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Vispārīga informācija
Informatīvais ziņojums par Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja (turpmāk –
Birojs) darbību no 2016.gada 1.janvāra līdz 30.jūnijam sagatavots iesniegšanai Ministru
kabinetā un Saeimā saskaņā ar Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja nolikuma
13.punktu1.
2016.gada 30.jūnijā Birojā strādāja 140 darbinieki. Pārskata periodā darbā tika
pieņemti 5 darbinieki, savukārt darba tiesiskās attiecības ir izbeigtas ar 9 darbiniekiem.
Biroja lietvedībā kopā tika saņemti 577 iesniegumi, no kuriem 315 iesniegumi no
fiziskām personām, 73 iesniegumi no juridiskām personām un 189 iesniegumi saņemti no
anonīmajiem iesniedzējiem.
Iespējams, veiksmīgas komunikācijas ar sabiedrību rezultātā (Biroja interneta mājas
lapas, sociālo tīklu uzturēšana kā arī aktīva sabiedrības informēšana par ziņošanas iespējām),
ir palielinājies to iedzīvotāju skaits, kuri telefoniski Birojam sniedz informāciju par
iespējamajām koruptīvajām darbībām uz Biroja Ziņojuma centra tālruņiem (67356161,
67356173) vai bezmaksas uzticības tālruni 80002070. Kopumā 2016.gada pirmajā pusgadā
Biroja Ziņojumu centrā tika saņemti 3499 zvani uz tālruņiem, kas ir par 2 648 zvaniem
vairāk nekā 2015.gada pirmajā pusgadā, un klātienē tika uzklausīti 30 apmeklētāji. Birojā
saņemto iesniegumu skaits atspoguļots 1.attēlā.
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1.attēls. Birojā saņemto iesniegumu skaits (laika posmā no 2013.gada 1.janvāra līdz
2016.gada 30.jūnijam).
2016.gadā Birojam piešķirtais valsts budžeta finansējums bija EUR 4 932 713,
savukārt pārskata periodā faktiski tika izlietoti EUR 2 494 464.
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13. Birojs ne retāk kā reizi sešos mēnešos iesniedz noteiktā kārtībā Ministru kabinetā un Saeimā ziņojumu par
biroja darbību, funkciju izpildi un budžeta līdzekļu izlietojumu.
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1. Korupcijas novēršana
1.1. Pretkorupcijas politikas koordinēšana,
normatīvo aktu projektu izstrāde un korupcijas risku analīze
Pārskata periodā Birojs ir izstrādājis un 2016.gada 29.janvārī iesniedzis Ministru
kabinetam informatīvo ziņojumu “Par iekšējās pretkorupcijas kontroles sistēmas
novērtējumu publiskas personas institūcijās” (2016-TA-102). Informatīvais ziņojums
Ministru kabinetā tika pieņemts zināšanai, neparedzot turpmāko rīcību, jo Korupcijas
novēršanas un apkarošanas pamatnostādnēs 2015.-2020.gadam jau ir noteikti vairāki
uzdevumi (pasākumi) iekšējās kontroles stiprināšanai publiskas personas institūcijās, un to
izpilde atrisinās arī minētajā informatīvajā ziņojumā identificētos problēmjautājumus.
Kā arī 2016.gada pirmajā pusgadā ar Biroja priekšnieka J.Streļčenoka rīkojumu tika
izveidota starpinstitūciju darba grupa, kurai līdz š.g. 30.septembrim ir jāizstrādā Ministru
kabineta noteikumu projekts par iekšējās kontroles sistēmas pamatprasībām korupcijas
un interešu konflikta riska novēršanai publiskas personas institūcijās, kuru izstrādājot
tiks izvērtēta ne tikai minētajā informatīvajā ziņojumā sniegtā informācija un priekšlikumi,
bet arī citos normatīvos aktos konstatētie iekšējās pretkorupcijas kontroles sistēmas trūkumi.
Lai nodrošinātu Ministru prezidentes L.Straujumas rezolūcijas izpildi, ar kuru Birojam
sadarbībā ar Tieslietu ministriju ir dots uzdevums izstrādāt un iesniegt Ministru kabinetā
Biroja informatīvajā ziņojumā „Par izvērtējumu lobēšanas atklātības nodrošināšanas
tiesisko regulējumu iestrādāt spēkā esošajos normatīvajos aktos” minētos tiesību aktu
projektus, 2015.gada pirmajā pusgadā tika izveidota starpinstitūciju darba grupa, kuras darbs
vēl turpinājās pārskata periodā. Vienlaikus Biroja pārstāvji piedalījās diskusijās par lobēšanas
tiesiskā regulējuma izstrādes virzību Parlamentārās izmeklēšanas komisijas (Parlamentārā
izmeklēšanas komisija par korupcijas, lobēšanas, organizētās noziedzības un kontrabandas
ietekmi uz nodokļu iekasēšanu un ekonomisko un finanšu noziegumu izmeklēšanu, kā arī
Iekšlietu, Tieslietu, Finanšu ministrijas un citu valsts institūciju amatpersonu personīgās
atbildības izvērtēšanu sabiedrības interešu un labas pārvaldības principu ievērošanā) un
Saeimas Korupcijas novēršanas apakškomisijas sēdēs.
Tādējādi, ņemot vērā iepriekš minēto, 2016.gada maijā Valsts sekretāru sanāksmē tika
izsludināti sekojoši Biroja izstrādāti tiesību aktu projekti:
- Likumprojekts "Grozījumi Valsts pārvaldes iekārtas likumā" (VSS-490), grozot
sabiedrības līdzdalības sadaļu, tajā ietverot lobēšanas definīciju, pienākumu
lobēšanas aktivitātes reģistrēt un lobēšanas aizliegumus;
- Likumprojekts "Grozījumi Saeimas kārtības rullī" (VSS-491), nosakot, ka, ja
deputātu priekšlikums izriet no komunikācijas ar lobētāju, attiecīgais fakts
jāreģistrē, jāpublicē mājas lapā un jānorāda priekšlikuma anotācijā, kā arī
papildinot likuma pielikumā esošo Saeimas ētikas kodeksu ar noteikumiem par
komunikāciju ar lobētājiem.
Izpildot Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja likumā (grozījumi stājās spējā
2016.gada 5.aprīlī) noteikto, Birojs 2016.gada pirmajā pusgadā ir izstrādājis sekojošus tiesību
aktu projektus (2016.gada maijā tika izsludināti Valsts sekretāru sanāksmē):
- Noteikumu projektu "Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja darbības
rezultātu paziņošanas Ministru kabinetam un Saeimai noteikumi" (VSS-488),
kurš nosaka saturu informācijai, kura sniedzama Ministru kabinetam un Saeimai,
to informējot par Biroja darbības rezultātiem iepriekšējā kalendārajā gadā;
- Noteikumu projektu "Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšnieka
amata pretendentu pieteikšanās nosacījumi un kārtība, kā arī pretendentu atlases
un vērtēšanas kārtība" (VSS-413), kurš paredz noteikt Biroja priekšnieka amata
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pretendentu pieteikšanās nosacījumus un kārtību, kā arī pretendentu atlases un
vērtēšanas kārtību.
2016.gada pirmajos sešos mēnešos Birojs ir sagatavojis 42 atzinumus par Valsts
sekretāru sanāksmē izsludinātajiem citu institūciju izstrādātājiem tiesību aktu projektiem
nolūkā izskaust tajos korupciju un interešu konfliktu veicinošas normas, izsakot 76
iebildumus un 34 priekšlikumus, tai skaitā par:
- Noteikumu projektu "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 7.aprīļa
noteikumos Nr.300 "Ministru kabineta kārtības rullis"" (Valsts kanceleja);
- Ieteikumu projektu "Valsts pārvaldes nodarbinātā ētikas kodekss" (Valsts
kanceleja);
- Noteikumu projektu "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 1.februāra
noteikumos Nr.109 "Kārtība, kādā atsavināma publiskas personas manta""
(Finanšu ministrija);
- Likumprojektu "Eiropas politisko partiju un Eiropas politisko fondu likums"
(Tieslietu ministrija);
- Noteikumu projektu "Dzelzceļa pārvadātāju licencēšanas noteikumi" (Satiksmes
ministrija);
- Noteikumu projektu "Grozījumi Ministru kabineta 2004. gada 6. janvāra
noteikumos Nr.21 "Valsts noslēpuma, Ziemeļatlantijas līguma organizācijas,
Eiropas Savienības un ārvalstu institūciju klasificētās informācijas aizsardzības
noteikumi"" (Tieslietu ministrija);
- Rīkojuma projektu "Par atļauju sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Rīgas
Austrumu klīniskā universitātes slimnīca" līdzdalības iegūšanai
kapitālsabiedrībā" (Veselības ministrija).
Pārskata periodā Biroja pārstāvji aktīvi piedalījās citu institūciju rīkotajās
saskaņošanas sanāksmēs, tai skaitā:
- Finanšu ministrijā par likumprojektu “Publisko iepirkumu likums” (VSS-1231;
prot.nr.45 6.§). Lai mazinātu korupcijas riskus publiskajos iepirkumos un
publiskas personas institūciju finanšu līdzekļu izšķērdēšanu, Birojs ņēma dalību
jaunā likumprojekta saskaņošanas procesā un izteica, un uzturēja iebildumus,
piem.,
- par iecerētajām pasūtītāja tiesībām nepiemērot likumā noteiktās iepirkuma
procedūras, ja iepirkuma līguma paredzamā līgumcena ir mazāka par
Ministru kabineta noteiktajām līgumcenu robežvērtībām un ja tas tiek
slēgts par zvērināta revidenta sniegtiem revīzijas pakalpojumiem;
- attiecībā uz līgumcenas robežvērtību, no kuras piemēro Publisko iepirkumu
likumu;
- par konsultācijām specifikāciju sagatavošanas posmā, ko var sniegt
piegādātāji pēc pasūtītāja aicinājuma, un šo konsultāciju atklātību;
- par depozīta regulējumu sūdzību (iesniegumu) izskatīšanai Iepirkumu
uzraudzības birojā;
- par nepieciešamajiem papildu būvdarbiem, pakalpojumiem vai piegādēm
kā izņēmumu no būtiskiem līguma grozījumiem un līgumcenas iespējamo
pieauguma maksimālo slieksni u.c. jautājumiem.
- Finanšu ministrijā par likumprojektu “Grozījumi Kredītiestāžu likumā” (VSS230; prot.nr.12 3.§). Birojs piedalījās likumprojekta normu un anotācijas
sagatavošanā, ar mērķi izstrādāt tiesisko regulējumu fizisko personu – Latvijas
Republikas rezidentu - pieprasījumu un maksājumu kontu vienotā reģistra
izveidei, kam tiks nodrošināta pieeja ne vien reģistra turētājam, t.i., Valsts
ieņēmumu dienestam, bet arī citām iestādēm to likumā noteikto funkciju izpildei
(tostarp Birojam).
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Pārskata periodā Biroja pārstāvji nodrošināja dalību virknē darba grupu attiecībā uz
normatīvo aktu grozījumiem, tai skaitā:
- Biroja izveidotajā darba grupā Ministru kabineta noteikumu projekta par
iekšējās kontroles sistēmas pamatprasībām korupcijas un interešu konflikta riska
novēršanai publiskas personas institūcijās izstrādei;
- Tieslietu ministrijas darba grupā par grozījumiem Maksātnespējas likumā, par
maksātnespējas administratoru valsts amatpersonu statusu, likuma „Par interešu
konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” (turpmāk ̶ Interešu konflikta
likums) grozījumiem un piemērošanu;
- Valsts kancelejas darba grupā par grozījumiem Korupcijas novēršanas un
apkarošanas biroja likumā (grozījumi stājās spēkā 2016.gada 5.aprīlī);
- Saeimas Valsts pārvaldes un pašvaldību komisijas (turpmāk – VPPK)
organizētajā darba grupā par Interešu konflikta likuma un Priekšvēlēšanu
aģitācijas likuma grozījumiem;
- Valsts kancelejas organizētajā darba grupā likumprojekta “Trauksmes cēlēju
aizsardzība” izstrādei.
Pārskata periodā Biroja pārstāvji nodrošināja aktīvu dalību vairākās Saeimas komisiju
sēdēs, tai skaitā:
Saeimas parlamentārās izmeklēšanas komisijā (Saeimas parlamentārās izmeklēšanas
komisija par korupcijas, lobēšanas, organizētās noziedzības un kontrabandas ietekmi uz
nodokļu iekasēšanu un ekonomisko un finanšu noziegumu izmeklēšanu, kā arī Iekšlietu,
Tieslietu, Finanšu ministrijas un citu valsts institūciju amatpersonu personīgās atbildības
izvērtēšanu sabiedrības interešu un labas pārvaldības principu ievērošanā) par valsts
amatpersonu deklarāciju patiesumu pārbaužu piekritību un lobēšanas tiesiskā regulējuma
izstrādes virzību.
Saeimas Juridiskā biroja rīkotajās darba tikšanās par:
- likumprojektu “Grozījumi Interešu konflikta likumā”;
- likumprojektu “Grozījumiem Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja
likumā”.
Saeimas Valsts pārvaldes un pašvaldību komisijas sēdēs par:
- likumprojektu “Grozījumi Interešu konflikta likumā”;
- likumprojektu “Grozījumi Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā”;
- likumprojektu “Piespiedu dalītā īpašuma tiesisko attiecību privatizētajās
daudzdzīvokļu mājās izbeigšanas likums”;
- likumprojektu “Grozījumi likumā” Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju
privatizāciju””;
- likumprojektu “Grozījumi Priekšvēlēšanu aģitācijas likumā”.
Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas sēdē par:
- likumprojektu “Grozījumi Augstskolu likumā”;
- likumprojektu “Grozījumi Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā”.
Saeimas Sociālo un darba lietu komisijas sēdē par:
- likumprojektu “Grozījums Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja
amatpersonu izdienas pensiju likumā”.
Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijā par:
- likumprojektu “Grozījumi Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja likumā”;
- lobēšanas tiesisko regulējumu;
- likumprojektu “Trauksmes cēlēju aizsardzība”.
Saeimas Publisko izdevumu un revīzijas komisijas sēdē par Valsts kontroles revīzijas
ziņojumu “Vai valsts amatpersonu deklarācijas ir efektīvs instruments valsts amatpersonu
darbības tiesiskuma un atklātības nodrošināšanā?”.
Saeimas Eiropas lietu komisijas sēdē par Latvijas pozīciju par Eiropas Komisijas
priekšlikumu Eiropas Savienības padomes rekomendācijām Latvijai.
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Saeimas Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijas sēdē par:
- saistībā ar Saeimas deputāta izdošanu administratīvajai sodīšanai;
- Eiropas Padomes Starpvalstu pretkorupcijas grupas (GRECO) ziņojumu.
Saeimas Juridiskās komisijas sēdēs par likumprojekta “Administratīvo pārkāpumu
procesa likums”.
-

1.2.

Starptautiskā sadarbība

Iestāšanās Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijā (turpmāk ̶ OECD) ilgu
laiku ir bijusi viena no Latvijas nozīmīgākajām ekonomiskajām un ārpolitikas prioritātēm.
Savlaicīgi un kvalitatīvi izpildot prioritārās otrās fāzes2 novērtējuma ziņojumā izteiktās
rekomendācijas, OECD Kukuļošanas apkarošanas starptautiskajos biznesa darījumos darba
grupa (turpmāk ̶ Pretkukuļošanas darba grupa) 2016.gada aprīlī varēja sniegt pozitīvu
viedokli, kas bija viens no nosacījumiem Latvijas uzņemšanai organizācijā. Attiecīgi 2016.
gada 11. maijā OECD Padome pieņēma lēmumu uzaicināt Latviju pievienoties OECD.
Pievienošanās procesā ļoti lielu ieguldījumu Pretkukuļošanas darba grupas
rekomendāciju izpildē sniedza Biroja pārstāvji, kuri aktīvi piedalījās divās Pretkukuļošanas
darba grupas sanāksmēs, lai Latvija panāktu pozitīvu novērtējumu attiecībā uz pretkorupcijas
pasākumu realizēšanu, tādējādi nodrošinot atbilstību OECD Konvencijai par ārvalstu
amatpersonu kukuļošanas apkarošanu starptautiskajos biznesa darījumos (turpmāk ̶
Pretkukuļošanas konvencija). Pretkukuļošanas konvencija tiek uzskatīta par efektīvāko
starptautisko pretkorupcijas instrumentu. Latvijas pievienošanās OECD konvencijai būtiski
uzlabo gan Latvijas normatīvo aktu ietvaru attiecībā uz starptautiskās kukuļošanas apkarošanu
un novēršanu, gan arī šī regulējuma praktisko piemērošanu.
Pēc līguma ratificēšanas 2016.gada 16.jūnijā par pievienošanos OECD Ministru
kabinets 2016.gada 21.jūnijā apstiprināja uzdevumu un pasākumu plānu līdz 2017.gada
oktobrim attiecībā uz Latvijai izteikto rekomendāciju izpildi kukuļošanas un naudas
atmazgāšanas apkarošanā. Plāna izstrādē, nosakot konkrētus uzdevumus un to izpildes
termiņus, aktīvi piedalījās arī Biroja pārstāvji. Tāpat 2016.gada sākumā sagatavota
informācija Ārlietu ministrijas gatavotajam informatīvajam ziņojumam par pievienošanos
OECD.
Pārskata periodā Birojs turpināja Pretkukuļošanas konvencijas rekomendāciju
ieviešanu, izglītojot Altum reģionālo nodaļu vadītājus un Latvijas Zvērinātu revidentu
asociācijas kopsapulces dalībniekus par nacionālo un ārvalstu amatpersonu kukuļošanas
pazīmēm.
Izpildot vienu no OECD Pretkukuļošanas darba grupas otrās fāzes novērtējuma
ziņojumā iekļautajām rekomendācijām saistībā ar grāmatvedības, ārējā audita un iekšējo
kontroli uzņēmumos, Birojs noorganizēja informatīvo materiālu nodošanu Valsts ieņēmumu
dienestam izplatīšanai klientu apkalpošanas nodaļās, kā arī nosūtīšanai 1265 nodokļu
maksātājiem (juridiskām personām). Informatīvais buklets izstrādāts latviešu un angļu valodā,
lai aicinātu uzņēmējus novērtēt korupcijas riskus un ieviest to novēršanas pasākumus,
izstrādājot ētikas normas, attīstot iekšējās kontroles un ziņošanas mehānismus, kā arī
izglītojot un apmācot darbiniekus, tiek sniegta informācija arī par juridiskajām personām
piemērojamajiem piespiedu ietekmēšanas līdzekļiem, ja kukuļošana veikta juridiskas personas
interesēs, labā vai tās nepienācīgas pārraudzības vai kontroles rezultātā. Papildus par
minētajām tēmām sagatavota arī publikācija interneta portālā delfi.lv sadaļā “Bizness”.
Pārskata periodā Eiropas Padomes Starpvalstu pretkorupcijas grupa (GRECO) pieņēma
Ceturtās novērtēšanas kārtas atbilstības ziņojumu par rekomendāciju izpildi attiecībā uz
2

Tieslietu ministrija ir atbildīgā institūcija par Latvijas interešu pārstāvēšanu OECD Pretkukuļošanas darba
grupā. Šajā jomā Latvijas izvērtējums tiek dalīts divos posmos – 1.fāzē (likumdošana) un 2.fāzē (ieviešana).
Latvijas 1.fāzes novērtējuma ziņojums tika apstiprināts 2014.gada 6.jūnijā, savukārt 2.fāzes novērtējuma
ziņojums 2015. gada 14.oktobrī.
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korupcijas novēršanu parlamentā, tiesu varā un prokuratūrā. 2016.gada martā tika sagatavoti
un nosūtīti komentāri par atbilstības ziņojumā minēto informāciju.
Tāpat kopā ar citām atbildīgajām institūcijām pārskata periodā Biroja pārstāvji
sagatavoja komentārus un piedalījās divpusējas sarunās ar Eiropas Komisiju par Eiropas
Savienības (ES) Padomes rekomendāciju izpildi un par Eiropas Komisijas publicēto
Ziņojumu par Latviju.
2016.gada pirmajā pusgadā pabeigta sadarbības līgumā ar Igaunijas Tieslietu ministriju
paredzētā projekta „Korupcijas mazināšana: koncentrējoties uz korupcijas apkarošanu
privātajā sektorā” īstenošana, tika realizēta sadarbībā ar Igaunijas, Dānijas un Spānijas
partnerdienestiem. Biroja pārstāvji koordinēja projekta ieviešanas pasākumus Latvijā, tai
skaitā Latvijas delegācijas (pārstāvji no Biroja, Iekšējā drošības biroja, Ekonomikas policijas,
Ģenerālprokuratūras) dalību projekta noslēguma konferencē Tallinā. Projekta ietvaros tika
sagatavots arī informatīvs buklets “11 soļi pret korupciju uzņēmējdarbībā un pretī godprātīgai
komercdarbības videi”.
Pārskata periodā ir sagatavota un nosūtīta gala atskaite par Eiropas Krāpšanas
apkarošanas biroja (OLAF) līdzfinansētā projekta ieviešanu Hercule III programmas ietvaros.
Projekts tika ieviests no 2013.gada līdz 2014.gadam ar mērķi uzlabot Biroja operatīvo un
analītisko kapacitāti.
2016.gada pirmajā pusgadā tika organizētas sešas ārvalstu viesu delegāciju vizītes
Birojā (no Lietuvas (2), Marokas, Ukrainas, Uzbekistānas, Čehijas), lai iepazīstinātu ar
pretkorupcijas politikas veidošanu, sabiedrības informēšanas pasākumiem, valsts amatpersonu
darbības kontroli un interešu konfliktu novēršanu, kā arī koruptīvu noziedzīgu nodarījumu
izmeklēšanu.

1.3.

Izglītošana un sabiedrības informēšana

Pārskata periodā par pretkorupcijas, interešu konflikta novēršanas, lobēšanas, iekšējās
kontroles (korupcijas novēršanas jautājumos) publiskās pārvaldes ētikas jautājumiem tika
organizēts un novadīts 71 seminārs, kopumā aptverot 3723 personu lielu auditoriju
(2015.gada pirmajā pusgadā – 61 seminārs, dalībnieku skaits ̶ 1891). Minētajos semināros
piedalījās publiskas personas institūcijās un kapitālsabiedrībās nodarbinātie, tai skaitā valsts
amatpersonas un darbinieki, auditori, maksātnespējas administratori, pašvaldību domju
deputāti. Birojs organizē apmācības ne tikai publiskas personas institūcijās nodarbinātajiem,
bet arī aktīvi piedalās skolēnu un studentu izglītošanā.
Novadīto pasākumu un dalībnieku skaits pārskata periodā atbilstoši izglītošanas tēmām:
1)Interešu konflikta novēršana un valsts amatpersonu profesionālā ētika – 31 pasākumi
un 2271 izglītotas personas;
2)Korupcija, tās cēloņi un sekas, izpausmes formas, korupcijas un krāpšanas riski – 5
pasākumi un 336 izglītotas personas;
3)Korupcijas riski publisko iepirkumu procedūrās - 3 pasākumi un izglītotas 191
persona (2 no šiem pasākumiem organizēti kopā ar Konkurences padomi);
4)Iestāžu iekšējās kontroles pasākumi korupcijas risku novēršanai – 3 izglītošanas
pasākumi un izglītota 231 persona;
5)Korupcijas novēršana medicīnā (RSU 1.kursa medicīnas studentiem) – 18 izglītošanas
pasākumi un 393 izglītotas personas, t.sk. 173 ārvalstu studenti;
6)Starptautiskā korupcija, tās pazīmes, atpazīšana, Latvijas privāto tiesību subjektu
lomu tās novēršanā, kredītiestāžu loma un dalība šajā procesā (AS ABLV banka) – 1
pasākums un 38 izglītotas personas.
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Izglītošanas pasākumi un dalībnieku skaits attēlots 2.attēlā.
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2.attēls. Izglītošanas pasākumi un dalībnieku skaits
Pārskata periodā Birojs turpināja iepriekšējā gadā uzsākto valsts amatpersonu un
publisko institūciju darbinieku zināšanu testēšanu par korupcijas un interešu konflikta
novēršanas jautājumiem. Zināšanu testēšana tika uzsākta ne tikai ar mērķi noteikt
amatpersonu zināšanu līmeni par pretkorupcijas jautājumiem un identificēt zināšanu vājās
puses, bet arī mērīt un analizēt, kā gadu laikā mainās mērķauditorijas zināšanas, un noteikt
prioritārās izglītojamo amatpersonu auditorijas.
Analizējot testēšanas rezultātus, Birojs ir secinājis, ka kopumā amatpersonu zināšanas
par interešu konflikta un pretkorupcijas jautājumiem ir vērtējamas kā labas, jo vidēji
amatpersonas atbildējušas pareizi uz 83,5% jautājumu (2015.gadā attiecīgajā periodā testētās
valsts amatpersonas pareizi atbildēja uz 81% jautājumu).
Mazāk par 60% pareizo atbilžu snieguši tikai 3,6% testēto amatpersonu ( 2015.gada
attiecīgajā periodā – 4,1%). Vājākas zināšanas amatpersonām bijušas jautājumos par interešu
konflikta identificēšanu dažādās darba situācijās.
Jaunās amatpersonas (stāžs valsts amatpersonas amatā līdz 1 gadam) vidēji atbildējušas
pareizi uz 84% jautājumu, bet amatpersonas ar pieredzi valsts amatpersonas amatā vairāk kā 1
gads – uz 83% jautājumu. Savukārt publiskas personas institūciju vadītāji un viņu vietnieki
pareizi atbildējuši vidēji uz 64% jautājumu.
Vājākas zināšanas amatpersonām bijušas jautājumos par interešu konflikta
identificēšanu dažādās darba situācijās.
2016.gada pirmajā pusgadā, ievērojot 2016. gada izglītošanas plānā definētās
prioritātes, tika organizēti semināri pašvaldībās – Daugavpils pašvaldības iestāžu un
kapitālsabiedrību amatpersonām un darbiniekiem, Salaspils, Jūrmalas, Saulkrastu, Kandavas,
Rēzeknes, Jēkabpils pašvaldību un to kapitālsabiedrību valsts amatpersonām, kā arī seminārs
Latvijas pašvaldību izpilddirektoriem. Kopā tika izglītotas 746 pašvaldībās strādājošas
valsts amatpersonas un darbinieki.
Pārskata periodā, sadarbībā ar Ieslodzījumu vietu pārvaldi, Rīgas Centrālcietumā tika
organizēti 2 semināri “Korupcijas sekas: soda neizbēgamība un brīvības sekas”, kuros par
KNAB_01082016_InfoZinojums.docx; Informatīvais ziņojums "Par Korupcijas novēršanas un
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korupcijas jautājumiem un to sekām tika izglītots 71 publiskas personas institūciju un
kapitālsabiedrību amatpersona.
Pārskata periodā Birojs nodrošināja dalību, sniedzot skaidrojumus, Latvijas pašvaldību
izpilddirektoru asociācijas rīkotajā seminārā pašvaldību izpilddirektoriem par Korupcijas
novēršanas un apkarošanas pamatnostādnēs 2015.-2020.gadam noteiktajiem uzdevumiem, kā
arī biežāk konstatētajiem Interešu konflikta likuma pārkāpumiem un Maksātnespējas
administratoru rīkotajā izglītojošajā seminārā maksātnespējas administratoriem par valsts
amatpersonas statusu un valsts amatpersonām Interešu konflikta likumā noteiktajiem
ierobežojumiem, aizliegumiem un pienākumiem.
2016.gada aprīlī Birojs organizēja konkursu skolu jauniešiem „ Es savai skolai”, kurā
aicināja Latvijas skolu jauniešus iesūtīt zīmējumus, fotogrāfijas vai tekstus, ar mērķi
aktualizēt, taisnīguma un ētikas normas jauniešu vidū. Konkursā iesūtītie skolēnu zīmējumi
pēc konkursa beigām tika izvietoti pašu jauniešu skolās.
Pārskata periodā Birojs uzsāka sociālo kampaņu „ Ar korupciju nav nākotnes!”, kura
turpināsies līdz 2016.gada beigām. Šīs kampaņas ietvaros Birojs aicina sabiedrību nepieļaut
koruptīvas darbības un koruptīvu lēmumu pieņemšanu nevienā dzīves jomā. Kampaņas laikā
dažādās institūcijās ir izvietoti plakāti, kā arī Rīgā un Latvijas reģionos un uz starppilsētu
autobusiem izvietota vides reklāma. Sociālajos tīklos Facebook.com, YouTube.com, kā arī
Biroja mājas lapā, publiskajos Lattelecom WiFi punktos un vairāku valsts institūciju klientu
apkalpošanas centru video ekrānos ir redzams videoklips “Ar korupciju nav nākotnes!”.
Video klips tapis sadarbībā ar Profesionālās izglītības kompetences centra Ogres tehnikuma
audzēkņiem – topošajiem videooperatoriem. Turpinot veiksmīgi uzsākto sadarbību,
2016.gada jūnijā Biroja priekšnieks J.Streļčenoks un Profesionālās izglītības kompetences
Ogres tehnikums direktore I.Brante parakstīja sadarbības līgumu, kura ietvaros paredzēts
audio-vizuālu reklāmas materiālu veidošanā iesaistīt Ogres tehnikuma pedagogus un
audzēkņus.
Pārskata periodā Birojs organizēja Informatīvo dienu Kurzemes reģiona iedzīvotājiem. Šī
bija jau sestā Biroja reģionālā Informatīvā diena, kuras ietvaros iedzīvotājiem un mediju
pārstāvjiem bija iespēja iegūt informāciju par korupcijas pēdējo gadu tendencēm Kurzemes
reģionā, kā arī iespēja gūt informāciju par korupcijas negatīvajām sekām un iespējām ziņot
par pārkāpumiem.
Tāpat pārskata periodā Birojs organizēja četrus preses brīfingus, kuros:
1. Prezentēja jaunākās sabiedriskās domas aptaujas “Attieksme pret korupciju
Latvijā” rezultātus;
2. Informēja par Biroja darbības rezultātiem 2015.gadā;
3. Informēja par grozījumiem Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja
likumā;
4. Informēja par partiju finansēšanas noteikumu ievērošanu 2014.gadā.
Informējot sabiedrību par korupcijas attīstības tendencēm un atklātajiem korupcijas
gadījumiem, kā arī par veiktajiem pasākumiem korupcijas novēršanai un apkarošanai,
2016.gada pirmajos sešos mēnešos Biroja amatpersonas ir sagatavojušas un publicējušas 53
paziņojumus plašsaziņas līdzekļiem un vairāk nekā 200 reizes sniegušas atbildes uz mediju
pārstāvju jautājumiem.

1.4.

Valsts amatpersonu darbības kontrole

Lai nodrošinātu valsts amatpersonu darbību sabiedrības interesēs, novēršot jebkuras
valsts amatpersonas, tās radinieku vai darījumu partneru personiskās vai mantiskās
ieinteresētības ietekmi uz valsts amatpersonas darbību, Birojs kontrolē likuma „Par interešu
konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” izpildi, kā arī citos normatīvajos aktos valsts
amatpersonām noteikto papildu ierobežojumu ievērošanu.
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Veicot likumā noteiktās funkcijas valsts amatpersonu darbības kontroles jomā,
2016.gada pirmajā pusgadā Birojs pabeidza 218 resoriskās pārbaudes (2015.gada pirmajā
pusgadā – 224 pārbaudes).
Veikto pārbaužu ietvaros, vienlaicīgi tika izvērtēta valsts amatpersonu deklarācijās
norādītā informācija, lai konstatētu, vai valsts amatpersonas ir ievērojušas likumā “Par
interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” noteiktos ierobežojumus,
aizliegumus un pienākumus.
Veicot minētās pārbaudes, pārbaudītas 519 valsts amatpersonas (2015.gada pirmajā
pusgadā ̶ 481), kopumā izvērtējot 822 valsts amatpersonas deklarācijās (2015.gada pirmajā
pusgadā ̶ 662 deklarācijas) norādītās ziņas.
Saistībā ar likumā „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” valsts
amatpersonām noteikto ierobežojumu, aizliegumu un pienākumu neievērošanu, pārskata
periodā 107 gadījumos ir uzsākta lietvedība administratīvā pārkāpuma lietā.
Pārskata periodā ir pieņemti 118 lēmumi administratīvā pārkāpuma lietā (2015.gada
pirmajā pusgadā 104 lēmumi). Ar naudas sodu tika sodītas 77 (2015.gadā ̶ 56 valsts
amatpersonas) valsts amatpersonas (par kopējo summu EUR 6 845 apmērā), savukārt
39 gadījumos ziņas par administratīvo pārkāpumu bija pietiekamas, lai Birojs konstatētu, ka
izdarītais pārkāpums ir maznozīmīgs, un pieņemtu lēmumu neuzsākt administratīvā
pārkāpuma lietvedību, izsakot mutvārdu aizrādījumu. Pieņemtie lēmumi un uzliktie naudas
sodi ir atspoguļoti 3.attēlā. 2016.gada pirmajā pusgadā sešām personām lūgts atlīdzināt
valstij nodarītos zaudējumus par kopējo summu EUR 2 350,41. Pamatojoties uz Biroja
pieņemtajiem lēmumiem, pārskata periodā amatpersonas valsts budžetā ir pārskaitījušas EUR
6 995 (2015.gada pirmajā pusgadā ̶ 6 590).
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3.attēls. Pieņemtie lēmumi un uzliktie naudas sodi
2016.gada pirmajā pusgadā Biroja priekšnieks izskatīja 25 sūdzības par Biroja
amatpersonu pieņemtajiem lēmumiem administratīvā pārkāpuma lietās attiecībā uz likumā
„Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” noteikto ierobežojumu un
KNAB_01082016_InfoZinojums.docx; Informatīvais ziņojums "Par Korupcijas novēršanas un
apkarošanas biroja darbību no 2016.gada 1.janvāra līdz 30.jūnijam"

11
aizliegumu neievērošanu. Visos gadījumos Biroja priekšnieks atstāja Biroja Valsts
amatpersonu darbības kontroles nodaļas pieņemtos lēmumus negrozītus.
Izpildot Interešu konflikta likuma 31.pantā noteikto pienākumu informēt sabiedrību par
amatpersonām attiecībā uz kurām ir pieņemti lēmumi administratīvā pārkāpuma lietās,
pārskata periodā Biroja tīmekļa vietnē ir publicēti 43 apraksti par administratīvi sodītajām
personām interešu konflikta jomā. Savukārt par tādiem konstatētajiem pārkāpumiem, kuri
bijuši maznozīmīgi, informācija ir apkopota tabulā un publicēta Biroja tīmekļa vietnē, kopā
tajā ir veikti 106 ieraksti.

2. Korupcijas apkarošana
2016.gada pirmajā pusgadā prokuratūras iestādēm kriminālvajāšanas uzsākšanai tika
nosūtīti 12 kriminālprocesi pret 31 aizdomās turētām personām, kā arī ir pieņemti
lēmumi par procesa uzsākšanu piespiedu ietekmēšanas līdzekļa piemērošanai attiecībā
pret divām juridiskām personām (2015.gada pirmajā pusgadā 6 kriminālprocesi pret 15
personām). 2016.gada pirmajā pusgadā sasniegtais rezultāts, prokuratūras iestādēm
kriminālvajāšanas uzsākšanai nosūtīto kriminālprocesu skaits, ir labākais kopš 2010.gada.
Savukārt izmeklējot koruptīvus noziedzīgus nodarījumus, pārskata periodā Birojā tika uzsākti
11 kriminālprocesi. Kriminālvajāšanas uzsākšanai nosūtīto kriminālprocesu un Birojā uzsākto
kriminālprocesu skaits atspoguļots 4.attēlā.
2016.gada pirmajos sešos mēnešos Biroja amatpersonas izskatīja 103 personu
iesniegumus (2015.gada pirmajā pusgadā – 74 personu iesniegumus).
No pārskata periodā uzsāktajiem 11 kriminālprocesiem pēc iegūtās operatīvās
informācijas tika uzsākti pieci, divi kriminālprocesi izdalīti no lietvedībā esošajiem
kriminālprocesiem, savukārt četri kriminālprocesi uzsākti resorisko pārbaužu rezultātā.
Vienlaikus tika pieņemti 17 lēmumi par atteikšanos uzsākt kriminālprocesu.
Kopumā pārskata periodā Biroja amatpersonas uzsākušas 128 resoriskās pārbaudes un
pabeigušas 92 resoriskās pārbaudes. Uz 2016.gada 30.jūniju Izmeklēšanas nodaļas
lietvedība atradās 37 krimināllietas.
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4.attēls. Kriminālvajāšanai nosūtīto lietu un personu skaits, kā arī uzsāktie kriminālprocesi.
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Pārskata periodā Birojs ir uzsācis vairākus kriminālprocesus kā, piemēram:
2016.gada martā Birojs ir uzsācis kriminālprocesu pret Valsts policijas darbinieku par
kukuļa 10 000 EUR apmērā piedāvājuma pieņemšanu.
- 2016.gada maijā Birojs ir uzsācis kriminālprocesu par, iespējams, notikušiem
noziedzīgiem nodarījumiem valsts institūciju dienestā (kukuļņemšanu). Kriminālprocesa
ietvaros tiks izvērtēta Rīgas pašvaldības akciju sabiedrības „Rīgas Centrāltirgus”
amatpersonas rīcība. Šī kriminālprocesa ietvaros viena persona tika atzīta par aizdomās
turēto, un tai ir piemēroti ar brīvības atņemšanu nesaistīti drošības līdzekļi.
- Savukārt 2016.gada jūnijā Birojs, realizējot stratēģijā noteikto prioritāti attiecībā uz
iepirkumu kontroli un pildot starptautiskās organizācijas OECD rekomendācijas attiecībā
uz ārvalstu kukuļošanas apkarošanu, sadarbībā ar Lietuvas Īpašās izmeklēšanas dienestu
(STT), saskaņojot un koordinējot savstarpēju rīcību, realizējot ilgstošā laika periodā
operatīvās darbības rezultātā iegūto informāciju, uzsāka divus kriminālprocesus.
Viens kriminālprocess uzsākts Lietuvā, kur iesaistīta Lietuvas valsts amatpersona un
Latvijas uzņēmējs. Latvijas uzņēmējs deva kukuli Klaipēdas ostas Infrastruktūras
departamenta direktoram par iepirkumiem būvniecības jomā.
Otrs kriminālprocess uzsākts Latvijā, kur veicot virkni procesuālo darbību, tai skaitā
vairāk kā 20 kratīšanas, tika izņemta datortehnika, telefoni, nauda (vairāki simti tūkstoši
eiro) un aizturētās vairākas personas. Kriminālprocess ir uzsākts saistībā ar Rīgas Domes
Satiksmes departamenta veikto iepirkumu būvniecības jomā. Lietā ir iesaistīts viens no
Latvijas vadošajiem būvniecības uzņēmumiem. Kriminālprocesā iesaistītajām personām
tiek inkriminēta virkne noziedzīgu nodarījumu valsts institūciju dienestā, tai skaitā par
dienesta stāvokļa ļaunprātīgu izmantošanu, dienesta viltojumu, kukuļdošanu un
kukuļņemšanu.
Tāpat pārskata periodā Birojs nosūtījis prokuratūras iestādēm kriminālvajāšanas
uzsākšanai 12 kriminālprocesus, tajā skaitā:
- Birojs nosūtījis Ģenerālprokuratūrai krimināllietas materiālus, rosinot uzsākt
kriminālvajāšanu pret Rīgas apgabaltiesas tiesnesi par kukuļņemšanu, kukuļa
piesavināšanos un pret kādu uzņēmēju par kukuļdošanu. Birojā pirmstiesas izmeklēšanas
laikā noskaidrots, ka uzņēmējs, kura uzņēmumi bija iesaistīti dažādās tiesvedībās, lai
panāktu viņam labvēlīgu tiesas lēmumu pieņemšanu, vairakkārt nodeva kukuļus valsts
amatpersonai, kas ieņem atbildīgu stāvokli − Rīgas apgabaltiesas tiesnesei.
Kriminālprocesā konstatēts, ka valsts amatpersona izdarīja vairākkārtēju kukuļu
pieņemšanu kukuļdevēja interesēs, kā arī piesavinājās kukuli, kopumā pieņemot vairāk kā
45 000 EUR.
- 2016.gada maijā Birojs nosūtījis Rīgas Vidzemes priekšpilsētas prokuratūrai 2015. gadā
uzsāktās krimināllietas materiālus, rosinot uzsākt kriminālvajāšanu pret VSIA „Rīgas
Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” Diagnostiskās radioloģijas centra stacionāra
„Latvijas onkoloģijas centrs” un VSIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca”
Diagnostiskās radioloģijas centra stacionāra „Gaiļezers” diagnostisko radioloģijas nodaļu
darbiniekiem par prettiesiska labuma pieprasīšanu un pieņemšanu.
Birojā pirmstiesas izmeklēšanas laikā noskaidrots, ka vairāki medicīnas darbinieki,
izmantojot savas pilnvaras, personu grupā pēc iepriekšējas vienošanās par magnētiskās
rezonanses izmeklējumu nodrošināšanu, apejot noteikto rindas kārtību, pieprasīja un
pieņēma prettiesisku labumu no pacientiem.
Biroja rīcībā esošie pierādījumi liecina, ka laika posmā no 2013.gada oktobra līdz
2015.gada aprīlim medicīnas darbinieki, izmantojot savas pilnvaras, sistemātiski
pieprasīja materiālas vērtības un tās pieņēma no pacientiem par magnētiskās rezonanses
izmeklējumu nodrošināšanu labuma devēja interesēs, apejot noteikto rindas kārtību, līdz
ar ko, tika aizskartas citu personu (pacientu) Satversmē garantētās pamattiesības, kas
noteiktas Satversmes 111.pantā - tiesības savlaicīgi saņemt valsts finansētus veselības
-
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aprūpes pakalpojumus. Biroja izmeklētājs rosina uzsākt kriminālvajāšanu pret septiņām
personām par kopumā veiktām 22 noziedzīga nodarījuma epizodēm.
- 2016.gada jūnijā Birojs nosūtījis Ģenerālprokuratūras sevišķi svarīgu lietu izmeklēšanas
nodaļas prokuroram 2015.gadā uzsāktās krimināllietas materiālus, rosinot uzsākt
kriminālvajāšanu pret četrām valsts amatpersonām − Finanšu un ekonomisko noziegumu
izmeklēšanas prokuratūras un Valsts policijas kriminālistikas pārvaldes amatpersonām.
Birojā pirmstiesas izmeklēšanas laikā noskaidrots, ka valsts amatpersonas, izmantojot
dienesta stāvokli, veikušas nelikumīgas darbības ar fiziskas personas datiem, kas izpaudās
kā prettiesiska DNS paraugu iegūšana un izmantošana no vairākām personām.
- 2016.gada jūnijā Birojs nosūtījis Ģenerālprokuratūrai krimināllietas materiālus, rosinot
uzsākt kriminālvajāšanu attiecībā pret VAS „Latvijas Dzelzceļš” (turpmāk ̶ LDz) valdes
priekšsēdētāju par kukuļa lielā apmērā − aptuveni EUR 500 000 pieņemšanu.
Birojā pirmstiesas izmeklēšanas laikā noskaidrots, ka valsts amatpersona pieņēma
kukuli no privātpersonas saistībā ar LDz meitasuzņēmuma "LDz ritošā sastāva serviss"
iepirkumu.
Biroja izmeklētājs ierosina saukt pie kriminālatbildības LDz valdes priekšsēdētāju par
kukuļa lielā apmērā pieņemšanu (Krimināllikuma 320.panta trešā daļa), bet privātpersonu
par kukuļa došanu valsts amatpersonai par lēmuma pieņemšanu uzņēmuma interesēs
(Krimināllikuma 323.panta otrā daļa).
Tā kā izmeklēšanas laikā konstatēts, ka kukuļdošana, iespējams, izdarīta juridiskās
personas interesēs, šī kriminālprocesa ietvaros tika uzsākts process piespiedu
ietekmēšanas līdzekļa piemērošanai juridiskajai personai.
Vienlaikus vēršam uzmanību, ka, lai nodrošinātu pierādījumu iegūšanu un
nostiprināšanu Biroja lietvedībā esošajās krimināllietās, 2016.gada pirmajā pusgadā Birojs ir
sagatavojis 9 tiesiskās palīdzības lūgumus (par 8 tiesiskās palīdzības lūgumiem vairāk
nekā 2015.gada pirmajā pusgadā) un tika izpildīti ir 9 ārvalstu tiesiskās palīdzības lūgumi,
kas savukārt ir par 4 ārvalstu tiesiskās palīdzības lūgumiem vairāk salīdzinot ar 2015.gada
pirmo pusgadu.

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. Veicot likumā noteiktās funkcijas politisko partiju finansēšanas un priekšvēlēšanu
aģitācijas kontroles jomā, pārskata periodā Biroja amatpersonas ir veikušas virkni būtisku
uzdevumu.
2016.gada pirmajā pusgadā tika pabeigtas partiju 2014.gada pārskatu patiesuma
pārbaudes (pārbaudīts 21 partijas gada pārskats no 64 partiju iesniegtajiem gada pārskatiem)
un par 2014.gada pārskatu pārbaužu rezultātiem, atbilstoši Politisko organizāciju (partiju)
finansēšanas likuma prasībām tika informēta sabiedrība un ievietota minētā informācija Biroja
mājas lapā3.
2016.gada pirmajā pusgadā ir saņemti un publicēti partiju 2015.gada pārskati un
uzsākta to iesniegšanas kārtības pārbaude. Uz 2016.gada 30.jūniju no 67 partijām minētos
pārskatus nav iesniegušas 10 partijas (Apvienība Iedzīvotāji, Ražots Latvijā (par kurām
uzsākta lietvedība administratīvo pārkāpumu lietās); Partija Mūsu zeme, Latvijas kustība
Solidaritāte, Tautas kontrole (ar kurām turpinās tiesvedība par gada pārskatu nesniegšanu);
A8 partija, Par Dzimto Valodu!, Sociālā Taisnīguma partija, Osipova partija, Par Labu
3
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Latviju (par kurām uzsākts likvidācijas process).
Tāpat pārskata periodā tiesā tika iesniegts prasības pieteikums izbeigt partijas Latvijas
kustība Solidaritāte darbību par gada pārskatu neiesniegšanu.
Atbilstoši kompetencei Birojā tika turpinātas 2014.gada un veiktas 2016.gadā saņemto
iesniegumu un sūdzību pārbaudes, kas bija saistītas ar reklāmas un partiju finansēšanas
iespējamajiem pārkāpumiem. Pabeigto pārbaužu rezultātā pārkāpumi netika konstatēti.
2016.gada pirmajā pusgadā sāktas partiju iesniegto 2015.gada pārskatu patiesuma un
2015.gadā izmaksātā valsts budžeta finansējuma izlietojuma pārbaudes (pārbaudīti 12 partiju
gada pārskati).
Kopumā 2016.gada pirmajā pusgadā par Politisko organizāciju (partiju) finansēšanas
likuma un Priekšvēlēšanu aģitācijas likuma normu pārkāpumiem, Biroja amatpersonas ir
uzsākušas 34 administratīvā pārkāpuma lietas partijām un citām fiziskām personām
(2015.gada pirmajā pusgadā ̶ 31 administratīvā pārkāpuma lieta). Pārskata periodā ir
pieņemti 11 lēmumi administratīvo pārkāpumu lietās, no kuriem 7 gadījumos ir
piemērots naudas sods 350 EUR apmērā (7 gadījumos lēmums par naudas sodu piemērots
partijām), savukārt trijos gadījumos, pārkāpumu atzīstot par maznozīmīgu, izteikts mutvārdu
aizrādījums un 1 gadījumā pieņemts lēmums par lietvedības izbeigšanu, turklāt 1 gadījumā
par amatpersonu likumīgo prasību neizpildīšanu sastādīts protokols un lēmuma pieņemšanai
nosūtīts tiesai.
Pieņemto lēmumu skaits partijām un piemērotais naudas sods redzams 5.attēlā.
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5.attēls. Pieņemto lēmumu skaits un piemērotais naudas sodu skaits
2016.gada pirmajos sešos mēnešos Biroja tīmekļa vietnē ir publicēti 239 saraksti par
partiju saņemtajiem ziedojumiem un biedru naudām, kas ir par 25 sarakstiem vairāk
salīdzinot ar 2015.gada pirmo pusgadu.
Pārskata periodā pārbaužu rezultātā tika pieņemts lēmums (par partiju
Nacionālās VIENOTĪBAS apvienība) par 2014.gadā pretlikumīgi izlietotā valsts budžeta
finansējuma atmaksu valsts budžetā 1 452,08 EUR apmērā. Savukārt, veicot ziedojumu,
biedru un iestāšanās naudu pārbaudes, Biroja amatpersonas pieņēma 6 lēmumus (par partijām
No sirds Latvijai, Saskaņa, Vienoti Latvijai) par 2014.gadā saņemtā pretlikumīgā
finansējuma 28 086,94 EUR ieskaitīšanu valsts budžetā.
2016.gada pirmajā pusgadā tiek turpinātas pārbaudes par partiju 2015.un 2016.gadā
saņemtā finansējuma likumību.
2016.gada pirmajā pusgadā izmaksātais valsts budžeta finansējums sešām partijām
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(Latvijas Reģionu Apvienība, Nacionālā apvienība Visu Latvijai! - Tēvzemei un
Brīvībai/LNNK, No sirds Latvijai, Partija VIENOTĪBA, Saskaņa, Zaļo un Zemnieku
savienība) kopā bija 306 198,83 EUR apmērā.
Pārskatā periodā partijas un to apvienības atbilstoši Biroja pieņemtajiem lēmumiem ir
atmaksājušas valsts budžetā pretlikumīgi saņemto finansējumu 48 664, 08 EUR apmērā un
naudas sodus 572,30 EUR apmērā.
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