konstatējis vismaz
37 dažādus pārkāpumus. Lielākā daļa jeb 64% Biroja konstatēto pārkāpumu
izdarīti publisko iepirkumu jomā, no kuriem visbiežāk pieļauta publiskā
iepirkuma konkursa nolikuma izstrāde kāda konkrēta pretendenta interesēs un
ekonomiski nepamatota iepirkuma līguma slēgšana. 2010.gadā par aptuveni
22% palielinājies Birojā reģistrēto iesniegumu skaits par iepirkumu procedūru
atbilstību normatīvo aktu prasībām, salīdzinot ar 2009.gada otro pusgadu.
Pārbaudot valsts un pašvaldību amatpersonu rīcību ar mantu un finanšu
līdzekļiem, atskaites periodā konstatēti pārkāpumi valsts un pašvaldības
nekustamo īpašumu iznomāšanas un atsavināšanas procedūrās. Vairākkārtīgi
konstatēti gadījumi, kad nelietderīgi tika izmantoti valsts vai pašvaldības līdzekļi
vai manta, kā arī valsts un pašvaldības manta tika izmantota personiskajām
vajadzībām. Divos gadījumos konstatēti pārkāpumi teritoriālās plānošanas
procedūrās.
Pamatojoties uz pārbaudēs konstatētajiem faktiem, Birojs 22 gadījumos
nosūtījis informāciju izvērtēšanai Iepirkumu uzraudzības birojam un
51 gadījumā informācija tika nosūtīta izvērtēšanai kompetentajām institūcijām.
Pēc Biroja lūguma 2010.gada pirmajā pusgadā valsts vai pašvaldības institūcijas
uzsāka 21 pārbaudi savā padotības iestādē. Piecos gadījumos tika lauzti
noslēgtie līgumi vai tajos veikti grozījumi, atcelti prettiesiski iekšējie normatīvie
akti vai lēmumi, savukārt pret četrām valsts amatpersonām tika ierosinātas
disciplinārlietas.
Konstatējot valsts amatpersonu darbībās tādu normatīvo aktu
pārkāpumus, kuru izvērtēšana nav Biroja kompetencē, 95 gadījumos informācija
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nosūtīta kompetentām institūcijām (Valsts kontrolei, Ģenerālprokuratūrai, VID,
Valsts darba inspekcijai, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai,
Finanšu un kapitāla tirgus komisijai, Drošības policijai, u.c.) pārbaudes
veikšanai un atzinuma sniegšanai Birojam.
Pārbaudot valsts amatpersonu darbības atbilstību likuma „Par interešu
konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” normām, 20 gadījumos valsts
amatpersonu darbībās saskatītas iespējamā noziedzīga nodarījuma pazīmes un
pārbaudes materiāli nodoti Biroja korupcijas apkarošanas blokam izvērtēšanai
un tālākas pārbaudes veikšanai.
Valsts amatpersonu darījumu pārbaužu ietvaros tika konstatēti būtiski
pārkāpumi kādas pilsētas pašvaldības amatpersonu rīcībā, kā rezultātā
pašvaldībai radušies zaudējumi. Birojs pabeidza pārbaudi par kādas pilsētas
domes organizētā atklātā konkursa iepirkumu komisijas rīcību un, izvērtējot
Biroja rīcībā esošo informāciju, konstatēts, ka pilsētas dome iepirkuma līgumu
noslēdza, neievērojot Publisko iepirkumu likuma 67.panta ceturtajā daļā
noteikto, ka iepirkuma līgumu slēdz ne agrāk kā 11.dienā pēc dienas, kad šim
likumam atbilstošs paziņojums par iepirkuma procedūras rezultātiem publicēts
internetā, turklāt pilsētas dome, mainot starp pilsētas domi un uzvarējušo
pretendentu noslēgtā uzņēmuma līguma nosacījumus, ir pārkāpusi konkursa
nolikuma 15.1.punkta noteikumus, kuri nosaka, ka starp atklātā konkursa
uzvarētāju un pilsētas domi tiks noslēgts iepirkuma līgums atbilstoši iepirkuma
priekšmetam, pretendenta piedāvājumam un šiem darbiem paredzētajam
finansējumam uz tādiem noteikumiem, kādi noteikti pievienotajā līguma
projektā.
Papildus minētajam, Birojs pārbaudē konstatēja, ka laikā, kad norisinājās
konkurss, tajā skaitā pretendentu piedāvājumu vērtēšana, kā arī pēc konkursa
rezultātu paziņošanas, pilsētas dome ir noslēgusi ziedojuma līgumus ar vienu no
iepirkumu konkursā uzvarējušo pretendentu par ziedojuma pieņemšanu.
Saskaņā ar likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu
darbībā” 14.panta pirmajā un otrajā daļā noteikto – valsts amatpersonai vai
koleģiālajai institūcijai ir aizliegts prasīt vai pieņemt no fiziskās vai juridiskās
personas ziedojumu (finanšu līdzekļu, preces vai pakalpojumu bezatlīdzības
atvēlēšana (nodošana) noteiktiem mērķiem), kā arī cita veida mantisku palīdzību
publiskām vajadzībām, ja ziedojums vai palīdzība ietekmē lēmuma pieņemšanu
attiecībā un šo fizisko vai juridisko personu.
Ievērojot minēto, Birojs Kultūras ministrijai nosūtīja iespējamajai rīcībai
pārbaudē apkopotos faktus par iepriekš minētajiem normatīvo aktu
pārkāpumiem, kurus pilsētas dome pieļāvusi.
Kultūras ministrija kā finanšu instrumenta starpniekinstitūcija, lai
nodrošinātu ar projekta īstenošanu saistītās informācijas par iespējamajiem
pārkāpumiem projekta līdzfinansējuma saņēmēja darbībā izskatīšanas nodošanu
kompetentajās institūcijās, rīkojās atbilstoši normatīvo aktu prasībām un par
radušos situāciju 2009.gada 30.oktobrī informēja Finanšu ministriju kā finanšu
instrumentu vadošo iestādi, kas, pamatojoties uz kompetento iestāžu – Biroja un
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Iepirkumu uzraudzības biroja atzinumiem, pieņēma lēmumu par informācijas
saistībā ar projektā konstatētajiem pārkāpumiem nosūtīšanu Finanšu
instrumentu birojam Briselē. 2010.gada 12.maijā no Finanšu instrumentu
biroja tika saņemta informācija par Norvēģijas Ārlietu ministrijas lēmumu, kas
paredz daļu no projekta iepirkuma līguma ietvaros plānotajiem izdevumiem
atzīt par neattiecināmiem un samazināt Norvēģijas valdības divpusējā finanšu
instrumenta līdzfinansējuma apjomu projektā, tādējādi palielinot to izmaksu
apjomu, kas jāsedz no pilsētas domes budžeta līdzekļiem.
Valsts amatpersonu civiltiesiskā atbildība
Saskaņā ar likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu
darbībā” 30.pantu par minētā likuma noteikumu pārkāpumiem ir paredzēta arī
civiltiesiskā atbildība. 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.
2010.gada pirmajā pusgadā Birojs vienai valsts amatpersonai lūdzis
labprātīgi atlīdzināt valstij nodarītos zaudējumus par kopējo summu
2 242,24 lati. Pārskata periodā 4 valsts amatpersonas Biroja priekšnieka lēmumu
labprātīgi izpildījušas, valstij atlīdzinot nodarītos zaudējumus kopā 330 latu
apmērā.
Noteikumi par valstij nodarīto zaudējumu atlīdzināšanu nav piemērojami
gadījumos, ja amatu savienošana ir pieļaujama, saņemot augstākstāvošas
amatpersonas (institūcijas) rakstveida atļauju, bet valsts amatpersona rakstveida
atļauju nav lūgusi un šāda amatu savienošana nav radījusi interešu konfliktu.
Valsts amatpersonu pilnībā vai daļēji atbrīvo no to ienākumu un mantisko
labumu atmaksas, kuri gūti, pārkāpjot likumā noteiktos ierobežojumus, ja
pienākums atmaksāt ienākumus un mantiskos labumus nav samērīgs ar
administratīvā pārkāpuma rezultātā radīto kaitējumu valsts pārvaldes kārtībai.
2010.gada pirmajā pusgadā tika sagatavoti 15 lēmumi par atbrīvošanu no
pienākuma atlīdzināt valstij nodarītos zaudējumus.
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2.2. Sabiedrības informēšana un izglītošana
2010.gada pirmajā pusgadā Biroja pārstāvji piedalījušies 61 izglītošanas
pasākumā kopumā aptverot 2530 personu lielu auditoriju.
Ņemot vērā, ka 2009.gada 23.decembrī stājās spēkā grozījumi vairākos
Krimināllikuma pantos, kas precizē atbildību par dažādiem koruptīviem
noziedzīgiem nodarījumiem, izglītošanas pasākumos Biroja pārstāvji veltīja
īpašu uzmanību šo likuma izmaiņu skaidrošanai. Lai izglītotu veselības aprūpes
un izglītības nozaru darbiniekus, kuri nav valsts amatpersonas, skaidrojot
Krimināllikumā noteikto prettiesiskas labumu pieprasīšanas un pieņemšanas
aizliegumu, tika organizēti 17 izglītošanas semināri – 13 semināri izglītības
iestāžu vadītājiem un atsevišķos reģionos arī pašvaldības iestāžu vadītājiem,
4 semināri veselības aprūpes iestāžu vadītājiem un darbiniekiem. Tāpat
veselības aprūpes nozares amatpersonas divu semināru ietvaros tika informētas
par iekšējās kontroles un korupcijas risku novēršanas pasākumiem.
2010.gada pirmajā pusgadā notika 9 izglītošanas pasākumi jauniešu
auditorijai. Biroja pārstāvji piedalījās Latvijas konservatīvās jauniešu apvienības
rīkotajos semināros Latvijas augstskolās „Nepārdod Latviju!”, tāpat tika
novadītas divas pretkorupcijas stundas Dobeles un Riebiņu vidusskolēniem, kā
arī Biroja pārstāvji apmeklēja Sabiedrības par atklātību – Delna organizēto
jauniešu Pretkorupcijas vasaras skolu, informējot par Biroja darbu un citiem
aktuāliem korupcijas novēršanas jautājumiem.
Pārskata periodā stājās spēkā grozījumi priekšvēlēšanu aģitācijas
regulējumā; lai informētu plašsaziņas līdzekļu un politisko partiju pārstāvjus par
šīm izmaiņām un viņu pienākumiem aģitācijas ierobežojumu izpildē, tika
organizēti divi informatīvi semināri.
2010.gada 20.maijā Birojs sadarbībā ar Latvijas Tirdzniecības un
rūpniecības kameru organizēja interešu pārstāvniecības jautājumiem, lobēšanai
un tās tiesiskajiem aspektiem veltītu konferenci – diskusiju „Lobēšana – starp
mītiem un realitāti”.
Birojā būtiski (par 36%) palielinājies pa tālruni sniegto konsultāciju
skaits. Valsts amatpersonas visvairāk vēlējās saņemt skaidrojumus par valsts
amatpersonas amata savienošanas ierobežojumiem un valsts amatpersonas
amata savienošanas izpildes kārtību, kā arī skaidrojumus par komercdarbības
ierobežojumiem. Saistībā ar izmaiņām priekšvēlēšanu aģitācijas regulējumā
palielinājies tādu jautājumu īpatsvars, kas saistīti ar šiem jautājumiem, kā arī
sniegtas konsultācijas par nepieciešamību publicēt priekšvēlēšanu aģitācijas
materiālu izvietošanas izcenojumus.
Pārskata periodā Biroja mājaslapā tika publicēts elektroniskā informatīvā
izdevuma valsts amatpersonām „Knaģis” 5.numurs, kurā publicēta informācija
par iespējām ziņot Birojam, jauno adresi, ziņotāju aizsardzību, dienesta
transporta izmantošanas ierobežojumiem un prettiesiska labuma pieprasīšanas
un pieņemšanas aizliegumu.
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Ziņojot par Biroja darbību, izplatīti 17 paziņojumi plašsaziņas līdzekļiem.
Faktu izklāstā, skaidrojumu un viedokļu formā sniegtas vairāk nekā 300 atbildes
uz plašsaziņas līdzekļu pārstāvju jautājumiem. 2010.gada pirmajā pusgadā
palielinājies žurnālistu pieprasījums informēt un skaidrot normatīvo aktu
prasības saistībā ar priekšvēlēšanu aģitāciju un partiju finansēšanu. Tāpat
pieaugusi reģionālo plašsaziņas līdzekļu interese par Biroja uzsāktajām vai
pabeigtajām pārbaudēm saistībā ar pašvaldību iestādēs strādājošo valsts
amatpersonu darbību tiesiskumu, it īpaši rīcību ar finanšu līdzekļiem un mantu.
Pārskata periodā sniegtas atbildes un skaidrojumi uz 26 Biroja interneta
mājaslapā uzdotajiem jautājumiem par dažādām interešu konflikta un korupcijas
novēršanas problēmām. Visbiežāk lūgts skaidrot likuma „Par interešu konflikta
novēršanu valsts amatpersonu darbībā” piemērošanu, tāpat lielu sabiedrības
uzmanību piesaistīja izmaiņas Krimināllikuma 326.2 pantā Prettiesiska labumu
pieprasīšana un pieņemšana, kas attiecas uz tiem valsts un pašvaldības iestāžu
darbiniekiem, kuri nav valsts amatpersonas, un paredz atbildību arī par
gadījumiem, kad valsts vai pašvaldības darbinieks prettiesiski pieņēmis kādus
labumus, tos nepieprasot.
Atskaites periodā tika organizētas trīs Sabiedriskās konsultatīvās padomes
sēdes. Vienā no tām tika apspriesti dažādi Biroja darba organizācijas jautājumi
un tika diskutēts par politisko partiju finanšu kontroles nodrošināšanu. Vienas
sēdes ietvaros, kurā piedalījās arī Iepirkumu uzraudzības biroja pārstāvji, tika
diskutēts par jautājumu, kā vecināt soda neizbēgamību par pārkāpumiem
publisko iepirkumu procesā.
Sabiedriskās konsultatīvās padomes locekļi atzina, ka administratīvā
atbildība par virkni pārkāpumu un problēmu publisko iepirkumu jomā, kas
netiek risinātas ar pārskatīšanas procedūru, kriminālatbildības piemērošanu vai
citu normatīvo aktu ievērošanas uzraudzību, ir visatbilstošākā, tā pildītu
preventīvu funkciju un mazinātu šobrīd esošo valsts amatpersonu tiesisko
nihilismu attiecībā uz Publisko iepirkumu likuma prasību formālo ievērošanu.
Tāpat visloģiskākais risinājums būtu sodīšanas funkciju uzticēt kompetentajai
institūcijai – Iepirkumu uzraudzības birojam.
Apzinoties, ka laikā, kad tiek meklēti risinājumi vēl lielākai budžeta tēriņu
samazināšanai, funkciju paplašināšana un papildus finansējuma piešķiršana
kādai institūcijai šķiet vairāk kā neiespējama, sabiedriskās organizācijas aicināja
raudzīties uz ilgtermiņa ieguvumiem no šāda risinājuma:
1) mazinātos korupcija publiskajos iepirkumos;
2) tas būtu ieguvums valsts budžetam, jo finanšu resursi tiktu tērēti
lietderīgāk un efektīvāk,
3) mazinātos prettiesiskas rīcības iespējas publisko iepirkumu procedūrās,
kas arī nozīmē – mazāk pārsūdzētu lēmumu un nepieciešamības
pārskatīt noslēgtos iepirkuma līgumus.
Sabiedriskās konsultatīvās padomes sēde, kas notika 2010.gada jūnijā,
sabiedriskās organizācijas iepazinās ar Biroja funkciju izvērtējumu, gatavojoties
šīs informācijas apspriešanai Valsts kancelejā.
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2.3. Korupcijas risku analīze un metodisko materiālu izstrāde
Saskaņā ar Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja likuma 7.panta
pirmās daļas 10.punktā noteikto, Birojs analizē normatīvos aktus un normatīvo
aktu projektus, kā arī ierosina izdarīt tajos grozījumus, iesniedz priekšlikumus
jaunu normatīvo aktu projektu izstrādāšanai. Pārskata periodā Birojs sagatavojis
51 atzinumu par citu institūciju izstrādātajiem tiesību aktu projektiem. Daļa no
šiem projektiem ilgstoši saskaņota ar atbildīgajām institūcijām gan elektroniski,
gan starpinstitūciju saskaņošanas sanāksmēs. Nozīmīgākie iebildumi sniegti par
Būvniecības likumu, Teritorijas attīstības plānošanas likumu un Ministru
kabineta noteikumu projektu „Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas
iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma
tipveida nosacījumiem”.
Pildot Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja likuma 7.panta
pirmās daļas 7.punktā doto uzdevumu analizēt valsts iestāžu praksi korupcijas
novēršanā un atklātos korupcijas gadījumus, sniedzot attiecīgajām institūcijām
priekšlikumus konstatēto trūkumu novēršanai, Birojs atskaites periodā veica
korupcijas risku izvērtēšanu Rīgas pašvaldības akciju sabiedrībā „Rīgas
Centrāltirgus” tirdzniecības platību iznomāšanas procedūrā. Ir sagatavots
pārskats par korupcijas risku novēršanas iespējām Pārtikas veterinārā dienesta
uztura bagātinātāju reģistrēšanas procedūrā un pārskats par korupcijas riskiem
un pretkorupcijas pasākumiem azartspēļu organizēšanas un azartspēļu
organizēšanas vietas licenču izsniegšanas procedūrās.
Nosūtīta vēstule Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta
departamentam, iesakot novērst nepilnības Rīgas domes saistošo noteikumu
projektā „Pirmsskolas vecuma bērnu reģistrācijas uzņemšanas un atskaitīšanas
kārtība Rīgas pašvaldības izglītības iestādēs, kas īsteno pirmsskolas izglītības
programmas”. Papildu Rīgas domei ieteikts novērst nepilnības Rīgas domes
2001.gada 14.augusta lēmumā Nr. 305 „Par transportlīdzekļu apstāšanās un
stāvēšanas noteikumu ievērošanas kontroli”. Sniegts Biroja viedoklis Valsts
policijas Vidzemes reģiona pārvaldei par iespējamo interešu konflikta riska
rašanos, ja pašvaldība ar Valsts policiju noslēdz sadarbības līgumu, saskaņā ar
kuru nodod bezatlīdzības lietošanā transportlīdzekļiem nepieciešamo degvielu.
Lai rastu iespējamo risinājumu šajā jautājumā, notika arī tikšanās ar Iekšlietu
ministrijas vadību.
Atskaites periodā sagatavots informatīvs
materiāls elektroniskā formā – vadlīnijas
„Atšķirība starp tiesisku lobēšanu un
korupciju”. Informatīvajā materiālā iekļauti
ieteikumi politisko partiju pārstāvjiem, kuri
pilda amatpersonu pienākumus valsts vai
pašvaldības institūcijās, Saeimas un pašvaldību
deputātiem, Ministru kabineta locekļiem un
Informatīvais ziņojums par Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja darbību no 2010.gada 1.janvāra līdz
30.jūnijam

16

citām personām, kuras saskaras ar lobētājiem, kā pieņemt lēmumus un rīkoties
tā, lai novērstu jebkādas šaubas par labvēlīgu attieksmi pret atsevišķām
sabiedrības grupām vai arī darbību šaurās politiskās interesēs.
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3. Funkciju izpilde korupcijas apkarošanā
Biroja Izmeklēšanas nodaļas lietvedībā uz 2010.gada 30.jūniju atradās
45 krimināllietas, veiktas izmeklēšanas darbības un pieņemti procesuālie
lēmumi kopumā 64 lietās.
Pārskata periodā prokuratūrai kriminālvajāšanas uzsākšanai nosūtīti
9 kriminālprocesi pret 15 personām. No citām iestādēm saņemti
5 kriminālprocesu materiāli, Birojs uzsācis 14 kriminālprocesus. Pieņemti
4 lēmumi par kriminālprocesu izbeigšanu, viens no tiem atcelts un krimināllieta
nosūtīta Birojam izmeklēšanas turpināšanai. Pieņemti 34 lēmumi par atteikšanos
uzsākt kriminālprocesu, no kuriem 3 atcelti un šajās lietās turpinās resoriskā 1
pārbaude, bet viens lēmums atcelts daļā, par ko pārbaude turpinās.
2010.gada pirmajā pusgadā Biroja Izmeklēšanas nodaļas lietvedībā
saņemti 145 fizisko un juridisko personu iesniegumi, kuru izvērtēšanai uzsāktas
resoriskās pārbaudes.
Atskaites periodā aizturētas 13 personas, no kurām 5 personām kā
drošības līdzeklis piemērots apcietinājums, bet 8 personām piemēroti ar
brīvības atņemšanu nesaistīti drošības līdzekļi.
Kriminālprocesi, kas uzsākti 2010.gada pirmajā pusgadā, apliecina, ka
lielākie kukuļošanas riski joprojām vērojami kontroles un uzraudzības iestādēs,
piemēram, dažādās inspekcijās, kā arī iekšlietu un tieslietu institūcijās. Šos
korupcijas riskus veicina gan amatpersonu augsta rīcības brīvība un vājš
atbildības dalīšanas mehānisms, gan valsts pārvaldē samazinātais atalgojums,
darba prestiža un motivācijas kritums, gan kvalitatīvu iekšējās kontroles
pasākumu trūkums, kā arī virkne citu cēloņu un faktoru.
Atsevišķi Biroja uzsāktie kriminālprocesi saistīti ar prettiesisku darbību
izdarīšanu publisko iepirkumu jomā, valsts vai pašvaldības līdzekļu
nesaimniecisku izlietošanu un noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju. Atskaites
periodā uzsākti vairāki sarežģīti kriminālprocesi, piemēram, par valsts akciju
sabiedrības „Latvenergo” valsts amatpersonu iespējamiem noziedzīgajiem
nodarījumiem, kas saistīti ar dienesta stāvokļa ļaunprātīgu izmantošanu
mantkārīgā nolūkā, kukuļņemšanu un noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu
lielā apmērā. Valsts uzņēmumu pārstāvji, ļaunprātīgi izmantojot savu dienesta
stāvokli un rīkojoties pretēji dienesta interesēm, ar mērķi prettiesiski gūt sev
materiālu labumu nodrošinājuši labvēlīgu lēmumu pieņemšanu dažādu privātu
uzņēmumu interesēs saistībā ar publiskajiem iepirkumiem un rekonstrukcijas
darbiem vairākos objektos. Daudzi no 2010.gada pirmajā pusgadā
konstatētajiem noziedzīgiem nodarījumiem ir veikti ilgstoši un tiem piemīt
sistēmisks raksturs.
1

Ar resorisko pārbaudi Kriminālprocesa likuma izpratnē saprot valsts iestādes un tās amatpersonu veiktu
pārbaudi attiecībā uz iespējamu likuma pārkāpumu, izmantojot šīs iestādes darbību regulējošā likumā noteiktās
pilnvaras, kas nav kriminālprocesuālās pilnvaras.
Informatīvais ziņojums par Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja darbību no 2010.gada 1.janvāra līdz
30.jūnijam

18

2010.gada aprīlī Daugavpils prokuratūrai tika nosūtīti 2010.gada janvārī
uzsāktā kriminālprocesa materiāli, ierosinot saukt pie kriminālatbildības Valsts
darba inspekcijas amatpersonu par kukuļa pieņemšanu 130 latu apmērā.
Kriminālprocesa materiāli liecina, ka 2009.gada novembrī veiktās
pārbaudes rezultātā Latgales reģionālās Valsts darba inspekcijas vecākais
inspektors
konstatēja
darba
drošības
pārkāpumus
kādā
privātā
komercuzņēmumā un, izmantojot savu dienesta stāvokli, pieprasījis un pieņēmis
kukuli 130 latu apmērā, lai uzņēmumam netiktu piemēroti administratīvie sodi.
Kriminālvajāšanu pret aizdomās turēto personu rosināts uzsākt par
kukuļņemšanu pēc Krimināllikuma 320.panta otrās daļas.
2010.gada maijā Biroja izmeklētājs Ģenerālprokuratūrai nosūtīja
kriminālprocesa materiālus, ierosinot uzsākt kriminālvajāšanu pret Rīgas
pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisijas amatpersonu par 1 500 eiro
kukuļa pieprasīšanu saistībā ar dzīvokļa nodošanu privatizācijai.
Izmeklēšanas laikā tika noskaidrots, ka dzīvokļa paātrinātā privatizācijā
ieinteresēta persona 2007.gadā no Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju
privatizācijas komisijas bija saņēmusi atteikumu, taču Rīgas pašvaldības
dzīvojamo māju privatizācijas komisijas nodaļas vadītāja personā tika izteikts
piedāvājums par atlīdzību nodrošināt nepieciešamo dokumentu sagatavošanu
dzīvojamās mājas privatizācijai.
Kriminālvajāšanu pret aizdomās turēto personu rosināts uzsākt par
kukuļņemšanu pēc Krimināllikuma 320.panta otrās daļas.
2010.gada maijā Kuldīgas rajona prokuratūrai tika nosūtīti 2008.gada
augustā uzsāktā kriminālprocesa materiāli, ierosinot uzsākt kriminālvajāšanu
pret Kurzemes apgabaltiesas zvērinātu tiesu izpildītāju par svešas mantas
piesavināšanos lielā apmērā, kā arī valsts amatpersonas bezdarbību un dienesta
stāvokļa ļaunprātīgu izmantošanu mantkārīgā nolūkā pēc Krimināllikuma
318.panta otrās daļas un 319.panta otrās daļas, kā arī 179.panta trešās daļas.
Minētajā krimināllietā tika konstatēts, ka tiesu izpildītājs piecu gadu laikā
no parādniekiem saņemtajiem naudas līdzekļiem veica pretlikumīgus
maksājumus uz saimnieciskās darbības kontu vairāk nekā 82 000 latu apmērā,
no kuriem vairāk nekā 66 000 latu pārskaitīja sev. Pamatojoties uz gūtajiem
pierādījumiem, Birojs ierosināja prokuratūru šo tiesu izpildītāju saukt pie
kriminālatbildības par dienesta stāvokļa ļaunprātīgu izmantošanu mantkārīgā
nolūkā pēc Krimināllikuma 318.panta otrās daļas, par valsts amatpersonas
bezdarbību pēc Krimināllikuma 319.panta otrās daļas un par svešas mantas
piesavināšanos pēc Krimināllikuma 179.panta trešās daļas.
2010.gada maijā Ģenerālprokuratūrai tika nosūtīti kriminālprocesa
materiāli, rosinot uzsākt kriminālvajāšanu pret trīs personām par kukuļdošanas
organizēšanu, starpniecības mēģinājumu un kukuļa piesavināšanos.
Izmeklēšanas laikā tika noskaidrots, ka viena no aizdomās turētajām personām
apzināti mudinājusi kādu vīrieti maksāt kukuli 50 000 latu apmērā it kā
nodošanai VID amatpersonai par iespējamu fiziskas personas audita uzrēķina
samazināšanu.
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2010.gada jūnijā Biroja izmeklētājs Rīgas rajona prokuratūrai rosināja
uzsākt kriminālvajāšanu pret kāda Latvijas novada pašvaldības policijas
priekšnieku par kukuļņemšanu, kas izdarīta atkārtoti, pēc Krimināllikuma
320.panta trešās daļas.
2010.gada jūnijā Organizētās noziedzības un citu nozaru specializētai
prokuratūrai tika nosūtīti kriminālprocesa materiāli, ierosinot saukt pie
kriminālatbildības Rīgas Centrālcietuma drošības dienesta inspektoru par
150 latu kukuļa pieņemšanu saistībā ar neatļautu sūtījuma nodošanu kādai
notiesātajai personai.
2010.gada jūnijā prokuratūrai kriminālvajāšanas uzsākšanai tika nosūtīti
kriminālprocesa materiāli par divām Latvijas Valsts kinofotofonodokumentu
arhīva amatpersonām par dienesta stāvokļa ļaunprātīgu izmantošanu mantkārīgā
nolūkā saistībā ar vairāku personu fiktīvu nodarbināšanu un šo darbinieku
atalgojumam paredzēto finanšu līdzekļu piesavināšanos pēc Krimināllikuma
318.panta otrās daļas un pret amatpersonas radinieku – par minēto darbību
atbalstīšanu.
Minētā kriminālprocesa ietvaros izmeklētājs konstatēja, ka laikā no 2003.
līdz 2008.gadam 13 fiktīvi nodarbināto personu atalgojumam tika iztērēti
kopumā 73 000 latu.
2010.gada jūnijā prokuratūrai kriminālvajāšanas uzsākšanai tika nosūtīti
kriminālprocesa materiāli pret divām bijušajām Valsts kancelejas amatpersonām
par dienesta stāvokļa ļaunprātīgu izmantošanu pēc Krimināllikuma 318.panta
otrās daļas.
2010.gada jūnijā Ģenerālprokuratūrai tika nosūtīti kriminālprocesa
materiāli, rosinot uzsākt kriminālvajāšanu pret divām Jūrmalas pašvaldības
amatpersonām pēc Krimināllikuma 323.panta otrās daļas par kukuļa 5 000 latu
apmērā piedāvāšanu un nodošanu saistībā ar Jūrmalas mēra neuzticības
balsojumu 2010.gada 20.maijā plānotajā domes sēdē.
Četras krimināllietas, kuras 2010.gada pirmajā pusgadā nosūtītas
kriminālvajāšanas uzsākšanai, ir uzsāktas 2010.gadā, bet piecas krimināllietas
uzsāktas laikā no 2007. līdz 2009.gadam. Vidējais krimināllietas izmeklēšanas
laiks ir 372 kalendārās dienas. Vairākas kriminālvajāšanas uzsākšanai nosūtītās
krimināllietas ir ļoti apjomīgas un kopumā 9 krimināllietu ietvaros ir fiksētas
266 noziedzīgu nodarījumu epizodes.
Atskaites periodā Birojs prokuratūras iestādes rosināja uzsākt
kriminālvajāšanu pret 11 valsts amatpersonām un četrām privātpersonām.
Visbiežāk Birojs ierosināja celt apsūdzību pašvaldības iestāžu un
kapitālsabiedrību amatpersonām, kā arī atsevišķu valsts iestāžu – Valsts darba
inspekcijas, Kinofotofonodokumentu arhīva, Valsts kancelejas un Ieslodzījumu
vietu pārvaldes amatpersonām.
2010.gada pirmajā pusgadā prokuratūras iestādes tiesai nodevušas
6 Biroja izmeklētās krimināllietas kopumā pret 12 apsūdzētajām personām,
savukārt pirmajā instancē izskatītas 7 (pret 12 personām) krimināllietas, kurās
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Birojs veicis pirmstiesas izmeklēšanu. Pārskata periodā spēkā stājušies 7 tiesas
spriedumi par 11 personām.
Kopumā septiņos Biroja darbības gados tiesām nodotas 125 krimināllietas
pret 264 personām. Tiesās dažādās instancēs jau ir izskatītas 105 krimināllietas,
kurās Birojs veicis pirmstiesas izmeklēšanu. Kopumā šajās lietās tiesa vērtējusi
189 personu vainu noziedzīgu nodarījumu izdarīšanā (faktiski 186, jo trīs
personas ir tiesātas katra divās krimināllietās). Uz 2010.gada 30.jūniju
21 krimināllietā (pret 74 personām) vēl nav bijis pirmās instances tiesas
spriedums.
Likumīgā spēkā stājušies 87 spriedumi – kopumā par 133 personām
(faktiski 131, jo pret divām personām divreiz): 114 – notiesātas (faktiski 113, jo
viena persona divreiz), 4 – atbrīvotas no kriminālatbildības (trīs no tām
panākušas izlīgumu ar cietušo, vienas personas darbībās nav bijis noziedzīga
nodarījuma), 15 – attaisnotas.
Vēl 18 krimināllietās (pret 56 personām) notiek tiesvedība dažādās
instancēs un spriedums nav stājies spēkā.
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4. 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,
dāvinājuma (ziedojuma) patiesuma un likumības pārbaudes un pretpārbaudes.
Saskaņā ar Politisko organizāciju (partiju) finansēšanas likumā noteikto,
politiskajām partijām pēc dāvinājuma (ziedojuma) saņemšanas Ministru
kabineta noteiktā kārtībā 12 dienu laikā jāiesniedz ziedojumu atskaite, savukārt
Birojam 3 darba dienu laikā tā jāpublicē mājaslapā internetā. Pārskata periodā
saņemts 281 un pārbaudīti 216 ziņojumi par politisko partiju saņemtajiem
dāvinājumiem (ziedojumiem), kas ir par 324 ziņojumiem jeb 60% mazāk nekā
2009.gada pirmajā pusgadā, kas bija arī priekšvēlēšanu aģitācijas periods pirms
pašvaldību un Eiropas Parlamenta vēlēšanām.
Veicot politisko partiju 2009.gadā saņemto dāvinājumu (ziedojumu)
likumības un patiesuma pārbaudes, tika pieņemti 8 lēmumi par pretlikumīgi
saņemto finanšu līdzekļu atmaksāšanu ziedotājiem kopumā 19 386 latu apmērā
un 2 lēmumi par pretlikumīgi saņemto līdzekļu atmaksāšanu valsts budžetā
kopumā 1 058 latu apmērā. Pieņemts 1 lēmums par 2007.gadā pretlikumīgi
saņemto finanšu līdzekļu atmaksāšanu valsts kasē 102,25 latu apmērā.
2010.gadā un 2009.gadā saņemto dāvinājumu (ziedojumu) likumības un
patiesuma pārbaužu ietvaros tika sastādīti 6 administratīvā pārkāpuma protokoli:
1 fiziskai personai – ziedotājam par starpniecības organizēšanu un 5 – partijai
par ziedojumu sarakstu iesniegšanas kārtības neievērošanu, kā rezultātā ir
pieņemti 3 lēmumi par administratīvā soda piemērošanu 340 latu apmērā un
3 lēmumi par administratīvās lietas izbeigšanu, izsakot mutvārdu aizrādījumu.
Turpinot izvērtēt politisko partiju iesniegtos 2008.gada pārskatus, Birojs
pabeidza 12 politisko partiju pārbaudes un 7 politisko partiju 2009.gada
vēlēšanu ieņēmumu un izdevumu deklarāciju pārbaudes, kuru rezultātā par
Politisko organizāciju (partiju) finansēšanas likuma normu neievērošanu
sastādīja 10 administratīvā pārkāpuma protokolus un pieņēma 10 lēmumus par
administratīvā soda piemērošanu 3 350 latu apmērā, kā arī pieņēma 2 lēmumus
par pretlikumīgi saņemtā finansējuma atmaksu 13 067 latu apmērā.
Plašāka informācija par 2008.gada pārskatu un saņemto ziedojumu
likumības pārbaužu rezultātiem pieejama Biroja mājaslapā sadaļā „Preses
relīzes”.
2010.gada pirmajā pusgadā Birojs saņēmis 50 politisko partiju 2009.gada
pārskatus, kas atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 10.februāra noteikumu
Nr.129 „Kārtība, kādā publicē politisko organizāciju (partiju) gada pārskatus,
vēlēšanu ieņēmumu un izdevumu deklarācijas un ziņojumus par dāvinājumiem
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(ziedojumiem)” prasībām tika publicēti Biroja mājaslapā un laikrakstā „Latvijas
Vēstnesis”.
Vienlaikus tika veiktas šo pārskatu iesniegšanas kārtības pārbaudes, kuru
rezultātā par iesniegšanas kārtības neievērošanu partijām tika sastādīti
11 administratīvā pārkāpuma protokoli un pieņemti 10 lēmumi par
administratīvā soda piemērošanu 1150 latu apmērā un viens lēmums par
administratīvās lietas izbeigšanu, izsakot mutvārdu aizrādījumu.
Atskaites periodā Birojs ir jau arī pabeidzis 22 politisko partiju 2009.gada
pārskatu pārbaudes, vienu 2010.gada reorganizācijas pārskata pārbaudi un
16 biedru naudu maksātāju sarakstos atspoguļotās informācijas pārbaudes, kuru
rezultātā par Politisko organizāciju (partiju) finansēšanas likumā noteikto
prasību neievērošanu tika sastādīti 3 administratīvā pārkāpuma protokoli un
pieņemti 2 lēmumi par administratīvā soda piemērošanu 550 latu apmērā un
viens lēmums par administratīvās lietas izbeigšanu, izsakot mutvārdu
aizrādījumu. Pārbaužu ietvaros tika pieņemts 1 lēmums par biedru naudas
atmaksu biedram 2 725,55 latu apmērā.
Pamatojoties uz Biroja iepriekš izdotajiem administratīvajiem aktiem,
pārskata periodā Valsts kasē nomaksāti politiskajām partijām uzliktie naudas
sodi 8 720 apmērā par 2010., 2009., 2007.un 2006.gadā izdotajiem
administratīvajiem aktiem.
Pārskata periodā politiskās partijas ziedotājiem ir atmaksājušas
pretlikumīgi saņemtos dāvinājumus (ziedojumus) 25 497 latu apmērā saskaņā ar
2010. un 2009.gadā pieņemtajiem lēmumiem.
2010.gada pirmajā pusgadā valsts budžetā ir atmaksāts pārsniegtais
priekšvēlēšanu izdevumu apmērs 1 064,93 lati un pretlikumīgi saņemtie
dāvinājumi (ziedojumi) 100 lati, kā arī pretlikumīgi saņemtie finanšu līdzekļi
212 latu apmērā, ko politiskās partijas atmaksājušas labprātīgi.
Pamatojoties uz Biroja pieņemtajiem lēmumiem par administratīvo sodu
piemērošanu, tiesu izpildītājiem naudas soda piedziņai tika nosūtīti 8 lēmumi, no
kuriem 2 lēmumiem ir veikta piespiedu piedziņa un ir nosūtīti 2 brīdinājumi.
Nodrošinot likumā „Par priekšvēlēšanu aģitāciju pirms Saeimas
vēlēšanām un Eiropas Parlamenta vēlēšanām” noteikto priekšvēlēšanu aģitācijas
materiālu izvietošanas izcenojumu iesniegšanas kontroli, pārskata periodā tika
sastādīti 9 administratīvā pārkāpuma protokoli preses izdevumiem par
priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu izvietošanas izcenojumu nesniegšanu likumā
noteiktā termiņā un pieņemti 8 lēmumi par administratīvās lietas izbeigšanu, jo
lietas izskatīšanas laikā mainījās lietas tiesiskie apstākļi.
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5. Starptautiskā sadarbība
Starptautiskās sadarbības mērķis ir stiprināt Biroja spēju efektīvi novērst
un apkarot korupciju un koordinēt Latvijai ar starptautiskiem līgumiem noteikto
saistību izpildi korupcijas novēršanas un apkarošanas jomā. Šim mērķim Birojs
organizē darbinieku profesionālo spēju pilnveidošanu ārvalstīs, apgūst citu
valstu labo praksi, stiprina sakarus ar atbildīgajām iestādēm ārvalstīs, aktīvi
piedalās starptautisko organizāciju darbā, veicinot starptautisko prasību
ieviešanu.
Divpusējā sadarbība
Pēc Biroja iniciatīvas 2010.gada martā Latvijā viesojās Zviedrijas
Ģenerālprokuratūras Pretkorupcijas departamenta pārstāvji, lai pārrunātu
sadarbības un pieredzes apmaiņas iespējas finanšu informācijas analīzes un
koruptīvu noziedzīgu nodarījumu izmeklēšanas jomās. Tikšanās laikā panākta
vienošanās par kopīgu mācību organizēšanu, izmantojot Zviedrijas
Starptautiskās attīstības aģentūras (SIDA) finansējumu. Viens no finansējuma
izmantošanas nosacījumiem ir vairāku Baltijas jūras reģiona valstu dalība vienā
projektā, tādēļ projekta ieviešanā piedalīsies arī Lietuvas Speciālās izmeklēšanas
dienesta (STT) pārstāvji. Pārskata periodā ir izstrādāts un nosūtīts saskaņošanai
Zviedrijas Ģenerālprokuratūras Pretkorupcijas departamentam sadarbības
projekta plāns.
Tehniskā palīdzība citām valstīm
2010.gada janvārī Birojā viesojās Gruzijas Finanšu ministrijas pārstāvji,
lai iepazītos ar Biroja pieredzi korupcijas novēršanā un politisko partiju finanšu
kontroles jomā. Plānots, ka līdzīgi kā Zviedrijā un citās Skandināvijas valstīs,
Gruzijas Finanšu ministrija būs vadošā iestāde interešu konflikta novēršanas un
ētikas jautājumos valsts pārvaldē kopumā.
Februāra beigās divi Biroja pārstāvji apmācīja Azerbaidžānas
Ģenerālprokuratūras Pretkorupcijas departamenta pārstāvjus par sabiedrības
informēšanas un iesaistīšanas metodēm. Apmācības organizētas Eiropas
Komisijas projekta „Azerbaidžānas Ģenerālprokuratūras Pretkorupcijas
departamenta kapacitātes stiprināšana” ietvaros, kura ieviešanu nodrošina
Lietuvas Speciālās izmeklēšanas dienests sadarbībā ar Lietuvas
Ģenerālprokuratūru un Biroju.
Pārskata periodā Azerbaidžānas Ģenerālprokuratūras Pretkorupcijas
departamenta pārstāvjiem tika organizētas arī divas pieredzes apmaiņas vizītes.
Vizīšu ietvaros Azerbaidžānas pārstāvjiem bija iespēja iepazīties ar Latvijas
praksi koruptīvu noziedzīgu nodarījumu novēršanā un izmeklēšanā, uzzināt par
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kriminālvajāšanas uzsākšanas nosacījumiem un problēmām. Viesi tika arī
informēti par izmeklēšanas tiesneša institūcijas darbības principiem.
Starptautisko konvenciju izpilde korupcijas novēršanas un apkarošanas
jomā
2010.gada pirmajā pusgadā Biroja pārstāvis piedalījās GRECO plenārsēdē
Francijā. Plenārsēdes laikā tika izvērtēts Slovākijas 3.novērtēšanas kārtas
ziņojums, kura sadaļu par partiju finansēšanas kontroles mehānismiem un
informācijas pieejamību vērtēja Biroja priekšnieka vietnieks korupcijas
novēršanas jautājumos. Plenārsēdes laikā apzinātas vairākas tēmas, kuras
GRECO plāno izvērtēt nākotnē un par kurām jāvienojas valstu pārstāvjiem:
korupcijas novēršana privātajā sektorā, valsts pārvaldē, parlamentā un tiesu varā.
Dalība starptautiskos semināros un konferencēs
2010.gada 4.–5.februārī divi Biroja pārstāvji piedalījās Eiropas Savienības
pretkorupcijas kontaktpunktu tīkla dalībnieku sanāksmē. Sanāksmes mērķis bija
noteikt tīkla darbības prioritātes nākotnē un vienoties par tīkla praktiskās
darbības nodrošināšanas iespējām (tīkla sekretariāta darbība, informācijas
plūsmas koordinācija, finansējums sekretariāta darbībai un tīkla ietvaros
paredzētajām aktivitātēm). Eiropas Komisijas pārstāvji informēja par 2009.gada
nogalē pieņemtās Stokholmas programmas ietvaros plānotajām aktivitātēm
ekonomisko un korupcijas noziegumu atklāšanas jomā, kā arī par ES
dalībvalstīm pieejamajiem finanšu instrumentiem sadarbības veicināšanai starp
pretkorupcijas iestādēm. Liela nozīme informācijas un pieredzes apmaiņai
korupcijas novēršanā un apkarošanā būs Starptautiskajai Pretkorupcijas
akadēmijai, kuras darbības uzsākšana plānota 2010. gada rudenī Austrijā.
Pārskata periodā divi Biroja pārstāvji piedalījās Francijas Iekšlietu
ministrijas organizētajā seminārā par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas
(naudas atmazgāšana) izmeklēšanas un atklāšanas iespējām. Seminārā
piedalījās Eiropas Savienības dalībvalstu tiesībsargājošo institūciju pārstāvji, un
viens no semināra mērķiem bija vienoties par sadarbības veicināšanu starp
Eiropas Savienības dalībvalstīm, izmeklējot minētos noziedzīgos nodarījumus.
2010.gada 16.–19. martā pēc Amerikas Savienoto Valstu (ASV)
vēstniecības ielūguma Biroja pārstāvis piedalījās seminārā par pretkorupcijas
iestāžu modeļiem un darbības metodēm. Seminārs notika ASV valdības
Dž.Māršala Drošības studiju mācību centrā Bulgārijā, un tajā piedalījās
Centrālās un Austrumeiropas valstu pretkorupcijas iestāžu pārstāvji.
Eiropas Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD)
Austrumeiropas un Centrālāzijas pretkorupcijas tīkla ietvaros Biroja pārstāvis
piedalījās Azerbaidžānas pretkorupcijas sistēmas novērtēšanas otrajā kārtā,
izvērtējot normatīvo aktu ieviešanu un sniedzot rekomendācijas situācijas
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uzlabošanai. Biroja pārstāvis marta beigās iesniedza novērtējuma ziņojumu un
piedalījās ziņojuma izskatīšanas sanāksmē Parīzē, Francijā. Vienlaikus notika arī
OECD organizētais seminārs „Amatpersonu deklarācijas – efektīvs korupcijas
novēršanas instruments”, kurā arī piedalījās Biroja pārstāvis, sniedzot
informāciju par Latvijas pieredzi un rezultātiem šajā jomā.
2010.gada 12.–14. maijā Biroja pārstāvis piedalījās ASV Valdības ētikas
komisijas organizētajā nacionālajā konferencē par interešu konflikta novēršanu
valsts amatpersonu darbībā. Pēc konferences panākta vienošanās ar komisijas
vadību par turpmāku sadarbību un tiek izvērtētas iespējas kopīga semināra
organizēšanu Latvijas, Igaunijas un Lietuvas pārstāvjiem.
Ārvalstu finansētie projekti
2010.gada februārī tika parakstīts līgums ar Eiropas Krāpšanas
apkarošanas biroju (OLAF) par līdzfinansējumu 25 660 eiro apmērā tehniskās
palīdzības saņemšanai Hercule programmas ietvaros. Parakstītā līguma ietvaros
plānota speciālās izmeklēšanas tehnikas iegāde ar mērķi veicināt Biroja
operatīvās darbības stiprināšanu koruptīvu noziedzīgu nodarījumu atklāšanā.
Citas aktivitātes
2010.gadā Birojs sadarbībā ar Ārlietu ministriju ir aktualizējis jautājumu
par Latvijas dalību OECD Darba grupā par korupcijas novēršanu starptautiskajā
uzņēmējdarbībā (Working Group on Bribery in International Business
Transactions). Darba grupas sanāksmes laikā Parīzē 16.–19.martā tika iesniegts
īss apkopojums ar argumentiem par dalību šajā darba grupā, tajā skaitā
informācija par Latvijas normatīvo aktu atbilstību starptautiskajiem
pretkorupcijas instrumentiem un kompleksas pretkorupcijas politikas ieviešanu
kopš 2002. gada oktobra.
2010.gada 17.jūnijā Eiropas Savienības dalībvalstu 5.savstarpējās
izvērtēšanas kārtas „Par finanšu noziegumu izmeklēšanu” ietvaros Birojs
informēja ekspertus par koruptīvu noziedzīgu nodarījumu atklāšanas metodēm
un rezultātiem.
No 28.jūnija līdz 2.jūlijam Vīnē, Austrijā notika Apvienoto Nāciju
Organizācijas (ANO) Pretkorupcijas konvencijas izvērtēšanas grupas sanāksme,
kuras ietvaros konvencijas dalībvalstis izlozēja valstu izvērtēšanas secību.
Rezolūcija par ANO Pretkorupcijas ieviešanas izvērtēšanas mehānismu tika
pieņemta konvencijas dalībvalstu 3.sesijā Dohā, Katarā 2009.gada nogalē.
Saskaņā ar izlozes rezultātiem konvencijas ieviešanas izvērtēšana Latvijā
plānota trešajā kārtā – 2013. gadā.
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6. Biroja personāls
Uz 2010.gada 1.janvāri Birojā strādāja 138 darbinieki. Laikā no
2010.gada 1.janvāra līdz 30.jūnijam darbā Birojā pieņemti 11 darbinieki, no
amata atbrīvoti 10 darbinieki. Uz 2010.gada 30.jūniju Birojā strādāja
139 darbinieki (no tiem 3 uz darbinieka prombūtnes laiku).
1.tabula Amata vietu sadalījums uz 2010.gada 30.jūniju
N.p.k.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Vadība
Korupcijas apkarošanas joma
Korupcijas novēršanas joma
Informācijas analīze
Juristi
Biroja darba nodrošināšanas
joma
Starptautiskās sadarbība
Ziņojumu centrs
Iekšējie auditori
KOPĀ

Amata
vietas
3
60
38
10
7
24

Aizpildītās
amata vietas
3
57
35
11
8
21

Vakantās
amata vietas
0
4
3
0
0
3

2
2
1
147

2
1
1
139

0
1
0
11

Lai nodrošinātu valsts budžeta izdevumu racionālu un taupīgu izlietošanu,
Birojs maksimāli samazināja izdevumus, kas saistīti ar Biroja darbinieku
piedalīšanos kursos, semināros u.c. mācību pasākumos. Biroja darbinieku
kvalifikācijas paaugstināšanai tika izmantota iespēja piedalīties starptautisko
organizāciju (OLAF, OECD) organizētajos semināros un mācībās - „Politisko
partiju finansēšanas regulējuma jaunās tendences Āzijas valstīs un Eiropā”,
„Cīņa pret naudas atmazgāšanu”, „Valsts amatpersonu īpašuma deklarācijas kā
pretkorupcijas instruments”, u.c. Pārskata periodā 8 Biroja darbiniekiem bija
iespēja paaugstināt kvalifikāciju starptautiskos semināros un mācībās.
Pārskata periodā Biroja darbinieki devās komandējumos, kuros līdzdalība
ir obligāta saskaņā ar iepriekš pieņemtiem lēmumiem vai arī uzaicinājumu
izteikusī puse pilnībā vai daļēji sedza komandējuma izmaksas (GRECO, OECD,
OLAF, Eiropas Komisija).
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7. Finanšu līdzekļu izlietojums
Likumā „Par valsts budžetu 2010.gadam” Birojam ir apstiprināts
finansējums 2 445 598 latu apmērā (skat. 2.tabulu):
2.tabula
Klasifikācijas koda nosaukums

1.
1.1.
1.2.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
2.8.
2.9.

Resursi izdevumu segšanai
Dotācija
no
vispārējiem
ieņēmumiem
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija
no vispārējiem ieņēmumiem
Izdevumi – kopā
Uzturēšanas izdevumi
Kārtējie izdevumi
Atlīdzība
Atalgojums
Preces un pakalpojumi
Kārtējie
maksājumi
Eiropas
Kopienas budžetā un starptautiskā
sadarbība
Starptautiskā sadarbība
Kapitālie izdevumi
Pamatkapitāla veidošana

2010.gadā
piešķirtais
finansējums
(latos)

2010.gada
1.pusgadā
piešķirtais
finansējums

2010.gada
1.pusgada
faktiskie
izdevumi

2 445 598

1 250 901

1 004 121

2 445 598

1 250 901

1 004 121

2 445 598

1 250 901

1 004 121

2 445 598
2 377 498
2 371 198
1 966 505
1 490 823
404 693

1 250 901
1 234 301
1 228 001
983 400
745 800
244 601

1 004 121
1 001 953
996 800
809 657
643 038
187 143

6 300

6 300

5 153

6 300
68 100
68 100

6 300
16 600
16 600

5 153
2 168
2 168

Likumā „Par valsts budžetu 2010.gadam” budžeta programmai
„Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs” ir apstiprināts finansējums
2 369 957 latu apmērā (skat.3.tabulu).
Klasifikācijas koda nosaukums

1.
1.1.
1.2.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.

Resursi izdevumu segšanai
Dotācija
no
vispārējiem
ieņēmumiem
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija
no vispārējiem ieņēmumiem
Izdevumi – kopā
Uzturēšanas izdevumi
Kārtējie izdevumi
Atlīdzība
Atalgojums
Preces un pakalpojumi
Kārtējie
maksājumi
Eiropas
Kopienas budžetā un starptautiskā
sadarbība

2010.gadā
piešķirtais
finansējums
(latos)

2010.gada
1.pusgadā
piešķirtais
finansējums

3.tabula
2010.gada
1.pusgada
faktiskie
izdevumi

2 369 957

1 174 900

966 774

2 369 957

1 174 900

966 774

2 369 957

1 174 900

966 774

2 369 957
2 301497
2 295 197
1 966 505
1 490 823
328 692

1 174 900
1 158 300
1 152 000
983 400
745 800
168 600

966 774
964 606
959 453
809 657
643 038
149 796

6 300

6 300

5 153
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2.7.
2.8.
2.9.

Starptautiskā sadarbība
Kapitālie izdevumi
Pamatkapitāla veidošana

6 300
68 100
68 100

6 300
16 600
16 600

5 153
2 168
2 168

Likumā „Par valsts budžetu 2010.gadam” budžeta programmai
„Operatīvās darbības pasākumu nodrošināšana” ir apstiprināts finansējums
37 347 latu apmērā (skat. 4.tabulu).
4.tabula
Klasifikācijas koda nosaukums

1.
1.2.
1.3.
2.
2.1.
2.2.
2.3.

Resursi izdevumu segšanai
Dotācija
no
vispārējiem
ieņēmumiem
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija
no vispārējiem ieņēmumiem
Izdevumi - kopā
Uzturēšanas izdevumi
Kārtējie izdevumi
Preces un pakalpojumi

2010.gadā
piešķirtais
finansējums
(latos)
37 347

2010.gada
1.pusgadā
piešķirtais
finansējums
37 347

2010.gada
1.pusgada
faktiskie
izdevumi
37 347

37 347

37 347

37 347

37 347

37 347

37 347

37 347
37 347
37 347
37 347

37 347
37 347
37 347
37 347

37 347
37 347
37 347
37 347

Likumā „Par valsts budžetu 2010.gadam” budžeta programmai „Citu
Eiropas Savienības politiku instrumentu projektu un pasākumu īstenošana” ir
apstiprināts finansējums 38 654 latu apmērā (skat. 5.tabulu).
5.tabula
Klasifikācijas koda nosaukums

1.
1.2.
1.3.
2.
2.1.
2.2.
2.3.

Resursi izdevumu segšanai
Dotācija
no
vispārējiem
ieņēmumiem
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija
no vispārējiem ieņēmumiem
Izdevumi - kopā
Uzturēšanas izdevumi
Kārtējie izdevumi
Preces un pakalpojumi

2010.gada
1.pusgada
faktiskie
izdevumi

2010.gadā
piešķirtais
finansējums
(latos)
38 654

2010.gada
1.pusgadā
piešķirtais
finansējums
38 654

38 654

38 654

0

38 654

38 654

0

38 654
38 654
38 654
38 654

38 654
38 654
38 654
38 654

0
0
0
0

0

2010.gadā no valsts budžeta netika piešķirts finansējums Jaunajām
politikas iniciatīvām.
2011.gadā finansējums Jaunajām politikas iniciatīvām budžeta
sagatavošanas procesā (apstiprinātā budžeta bāze) nav paredzēts.
Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja
priekšnieks

N.Vilnītis
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