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1. Ievads
Informāciju un priekšstatus par valstī un pasaulē pastāvošo korupciju mēs gūstam no visdažādākajiem
avotiem. Policijas un tiesu statistika diezin vai ir galvenais avots, kas veido sabiedrisko domu un
priekšstatus par korupciju, likumību un sabiedrisko kārtību. Lai arī šī statistika tiek atspoguļota presē un
ir pieejama katram iedzīvotājam, tikai retais spēj tai izsekot un izvērtēt sniegtos skaitļus. Vēl mazāk
mums ir pieejama un saprotama informācija, ko sniedz dažādas aptaujas.

Neaizstājams un būtisks informācijas avots ir personīgā pieredze, bet ne jau visi ir saskārušies ar
korupcijas gadījumiem. Kā rāda aptauju dati, atkarībā no uzdotā jautājuma formulējuma pēdējā gada
laikā (atkarībā no gada, kurā veikta aptauja) ar korupciju personīgi ir saskārušies no 14,8% (Korupcijas
aptauja Rīgā, 1999. g., TM KPC) līdz 23,0% respondentu (Starptautiskā noziedzības aptauja, 1998. g.,
TM KPC).

Lielāko daļu informācijas mēs gūstam no otršķirīgiem avotiem, tostarp, no masu informācijas
līdzekļiem. Pirmās pieminētās aptaujas rezultāti liecina, ka 64% aptaujāto par informācijas avotu, uz
kuru balsta savu vērtējumu par korupcijas izplatību, nosauc presi, TV, radio (varēja nosaukt vairākus
informācijas avotus). Tātad masu informācijas līdzekļiem ir ļoti liela nozīme iedzīvotāju uzskatu
veidošanā par korupciju Tāpēc arī tika veikts šis pētījums, lai parādītu, kādu informāciju prese piedāvā
saviem lasītājiem, kāda ir šo ziņu “vērtība”.

Tika pievērsta uzmanība arī tam, vai prese ir sabiedriskās kārtības nodrošināšanas aparāta sastāvdaļa,
vai tikai faktu atspoguļotāja.

2. Pētījuma mērķis
Pētījuma mērķis ir sniegt pārskatu par publikācijām LR laikrakstos, kuras ir attiecināmas uz korupcijas
problēmu, veikt satura analīzi un novērtēt tā iespaidu uz lasītājiem.

Būtiskākais atlases kritērijs saistās ar jēdzienu “korupcija” gan tādā nozīmē, kā to definē Korupcijas
novēršanas likums, gan – kā to varētu saprast lasītājs.

3. Pētījuma metodika
Publikāciju analīze veikta latviešu valodā iznākošajos laikrakstos “Diena” un “Neatkarīgā Rīta Avīze”
un krievu valodā iznākošajā “Čas” un “Bizness & Baltija”. Izvēlētais laika periods: 1995. – 1999. gads.
Tā kā laikraksts “Čas” iznāk tikai pēdējos trīs gadus, analizēto numuru skaits attiecīgi ir mazāks.

Noteicošie kritēriji bija laikraksta iznākšanas biežums, lasītāju auditorija, tematiskā specifika un
rakstīšanas tradīcijas.

Veicot iepriekšēju laikrakstu vērtējumu, uzreiz bija jāatsakās no tādiem laikrakstiem kā “Rīgas Balss”,
jo tur raksti par korupciju parādās reti, un “Vakara Ziņas” – neobjektīvās attieksmes dēļ.

Laikrakstam “Diena” analizēts katra mēneša viens numurs, kurš iznāk 15. datumā (vai nākamajā aiz tā),
kopskaitā 60 laikraksta numuri. Laikrakstam “Neatkarīgā Rīta Avīze”, “Čas” un “Bizness & Baltija”
analizēts katra otrā mēneša viens numurs (15. datumā).

Analīzei atbilstošo rakstu skaits “Dienā” – kopskaitā 214 raksti – rādīja, ka paplašināt numuru skaitu
pārējos laikrakstos ir neiespējami milzīgā darba apjoma dēļ.

Laikrakstu īss raksturojums:

Metiens
“Diena” – 58,3 tūkstoši, 84,5 – piektdienās, 75,9 – sestdienās latviešu valodā,

“NRA” – 32,6 tūkstoši latviešu valodā,

“Čas” – 16.1 tūkstotiskrievu valodā,

“B & B” –   12     tūkstoši krievu valodā.
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Iznākšanas biežums
“Diena” – 6 reizes nedēļā un pielikumi,

“NRA” – 6   reizes nedēļā un pielikumi,

“Čas” – 7   reizes nedēļā,

“B & B”            –  6  reizes nedēļa.

Vidējais laikraksta apjoms
“Diena” –  14-20 lpp.

“NRA” –  12 lpp.

“Čas” –   10 lpp.

“B & B” –   6 lpp.

Lai rastos priekšstats par iedzīvotāju izpratni korupcijas termina sakarā, apskatījām iepriekš veikto
aptauju un pētījumu rezultātus.

Pasaules Bankas atbalstītajā pētījumā iedzīvotāju aptauja galvenokārt bija orientēta uz viena korupcijas
komponenta – kukuļošanas biežuma – noskaidrošanu. Tas pats sakāms par Starptautisko noziedzības
aptauju, kuru veica TM Kriminoloģisko pētījumu centrs. Te jau iepriekš tika pieņemts, ka iedzīvotāji
galvenokārt saskaras ar šo problēmu un tā viņu uztverē simbolizē korupciju. Tomēr, kā liecināja cits TM
Kriminoloģisko pētījumu centra veiktais pētījums par korupcijas izplatību Rīgā, kurš korupcijas dažādu
formu izplatību piedāvāja novērtēt salīdzinoši, tādējādi paplašinot koruptīvo darbību loku, lielākā daļa
iedzīvotāju lieliski saprot, ka korupcija nav tikai kukuļošana. Piemēram, kukuļošanu kā korupcijas
izpausmes formu atzina 78% respondentu, bet dienesta stāvokļa ļaunprātīgu izmantošanu – 63%
aptaujāto (uz šo jautājumu bija iespējamas vairākas atbildes).

Līdz ar to varam secināt, ka publikāciju analīzē vienāda uzmanība jāvelta visiem faktiem un problēmām,
kas saistās ar jebkuru korupcijas formu, jo lasītājs iespaidojas un veido savus priekšstatus, balstoties uz
vispusīgu pieeju.

Bija jārēķinās arī ar realitāti, ka daudzos rakstos tiek fiksēti fakti, darbības, kas nav definētas ne ar vienu
no korupcijas izpausmes formām, bet kuras var notikt vienīgi tad, ja reāli ir pastāvējusi koruptīva
situācija, kas nav ne pierādīta, ne definēta. Šādu rakstu vērtējumā bija jāpaļaujas tikai un vienīgi uz
ekspertu pieredzi un zināšanām.

Tieši šī problēma arī noteica to, ka analīzes veikšanai nevarēja izmantot “atslēgas vārdu” metodi un
interneta pakalpojumus, kas daudziem šķiet gandrīz vai panaceja periodikas analīzei. “Atslēgas vārdu”
metode ir ierobežojoša, jo pētniekam jau iepriekš jādefinē tas, ko viņš meklē, t.i., jāiekļauj sevi
Korupcijas novēršanas likuma (KNL) normās vai tuvu tam stāvošos jēdzienos.

Ja pētnieks vēlas analizē ietvert arī tos rakstus, kuros notikušais ir tikai aprakstīts, bet nav definēts
atbilstoši kāda likuma normai, vienīgais veids ir sistemātiska rakstu caurskatīšana, kas, protams, ir
nesalīdzināmi darbietilpīgāks process. Lasītāja priekšstatu par korupcijas izplatību veido visas
publikācijas: gan tās, kur šī parādība ir definēta kādā no tās izpausmes formām, gan tās, kas tikai norāda
uz dažādām nebūšanām, ļaujot lasītājam pašam lemt, kādos apstākļos tas varēja notikt.

Daži piemēri tikko teiktajam: 1995. gada 16. oktobra “Dienas” numurā no septiņiem rakstiem, kas
izraisa aizdomas, ka fakti varēja notikt tikai KNL normu pārkāpšanas dēļ, un kurus lasītājs uztvers kā
norādi uz iespējamo korupcijas klātbūtni, tikai viens raksts būtu atrodams, izmantojot “atslēgas vārdu”
metodi. 1996. gada 15. jūnija “Dienā” no pieciem rakstiem tikai divi būtu sameklējami šādā ceļā, 1999.
gada 15 februāra “Dienā” no 4 rakstiem – neviens.
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4. Laikraksta “Diena” analīze
Viena no lielākajām atšķirībām, kas noteica laikraksta “Diena” rakstu izvēli detalizētai analīzei, bija
publicēto rakstu daudzpusība. Lai arī dominēja tendence publikāciju vērst pret (vai par) kādu (kādām)
konkrētu personu, tomēr pietiekami daudz bija arī materiālu, kas aplūkoja korupcijas problēmu kopumā
un diskutēja par veidiem un iespējām to mazināt un novērst korupcijas negatīvo ietekmi uz valsts tālāko
attīstību. Arī tajās publikācijās, kas informēja par konkrētiem faktiem, vairākumā gadījumu tie bija
profesionāli attiecināti uz kādu konkrētu likuma normas pārkāpumu.

Kā ļoti pozitīva forma jāuzsver žurnālistu intervijas ar politiķiem un ekspertiem, to skaitā korupcijas
novēršanas jomā. Tas padziļina publikāciju saturu.

Kopsummā analīzē izvērtēti 214 raksti. To sadalījums pa gadiem: 1995. gadā – 35 publikācijas, 1996.
gadā – 38 publikācijas, 1997. – 48 publikācijas, 1998. – 35 publikācijas. 1999. gadā – 58 publikācijas.

Lai novērtētu publikācijas svarīgumu katrā laikraksta numurā, fiksēts nevis publikācijas garums jeb
teksta proporcionālā daļa no visa materiāla, bet gan atrašanās vieta, t.i., lappuse, kurā raksts publicēts (1.
tabula).

Kā redzams 1. tabulā, problēmas svarīgums visus šos piecus gadus ir saglabājies līdzīgā līmenī. Raksti
ievietoti pirmajās lappusēs un tikai pēdējos gados, pieaugot laikraksta lapu skaitam, arī publikācijas
nobīdītas tālāk. No izskatītajiem 60 laikraksta numuriem 52 jau pirmajā lappusē varam lasīt rakstu, kas
tā vai citādi attiecināms uz korupcijas problēmu. Tātad šim tematam tiek veltīta tiešām liela uzmanība.

1. tabula.  Publikācijas svarīgums (Diena)

Gads

Lappuses Nr. 1995 1996 1997 1998 1999

1 6 8 21 7 10
2 13 3 10 4 8
3 9 13 10 9 11
4 3 9 3 3 9
5 1 2 1 0 0
6 0 1 1 1 4
7 2 1 0 2 5
8 1 0 0 1 3
9 0 2 0 2 5
10 0 0 0 2 0
11 0 0 1 1 1
12 0 0 0 1 1
13 0 0 0 0 0
14 0 0 1 0 1
15 0 0 0 1 0

19 0 0 0 1 0

Publikācijā aprakstītā notikuma vieta
Lielākā daļa publikāciju stāsta par esošo situāciju valstī (2. tabula), savukārt gandrīz trešā daļa no tām
skar notikumus vai personas, kas darbojas Rīgas pilsētā. Nedaudz tiek rādīti notikumi citās Latvijas
pilsētās, bet gandrīz nekas netiek publicēts par lauku rajonu problēmām šajā ziņā.
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Pozitīvi jānovērtē fakts, ka pēdējā gadā pieaudzis publikāciju skaits par korupciju ārpus Baltijas valstu
reģiona. Mēs uzzinām, ka bez grēka nav ne Eiropas Komisija, ne Starptautiskā Olimpiskā komiteja. Tas
norāda uz žurnālistu izaugsmi un spēju parādīt un vērtēt problēmu pasaules mērogā. Šim faktam gan ir
arī negatīvā puse: lasītājs pārliecinās, cik plaša un dziļa ir korupcijas problēma visā Eiropā (un ne tikai),
uz kuru mēs tā tiecamies, un saprot, ka problēmas risinājums nenāks ne viegli, ne ātri. Tas var būt
cēlonis iedzīvotāju pesimismam par demokrātiskas un tiesiskas valsts izveides iespējamību.

2. tabula. Publikācijā aprakstītā notikuma vieta  (Diena)

Gads
1995 1996 1997 1998 1999

Latvija 25 29 44 29 45
                No tiem:

             Rīga
             Cita pilsēta

             Lauku rajons
             Vieta nav nosakāma

7
1
0
7

12
2
0
15

5
1
0

27

9
3
0
17

17
2
1

25

Igaunija, Lietuva 4 2 1 2 3

NVS 1 1 2 0 3

Pārējās valstis un starptautiskas organizācijas 2 2 1 2 6

Vispārīgs 3 4 0 2 1

Raksta satura vērtējums
Lai sagrupētu rakstus pēc to satura, bija jāizvēlas svarīgākā informācijas daļa katrā publikācijā, jo bieži
vien fakti tika atspoguļoti kopā ar problēmas cēloņiem vai sekām un tamlīdzīgi. Tādēļ 3. tabulā
parādītais sadalījums ir visai nosacīts.

Redzam, ka nospiedošā pārsvarā ir publikācijas par konkrētiem faktiem. Lielākā daļa ir nepārprotami
saistīta ar kādu korupcijas normu pārkāpumu (94 publikācijas, 43,9%), bet daudzu publikāciju fakti tikai
netieši norāda uz varbūtēju korupcijas likuma normu pārkāpumu (48 publikācijas, 29,4%). Analītiska
rakstura publikāciju ir krietni mazāk.

3. tabula. Raksta vispārīgs vērtējums  (Diena)

Gads
1995 1996 1997 1998 1999

Apskatīts fakts:

   - definējot KNL normu 14 23 18 16 23
   - bez norādes uz KNL normām 8 8 10 6 16

Piedāvāts situācijas risinājums 3 3 9 5 9

Atsedz cēloņus, mehānismu 4 1 3 2 0
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Priekšlikumi likumdošanai 1 0 2 1 2

Raksts vispārīgs 5 3 6 5 8

Būtiskākais secinājums: publikāciju satura sadalījums šajos gados faktiski nav mainījies, nedaudz
pieaudzis to publikāciju skaits, kas apskata konkrētus faktus (proporcionāli pret pārējo rakstu skaitu).

Likumdošanai kopumā pievērsušās 17 publikācijas, no kurām sešās izteikti konkrēti priekšlikumi tās
uzlabošanai.

Priekšlikumi un situācijas risinājuma varianti izteikti 29 publikācijās, mazāk ir publikāciju, kas atsedz
korupcijas cēloņus un tās rašanās mehānismu – tikai 10 publikācijās.

Publikācijās pieminēto personu loks
Lasot iedzīvotāju aptauju datu izvērtējumus, mēs galvenokārt iegūstam informāciju par korupciju
sadzīves līmenī – par dažāda veida kukuļiem, kas jādod, ikdienas jautājumus kārtojot. Analizējot
izvēlētos laikrakstus, iegūstam diametrāli pretēju ainu: rakstu “varoņi” lielākajā daļā gadījumu ir
deputāti vai augstas amatpersonas (4. tabula). Protams, ne jau visos gadījumos KNL normu pārkāpšana
ir pierādīta, dažreiz fakti tiek kvalificēti kā formāli KNL pārkāpumi. Tomēr daudzreiz ir fiksēti
bezkaislīgi fakti, kas ļauj secināt, ka darbība varēja notikt, tikai pārkāpjot KNL.

4. tabula. Publikācijās ietverto personu nodarbošanās sfēra  (Diena)

Gads
1995 1996 1997 1998 1999

Deputāti 6 6 10 4 4

Premjeri 4 1 1 1 0

Ekspremjeri 2 1 0 0 1

Ministri 2 3 5 2 2

Pārējie politiķi 2 1 1 3 0

Augsta līmeņa amatpersonas 1 3 7 5 6

Tiesu sistēmā strādājošie 2 3 0 2 3

Vidēja līmeņa ierēdņi 2 5 5 3 12

Policija (vidēja un augsta līmeņa) 1 1 1 4 3

Ceļu policija 0 0 0 0 1

Muitas darbinieki 0 1 3 1 3
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Izglītības sistēmā strādājošie 0 0 0 2 4

Medicīniskajā aprūpē strādājošie 0 1 0 0 0

Starptautisko organizāciju pārstāvji 0 0 0 1 5

Tirgū strādājošā policija un administrācija 1 1 1 0 0

Zema līmeņa ierēdņi 0 5 1 1 0

Citi 1 2 1 0 0

Interesanti, ka dažādi fakti par premjeriem presē parādās pēc tam, kad kāds no viņiem jau kļuvis par
ekspremjeru.

Dažāda līmeņa deputātu vārdi saistībā ar KNL iespējamiem vai apstiprinātiem pārkāpumiem minēti 28
reizes (13,1% no visiem rakstiem), premjeri pieminēti 7 rakstos, no kuriem divi raksti parāda premjera
pozitīvo rīcību, lai izvairītos no interešu konflikta, ekspremjeri izpelnījušies ievērību 4 rakstos, ministri
– 14 rakstos (6,5%), politiķi – 7 rakstos. Augstu amatpersonu rīcība, kas ir saistāma ar KNL normu
pārkāpšanu, atspoguļota 22 rakstos (10,3% no kopskaita), vidēja līmeņa amatpersonu un ierēdņu rīcība –
27 rakstos (12,6% no kopskaita). Zemākā līmeņa ierēdņi preses uzmanību īpaši nesaista, to rīcība
iztirzāta 7 rakstos.

Par aizdomām, ka tiesu sistēmas darbinieku rīcība varētu būt saistīta ar KNL normu pārkāpšanu, vai
rīcību, ko varētu uztvert kā korumpētu, varam lasīt 10 rakstos (4,7%), kas var būt nozīmīgs faktors
iedzīvotāju negatīvo uzskatu veidošanai par Latviju kā tiesisku valsti. Tādā pašā situācijā ir policija
(vidēja un augstāka līmeņa policisti) – 10 raksti, tirgū strādājošā policija pieminēta vienā rakstā.
Aptaujās tik bieži nosauktā Ceļu policija žurnālistu uzmanību saistībā ar korupciju piesaistījusi tikai
vienu reizi. Muitas darbinieki, kas iedzīvotāju aptaujās parasti atklājas ļoti negatīvi, avīzes uzmanību
saistījuši stipri mazāk – 7 rakstos ar negatīvu attieksmi un 1 rakstā par pozitīvu rīcību, kad muitnieks
atteicies no kukuļa.

Pārkāpumi izglītības sistēmā, kas būtu saistāmi ar korumpētu rīcību, atspoguļoti 6 rakstos, puse no tiem
saistīta ar centralizētā eksāmena biļešu satura izpaušanu pirms eksāmena.

Medicīnas aprūpes darbinieki korupcijas sakarā avīzes slejās atspoguļoti tikai vienā rakstā.

4. tabulas datu analīzes rezultāti parāda, ka laikraksts nespēj lasītājus nodrošināt ar objektīvu un
visaptverošu informāciju, jo tā galvenās kļūdas ir augstāko amatpersonu (piemēram, deputātu) esošo un
iespējamo likumpārkāpumu izcelšana un “sīko” gadījumu ignorēšana.

Korupcijas sastāva atspoguļojums
Lai arī daudzās publikācijās aprakstītais fakts profesionāli kvalificēts kā esošais vai iespējamais KNL
konkrētas normas pārkāpums, tomēr lielā daļā publikāciju pieminētie notikumi tikai netieši norāda uz
kādu noteikta līmeņa normas pārkāpumu. Publikācijas, kur korupcija minēta vai analizēta kā sociāla
problēma, vai arī risināti ar KNL saistīti jautājumi, no šāda viedokļa vispār nevar tikt vērtētas. Ņemot
vērā šos objektīvos ierobežojumus, publikāciju saturs izvērtēts atbilstoši ekspertu subjektīvajai
attieksmei (5.tabula).

5. tab. Publikācijās atspoguļotais korupcijas sastāvs  (Diena)

Gads
1995 1996 1997 1998 1999
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Kukuļošana 9 6 8 9 9

Dienesta stāvokļa ļaunprātīga izmantošana 4 5 3 3 4

Dienesta pilnvaru pārsniegšana 0 2 2 1 2

Noteikto ierobežojumu pārkāpšana 0 1 1 0 1

Interešu konflikts 4 7 8 5 8

Nav iesniegtas amatpersonu deklarācijas 0 0 0 0 2

Sastāvu nevar noteikt 12 13 17 8 19

Korupcija kā problēma un tās risināšanas ceļi 5 2 4 7 11

Korupcijas novēršanas likums 1 2 5 2 2

Kaut arī kukuļošana publikācijās tiek fiksēta vairāk – 41 gadījumā (19,2%), tomēr kopsummā par
pārējiem KNL normu pārkāpumiem stāstīts biežāk – 63 publikācijās (29,4%). Tieši šajā aspektā
jāuzsver laikraksta progresīvā pieeja problēmas atspoguļojumam, jo daudz vieglāk ir iegūt materiālu par
kārtējo sīko kukuļošanas gadījumu, daudz grūtāk – “izrakt” gadījumus, kas saistīti ar interešu konflikta
situāciju vai dienesta pilnvaru pārsniegšanu u.c. Publikācijām, kurās pārkāpumi profesionāli kvalificēti,
ir liela izglītojoša nozīme iedzīvotāju apziņas veidošanā.

Aplūkojot rakstu tematiku retrospektīvi, jāsecina, ka nekādas ievērojamas izmaiņas pēdējo piecu gadu
laikā nav notikušas. Šķiet, ka vispār nekas nav mainījies.

Kā piemērus varētu minēt “mūžīgos” tematus: cīņa par privatizējamajiem objektiem, Latvijas valsts
naudas nobēdzināšana ārzemēs visdažādākajos veidos, Privatizācijas aģentūra un tās darbinieki, kurus
mēģina ietekmēt, un, protams, mūsu politiķi.

Regulāri bažas izraisa mūsu tiesu sistēma, jo tiek publicēti raksti par aizdomīgu drošības līdzekļu maiņu
vai citām nebūšanām (1995. – 25.03., 15.09., 1996. – 15.04., 15.10., 1997. – 15.11., 1998. – 16.11.,
1999. – 15.06.).

Visus šos gadus ir rakstīts par policijas darba nepilnībām saistībā ar korupciju, uzmanību pievēršot
vidēja un augstāka līmeņa personām.

Deputātu sēšanās pie stūres alkohola reibumā vai citāda satiksmes noteikumu pārkāpšana, izmantojot
savu stāvokli, arī pieder pie “labā toņa”, jo viņi lielākoties izkļūst sveikā bez sodiem. Regulāri parādās
publikācijas par deputātu KNL noteikto amatu ierobežojumu normu pārkāpumiem.

Secinājumi
1. No izvēlētajiem laikrakstiem visplašāk korupcijas problēmai un ar to saistīto faktu

atspoguļojumam pievēršas laikraksts “Diena”, tāpēc secinājumi izdarīti, balstoties galvenokārt uz šinī
laikrakstā publicēto materiālu.

2. Pēdējo piecu gadu laikā būtiskas izmaiņas laikraksta “Diena” publikāciju saturā vai tematikā
nav notikušas. Informācijas pasniegšanas veids ir visai nemainīgs.

3. No KNL nepilnībām, par kurām rakstīja jau pēc tā pieņemšanas, ir novērstas tikai dažas.
Izteiktie priekšlikumi likumdošanas uzlabošanai gaida gadiem ilgi, lai tos realizētu praksē. Kopš KNL
stāšanās spēkā tiek rakstīts par tā nepietiekamu realizēšanu praksē.



10

4. Pēdējos gados pieaug to publikāciju skaits, kas informē par korupcijas izplatību citās valstīs
un starptautiskās organizācijās. Arvien vairāk tiek uzsvērts, ka korupcija ir nopietns šķērslis valsts
ekonomiskajai attīstībai un virzībai uz ES.

5. Bagātais informatīvais materiāls par faktiem, kas norāda uz korupciju vai arī tikai rada
aizdomas par saistību ar korupciju valsts pārvaldes augstākajā un vidējā līmenī, lasītāju ietekmē
divējādi:

Pirmkārt, pozitīvi, jo korupcijai tiek pievērsta lasītāju uzmanība un tā tiek atzīta par aktuālu
problēma. Lasītājs tiek informēts par esošo stāvokli, tiek analizēti parādības cēloņi un meklētas
risinājuma iespējas. Tādējādi tiek celts lasītāja tiesiskās apziņas līmenis. Šajā aspektā laikraksts pilda
sabiedriskās kārtības nodrošināšanas aparāta funkcijas. Faktu pārpilnība palielina atklātumu un aktivē
pretdarbību.

Otrkārt, negatīvi, jo informācijas intensitāte var ietekmēt jaunu korupcijas gadījumu rašanos gan
zemākā līmeņa ierēdņu un izpildītāju vidū, balstoties uz atziņu: “Ja jau vadība to “atļaujas” , tad kādēļ
gan to nedarīt man?”, gan iedzīvotāju vidū: “Ja jau tā, tad arī es bez kukuļa vai citas izpalīdzēšanas neko
nepanākšu, savas lietas kārtojot.” Faktu pārpilnība palielina negatīvismu un pesimismu sabiedriskajā
domā un rada pārliecību, ka korupcija ir neatņemama dzīves sastāvdaļa. Līdz ar to rodas bailes, kas var
būt tikpat liela problēma kā pats likumpārkāpums vai noziedzīgs nodarījums. Bailes ietekmējušas arī
iedzīvotāju atbildes uz aptaujās uzdotajiem jautājumiem.



11

Laikraksts  DIENA

1999

Datums Lpp. Raksta nosaukums Autors Apskatāmais jautājums

15.01.99 1 Sponsorus satraucis olimpiskais
skandāls

SOK. Iespējamā kukuļņemšana

15.01.99 1 Slēpj informāciju par policijas  auto
iegādi

Dz.
Āboliņa

RPPP. Netieši – dienesta stāvokļa
ļaunprātīga izmantošana

15.01.99 3 Lūdz VID pārbaudīt Riekstiņa rīcību Faktu pārbaude – vai nav pārkāptas KNL
normas

15.01.99 4 Uzdod izmeklēt spirta kravas likteni Fakti muitā. Netieša norāde uz KNL
pārkāpumiem

15.01.99 9 Eiropas Komisiju neatstādina K.Plamše Fakti par ekspertu grupas izveidošanu
korupcijas novēršanai. Iztirzāta arī
problēma

15.02.99 3 Viesnīca “Rīga” – pašvaldības un
valsts interešu krustpunktā

D.Plato Fakti par VNĪA aktivitātēm netieši norāda
uz amatpersonu personīgo ieinteresētību

15.02.99 3 Triju miljonu izmeklēšanas komisija
izmaksājusi 3 tūkstošus

B.Melnace Norāde par augstu amatpersonu varbūtējo
saistību ar Latvenergo lietu

15.02.99 6 Pēc konflikta ar Ceļu policiju aiztur
autovadītāju

E.Galzons Fakti par mēģinājumu pārkāpt KNL

15.02.99 7 Malumedību lietu izmeklēs papildus N.Driķe Fakti, kas norāda uz KNL normu
pārkāpumu

15.03.99 1 Nomnieku VNĪA esot mainījusi
likumīgi

I.Lase Atspēko, ka fakti VNĪA norāda uz KNL
iespējamo pārkāpšanu

15.03.99 4 Kavējas azartspēļu legalizācija
Lietuvā

Fakti netieši norāda uz KNL pārkāpumiem

15.03.99 6 Publicēts ziņojums par nelikumībām
Eiropas Komisijā

Par iekšlietām un cīņu pret korupciju
atbildīga komisāre noraida kolektīvu EK
atbildību par korupcijas faktiem EK

15.04.99 1 Augstas amatpersonas ignorē
satiksmes noteikumus

A.Sproģis,
S.Kočāne

Fakti norāda uz KNL normu pārkāpšanu

15.04.99 2 Atdzimstošais Fenikss, vārdā
nomenklatūra

A.Rodins Fakti norāda uz iespējamu KNL pārkāpšanu

15.04.99 3 Kavējas priekšlikumi korupcijas
novēršanas uzlabošanai

I.Lase Grupa izveidota, bet nedarbojas.

15.04.99 7 Interešu konflikts Igaunijas valdībā S.Upleja Fakti par korupciju

15.05.99 2 13.maija idiotisms vidusskolās Fakti tieši norāda uz KNL pārkāpumu
15.05.99 3 Satversmes tiesa neizbeidz VNĪA

lietu
Fakti netieši norāda uz KNL pārkāpumu
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15.05.99 3 Eksperti negatīvi vērtē valsts
kontroliera padomnieces rosību

E.Prokopo
va

Potenciāls interešu konflikts

15.05.99 4 Centralizētā eksāmena jautājumi
izplatīti pirms eksāmena

G.Nagle Fakti tieši norāda uz KNL pārkāpumiem

15.05.99 4 Prasa Ls 75 sodu Grīgam Fakti norāda uz KNL pārkāpumiem
15.05.99 9 Aizmirst iesniegt deklarācijas Dz.

Āboliņa
Fakti norāda uz KNL pārkāpumiem

15.05.99 9 Policistu soda par kukuļņemšanu Fakti par soda piespriešanu

15.06.99 1 Premjera padomnieks slēpj
informāciju par valsts pasūtījumu

I.Skrastiņa Fakti par iespējamo interešu konfliktu

15.06.99 2 Visam pamatā ir sekmīga
tautsaimniecība

A.Rodins Intervija ar ekonomistu A.Kalniņu:
korupcija kā attīstību bremzējošs faktors

15.06.99 3 Paula skandalozais dzīvoklis
reģistrēts uz meitas vārda

D.Plato Fakti par iespējamu KNL pārkāpšanu

15.06.99 4 Lembergs pārkāpis likumu, būdams
uzņēmumu padomē

E.Prokopo
va

Fakti par KNL normu pārkāpšanu

15.06.99 4 VID izvērtēs un nodos
Ģenerālprokuratūrai…

I.Lase Fakti par iespējamo KNL normu pārkāpšanu
tiesu sistēmā

15.06.99 4 Negodīgos skolotājus brīdinās par
atlaišanu no darba

G.Nagle Fakti norāda uz KNL normu pārkāpšanu

15.06.99 9 Kultūras pārvalde nepareizi maksā
algas un nerīko konkursus

D.Plato Fakti netieši liecina par iespējamu korupciju

15.06.99 11 Kāpēc vienmēr vaino skolotājus? I.Veiciša Izteikumi par iespējamu korupciju
augstskolās

15.06.99 12 Īsziņas Fakti par korupciju SOK

15.07.99 1 Valdības ieceres saistītas ar smagām
reformām

Programmas analīze
Iekšlietu prioritāte – korupcijas apkarošana

15.07.99 2 Viss ir plāns, visur plīst Fakti norāda uz KNL iespējamo pārkāpšanu
15.07.99 3 Jāizvēlas: valsts intereses vai savs

uzņēmums
I.Lase,
K.Plamše

Problēmraksts. Ārzemju pieredze interešu
konflikta novēršanā.

15.07.99 3 Prokuratūra: Zorgevics par māju esot
pārmaksājis

I.Lase Fakti netieši norāda uz KNL pārkāpumu

15.07.99 3 Andersons izvairās no prokuratūras Fakti netieši norāda uz KNL pārkāpumu
15.07.99 4 Spirta kontrabandistu stiprie taustekļi E.Galzons Fakti norāda uz KNL pārkāpumiem
15.07.99 8 Pašvaldības policija atzīstas dienesta

pienākumu nepildīšanā
Dz.
Āboliņa

Fakti norāda uz KNL pārkāpumiem

16.08.99 1 Prognozē ekonomisko grupējumu
cīņas saasināšanos

A.Brauna Fakti par korupciju valdībā

16.08.99 2 Kā maizi ēdīsim, tā dziesmu
dziedāsim

Dz.Rasnač
s

Partiju finansējums kā preventīvs pasākums
korupcijas mazināšanai

15.09.99 1 Pirms balsojuma par EK Prodi
apsūdzēts korupcijā

Fakti par EK

15.09.99 1 Aizdomas par afēru Fakti netieši norāda uz KNL pārkāpumu
15.09.99 5 Igaunijā izmeklē naudas atmazgāšanu Fakti netieši norāda uz KNL pārkāpumu
15.09.99 8 Miljons dolāru pārskaitīti fiktīvai Fakti tieši norāda uz KNL pārkāpumu
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firmai
15.09.99 8 ASV cīnās ar korupciju Krievijā Informatīvs par palīdzības sniegšanu
15.09.99 8 Nerimst baumas par Jeļcina

atkāpšanos
Cēlonis – aizdomas par KNL pārkāpumiem

15.10.99 1 Atlaiž no amata valsts sekretāru E.Prokopo
va

Fakti par KNL normu pārkāpumu

15.10.99 2 Eiropa godīgā ātrumā A.Ozoliņš Korupcija traucē integrēties Eiropā
15.10.99 3 Darba ceļā uz ES vēl daudz K.Plamše,

A.Brauna,
O.Zebris

Likumdošana netiek realizēta praksē

15.10.99 4 Birkavs: jācīnās ar korupciju
pašvaldībās

Priekšlikumi korupcijas mazināšanai

15.10.99 4 Turpina pārbaudīt Zorgevica
ienākumus

Fakti netieši norāda uz iespējamiem KNL
pārkāpumiem

15.10.99 6 Noliedz interešu konfliktu lidostas
konkursā

A.Sproģis Fakti par iespējamiem KNL pārkāpumiem

15.10.99 7 Igauņi mierīgi par EK kritiku S.Upleja Iesaka vairāk pievērsties korupcijas
apkarošanai

15.11.99 6 Kriminālvēstis Fakti tieši norāda uz KNL pārkāpumu
15.11.99 14 Bezcerīgs, taču ne nopietns Problēmraksts par citu tēmu, kurā min

kukuli kā mūsu reālās dzīves sastāvdaļu

15.12.99 1 Izmeklēšanas komisija ierosinās
ģenerālprokurora atlaišanu

I.Egle Likumdošana nosaka, ka to var izdarīt arī
tad, ja pārkāpti KNL noteiktie ierobežojumi

15.12.99 2 Likumi Latvijā – maldinoša izkārtne M.Svilāns Problēmraksts
15.12.99 3 Ekspremjers izmanto Kālija Parka

jahtu
J.Trops Fakti norāda uz iespējamu KNL pārkāpumu

15.12.99 7 Igaunijas narkokurjeri cietumos
ārzemēs

S.Upleja Netieši, firmu vadītāji

15.12.99 7 Prodi sūdzēs tiesā presi K.Plamše Fakti par korupciju Eiropas Komisijā
15.12.99 9 Cigaretes deklarē kā autiņbiksītes E.Galzons Fakti par kukuļošanas mēģinājumu muitā
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1998

15.01.98 2 Naglis privatizācijas zārkā S.Točs Problēmraksts par privatizāciju
15.01.98 6 Ministrs sev izmaksā 5000 USD Fakti. Dienesta ētikas pārkāpums

16.02.98 1 Šķēles vannas istabas iekārtu
apmaksāja Tetra Pak

Fakti par iespējamo korumpētību

16.02.98 1 ES naudu grib izmantot īpašuma
sākumdeklarēšanas projektam

I.Lase 64 miljoni latu ES naudas piešķirti
korupcijas novēršanai 1998.-1999.g. Latvijā

16.02.98 1 Kritizē Latvijas tiesu varu I.Lase Latvijas vide ir koruptīva – problēma
16.02.98 2 Kur pazudusi sirdsapziņa? Pārdomas par policista korumpēto rīcību
16.02.98 3 Prezidents  neesot iespaidots Fakti, kas radīja aizdomas

16.03.98 3 Prokuratūra pārbaudīs LDz dāvanas
likumību

D.Arāja Fakti norāda uz potenciālo KNL pārkāpumu

16.03.98 4 Policista kukuļņēmēja lieta nosūtīta
uz tiesu

E.Galzons Fakti norāda uz KNL pārkāpumu

16.03.98 10 Monopola regulatoram “jāmīkstina”
pretrunas

M.Bērziņš Problēmraksts. Elektroapgāde. Kā novērst
interešu konflikta situācijas

16.03.98 19 Savas vienīgās patiesības slazdā P.Putniņš Problēmraksts par Saeimu. KNL un deputāti

15.05.98 1 Vēlas panākt Skrastiņa atbrīvošanu Problēmraksts. Netieši
15.05.98 3 Stendzenieka brīvlaišanas cena Problēmraksts. Netieši
15.05.98 4 Aicina neatslābt, izmeklējot

ekonomiskos noziegumus
E.Galzons Problēmraksts.

15.05.98 9 Latvenergo darbinieku aiztur par
kukuļņemšanu

E.Galzons Fakti par amatpersonas KNL pārkāpumiem

15.05.98 9 Rēzeknē konfiscē kontrabandas spirtu M.Grīnber
ga

Fakti par potenciālu KNL pārkāpumu

15.06.98 3 MK dienesta auto esot pārāk dārgi
aprīkojumi

I.Egle Fakti norāda uz iespējamu KNL pārkāpumu

15.06.98 3 Aiztur par līdzdalību kontrabandā Fakti muitā

15.07.98 7 Lietuvā bez vēsts pazuduši 1152
cilvēki

A.Radzevi
čute

Fakti par potenciālu KNL pārkāpumu

15.07.98 8 Soda ar nāvi vairāk kā 50
amatpersonas

Fakti par Ziemeļkoreju

15.08.98 3 Nikns uz Tautas partiju: Fakti norāda uz iespējamu KNL pārkāpumu
15.08.98 4 Policija amatpersonai ļauj turpināt

darbu
E.Galzons Fakti par iespējamu KNL pārkāpumu, kuru

neapstiprināja
15.08.98 7 Šķēle apceļo Latgali un cer uz  tās

augšupeju
I.Egle Izteiktas aizdomas par korupciju augstskolu

budžeta grupās
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15.09.98 11 Valsts vara un ekonomika. Partiju
atbildes.

Problēmraksts par likumu pildīšanu, arī
KNL īstenošanu

15.10.98 1 Lielas prēmijas Eihmaņa dzīvokļa
lietu kārtotājam

G.Nagle,
E.Galzons

Fakti norāda uz KNL pārkāpumiem

15.10.98 1 Dzīvokļa lietā gaida izmeklēšanas
rezultātus

G.Nagle Fakti norāda uz KNL pārkāpumiem

15.10.98 1 Panteļejavs pirms vēlēšanām
pansionātā dāvā “troļļu” naudu

Fakti norāda uz iespējamo KNL pārkāpumu

15.10.98 3 Savtīguma  dēļ “atmet” likumu B.Melnace
I.Egle

Fakti par valdības iespējamu KNL
pārkāpumu

15.10.98 4 Ierosina krimināllietu par tiesneses
apvainošanu

I.Lase Fakti par kukuļņemšanā apsūdzētu
medicīnas darbinieku

16.11.98 1 EK aizrāda uz nepilnībām tiesu varas
sistēmā

Problēmraksts. Korupcija-nopietnākā
problēma

16.11.98 2 Pēcsvētku draza Problēmraksts par valdības politiku un
darbu

16.11.98 12 Valmieras jaunais mērs grib
nodrošināt izpildvaras darbības
pārskatāmību

Problēmraksts. Korupcijas cēloņu novēršana

15.12.98 2 Ko darīt ar politiskām caurbirām? O.Zanders Interešu konflikti bija arī 30.gadu Latvijā
15.12.98 3 Uz ērtiem dzīvokļiem no šauriem

mitekļiem
D.Plato Fakti par iespējamu KNL pārkāpumu VNĪA

15.12.98 10 Atliek kukuļņemšanā apsūdzētā
policista lietas izskatīšanu

N.Driģe Fakti par KNL pārkāpumu

15.12.98 15 Samarančs sola izmeklēšanu Fakti par kukuļņemšanu SOK
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1997

Datums Lpp. Raksta nosaukums Autors Apskatāmais jautājums

15.01.97 1 Ministra kandidāta morālo seju atstāj
“Saimnieka” ziņā

N.Ločmele Problēmraksts

15.01.97 1 Neizpauž KNL pārkāpējus D.Arāja Fakti. Problēmraksts
15.01.97 2 Grūti balsot par Meļņiku S.Točs Problēmraksts

15.02.97 1 Izmeklēs Ventspils muitnieku rīcību B.Melnace Fakti par korupciju

15.02.97 1 Grīnblata vasarnīca esot bijusi grausts I.Egle Fakti par iespējamu korupciju

15.02.97 14 Ietekmīgais Šķēles draugs J.Domburs Problēmraksts

15.03.97 1 Partijas nevar vienoties par Rīgas
mēru

N.Ločmele Problēmraksts

15.03.97 1 Ģenerālprokuratūrā savākti
pierādījumi par V.Krisberga
krāpšanos

Fakti netieši norāda uz KNL pārkāpumiem

15.03.97 3 Offshora firmas priekšgalā
pensionārs

A.Smoļens
ka

Fakti netieši norāda uz KNL pārkāpumiem

15.03.97 11 Ziedu audzētāji cīnās par vietu
Centrāltirgū

Dz.
Āboliņa

Fakti norāda uz iespējamiem KNL
pārkāpumiem

15.03.97 11 Atklāti pārkāpumi SIA Rīgas nami Dz.
Āboliņa

Fakti norāda uz potenciāliem KNL
pārkāpumiem

17.04.97 2 Domnieku asfaltafēra S.Točs Fakti par iespējamu korupciju
17.04.97 2 Latviešu uzņēmēji par atklātību

privatizācijas procesā
Fakti par iespējamu korupciju

17.04.97 1 Lielāko daļu PHARE naudas tērē
konsultantiem

A.Rožukal
ne

Korupcijas novēršanas iespējas

15.05.97 1 Armijai pirkti pārāk dārgi kartupeļi M.Grīnber
ga

Fakti norāda uz KNL pārkāpumiem

15.05.97 2 Nauda allaž pazūd konfidenciāli S.Točs Fakti norāda uz KNL pārkāpumiem valsts
pasūtījuma lietā

15.05.97 3 Ministra šoferis pārkāpj satiksmes
noteikumus

E.Galzons Fakti norāda uz KNL pārkāpumu

15.05.97 4 Lietuvā izmeklē lielāko kontrabandas
lietu

A.Radzevi
čūte

Fakti norāda uz KNL pārkāpumu

16.06.97 1 Haritonovi neatdod pases A.Siliņa Fakti par korupciju
16.06.97 1 Saeimas komisija izvērtēs deputātu

paskaidrojumus
I.Egle Fakti par korupciju
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16.06.97 1 Birkavs: valdības krīze var sarežģīt
ceļu uz ES

A.Smoļens
ka

Problēmraksts – korupcijas ietekme uz
Latvijas attīstību

16.06.97 1 Deputāti grib lielākas algas un
pensijas

I.Egle Korupcijas mazināšanas ceļi

16.06.97 2 Nav ūdens, nav arī mēness G.Godiņš Problēmraksts par morāli un ētiku
16.06.97 2 Esam sagaidījuši – stingrā roka ir klāt A.Ūbelis Problēmraksts par morāli un ētiku
16.06.97 3 Vaksts pasūtījumu pārraudzīs… Profilakses pasākumi
16.06.97 5 Netanjahu netiks izvirzīta apsūdzība Fakti par iespējamo korupciju

16.07.97 1 Haritonovi neatdod pases Fakti norāda uz potenciālu KNL pārkāpumu
16.07.97 1 Saeimas komisija izvērtēs  deputātu

paskaidrojumus
I.Egle Fakti. Problēmraksts

16.07.97 2 Nav ūdens, nav arī mēness G.Godiņš Problēmraksts, kas skar arī korupciju

15.08.97 1 Pirmo 7 deputātu lietās nopietnus
pārkāpumus nekonstatē

I.Egle Fakti par korupciju

15.08.97 1 Čepānis atsakās komentēt
prokuratūras atzinumu

I.Egle Fakti par korupciju

15.08.97 1 Policijas priekšnieks pārkāpj KNL I.egle Fakti par korupciju
15.08.97 2 Politiskā pārraudzība netraucē S.Točs Pārdomas par politisko korupciju
15.08.97 2 Ar Latvenergo var lauzt kaklu Intervija Problēmraksts par korupciju
15.08.97 3 Atklāj nelegālu mašīnu izvešanas

kanālu
I.Svirko Fakti par iespējamu korupciju

15.08.97 3 Izrāda neapmierinātību ar Repšes
rīcību pazudušo miljonu lietā

A.Rožkaln
e

Norāde uz iespējamu korupciju

15.08.97 3 Ar Krištopanu kā ar karstu kartupeli Norāde uz korupciju

15.09.97 1 1025 krimināllietas par
ekonomiskiem noziegumiem

E.Galzons Fakti

15.09.97 2 Jezga ap G-24 kredītiem: kā tie
patiesībā tika dalīti

U.Vītoliņš Problēmraksts. Netieši

15.09.97 3 Lieli pārkāpumi AM pakļautajā
akciju sabiedrībā

Fakti norāda uz KNL pārkāpumu

15.10.97 1 Lūgs apturēt Latvenergo vadītāju
darbību

A.Rožkaln
s

Fakti par korupciju

15.10.97 2 LDz šefs uzcēlis lielu savrupmāju D.Plato Fakti par iespējamu korupciju
15.10.97 3 Īpašuma deklarācijas – brīvprātīgi vai

obligāti?
B.Melnace Pasākumi korupcijas profilaksei

15.10.97 4 Uzslava ekonomikai, brīdinājums par
sociālo attīstību

V.Zaļkalns Problēmraksts

15.11.97 1 Tiesneši aicina izvērtēt premjera un
ministra rīcību

Problēmraksts, kas skar arī korupciju

15.11.97 2 Atklāta vēstule A.Panteļejevam Problēmraksts, kas skar korupcijas cēloņu
novēršanu. Netieši

15.11.97 3 Premjeram būs plāns tiesu varas Problēmraksts, kas skar arī KNL izpildi
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uzlabošanai
15.11.97 4 Premjers dod 2 nedēļas laika VID

vadītājam
B.Melnace Fakti norāda uz potenciālu KNL pārkāpumu

15.11.97 6 Pirmie kompromatu kara upuri
Krievijā

P.Širovs Fakti norāda uz amatpersonu korumpētību

15.12.97 1 Cīņā pret korupciju trūkst politiskās
gribas

N.Ločmele KNL

15.12.97 3 Daļēji atklāta kontrabandas afēra I.Lase Fakti par korupciju

1996

Datums Lpp. Raksta nosaukums Autors Apskatāmais jautājums

15.01.96 3 Volodko aizturēšana esot nelikumīga Fakti norāda uz potenciālu KNL pārkāpumu
15.01.96 4 Skandāli apdraud Klintonu ģimenes

reputāciju
Fakti norāda uz potenciālu KNL pārkāpumu

15.02.96 1 Izskatīs VĪF amatpersonas atbilstību
amatam

B.Melnace Fakti

15.02.96 2 Brīvība 6 mēnešu garumā KNL nestāšanās spēkā
15.02.96 3 Ministru apsūdz interešu konfliktā M.Ķibilds Fakti neapstiprinās
15.02.96 3 Līgumus izvērtēs vēlreiz Dz.Āboliņ

a
Fakti par korupciju

15.03.96 3 Vai ārzemju darbaspēks izkonkurēs
vietējo?

A.Miķelso
ne

Fakti norāda uz potenciālu KNL pārkāpumu

15.03.96 3 FNC kredītu pārskaitījis uz Finhold,
apgalvo liecinieks

E.Galzons Fakti norāda uz potenciālu KNL pārkāpumu

15.03.96 4 Noliedz vainu “Latavio” bankrotā Ē.Matulis Fakti norāda uz potenciālu KNL pārkāpumu

15.04.96 3 Prokurors maina drošības līdzekli… Fakts
15.04.96 4 Krievijas rubļi Igaunijas politikā E.Butrims Aizdomas

15.05.96 1 Vāciešiem lūdz palīdzību
Stendzenieka lietā

Fakti norāda uz potenciālu KNL pārkāpumu

15.05.96 1 Premjeram pārmet interešu konfliktu G.Ozoliņa Fakti norāda uz potenciālu KNL pārkāpumu
15.05.96 2 A.Kreituss kā sabiedriska

organizācija
A.Dimants Fakti norāda uz potenciālu KNL pārkāpumu

15.05.96 3 Rekets, kontrabanda, bērnu
tirdzniecība

A.Siliņa Problēmraksts

15.05.96 4 Tranzītam caur Latviju jādubultojas S.Točs Problēmraksts, kas skar korupcijas tēmu
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15.05.96 5 Bijušo Lietuvas premjeru apsūdz
korupcijā

A.Radzevi
čute

Fakti norāda uz potenciālu KNL pārkāpumu

15.06.96 3 Kostanda “atmasko” Gorbunovu N.Ločmele Aizdomas par interešu konfliktu
15.06.96 3 Prokurors pieprasa cietumsodu… Fakti par korupciju
15.06.96 3 Zīgerists brīdina deputātus N.Ločmele Norāde uz deputātu korumpētību
15.06.96 3 Apšauba kontroles objektivitāti N.Ločmele Fakti par korupciju
15.06.96 4 Brīvais tirgus veicināšot cenu

izlīdzināšanos Baltijas valstīs
S,Točs Problēma un fakti

15.06.96 4 Negodīgā konkurence ietekmējot
reģistrēto zāļu tirgu

A.Miķelso
ne

Aizdomas uz korupciju

15.06.96 6 Namu pārvalde maina latus pret
dolāriem

Dz.Āboliņ
a

Fakti

15.07.96 Nav tēmai atbilstošu rakstu

15.08.96 1 Izvēlas pārstāvjus uzņēmumu
padomēm

KNL piemērošanas sekas

15.08.96 2 Saeima uzbrauc debesīs A.Dimants Fakts par iespējamu korupciju
15.08.96 3 Meteorologu vadība pārsniegusi

pilnvaras
E.Galzons Fakts par korupciju

16.09.96 1 Par nodokļu nemaksāšanu šogad
ierosinātas 106 krimināllietas

Fakti norāda uz potenciālu KNL pārkāpumu

15.10.96 1 Kreituss nepalīdzēja firmai – DPS
viņu gāza

B.Melnace Fakti

15.10.96 3 Tiesnešus satrauc publikācijas presē Prese vaino tiesnešus korupcijā
15.10.96 4 Interešu konflikts Austrālijas valdībā Noliedz izvirzītos faktus
15.10.96 4 Atstādināts pedofilu lietas

izmeklētājs
Fakti

15.11.96 1 Cīnīsies pret “netīro” naudu A.Smoļens
ka

Problēmraksts, kas skar arī korupcijas
cēloņu novēršanu

15.11.96 1 LNNK maksā niecīgu īri D.Plato Fakti norāda uz potenciālu KNL pārkāpumu
15.11.96 5 Notiesātais advokāts pārāk daudz

zināja
P.Širovs Sanktpēterburga. Fakti

15.11.96 7 Ārstu notiesā par kukuļņemšanu A.Siliņa Fakti par KNL pārkāpumu
15.11.96 9 Talantīgais naftas kontrabandists E.Galzons Fakti par KNL pārkāpumu

16.12.96 1 Sevi piesaka jauni konservatīvie N.Ločmele Korupcijas apkarošana kā uzdevums
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1995

Datums Lpp. Raksta nosaukums Autors Apskatāmais jautājums

16.01.95 2 Zemes pārdošanas likumu līkumi I.Čepāne Fakti norāda uz potenciālu korupciju
16.01.95 3 Amerikā iedzīvojas no Latvijas valsts

naudas
I.Ezernieks Fakti norāda uz potenciālu korupciju

16.01.95 7 Īsa pamācība privatizācijā A.Vaiders Fakti norāda uz potenciālu korupciju un tās
sekām

15.02.95 2 Privatizācijas aģentūras krēsli ir ļoti
izturīgi

G.Rozenbe
rgs

Intervija ar J.Nagli: Fakti par iespējamu
KNL pārkāpumu

15.03.95 1 Vīgantu atbrīvo no cietuma V.Francs Fakti norāda uz KNL pārkāpumu
15.03.95 1 “Dienas bizness” un ekspremjers

Godmanis izbeidz tiesāšanos
A.Bērziņa Fakti norāda uz potenciālu korupciju

15.03.95 1 Bārdiņam par dzeršanu, iespējams,
atņems autovadītāja tiesības

V.Franks Fakti norāda uz korupciju

15.03.95 3 Reketieri izjauc biznesu,
nepaklausīgos padzen no Latvijas

I.Ezernieks Fakti norāda uz potenciālu korupciju

15.03.95 8 Igaunijā tiesā bijušo premjeru I.Tome Fakti norāda uz korupciju

17.04.95 2 Bezdarbība bēgļu problēmu
neatrisinās

B.Zeltkaln
e

Kukuļošana starptautiskā līmenī

17.04.95 3 Uz Zemkopības ministriju nāk tiesu
izpildītāji

A.Liepiņa Fakti norāda uz iespējamu KNL pārkāpumu

15.05.95 3 Kas kopīgs Lučanskim, Kaulam un
“Mein Kampf”

M.Ķibilds Faktu apraksts

15.05.95 3 Četros mēnešos Latvijā reģistrēti …. Fakti par noziedzību
15.05.95 7 Latvijas Bankas padomnieks izraisa

konfrontāciju
A.Smoļens
ka

Problēmraksts. Korupcija kā investīciju
ienākšanu traucējošs faktors

15.06.95 2 Ko drīkst un ko nedrīkst politiķis un
ierēdnis

Kā izvairīties no interešu konflikta

15.06.95 3 Latintrādes bankas prezidentu… Fakti par KNL pārkāpšanu

15.07.95 2 Finansu krīze Latvijas uzņēmēju
vērtējumā.

S.Ēlerte Problēmraksts. Netieši

15.08.95 5 Puķuzirnis Rīgas Centrālajā tirgū
jūtas nonicināts

A.Krastiņa Fakti par KNL pārkāpumiem tirgū: policija
un administrācija
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15.09.95 3 “Saimnieks” prasa izmeklēt Klopa
atbrīvotāja rīcību

Fakti norāda uz potenciālu korupciju

16.10.95 1 Bojārs cīnās pret viltus kreisajiem
spēkiem

A.Lase Fakti par iespējamu korupciju

16.10.95 2 Savisāra un Čevera visu redzošā acs A.Dimants Fakti par iespējamu korupciju

16.10.95 2 Ja mūs izspiego, mēs neesam Eiropā Fakti par iespējamu interešu konfliktu

16.10.95 3 Vai E.Jurkāns izsaimnieko
pašvaldības budžetu?

M.Grīnber
ga

Fakti par iespējamu korupciju

16.10.95 4 Vai mafija būs Krievijas parlamentā? P.Širovs Fakti par kukuļošanu

16.10.95 4 Apsūdz korupcijā bijušo Itālijas
premjeru

Fakti

16.10.95 4 Nevēlas kļūt par Zviedrijas
premjerministru

Fakti par korupciju

15.11.95 2 Izpildvarai jāgarantē, lai tiesu vara
varētu strādāt

A.Guļāns Problēmraksts

15.11.95 2 Līdzšinējās politikas rezultāts Fakti par iespējamu korupciju

15.11.95 1 Lietuvā mēģina nomainīt valdību Problēmraksts

15.12.95 1 Valdību sastādīs Šķēle J.Tihonovs
A.Dimants

Fakti par iespējām novērst KNL
pārkāpumus

15.12.95 2 Risks un cerība A.Ozoliņš Par iespējām novērst KNL pārkāpumus

15.12.95 2 Nezaudēsim optimismu Fakti par iespējamu korupciju

15.12.95 3 Atliks pretkorupcijas likuma stāšanos
spēkā

KNL

15.12.95 3 Šķēle 3 dienas prožektoru gaismā M.Ķibilds Problēmraksts
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