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04. Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs
Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja darbības joma:

Korupcijas novēršana un
apkarošana

Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja galvenie pasākumi 2022. gadā:
1) turpināt stiprināt Biroja kapacitāti, uzlabojot izmeklēšanas, operatīvās darbības un
analītiskās spējas, novēršot un apkarojot koruptīvus noziedzīgus nodarījumus un
kontrolējot Politisko partiju finansēšanas noteikumu izpildi;
2) izmeklējot koruptīvus noziedzīgus nodarījumus, veikt paralēlo finanšu izmeklēšanu
ar mērķi identificēt, arestēt un konfiscēt noziedzīgi iegūtus līdzekļus, tādējādi
mazinot personu motivāciju iesaistīties koruptīvās darbībās;
3) turpināt virzību uz nepieciešamo pasākumu izstrādi un ieviešanu, lai pārorientētu
valsts amatpersonu interešu konflikta novēršanu un valsts amatpersonām noteikto
ierobežojumu un aizliegumu kontroli no ārējās kontroles uz institūcijas iekšējo
kontroli;
4) veidot mērķorientētu apjomīgu sociālo kampaņu, piesaistot jomas profesionāļus, tai
skaitā sabiedrisko aktivitāšu veidošanā un Biroja informēšanas instrumentu
efektivitātes novērtēšanā un ieteikumu izstrādē to uzlabošanai;
5) izstrādāt un ieviest tiešsaistes ziņošanas platformu, kurā iesniedzējam un trauksmes
cēlējam būs nodrošināta atgriezeniskā saite un anonimitāte.
Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja kopējo izdevumu izmaiņas no 2020. līdz
2024. gadam
Euro
16 000 000

13 988 231

14 575 082

14 570 082

2023. gada
plāns

2024. gada
plāns

12 495 629
12 000 000

10 995 360

8 000 000

4 000 000

0
2020. gads
(izpilde)

2021. gada
plāns

2022. gada
plāns

Valsts pamatfunkciju īstenošana
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Vidējais amata vietu skaits no 2020. līdz 2024. gadam

Vidējais amata vietu skaits gadā
Tajā skaitā:
Valsts pamatfunkciju īstenošana
Vidējais amata vietu skaits gadā

2020. gads
(fakts)
137

2021. gada
plāns
161

2022. gada
plāns
171

2023. gada
plāns
171

2024. gada
plāns
171

137

161

171

171

171

Politikas un resursu vadības karte
1. Korupcijas novēršana un apkarošana
Politikas mērķis: kompetences ietvaros veicināt valsts amatpersonu izpratni par godprātīgu rīcību un pienākumu
rīkoties sabiedrības interesēs, pieņemot lēmumus un izlietojot publisko finansējumu / Korupcijas novēršanas un
apkarošanas biroja darbības stratēģija 2020. ̶ 2022. gadam

Politikas rezultatīvie rādītāji

Attīstības plānošanas
dokumenti vai
normatīvie akti

Korupcijas uztveres indekss (vērtējums 100 punktu
sistēmā, kur “100”nozīmē “korupcijas nav”)
Biroja uzsākto krimināllietu īpatsvars, kas nosūtītas
kriminālvajāšanai un nav izbeigtas prokuratūrā (%)
Valdības rīcības plāns
2020. gads
(izpilde)

Korupcijas novēršanas un
apkarošanas biroja darbības
stratēģija 2020. – 2022. gadam
Korupcijas novēršanas un
apkarošanas biroja darbības
stratēģija 2020. – 2022. gadam
180.2
2021. gada
plāns

2022. gada
plāns

Faktiskā
vērtība
(2020)

Plānotā
vērtība
(2022)

57

61

100

95

2023. gada
plāns

2024. gada
plāns

Ieguldījumi
Izdevumi kopā, euro, t.sk.:
Vidējais amata vietu skaits kopā,
t.sk.:
01.00.00 Korupcijas novēršanas
un apkarošanas birojs
71.06.00 Eiropas Ekonomikas
zonas un Norvēģijas finanšu
instrumentu finansēto programmu,
projektu un pasākumu īstenošana
Konstatēti noziedzīgie nodarījumi
(skaits)
Krimināllietas,
kas
nosūtītas
kriminālvajāšanai un nav izbeigtas
prokuratūrā (skaits)
Konstatēti pārkāpumi politisko
partiju finansēšanā un aģitācijas
veikšanā (skaits)
Konstatēti pārkāpumi interešu
konflikta novēršanas jomā (skaits)
Izstrādāti Biroja darbības pārskati
un ziņojumi par korupcijas situāciju
valstī (skaits)
Organizēti pasākumi sabiedrisko
attiecību un izglītošanas jomā
(skaits)

10 995 360
137

12 495 629
161

13 988 231
171

14 575 082
171

14 570 082
171

10 989 365
137
5 995
-

12 495 629
161
-

13 988 231
171
-

14 575 082
171
-

14 570 082
171
-

Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji
65
90
90

90

90

23

17

18

18

18

37

25

25

25

25

295

255

255

255

255

3

3

3

3

3

65

95

100

100

100

88

88

88

Kvalitātes rādītāji
Izglītošanas pasākumos veikto
pārbaudes testu rezultāti rāda, ka
pieaug to valsts amatpersonu skaits,
kas labi pārzina korupcijas
novēršanas pamatjautājumus (%)

90

FMPask_5.3_04_KNAB_020222_bud2022.docx

87

130
Prioritārajiem pasākumiem
papildu piešķirtais finansējums no 2022. līdz 2024. gadam

Nr.
p.k.
1.

2.

3.

Pasākuma nosaukums
Izdevumi, euro /
Darbības apraksts ar norādi uz līdzekļu izlietojumu
rādītāji, vērtība
Darbības rezultāts
Rezultatīvais rādītājs
2022. gadā
2023. gadā
2024. gadā
Programmas (apakšprogrammas) kods un nosaukums
Biroja pirmstiesas izmeklēšanas tehnisko iespēju
239 000
5 500
5 500
un kapacitātes celšana
Atjaunot
Biroja
virtualicāzijas
mitināšanas
239 000
5 500
5 500
platformu un tehnisko nodrošinājumu
Iegādāti tehniskie līdzekļi Biroja pirmstiesas izmeklēšanas tehnisko iespēju un kapacitātes
celšanai, uzlabotas un efektivizētas Biroja analītiskās, operatīvās un izmeklēšanas spējas,
novēršot un apkarojot koruptīvus noziedzīgus nodarījumus
Atjaunotas tehniskā nodrošinājuma vienības
150
(skaits)
01.00.00 Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs
Pētījums “Interešu konflikta novēršanas tiesiskā
20 000
regulējuma
problēmjautājumi
un
to
modernizācijas nepieciešamība”
Veikt esošā tiesiskā regulējuma izpēti, konstatējot
20 000
problēmas, kuras būtu novēršamas, lai efektīvi un
mērķtiecīgi spētu sagatavot pilnvērtīgu redzējumu
par interešu konflikta novēršanas regulējuma
modernizāciju
Iegūta jauna informācijas bāze normatīvo aktu tālākai pilnveidei un konceptuālā ziņojuma
izstrādei
Pētījums (skaits)
1
01.00.00 Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs
Interaktīvas pretkorupcijas spēles izstrāde un
60 000
5 000
integrēšana 7.-9. klašu mācību saturā
Sekmēt pretkorupcijas temata apgūšanu dažāda
60 000
5 000
vecuma skolēnu auditorijās, mācību procesu padarot
atraktīvāku, izmantojot spēļošanas elementus un
mūsdienu digitālās tehnoloģijas
Nodrošināta interaktīvas pretkorupcijas spēles izstrāde skolēniem (7.-9. klase) integrēšanai
mācību saturā
Izstrādāta interaktīva spēle (skaits)
1
01.00.00 Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs
319 000
10 500
5 500
Kopā

Pamatojums

MK
24.09.2021.
prot. Nr.63
1.§ 2.punkts

MK
24.09.2021.
prot. Nr.63
1.§ 2.punkts

MK
24.09.2021.
prot. Nr.63
1.§ 2.punkts

-

Budžeta programmas paskaidrojums
01.00.00 Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs
Programmas mērķis:
apkarot un novērst korupciju.
Galvenās aktivitātes:
1) izmeklēt noziedzīgus nodarījumus valsts institūciju dienestā, ja tie ir saistīti ar
korupciju, veikt operatīvo darbību, novēršot un izmeklējot noziedzīgus
nodarījumus, kā arī īstenot preventīvus pasākumus korupcijas risku mazināšanai,
kas pamatoti uz analīzes rezultātā izdarītajiem secinājumiem;
2) nodrošināt politisko organizāciju (partiju) un to apvienību finansēšanas darbības
kontroli, kā arī kontrolēt priekšvēlēšanu aģitācijas ierobežojumu izpildi;
3) valsts amatpersonas saukt pie administratīvās atbildības par pārkāpumiem
korupcijas novēršanas jomā;
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4) izskatīt iesniegumus un sūdzības, kā arī veikt pārbaudes;
5) organizēt sabiedrības informēšanas pasākumus, kā arī izglītot valsts amatpersonas
un darbiniekus par ētikas, interešu konflikta un korupcijas novēršanas jautājumiem;
6) veikt normatīvo aktu analīzi un izstrādāt priekšlikumus nepieciešamajiem
normatīvo aktu grozījumiem, lai novērstu iespējamos korupcijas riskus, kā arī sniegt
atzinumus par iespējamajiem interešu konflikta un korupcijas riskiem, tostarp
sagatavot analītiski pamatotus politikas plānošanas dokumentus.
Programmas izpildītājs: Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs.
Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam
2020. gads
2021. gada
2022. gada
2023. gada
(izpilde)
plāns
plāns
prognoze
Koruptīvu noziedzīgu nodarījumu atklāšana un izmeklēšana
Konstatēti noziedzīgie nodarījumi (skaits)
65
90
90
90
Krimināllietas,
kas
nosūtītas
23
17
18
18
kriminālvajāšanai
un
nav
izbeigtas
prokuratūrā (skaits)
Birojā uzsāktie kriminālprocesi pēc
10
15
15
15
operatīvās
darbības
laikā
iegūtās
informācijas (skaits)
Pārkāpumu atklāšana korupcijas novēršanas, politisko partiju finansēšanas un aģitācijas jomās
Konstatēti pārkāpumi politisko partiju
37
25
25
25
finansēšanā un aģitācijas veikšanā (skaits)
Konstatēti pārkāpumi interešu konflikta
295
255
255
255
novēršanas jomā (skaits)
Pretkorupcijas politikas izstrāde un ieviešana, sabiedrības izglītošana un informēšana
Izstrādāti Biroja darbības pārskati un
3
3
3
3
ziņojumi par korupcijas situāciju valstī
(skaits)
Organizēti pasākumi sabiedrisko attiecību
65
95
100
100
un izglītošanas jomā (skaits)

2024. gada
prognoze
90
18

15

25
255

3

100

Finansiālie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

Kopējie izdevumi, euro
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret
iepriekšējo gadu
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo
gadu
Atlīdzība, euro
Vidējais amata vietu skaits gadā
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

2020. gads
(izpilde)
10 995 360
×

2021. gada
plāns
12 495 629
1 500 269

2022. gada
plāns
13 988 231
1 492 602

2023. gada
plāns
14 575 082
586 851

2024. gada
plāns
14 570 082
-5 000

13,6

11,9

4,2

-0,03

6 200 187
161
3 209

7 056 218
171
3 439

8 056 418
171
3 926

8 056 418
171
3 926

×
4 485 955
137
2 729

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2022. gada plānu ar 2021. gada plānu
Pasākums
Izdevumi – kopā
t. sk.:
Prioritāri pasākumi
Biroja pirmstiesas izmeklēšanas tehnisko iespēju un kapacitātes
celšana
Pētījums “Interešu konflikta novēršanas tiesiskā regulējuma
problēmjautājumi un to modernizācijas nepieciešamība”
Interaktīvas pretkorupcijas spēles izstrāde un integrēšana 7.-9. klašu
mācību saturā
Ilgtermiņa saistības

FMPask_5.3_04_KNAB_020222_bud2022.docx

Samazinājums
466 617

Palielinājums
1 959 219

Euro
Izmaiņas
1 492 602

-

319 000
239 000

319 000
239 000

-

20 000

20 000

-

60 000

60 000

431 617

431 617

-

132
Pasākums
Iemaksas Eiropas Padomes Pretkorupcijas starpvalstu grupas
(GRECO) budžetā
KNAB ēkas Citadeles ielā 1, Rīgā, telpu nomas maksas izdevumu
segšanai
Citas izmaiņas
Palielināti izdevumi, ievērojot 2021. gadā uzsāktajam prioritārajam
pasākumam “Biroja amatpersonu (darbinieku) konkurētspējīgs
atalgojums” paredzēto finansējuma apmēru 2022. gadam (tajā skaitā
10 jaunām amata vietām)
Palielināti izdevumi Pasākumu plānā noziedzīgi iegūtu līdzekļu
legalizācijas, terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanai
laikposmam no 2020. līdz 2022. gadam paredzētā pasākuma
īstenošanai
Palielināti izdevumi iepriekšējos gados uzsāktajam prioritārajam
pasākumam “Jaunais politisko organizāciju (partiju) finansēšanas
modelis” atbilstoši paredzētajam finansējuma apmēram 2022. gadam
Atjaunoti izdevumi, ievērojot vienreizēju izdevumu samazinājumu
komandējumiem 2021. gadā
Samazināti izdevumi, ievērojot iepriekšējos gados uzsāktajam
prioritārajam pasākumam “Korupcijas novēršanas un apkarošanas
biroja fiziskās drošības pasākumu ieviešana un uzlabošana”
paredzēto finansējuma apmēru 2021. gadam

FMPask_5.3_04_KNAB_020222_bud2022.docx

Samazinājums
8 964

Palielinājums
8 964

422 653

422 653

35 000
-

1 208 602
500 000

1 173 602
500 000

-

341 002

341 002

-

360 000

360 000

-

7 600

7 600

35 000

-

Izmaiņas
-

-35 000

