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Ievads
Informatīvais ziņojums par Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja
(turpmāk – Birojs) darbību no 2012.gada 1.jūlija līdz 31.decembrim
sagatavots iesniegšanai Ministru kabinetā un Saeimā saskaņā ar Korupcijas
novēršanas un apkarošanas biroja likuma 4.panta trešās daļas 14.punktu.
2012.gada otrajā pusgadā Biroja Ziņojumu centrā ir pieņemti 133
apmeklētāji un pa uzticības tālruni 80002070 saņemta informācija 952 reizes,
kas ir par 76% vairāk nekā 2012.gada pirmajā pusgadā. Biroja lietvedībā
2012.gada otrajā pusgadā saņemti un reģistrēti 3 945 dokumenti (tai skaitā,
publisko personu iesniegumi par valsts un pašvaldību institūcijās strādājošo
amatpersonu iespējamo prettiesisko rīcību), kas ir par 736 dokumentiem vairāk
nekā 2012.gada pirmajā pusgadā. To skaitā saņemti 343 privātpersonu
iesniegumi1 par, iespējams, koruptīvu valsts amatpersonu rīcību, kas ir par 149
iesniegumiem mazāk nekā 2012.gada pirmajā pusgadā. Saņemto privātpersonu
iesniegumu skaita izmaiņas pa gadiem atspoguļotas 1.attēlā. Pārskata periodā
Birojs nosūtījis 4 599 dokumentus valsts un pašvaldību iestādēm, fiziskām un
juridiskām personām.
1.attēls Birojā saņemtie privātpersonu iesniegumi (2007. – 2012.gads)
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Uz 2012.gada 1.jūliju Birojā strādāja 135 darbinieki. Līdz 31.decembrim
darbā pieņemti 3 darbinieki, no amata atbrīvoti 4 darbinieki. Uz 2012.gada
31.decembri Birojā strādāja 134 darbinieki, bija 15 vakantas amata vietas.
Likumā „Par valsts budžetu 2012.gadam” Birojam tika apstiprināts
finansējums 3 096 933 latu apmērā. No otrajā pusgadā piešķirtā finanšu apjoma
– 1 659 024 latiem tika izlietoti 1 838 535 lati. 2012.gada otrajā pusgadā tika
izlietoti no 2012.gada pirmajā pusgadā piešķirtā finanšu apjoma neizlietotie
līdzekļi.

1

Fizisku personu, privāto tiesību juridisku personu vai šādu personu apvienību dokumenti, kas iesniegti
Iesniegumu likuma noteiktajā kārtībā.
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1. Korupcijas novēršana
1.1.

Pretkorupcijas politikas koordinēšana un normatīvo aktu
projektu izstrāde

2012.gada otrajā pusgadā Birojs sagatavoja Korupcijas novēršanas un
apkarošanas biroja darbības stratēģijas 2013.-2015.gadam projektu, kas Saeimas
Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas Korupcijas
novēršanas apakškomisijas sēdē tika skatīts 2013.gada 8.janvārī. Pārskata
periodā Birojs sniedza savus priekšlikumus grozījumiem 11 tiesību aktu
projektiem, no tiem būtiskākie:
 grozījumi Politisko organizāciju (partiju) finansēšanas likumā (Saeimā
pieņemti 2012.gada 29.novembrī);
 grozījumi likumā „Par tautas nobalsošanu, likumu ierosināšanu un
Eiropas pilsoņu iniciatīvu” (Saeimā pieņemti 2012.gada 8.novembrī);
 Priekšvēlēšanu aģitācijas likums (Saeimā pieņemts 2012.gada
29.novembrī);
 grozījumi Krimināllikumā (Saeimā pieņemti 2012.gada 13.decembrī);
 Ministru kabineta noteikumu projekts „Kārtība, kādā reģistrējamas,
novērtējamas, izmantojamas un izpērkamas diplomātiskās dāvanas un
dāvanas, kas pieņemtas, pildot valsts amatpersonas pienākumus, un kas ir
valsts vai pašvaldības institūcijas īpašums” (Valsts sekretāru sanāksmē
izsludināts 2012.gada 1.novembrī);
 grozījumi likumā "Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas
izšķērdēšanas novēršanu" (Saeimā pieņemti 2012.gada 1.novembrī);
 grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 166. 34 pantā, 204.2
pantā, 214.2 un 215.9 pantā (Valsts sekretāru sanāksmē izsludināti
2012.gada 6.decembrī);
 grozījumi likumā „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu
darbībā” (Valsts sekretāru sanāksmē izsludināti 2012.gada 23.februārī,
iesniegti Ministru kabinetā 2012.gada 10.oktobrī).
1.2.

Korupcijas risku analīze un metodisko materiālu izstrāde

2012.gada otrajā pusgadā Birojs izvērtēja 59 tiesību aktu projektus, kas
izsludināti Valsts sekretāru sanāksmē, izvirzot 49 iebildumus un 19
priekšlikumus par citu institūciju izstrādātajiem tiesību aktu projektiem.
Pildot likumā noteiktās funkcijas – analizēt valsts iestāžu praksi
korupcijas novēršanā un atklātos korupcijas gadījumus, sniegt institūcijām
priekšlikumus konstatēto trūkumu novēršanai, Birojs 2012.gada otrajā pusgadā
ir sagatavojis 3 pārskatus par korupcijas riskiem, kā arī citus pārskatus un
ziņojumus:
 pārskatu „Korupcijas risku novēršanas pasākumu izpildes monitorings par
2009. – 2012.gadu”;
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 Vadošo valsts pārvaldes iestāžu, to padotības iestāžu un pašvaldību ētikas
kodeksu kvalitātes analīzi korupcijas novēršanas jomā;
 Korupcijas risku analīzi par korupcijas riskiem veselības aprūpes sistēmā,
kas saskaņojama ar Veselības ministriju un citām veselības aprūpes jomas
organizācijām.
Sabiedrības informēšana un izglītošana

1.3.

2012.gada otrajā pusgadā Birojs organizēja 43 izglītojošus seminārus,
skaidrojot likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā”
normas un sniedzot rekomendācijas institūcijām par ētikas jautājumiem un
iekšējās kontroles pasākumiem pretkorupcijas jomā (2012.gada pirmajā pusgadā
– 33 pasākumi 1 226 personām). Pārskata periodā Biroja organizētajās mācībās
un citos pasākumos piedalījās vairāk nekā 2 160 dalībnieki. Īstenoto izglītošanas
pasākumu un to dalībnieku skaita izmaiņas pa gadiem atspoguļotas 2.attēlā.
2.attēls Īstenotie izglītošanas pasākumi un dalībnieku skaits (2007. –
2012.gads)
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Informējot sabiedrību par korupcijas attīstības tendencēm un atklātajiem
korupcijas gadījumiem, kā arī par veiktajiem pasākumiem korupcijas novēršanai
un apkarošanai, Birojs, sadarbojoties ar plašsaziņas līdzekļiem, organizēja 2
preses konferences, papildus sabiedrisko attiecību jomā realizēja 6 publiskās
diskusijas, kā arī izplatīja 21 paziņojumu plašsaziņas līdzekļiem.
Birojs saskaņā ar likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts
amatpersonu darbībā” 31.pantā noteikto informē sabiedrību par valsts
amatpersonas darbībā konstatētajiem šā likuma pārkāpumiem. No 2012.gada
18.jūlija līdz 2012.gada 31.decembrim Biroja mājaslapā publicēti 63 paziņojumi
par administratīvajiem pārkāpumi.
1.4.

Starptautiskā sadarbība

2012.gada otrajā pusgadā Biroja pārstāvji piedalījās 56 starpvalstu darba
grupās un sanāksmēs, daloties savā pieredzē korupcijas novēršanā un
apkarošanā, kā arī piedalījās 2 Latvijas atbilstības starptautisko konvenciju
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prasībām novērtēšanas procesos un uzsāka 2 starptautisko organizāciju finansētu
projektu ieviešanu, no kuriem viens ir vērsts uz Biroja tehniskās kapacitātes
uzlabošanu, savukārt otra projekta mērķis ir sniegt atbalstu Gruzijai politisko
partiju finansēšanas un priekšvēlēšanu aģitācijas uzraudzības pilnveidošanai.
Pārskata periodā Birojs sagatavoja sekojošus ziņojumus, atskaites,
pārskatus, kā arī citu informāciju:
 informāciju GRECO IV novērtēšanas kārtas ziņojumam par Latvijas
atbilstību korupcijas novēršanas prasībām parlamentā, tiesu sistēmā un
prokuratūrā. Ziņojums 2012.gada decembrī tika izskatīts un pieņemts
GRECO 58.plenārsēdē un tajā Latvijai tika adresētas 14 rekomendācijas;
 pārskatu, kurā izvērtēta Latvijas atbilstība ANO Pretkorupcijas
konvencijas prasībām, lai sagatavotos valsts atbilstības novērtējumam
2013.gadā;
 atbildi OECD par paveikto neatbilstību novēršanā attiecībā uz Latvijas
pievienošanos OECD Pretkorupcijas konvencijai;
 nepapīru (non-paper) par Latvijas gatavību pievienoties OECD
Pretkorupcijas darba grupai.
Valsts amatpersonu darbības kontrole

1.5.

Saistībā ar likumā „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu
darbībā” noteikto ierobežojumu neievērošanu 2012.gada otrajā pusgadā Valsts
amatpersonu darbības kontroles nodaļā tika izskatītas 47 administratīvā
pārkāpuma lietas (par 41 mazāk nekā 2012.gada pirmajā pusgadā), kuru ietvaros
administratīvi sodītas 26 valsts amatpersonas (par 7 vairāk nekā 2012.gada
pirmajā pusgadā), piemērojot tām naudas sodu kopumā 2 935 latu apmērā.
Pieņemto lēmumu administratīvo pārkāpumu lietās skaits, kā arī valsts
amatpersonu skaits, kurām piemērots administratīvais sods un administratīvo
sodu kopējā summa (latos) pa gadiem atspoguļota 3.attēlā. Savukārt 19 valsts
amatpersonām pārskata periodā tika izteikts mutvārdu aizrādījums.
3.attēls Pieņemtie lēmumi administratīvā pārkāpuma lietās, valsts
amatpersonas, kurām piemērots administratīvais sods un piemēroto sodu
summa (latos) (2007. – 2012.gads)
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2012.gada otrajā pusgadā 26 valsts amatpersonas samaksāja
administratīvo naudas sodu kopumā 1975 latu apmērā. Savukārt 2 valsts
amatpersonām lūgts atlīdzināt valstij nodarītos zaudējumus par kopējo summu
544.94 latiem, 21 persona tika atbrīvota no šī pienākuma, pamatojoties uz to, ka
personai nosakāmais pienākums atlīdzināt valstij nodarītos zaudējumus, kas
radušies pārkāpjot likumā valsts amatpersonām noteiktos ierobežojumus un
aizliegumus, un tādējādi gūstot ienākumus un mantiskos labumus, nebija
samērīgs ar administratīvā pārkāpuma rezultātā radīto nebūtisko kaitējumu
valsts pārvaldes kārtībai.
Pārskata periodā Biroja priekšnieks izskatīja 14 sūdzības par
pieņemtajiem lēmumiem administratīvā pārkāpuma lietās, 13 gadījumos
lēmumus atstājot negrozītus, 1 gadījumā atceļot lēmumu, atzīstot pārkāpumu par
maznozīmīgu un lietu izbeidzot. Saistībā ar iedzīvotāju iesniegumiem un
sūdzībām par valsts amatpersonu iespējamo darbību interešu konflikta situācijā
pārskata periodā Biroja kompetences ietvaros tika veiktas pārbaudes par 381
valsts amatpersonu, kopumā izskatot 645 deklarācijās norādītās ziņas. Kopumā
2012.gada otrajā pusgadā uzsāktas 194 resoriskās pārbaudes.
Pārbaužu ietvaros tika 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).
Pārskata periodā VID, pamatojoties uz iepriekš pēc Biroja lūguma veikto auditu
rezultātiem, pieņēma lēmumu par papildu nodokļu aprēķināšanu un soda naudas
uzlikšanu 1 personai par kopējo summu 4 292,14 lati.

2. Korupcijas apkarošana
2012.gada otrajā pusgadā prokuratūrai kriminālvajāšanas uzsākšanai
nosūtīti 6 kriminālprocesi pret 27 personām (2012.gada pirmajā pusgadā – 6 pret
31
personu).
Prokuratūrai
kriminālvajāšanas
uzsākšanai
nosūtīto
kriminālprocesu pret personām skaits, kā arī uzsākto kriminālprocesu skaits
atspoguļots 4.attēlā. Neviena no kriminālvajāšanai nosūtītajām lietām pārskata
periodā nav izbeigta prokuratūrā.
4.attēls Kriminālvajāšanai nosūtīto lietu skaits pret personām; uzsāktie
kriminālprocesi (2007. – 2012.gads)
65
55

60
46
45
30

30
18

46
34

16

15

60
45

29

27

26
16

58

55

30

2120
12

15
0

15
0

2007.gads

2008.gads
2009.gads
Nosūtīto lietu skaits

2010.gads
Personas

2011.gads
Uzsāktie procesi

2012.gads

Informatīvais ziņojums par Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja darbību no 2012.gada 1.jūlija līdz
31.decembrim

7

Pārskata periodā Birojs sagatavojis nosūtīšanai vairāk kā 9
krimināltiesiskās palīdzības lūgumus, izpildījis 1 ārvalstu krimināltiesiskās
palīdzības lūgumu. 2012.gada otrajā pusgadā citām institūcijām izmeklēšanai
pēc institucionālās piekritības nosūtīti 6 kriminālprocesi.
Pārskata periodā kriminālprocesu ietvaros par noziedzīgi iegūtu atzīta
manta 983,39 USD un 667 595,69 EUR apmērā. Saskaņā ar tiesas lēmumu par
mantas (ārvalstīs esošas) atzīšanu par noziedzīgi iegūtu un tās konfiskāciju,
2012.gada otrajā pusgadā Latvijas valsts budžetā ieskaitīti 742 150,00 USD.
2012.gada otrajā pusgadā uzsākti 14 kriminālprocesi, 3 krimināllietas
saņemtas pēc piekritības no citām izmeklēšanas iestādēm, 7 krimināllietas
nosūtītas Ģenerālprokuratūras Krimināltiesiskajam departamentam piekritības
noteikšanai.
Izmeklēšanas nodaļas izmeklētāju lietvedībā uz 2012.gada 1.jūliju atradās
41, bet uz 31.decembri – 45 krimināllietas, uzsāktas 95 resoriskās pārbaudes.
Pārskata periodā pieņemti 3 lēmumi par kriminālprocesu izbeigšanu un
resorisko pārbaužu ietvaros – 19 lēmumi par atteikšanos uzsākt kriminālprocesu.
2012.gada otrajā pusgadā spēkā stājušies 3 tiesu nolēmumi attiecībā uz 6
personām, prokurori pabeiguši 1 kriminālprocesu, piemērojot priekšrakstu par
sodu 1 personai.
Kopumā Biroja darbības laikā stājušies spēkā tiesas spriedumi 116 Biroja
krimināllietās par 202 personām.
3. Politisko partiju un to apvienību finansēšanas noteikumu izpildes
kontrole
Politisko partiju un to apvienību finansēšanas noteikumu kontroles mērķis
ir nodrošināt partiju finansiālās darbības atklātumu, likumību un atbilstību
parlamentārās demokrātijas sistēmai.
Pārskata periodā saņemti 197 (par 16 mazāk nekā 2012.gada pirmajā
pusgadā) un pārbaudīti 388 ziņojumi par politisko partiju saņemtajiem
dāvinājumiem (ziedojumiem). Publicēti 17 saraksti par iestāšanās un biedru
naudu. Pabeigtas 10 iestāšanās naudas un biedru naudas sarakstu pārbaudes.
2012.gada otrajā pusgadā saņemta 1 politisko partiju un to apvienību
precizētā 11.Saeimas vēlēšanu ieņēmumu un izdevumu deklarācija, kā arī
saņemti 16 politisko partiju un to apvienību 2011.gada pārskati, uzsākta to
pārbaude, pabeigtas 30 gada pārskatu pārbaudes. Uzsāktas 13 resoriskās
pārbaudes.
Par Politisko organizāciju (partiju) finansēšanas likuma normu
pārkāpumiem 2012.gada otrajā pusgadā tika pieņemti 8 lēmumi administratīvā
pārkāpuma lietās, kuru ietvaros administratīvi sodītas 3 politiskās partijas,
piemērojot tām naudas sodu kopumā 50 latu apmērā. Pārskata periodā 5
gadījumos tika izbeigta administratīvā pārkāpuma lieta maznozīmīguma dēļ,
izsakot mutvārdu aizrādījumu. Kopējais pieņemto lēmumu skaits administratīvā
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pārkāpuma lietās, kā arī administratīvi sodīto partiju skaits un administratīvo
sodu kopējā summa (latos) atspoguļota 5.attēlā.
5.attēls Pieņemtie lēmumi administratīvo pārkāpumu lietās, politiskās
partijas, kurām piemērots administratīvais sods un piemēroto sodu summa
(latos) (2007. – 2012.gads)
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2012.gada otrajā pusgadā tika pieņemts 1 lēmums par pretlikumīgi
saņemto finanšu līdzekļu ieskaitīšanu valsts budžetā kopumā 5 219,60 latu
apmērā un 4 lēmumi par finanšu līdzekļu atmaksāšanu ziedotājiem kopumā
4 478,29 latu apmērā. Pamatojoties uz Biroja izdotajiem administratīvajiem
aktiem, Valsts kasē pārskata periodā nomaksāti politiskajām partijām uzliktie
naudas sodi kopējā apmērā 139,83 lati.
2012.gada otrajā pusgadā politiskās partijas ziedotājiem ir atmaksājušas
pretlikumīgi saņemtos dāvinājumus (ziedojumus) 938,42 latu apmērā, savukārt
valsts budžetā ir ieskaitīti pretlikumīgi saņemtie dāvinājumi (ziedojumi)
10 165,54 latu apmērā.
Politisko partiju un to apvienību 2012.gada otrajā pusgadā saņemto
dāvinājumu (ziedojumu) summa sastāda 489 797,38 latus, kas veido 68% no
kopējās 2012.gadā dāvinājumu (ziedojumu) kopējās vērtības – 724 590,14
latiem.
2012.gadā politiskās partijas un to apvienības saņēma 1036 dāvinājumus
(ziedojumus), tai skaitā 593 dāvinājumus (ziedojumus) 2012.gada otrajā
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pusgadā. Politisko partiju un to apvienību saņemto dāvinājumu (ziedojumu)
skaits un to summa (latos) pa mēnešiem 2012.gadā atspoguļota 6.attēlā.
6.attēls Politisko partiju un to apvienību saņemto dāvinājumu (ziedojumu)
skaits un to kopējā vērtība pa mēnešiem 2012.gadā
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