
 
 

 
 

 
PRIEKŠLIKUMI KNAB NEATKARĪBAS STIPRINĀŠANAI INSTITUCIONĀLĀS PADOTĪBAS UN VADĪTĀJU 

ATLASES/ ATBRĪVOŠANAS PROCEDŪRAS JAUTĀJUMOS 
 
Priekšvārds 
 
“Sabiedrība par atklātību - Delna” un domnīca PROVIDUS piedāvā ierosinājumus Korupcijas un 
novēršanas biroja (KNAB) neatkarības stiprināšanai. Ierosinājumus apkopoja pretkorupcijas eksperti 
Inese Voika un Gundars Jankovs. 
 
Priekšlikumi sniegti, izvērtējot starptautisko organizāciju ierosinājumus Latvijai, īpaši Eiropas Padomes 
Pretkorupcijas starpvalstu grupas (GRECO) ziņojumu IV novērtēšanas kārtas ietvaros1, kā arī Eiropas 
Komisijas un OECD rekomendācijas par KNAB darbības uzlabošanu.2 Priekšlikumi atsaucas uz atsevišķiem 
ierosinājumiem, kas minēti 2014.gadā Ministru Kabineta paspārnē tapušos ziņojumos par KNAB darba 
uzlabošanu. 
 
No starptautisko organizāciju skartajiem jautājumiem, šajā dokumentā pievēršamies biroja pakļautības, 
kā arī biroja vadītāja atlases un atbrīvošanas jautājumam, atstājot KNAB budžeta pārvaldības neatkarības 
analīzi citam dokumentam. 
 
Dokumentā sniedzam ieskatu veiksmīgāko Eiropas pretkorupcijas biroju struktūras un darbības uzbūvē, 
ciktāl tas attiecas uz neatkarīgas pretkorupcijas iestādes pārraudzības un vadības atlases jautājumiem.  
 
Dokumenta sagatavošanā izmantoti Delnas un PROVIDUS izstrādātie priekšlikumi 2015.gada 23.janvāra 
diskusijai, ko organizējām sadarbībā ar Valsts Kanceleju par KNAB institucionālo attīstību - neatkarības un 
atbildības stiprināšanas modeļiem. 
 
Sniegtie priekšlikumi būtu tālāk jādiskutē ekspertu un iesaistīto pušu lokā, lai radītu efektīvu regulējumu, 
kas ļautu efektīvi veikt pretkorupcijas darbu Latvijā. 
 
Lai turpmāk veiksmīgi risinātu Latvijas pretkorupcijas sistēmas institucionālos uzlabojumus, jāturpina 
starptautisko ekspertu iesaiste. Padziļināti ar KNAB saistītos jautājumus studējuši vairāki eksperti, tāpēc 
jāanalizē viņu teiktais. 
 
Viens no dokumentiem, kas pelnījis dziļāku tajā pausto priekšlikumu analīzi, ir EDSO ieteikumi KNAB 
institucionālās neatkarības stiprināšanai. Tie radīti pēc Saeimas priekšsēdētājas Solvitas Āboltiņas 
lūguma 2014.gada otrajā pusē.3 
 
Pateicamies ekspertiem, kuri palīdzēja šī dokumenta tapšanā, piedaloties diskusijās, analizējot situāciju 
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un sniedzot priekšlikumus, kā arī piedaloties Delnas, PROVIDUS un Valsts Kancelejas organizētajā 
diskusijā par KNAB neatkarības modeļiem 2015.gada 23.janvārī. Paldies Dacei Akulei, Valtam Kalniņam, 
Paulam Raudsepam, Valdim Liepiņam, Diānai Kurpniecei, Andrim Tauriņam, Mārcim Gobiņam, Ilzei 
Gulēnai, Pēterim Tērmanim, Jānim Bernātam, Vitai Tēraudai, Rasmai Kārkliņai, Gundaram Jankovam, 
Inesei Voikai, Gabrielam Kuri. 
 
 



Secinājumu un ierosinājumu kopsavilkums 
 
1) Šī brīža situācijā nav lietderīgi KNAB funkcijas sadalīt starp dažādām iestādēm, jo nav redzama šādu 
izmaiņu lietderība no korupcijas apkarošanas un novēršanas efektivitātes, kā arī resursu saprātīgas 
izmantošanas viedokļa. Sadalot funkcijas, tiktu mazināta pretkorupcijas darba dažādo jomu savstarpējā 
mijiedarbība. 
 
2) Tāpat nav lietderīgi mainīt KNAB padotību no Ministru prezidenta uz viena ministra pārraudzību, jo tas 
nemazina pārraudzības politisko saikni, kas kritizēta starptautiski. Tieši pretēji – ministrijas vadītājs 
parasti ir tikai vienas partijas pārstāvis, kamēr Ministru prezidentam jārēķinās ar plašāku politisko spēku 
loku. 

 
3) KNAB reorganizācija, kas būtiski mainītu biroja līdzšinējās funkcijas, ir ļoti rūpīgi jāanalizē no mērķa, 
resursu un sasniedzamo rezultātu viedokļa. Pirms spert jebkādus soļus, jābūt pārliecībai, ka jaunie modeļi 
strādās būtiski efektīvāk un ka mērķus nevar sasniegt esošā juridiskā modeļa ietvaros. 

 
4) Vēlama turpmāka starptautisko ekspertu iesaiste, veicot uzlabojumus KNAB institucionālajā uzbūvē. 
Tas dotu iespēju izvērtēt plānotās izmaiņas pirms to stāšanās spēkā, mazinot iespējamās nepilnības.  
 
5) Jautājumi, ko premjers vai KNAB vadība nesaskaņu gadījumā risinājusi tiesas ceļā kopš KNAB 
izveidošanas 2002.gadā, parāda, ka juridiskais ietvars biroja priekšnieka neatkarībai ir pietiekami stiprs. 
Tas ir resursietilpīgs process un iedragājis KNAB tēlu, taču ar šādām situācijām jārēķinās, jo tiesisku 
sistēmu izmanto gan godīgie, gan puses ar savtīgiem nolūkiem. Svarīgi, lai pēdējā instancē, KNAB 
darbības intereses tiktu aizstāvētas.  

 
6) Nav atbalstāms risinājums, ka īpašai komisijai Valsts kancelejas vadītāja vadībā piederētu gala lēmums 
strīdus jautājumos starp premjeri un KNAB priekšnieku. Tas būtu KNAB darbības patstāvību būtiski 
ierobežojošs faktors. 

 
7) Lai veicinātu KNAB atbildību un darbības efektivitāti, jāuzlabo pārraudzības mehānismi, neiedragājot 
biroja neatkarību. Ierosinām stiprināt KNAB pašpārvaldes institūcijas - iekšējās padomes darbu, kas 
noteikta KNAB likuma 3.pantā. Ierosinām papildināt likumu ar padomes darbības principiem un atbildību 
par padomes darbības nodrošināšanu un lēmumu pildīšanu. Biroja padomes likvidēšana nebūtu 
atbalstāma, jo mazina savstarpējās koordinācijas kontroles iespējas organizācijas iekšienē. Citi papildus 
mehānismi šobrīd nebūtu ieviešami, uzskatot tiesu instanci par neatkarīgu institūciju pārrauga – Ministru 
Prezidenta un KNAB – domstarpību risināšanā.  

 
8) Lai veicinātu atbildību par korupcijas novēršanu visā valsts pārvaldē un veicinātu sadarbību iestāžu 
vidū, izveidot Korupcijas novēršanas pamatnostādņu uzraudzības padomi, uzaicinot tajā darboties ar 
pretkorupcijas darba dažādiem aspektiem saistītās institūcijas un sabiedriskās organizācijas – Iekšlietu, 
Finanšu, Tieslietu ministriju un tml. 
 
9) KNAB darbības veiksmei un efektīvai darbībai ļoti svarīgi ir vadības kvalitātes jautājumi. Enerģiski un 
godīgi līderi, kas gūst sabiedrības atbalstu un aizrauj pārējos iestādes darbiniekus un sadarbības 
partnerus, ir tie kas, veicina biroja efektivitāti. Tāpēc jāuzlabo KNAB priekšnieka atlases un atlaišanas 
procedūra: 
(a) Noteikt likumā KNAB priekšnieka atlases procedūru4 ar obligātu vadības prasmju pārbaudi, atbilstoši 
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noteikumiem par augstākā līmeņa amatpersonu vadības prasmēm5 
(b) Lai veicinātu KNAB priekšnieka atlases neatkarību un atlasē iesaistīto amatpersonu atbildību par 
lēmumu, uzticēt atlases komisiju vadību neatkarīgi vēlētai amatpersonai, piemēram, Ģenerālprokuram 
vai Augstākās Tiesas priekšsēdētājam un nepieļaut atlases un atbrīvošanas no amata funkciju deleģēšanu 
šo amatpersonu pārstāvjiem, u..  
(c) Likumā jānodrošina iespēja nevalstiskām organizācijām būt novērotāja statusā iecelšanas un 
atbrīvošanas procedūras laikā. 
(d) Jāprecizē KNAB likumā minētais priekšnieka atbrīvošanas no amata iemesls „neatbilstība amatam”, lai 
izslēgtu manipulācijas un nepamatotu iejaukšanos biroja darbā no pārraudzības institūcijas puses.6 
(e) Likumā skaidri jānodala biroja priekšnieka regulārā profesionālās vērtēšanas procedūra un priekšnieka 
izvērtēšana atbilstību amatam, tai skaitā nodalot vērtēšanas komisiju personālsastāvu. 
(f) Ierosinām  papildināt KNAB ētikas kodeksu ar sadaļu attiecībā uz KNAB vadītāja un viņa vietnieku 
darbību , kas būtu papildināts ar vadītāja funkcijām atbilstošiem punktiem. Šī kodeksa izpildi pārraudzītu 
KNAB Ētikas padome. 
 
10) Ņemot vērā KNAB priekšnieka vietnieku lomu biroja vadībā, aizvietojot priekšnieku un lai 
nostiprinātu priekšnieka vietnieku darbības leģitimitāti, ierosinām  
a) priekšnieka vietnieka iecelšanas procedūru aprakstīt KNAB likumā. Iecelšanas procedūru balstīt uz 
vispārējiem labas pārvaldes atlases kritērijiem: atklāts konkurss, caurskatāmība, izvērtēšanas kritēriju 
skaidrība un tml.  
b) likumā noteikt vietnieku regulārās izvērtēšanas procedūru. 
 
11) Nepieciešama plašāka diskusija par vairākiem ar KNAB darba neatkarību un efektivitāti saistītiem 
jautājumiem, kuru tālākai virzīšanai būtu nepieciešami papildus pētījumi:  
a) Paplašināt KNAB darbības loku, iekļaujot atbildības laukā arī korupciju privātā sektorā; 
b) plašināt potenciālo KNAB priekšnieka amata kandidātu loku, izslēdzot no prasību saraksta juridisko 
izglītību; 
c) Ierosinām tālāk apspriest nelielas un profesionālas KNAB ārējās pārraudzības padomes izveidi, kā to 
ieteikuši starptautiskie eksperti.   
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Ievads: Mācības no pretkorupcijas aģentūrām citās valstīs 
 
Vairākas publikācijas Prinstonas universitātes “Labas pārvaldības rakstu sērijā” apskata pasaules 
veiksmīgāko pretkorupcijas aģentūru izveidošanas un sākuma darbības posmu7. Secinājumus palīdz 
izdarīt arī citas publikācijas par pretkorupcijas aģentūru efektivitāti. Pēdējais Eiropas līmeņa apjomīgais 
ziņojums ir Eiropas Komisijas 2013.gada pētījumu par korupciju ES dalībvalstīs8. 
 
Fakti norāda, ka veiksmīgās aģentūras Eiropā un pasaulē bieži izpelnījušās pārmetumus par politizāciju, 
īpaši, ja ir pievērsušās augstākā līmeņa korupcijas gadījumu izmeklēšanai, kas skar deputātus, ministrus 
un citus augstākā līmeņa politiskos spēlētājus. Pretkorupcijas iestāžu vadītājus, kuri parādījuši labus 
rezultātus, bieži neapstiprina uz otru termiņu. Tā tas, piemēram, notika Indonēzijā, kur pretkorupcijas 
birojam bija ļoti lieli panākumi darbības pirmajos gados9. Slovēnijas pretkorupcijas iestādes vadība 
2013.gada nogalē atkāpās brīvprātīgi, apsūdzot politisko eliti nevēlēšanās mainīt sistēmiskās korupcijas 
sagrauzto valsts pārvaldes un uzņēmumu sistēmu10. Latvijā Aigara Kalvīša valdība meklēja dažādus 
iemeslus, lai atlaistu KNAB priekšnieku Alekseju Loskutovu, kas 2008.gadā izdevās11. Šie piemēri rāda, ka 
iebildumi pret pretkorupcijas iestādes darbu var liecināt gan par iestādes darba vājumu, gan savā ziņā arī 
par panākumiem. 
 
Spilgtāko pasaules pretkorupcijas iestāžu darbības rezultāti rāda, ka efektīvai korupcijas apkarošanai ir 
vajadzīga apkarošanas un novēršanas pilnvaru kombinācija. Piemēram, Slovēnijas iestāde, kura izveidota 
tikai ar novēršanas funkcijām laika gaitā papildināta ar iespējām pieprasīt informāciju un arī 
administratīvi sodīt12. Horvātijas iestādei ar izteiktām prokuratūras tipa funkcijām piešķirta īpašas 
iespējas operatīvā darbā, kā arī atsevišķas novēršanas funkcijas – likumdošanas iniciatīva un izglītošana13. 
 
Lietuvas piemērs rāda, ka arī, nemainot likumu, iespējams mainīt iestādes darbības profilu. Pēdējo 10 
gadu laikā Lietuvas iestāde no apkarošanas pievērsās sistēmiskiem risinājumiem novēršanas jomā. 
Pēdējā ES ziņojumā Lietuvas iestāde kritizēta par novēršanos no lielajiem korupcijas gadījumiem, aicinot 
sabalansēt iestādes darbu visā spektrā gan apkarošanā, gan novēršanā.14 
 
Saskaņā ar ekspertu izteiktu vērtējumu, pretkorupcijas iestādes efektīvai darbībai nepieciešami pozitīvi 
rādītāji sekojošās jomās15: 

1. Politiskais atbalsts 
2. Darbības neatkarība  
3. Stratēģiska darbība un sadarbība ar citām institūcijām 
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4. Finanšu pietiekamība mērķu īstenošanai 
5. Likumi, kas atbalsta darbību 
6. Profesionāli un specializēti darbinieki 
7. Vadība, kas rāda piemēru 
8. Sadarbība ar pilsonisko sabiedrību 
9. Atklātība un lēmumu pamatotība 
10. Sabiedrības uzticība 

 
Pretkorupcijas biroja darba likumiskais ietvars ir svarīgs biroja darbības priekšnosacījums. Tomēr iestāžu 
darbības veiksmei un efektīvai darbībai ļoti svarīgi ir vadības kvalitātes jautājumi. Enerģiski un godīgi 
līderi,  kas gūst sabiedrības atbalstu, un pievēršanās korupcijai pēc būtības sava mandāta ietvaros un 
aizrauj līdzi pārējos iestādes darbiniekus un sadarbības partnerus, ir tie, kas panāk izmaiņas. Gan 
Horvātijas, gan Slovēnijas iestādēm izdevies atvērt sabiedrības acis uz politiskās korupcijas esamību valstī 
un tās postošo ietekmi. Abās valstīs izdevās mainīt sabiedrības attieksmi un valsts pārvaldes darbību, lai 
arī viena ir tipiska apkarošanas iestāde, bet otra – tikai ar novēršanas funkcijām. 



Starptautisko organizāciju ieteikumi KNAB neatkarības stiprināšanai 
 
Starptautiskos ziņojumos par Latvijas pretkorupcijas institūcijām16 norādīts, ka nepieciešams stiprināt 
KNAB neatkarību. Uzmanība vērsta uz trim aspektiem:  
1) KNAB atrodas premjerministra pārraudzībā, kas palielina politiskās ietekmējamības riskus; 
2) biroja vadītāja atlases un atbrīvošanas procedūra, kur galvenais virzītājs priekšnieka kandidatūrai uz 
Saeimu ir politiskā figūra – premjerministrs; 
3) budžeta veidošanas process, kur Saeima lemj par KNAB budžetu. 
 
Šajā dokumentā apskatīsim pirmos divus punktus. Budžets kā iestādes neatkarības instruments ir 
atsevišķas uzmanības vērts, jo šajā jautājumā kritizēta arī citu neatkarīgu Latvijas iestāžu budžeta 
veidošana17.  
 
Budžeta neatkarība līdz šim nav bijusi KNAB problēmu degpunktā, kamēr institucionālā neatkarība 
radījusi dažādus precedentus un jautājumus. KNAB darbības vēsturē bijuši gadījumi, kad biroja darba 
nodrošināšanā neiztērētā nauda atmaksāta valsts budžetā. 18  
 
 

1. Pretkorupcijas iestādes juridiskais statuss 
 
1.1. Pretkorupcijas iestādes funkcijas 
 
ANO pretkorupcijas konvencijas 36.pants nosaka, ka dalībvalstīm jānodrošina specializētu korupcijas 
apkarošanas tiesību aizsardzības organizāciju esamību. “Šādai organizācijai jānodrošina nepieciešamā 
neatkarība, lai tās spētu pildīt savus pienākumus efektīvi un bez nepamatotas ietekmes”, nosaka 
konvencija19.  
 
Savukārt tā sauktie Džakartas principi pretkorupcijas institūciju darbam nosaka: „Pretkorupcijas iestādēm 
jābūt skaidrām pilnvarām vērsties pret korupciju ar novēršanas, izglītošanas, izmeklēšanas un 
kriminālvajāšanas metodēm vai nu vienas vai vairāku institūciju ietvaros. "20 Šos principus izstrādāja 
konferencē, kur 2012.gada novembrī Indonēzijā pulcējās pretkorupcijas iestāžu un starptautisko 
organizāciju pārstāvji.  
 
Starptautiski pastāv dažādi modeļi, kā valstis organizē pretkorupcijas darbu. Valstis dibina specializētas 
korupcijas apkarošanas iestādes, kurām uztic dažas novēršanas funkcijas. Daudzās valstīs ir specializētas 
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 Delna publikācijā kritizē veidu, kā nauda tiek piešķirta neatkarīgai institūcijai - Valsts Kontrolei, Valstiskā Godaprāta 
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 „Deputāti kritizē KNAB šefu Vilnīti par iestādes budžeta izlietojumu“, LETA, 14.11.2011, 
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 Jakarta Statement on Principles for Anti-Corruption Agencies, 2012.gads, novembris, 
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korupcijas novēršanas institūcijas ar dažādām funkcijām, uzticot korupcijas apkarošanu tradicionālām 
tiesībsargājošām institūcijām – īpašiem policijas departamentiem un tml. Honkongas un Singapūras 
pretkorupcijas biroju panākumi, sākot no 70.gadiem mudinājuši vairākas valstis izvēlējušās dibināt 
iestādes ar visaptverošu mandātu pretkorupcijas darbam – apkarošana, novēršana un izglītošana.21 
 
Honkongas piemēram vēlējās sekot arī Latvija, 1998.gadā izveidoto konsultatīvo Korupcijas novēršanas 
padomi pie tieslietu ministra nomainot ar visaptverošu pretkorupcijas iestādi, piešķirot tai tiesības uz 
korupcijas gadījumu izmeklēšanu. 
 
Veidojot KNAB 1998.-2002.gadā, tika veikta padziļināta juridiska un pārvaldes analīze, ko vadīja 
Korupcijas novēršanas padome, vēlāk nodrošināja ES PHARE projekta darbība Latvijā. Tajā skaidri 
parādījās aspekti, kas runāja par labu atsevišķas pretkorupcijas iestādes dibināšanai, apvienojot 
apkarošanas un novēršanas blokus: 
 
1) Korupcija kā kriminālnoziegums bija minēts septiņu Latvijas tiesībsargājošo iestāžu funkcijās, bet 
nevienai no tām korupcija nebija primārais uzmanības objekts. Visspilgtāk korupcijas apkarošanā 90.gadu 
beigās un 2000.gadu sākumā darbojās Drošības policija, kuras pamatfunkcija nav primāri saistīta ar 
korupciju. 
 
2) Bez iespējas veikt operatīvo un izmeklēšanas darbu, KNAB pretkorupcijas darba efektivitāte būtu 
apšaubāma, jo no 1998.gada Latvijā jau darbojās Korupcijas novēršanas padome, kas nebija pietiekami 
efektīva. 

 
3) Piemēri par efektīvu apkarošanas un novēršanas apvienošanu Honkongā un Lietuvā ļāva apgalvot, ka 
tā var sasniegt izmaiņas sabiedrības attieksmē pret korupciju, kas būtu vēlamas arī Latvijā. 
 
Atbalstot KNAB veidošanu, starptautiskajiem partneriem, tādiem kā Eiropas Savienība un NATO, būtisks 
faktors bija korupcijas un īpaši politiskās korupcijas plašā izplatība Latvijā. Igaunijā situācija, īpaši 
politiskās korupcijas jomā vienmēr vērtēta kā labāka, tāpēc Igaunijā netika veicināta īpašas pretkorupcijas 
iestādes veidošana. Tomēr pēdējie starptautiskie ziņojumi aicina Igauniju uzlabot darbu pretkorupcijas 
jomā, kas lielā mērā saistīts ar saskaldīto institucionālo atbildību šajā jomā.22  
 
Domājot par KNAB darbības uzlabošanu, ir būtiski konstatēt, ka tā nav vienkārša tiesībsargājoša 
institūcija, kuras uzdevums ir apkarot noziegumu. Saskaņā ar likumu KNAB ir sekojošas funkcijas: 
1) Pretkorupcijas politikas plānošana un preventīvo pasākumu īstenošana; 
2) Noziedzīgu nodarījumu valsts institūciju dienestā izmeklēšana; 
3) Kriminālizlūkošana un operatīvā darbība; 
4) Politisko partiju finansēšanas kontrole; 
5) Interešu konfliktu novēršana valsts amatpersonu darbībā23. 
 
Divpadsmit gadu darbības laikā KNAB darbs starptautiski ir pamanīts. Akadēmiskas un starptautisko 
organizāciju publikācijas pievēršas KNAB uzbūves un darbības analīzei, minot KNAB kā vienu no 
pozitīvajiem piemēriem un atzinīgi vērtējot KNAB padarīto vairākas darbības jomās, jo īpaši uzverot 
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politisko partiju finansēšanas funkciju un korupcijas apkarošanu24. 
 
Šī brīža situācijā nav lietderīgi KNAB funkcijas sadalīt starp dažādām iestādēm vai mainīt KNAB pakļautību 
no Ministru prezidenta uz viena ministra pārraudzību, kā izskanējis publiskās diskusijās25 un Ilzes 
Pētersones-Godmanes vadītās darba grupas ieteikumos26, jo nav redzama šādu izmaiņu lietderība no 
korupcijas apkarošanas un novēršanas efektivitātes, kā arī resursu saprātīgas izmantošanas viedokļa. 
 
KNAB reorganizācija, kas būtiski mainītu biroja līdzšinējās funkcijas, ir ļoti rūpīgi jāanalizē no mērķa, 
resursu un sasniedzamo rezultātu viedokļa. Pirms spert jebkādus soļus, jābūt pārliecībai, ka jaunie modeļi 
strādās būtiski efektīvāk un ka to nevar sasniegt esošā juridiskā modeļa ietvaros. Ņemot vērā KNAB lielo 
lomu politiskās vides uzraudzībā, svarīga atklātība un sabiedrības līdzdalība visos valdības un Saeimas 
līmeņa lēmumos par sistēmiskām izmaiņām KNAB darbā. Tas palīdzētu samazināt argumentus par 
politisku angažētību ar KNAB saistītos pārmaiņu procesos. 
 
 

1.2.  Pretkorupcijas iestāžu padotības modeļu izvērtējums 
 
Eiropas piemēri rāda, ka neatkarīgām iestādēm var būt dažādas padotības formas. Svarīgākie parametri 
šai jomā ir,  
1) kas un cik cieši pārrauga iestādes darbu;  
2) kas izraugās priekšnieku (skat. 2. nodaļu). 
 
 
1.2.1. Pretkorupcijas iestāde kā Ģenerālprokuratūras sastāvdaļa 
 
Horvātijā darbojas starptautiski par veiksmīgu atzīta Pretkorupcijas aģentūra, kuras  veidošanas 
vēsturiskie apstākļi noteica tās izveidošanu ģenerālprokuratūras sastāvā. Aģentūras vadītājs ir prokurors. 
Eksperti, uzsverot pozitīvos Horvātijas aģentūras sasniegumus arī atzīst ka šāda struktūra rada darbību 
ierobežojošus faktorus. Prokuroriem piešķīra atsevišķas papildus pilnvaras, piemēram, tiesības 
noklausīties, tomēr viņi neveic operatīvo darbu un citus ar pierādījumu nostiprināšanu saistītās darbības 
kriminālprocesa ietvaros. Lai nodrošinātu korupcijas gadījumu efektīvu izmeklēšanu, Pretkorupcijas 
aģentūrai piešķīra īpašas tiesības uzraudzīt policijas darbu un nozīmēja tiesnešu korpusu tieši korupcijas 
lietu izskatīšanai. Lai radītu visaptverošu pretkorupcijas iestāde, laika gaitā birojam mēģināts uzticēt 
vairāk novēršanas funkciju, taču birojā joprojām lielākais skaits darbinieku nodarbojas ar izmeklēšanu27. 
  
KNAB apkarošanas bloka veiksmīgas darbības pamatā ir bijusi iespēja pašiem veikt operatīvo darbību un 
izmeklēt, ko, darbojoties prokuratūras ietvaros, nāktos nodot policijai.  Policijas struktūra būtu saistīta ar 
citiem kriminālnoziegumu izmeklēšanas departamentiem, taču būtu atrauta no informācijas aprites, ko 
šobrīd nodrošina KNAB iekšienē. Jautājums par efektivitāti paliktu atklāts.  
 
No šobrīd KNAB uzticētajām funkcijām, liela daļa valsts pārvaldes funkciju neatbilst prokuratūras 
darbības lomai, piemēram, amatpersonu interešu konflikta kontrole, kontrole par politisko partiju 
finansēm. 
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Latvijā Ģenerālprokuratūras pārraudzībā darbojas neatkarīga iestāde - Noziedzīgi iegūtu līdzekļu 
legalizācijas novēršanas dienests.  Kā norāda MK izveidotās darba grupa Ilzes Pētersones-Godmanes 
vadībā “starp prokuratūru un Kontroles dienestu neveidojas savstarpējo funkciju un realizētās kontroles 
mehānisma konflikts, kā tas būtu, nosakot KNAB prokuratūras pārraudzībā”.28 
 
Saskaņā ar likumu prokuratūra uzrauga KNAB veiktās pirmstiesas izmeklēšanas un operatīvās darbības29. 
 
Secinājums – apkarošanas blokā saglabājama esošā struktūra, kas sevi pierādījusi darbībā. Iekļaušana  
Ģenerālprokuratūrā vai KNAB nodošana Ģenerālprokurora pārraudzībā radītu nepieciešamību nodalīt no 
KNAB vairākas būtiskas tā darbības jomas, kas sadrumstalotu pretkorupcijas darbu un kopumā nenestu 
plānoto efektivitāti.  
 
 
1.2.2. Pretkorupcijas iestādes pakļautība valsts prezidentam 
 
Slovēnijā un Lietuvā pretkorupcijas iestāde atrodas Valsts prezidenta pārraudzībā. Abās valstīs prezidentu 
ievēl tiešās vispārējās vēlēšanās, un abu valstu konstitūcijās noteikts prezidenta pienākums iecelt vai 
nominēt amatpersonas, tai skaitā pretkorupcijas biroja vadītāju, tiesnešus utt. Latvijas Satversme šobrīd 
šādu Prezidenta funkciju neparedz. 
 
Pretkorupcijas iestādei Slovēnijā un Lietuvā ir neatkarīgs statuss. Lietuvā STT definēta kā tiesībsargājošā 
iestāde, kura atskaitās parlamentam un Valsts Prezidentam. Slovēnijā – kā valsts pārvaldes iestāde bez 
tiesībsargājošas iestādes pilnvarām. 
 
Valsts prezidentam gan Lietuvā, gan Slovēnijā ir tieša loma pretkorupcijas iestāžu vadītāju izvēlē. 
Atskaitīšanās Lietuvā paredzēta divreiz gadā gan prezidentam, gan parlamentam. Slovēnijā iestāde 
atskaitās parlamentam. Ņemot vērā iestādes neatkarīgo statusu, Slovēnijas likums nosaka papildu 
kontroles mehānismus. Pirmkārt, iestādē var tikt veikti auditi, par kuru rezultātiem ziņo prezidentam un 
parlamentam. Otrkārt, lielākai daļai Slovēnijas pretkorupcijas iestādes lēmumu jābūt publiskiem, lai 
nodrošinātu sabiedrības kontroli pār iestādi.30  
 
1.2.3. Pretkorupcijas iestādes padotība premjerministram 
 
Viena no valstīm, kur Premjerministrs uzrauga pretkorupcijas biroja darbu ir Polija. Birojs atrodas tiešā 
premjera pakļautībā, kas rada tiešus politiskus riskus, kā minēts starptautiskajos ziņojumos31.Polijas 
birojam, kas dibināts 2006.gadā ir plašas operatīvās pilnvaras, spēja krimināli un administratīvi sodīt par 
likumpārkāpumiem. Būtiskākā politiskā ievainojamība slēpjas biroja priekšnieka apstiprināšanas 
procedūrā un pārrauga (premjerministra) pilnvarās. Biroja vadību apstiprina premjerministrs, kuram ir arī 
plašas pilnvaras iejaukties biroja darbā, tai skaitā personāla atlases un disciplinārsodu jautājumos. 
2007.gada priekšvēlēšanu laikā izskanēja solījumi sistēmu uzlabot, biroja priekšnieka apstiprināšanu 
uzticot Parlamentam un dodot priekšniekam vienu termiņu, kas garāks par Parlamenta pilnvarām. Tomēr 
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pārmaiņas nav īstenotas. 32 
 
Latvijā KNAB apkarošanas bloka darbu uzrauga ģenerālprokurors, bet birojs atrodas premjera 
pārraudzībā, kas saskaņā ar Valsts Pārvaldes likumu ir vājākā no padotības formām33. Premjeram ir 
tiesības iejaukties tikai prettiesiskos gadījumos un atcelt priekšnieka lēmumus. 
 
Pārraudzība KNAB apkarošanas daļā no Ģenerālprokuratūras puses 12 gadu garumā nav radījusi būtiskas 
problēmas, tā arī atbilst starptautiskajām normām šajā jomā.  
 
Lai mazinātu aizdomas par premjera iespējamo ietekmi par KNAB pārvaldes jautājumu risināšanā, 
jāmeklē risinājumi, kas mazinātu tiešu premjera iesaisti.  
 
Elitas Dreimanes vadītā darba grupa ierosina strīdīgus pārvaldības jautājumus starp KNAB priekšnieku un 
premjerministru izskatīt īpaši izveidotai komisijai un galējo lēmumu pieņemt Ministru Kabinetam34. Šāda 
lēmumu pieņemšanas secība būtu pretrunā ar KNAB neatkarības principu un tāpēc nebūtu atbalstāma. 
 
KNAB vadības lēmumu likumību pārbaudi varētu deleģēt Civildienesta pārvaldei, ja šāda struktūra tiktu 
atgriezta Latvijas valsts pārvaldē (kas būtu vēlams no dažādiem aspektiem, piemēram, trauksmes cēlēju 
aizsardzības nodrošināšanai). Tā kā Civildienesta pārvaldes atjaunošana nav valdības dienas kārtībā, šādu 
priekšlikumu nevar uzskatīt tālāk izskatāmu. 
 
Jautājumi, ko premjers vai biroja vadība nesaskaņu gadījumā risinājusi tiesas ceļā līdzšinējā KNAB 
darbības laikā kopš 2002.gada, parāda, ka juridiskais ietvars biroja priekšnieka neatkarībai ir pietiekami 
stiprs35. Tas nav bijis lēts process un iedragājis KNAB tēlu, taču ar šādām situācijām jārēķinās, jo tiesisku 
sistēmu izmanto gan godīgie, gan puses ar savtīgiem nolūkiem. Svarīgi, lai pēdējā instancē, KNAB 
darbības intereses tiktu aizstāvētas. 
 
Svarīga loma KNAB neatkarības stiprināšanā ir komunikācijai ar sabiedrību par pārvaldības jautājumiem. 
Tas, kā no malas izskatās pārrauga un KNAN attiecības, nav mazāk svarīgas kā reālie ietekmēšanas 
gadījumi, jo sabiedrības uzticība KNAB ir viens no tā darbības efektivitātes avotiem. 
 
 

1.3. Ierosinājumi KNAB neatkarības stiprināšanai Ministru prezidenta pārraudzībā 
 
Lai veicinātu KNAB atbildību un darbības efektivitāti, jāuzlabo pārraudzības mehānismi, neiedragājot 
biroja neatkarību.  
 
1.3.1. KNAB iekšējās padomes stiprināšana  
 
Ņemot KNAB neatkarīgo statusu un priekšniekam piešķirtās lielās pilnvaras, jāizmanto šobrīd likumā 
noteiktā iekšējā padome, kuras sastāvā ir Biroja priekšnieks, viņa vietnieki un Biroja centrālā aparāta 
nodaļu vadītāji. Biroja padomes darbībai ir konsultatīvs raksturs.36 
 
Likumā jānosaka KNAB ne tikai padomes pilnvaras, kuras jau ir aprakstītas, bet arī padomes darbības 
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galvenos principus, uzliekot par pienākumu biroja vadībai izmantot šo iekšējās sadarbības un kontroles 
instrumentu un nosakot atbildību par padomes darbības nodrošināšanu 
 
Biroja padomes likvidēšana, kā to paredz Valsts Kancelejas priekšlikumi, nav atbalstāma, jo mazina 
savstarpējās koordinācijas kontroles iespējas organizācijas iekšienē, 
 
 
1.3.2. Pretkorupcijas stratēģijas izstrādes un uzraudzības jautājums  
 
"ANO Pretkorupcijas konvencija nosaka valstu atbildību veidot efektīvu un labi koordinētu pretkorupcijas 
politiku.37 Konvencija uzsver nepieciešamību vadīt un uzraudzīt politikas ieviešanu.38 Praksē šis darbs 
sokas efektīvāk, ja iestādei ir autoritāte un vēlme nopietni strādāt pretkorupcijas darbā. Ja tādas nav, tad 
koordinācijā var kļūt formāla un birokrātiska, nenesot uzlabojumus korupcijas mazināšanā. 
 
Jautājums par Valsts pretkorupcijas stratēģijas izstrādi, izpildi un uzraudzību uzrunāts Ilzes Pētersones-
Godmanes vadītās darba grupas ziņojumā, uzsverot, ka KNAB nonāk interešu konfliktā, vienlaicīgi gan 
esot stratēģijas izstrādātājs, gan galvenā izpildinstitūcija.  
 
Lai novērstu šķietamo KNAB interešu konfliktu politikas dokumentu izstrādē un ieviešanā vienlaicīgi, un 
veicinātu atbildību par korupcijas novēršanu visā valsts pārvaldē caur sadarbību, ierosinām izveidot 
Korupcijas novēršanas pamatnostādņu uzraudzības padomi, uzaicinot tajā darboties ar pretkorupcijas 
darba dažādiem aspektiem saistītās institūcijas– Iekšlietu ministriju, kuras pārziņā ir Valsts policijas darbs, 
Finanšu ministrija, kuras padotībā tiek administrētas valsts amatpersonu deklarācijas, Finanšu un 
Ekonomikas policiju, Tieslietu ministriju, kas vada starptautisko sadarbību un likumprojektu izstādes 
gaitu, utt. 
 
Tāpat atbalstāma ir I.Pētersones-Godmanes darba grupas ziņojumā izvirzītā nepieciešamība pēc 
tiesībsargājošo institūciju darba koordinācijas Noziedzības apkarošanas stratēģijas īstenošanā39. Lai arī 
neformāla koordinācija un sadarbība notiek, definējot noteiktus koordinācijas un sadarbības 
mehānismus, tiesībsargājošo institūciju vidū to darbības efektivitāte palielinātos. 
 
1.3.3. Biroja pārraudzības padomes izveide 
 
Ierosinām tālāk apspriest nelielas un profesionālas KNAB ārējās pārraudzības padomes izveidi, kā to 
ieteikuši starptautiskie eksperti,  Šādu padomi apstiprinātu Saeima Padome piedāvātu neatkarīgu 
pārskatu par KNAB darbu gan Ministru prezidentam, gan Saeimai.  Padomes locekļu kandidātus varētu 
izvirzīt, piemēram, Valsts kontrole, Ģenerālprokuros un Saeimas komisija, kas atbild par pretkorupcijas 
darbu.  
 
Padomes izveidošanu kā KNAB darbības efektivitātes un neatkarības veicinātāju ierosina vairāki 
starptautiski eksperti, šāda iespēja minēta gan EDSO atzinumā40, gan Gabriela Kuris uzstāšanās laikā Rīgā 
2015.gada janvārī41. 
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Tālāk būtu jāpēta jautājumi par šādas padomes pienesumu KNAB efektivitātes stiprināšanai, īpaši 
pievēršoties jautājumiem par padomes pilnvarām, piekļuvi informācijai par KNAB darbu un šīs 
informācijas izplatīšanu, padomes finansējumu. 
 
 

2. Pretkorupcijas iestādes vadības atlases un atbrīvošanas procedūru neatkarība 
 
Džakartas principi nosaka, ka pretkorupcijas iestādes vadītāju “jāieceļ amatā tādā procesā, kas nodrošina 
viņa vai viņas politisko neitralitāti, neatkarību, godaprātu un kompetenci.”42 

 
Pirmajā Slovēnijas pretkorupcijas aģentūrā 2004.gadā bija pieci komisāri, no kuriem prezidents izvēlējās 
vadītāju un vietnieku, bet parlaments, premjerministrs un Tiesu pārraudzības iestāde – pa vienam 
aģentūras padomes loceklim. Jaunais likums 2010.gadā noteica trīs vadītājus – vadītāju un divus 
vietniekus, kur visus nominē prezidents. Biroja neatkarības stiprināšanai likums noteica īpašu biroja 
vadītāju atlases procedūru, lai tas nebūtu atkarīgs tikai no prezidenta. Vadītāju izvēlas atklātā konkursā 
komisija, kurā ir dažādu valsts iestāžu pārstāvji un pilsoniskās sabiedrības pārstāvji. Šī paša komisija ir 
atbildīga par procedūru, kad jālemj par iestādes vadītāju atlaišanu.43  
 
Pretkorupcijas iestādes vadītāju izvēlē Slovēnijā nekad prezidentam nav uzticēta vienpersoniska loma, tas 
papildināts vai nu ar reprezentatīvu komisiju vai arī citām iestādēm, kas nominēja savus kandidātus 
iestādes koleģiālai padomei.  
 
Lietuvā, kur birojs atrodas Valsts prezidenta pārraudzībā,  nav bijuši mēģinājumi izrēķināties ar STT 
vadību, to atceļot no amata. Taču birojs piedzīvojis krasus pavērsienus savā darbības veidā, no 
apkarošanas 2000.gadu sākumā pievēršoties novēršanai, liekot uzdot jautājumus, kādi bijuši Prezidenta 
mērķi, veicot STT vadības maiņu. 
 
Horvātijā pretkorupcijas biroja vadītāju izvēlas Ģenerālprokurors, taču nedara to vienpersoniski. Viņam 
jāpanāk parlamenta atbalsts. 
 

2.1. Uzlabojumi KNAB priekšnieka apstiprināšanai amatā un atbrīvošanai 
 
Ņemot vērā KNAB priekšnieka neatkarību un no tā izrietošo pamatoti sarežģīto procedūru atstādināšanai 
no amata, liela uzmanība jāpievērš tieši atlases procedūrai, lai tajā varētu pārliecināties par kandidātu 
piemērotību amatam. Tāpēc būtu nepieciešams veikt uzlabojumus esošajā atlases kārtībā. 
 
Šobrīd KNAB vada Jaroslavs Steļčenoks, kura vājās vadības prasmes un līderības trūkums publiski tiek 
nopietni kritizēts un tiek minētas kā viens no svarīgākajiem iemesliem KNAB iekšējās problēmās. Pēdējā 
amata novērtējumā viņš saņēmis C vērtējumu44, kas pēc Sabiedrības par atklātību Delna viedokļa nav 
atbilstoši augstākā līmeņa vadītāja statusam45. Konkursā, kurā J.Streļčenoks tika atzīts par labāko 
kandidātu, vadības prasmes netika pārbaudītas. “Sabiedrības par atklātību – Delna” pārstāvji ierosināja 
iekļaut vadības pārbaudi atlases procedūrā, bet komisija Valsts kancelejas vadībā atsaucās uz 
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normatīvajiem aktiem, kas to neprasa, kā arī atrunājās ar līdzekļu un laika trūkumu46. 
 
Vadības kvalitātes jautājumi ir ļoti svarīgi KNAB efektīvai darbībai. Enerģiski un godīgi līderi, kas gūst 
sabiedrības atbalstu un aizrauj pārējos iestādes darbiniekus un sadarbības partnerus, ir tie, svarīgi 
kritēriji starptautiski atzītā metodoloģijā par pretkorupcijas iestāžu darbības efektivitātes pamatiem47.  
 
2.1.1. Atlases komisijas neatkarības stiprināšana 
 
Īpaša uzmanība jāpievērš jautājumam par atlases komisijas vadītāju un dalībniekiem, veicinot viņu 
personisko atbildību par virzāmo kandidātu. Būtu apsverama doma mainīt komisijas vadītāju, nododot 
atlases komisijas vadību no Valsts kancelejas vadītāja kādai neatkarīgai, Saeimas apstiprinātai 
amatpersonai kā Ģenerālprokurors vai Augstākās Tiesas priekšsēdētājs. 
 
EDSO pētījumā norādīts, ka atlases un arī atbrīvošanas no amata komisijā iekļautās amatpersonas var 
nozīmēt pilnvarotu pārstāvi, un iekļauta rekomendācija izslēgt šādu iespēju, lai vairotu KNAB priekšnieka 
atlases leģitimitāti un komisijā pārstāvēto amatpersonu atbildību par atlases rezultātiem. 
 
2.1.2. Pilsoniskās sabiedrības iesaite atlasē un atbrīvošanā no amata 
 
KNAB priekšnieka atlases un atbrīvošanas procesu caurskatāmību un leģitimitāti palielinātu sabiedrisko 
organizāciju pārstāvju iesaiste procesā. Šobrīd KNAB likums šādu iespēju nemin, bet MK noteikumos 
paredzēta iespēja piesaistīt nevalstisko organizāciju pārstāvjus atlases procedūrā48.  
 
Likumā jānodrošina iespēja nevalstiskām organizācijām būt novērotāja statusā iecelšanas un 
atbrīvošanas procedūras laikā, to ierosina arī EDSO ziņojums.49 
 
2.1.3. Vadības prasmju pārbaudes ieviešana 
 
Jāuzlabo KNAB priekšnieka atlases un atlaišanas procedūra, nosakot normatīvajos aktos KNAB 
priekšnieka atlases procedūrā obligātu vadības prasmju pārbaudi, atbilstoši noteikumiem par augstākā 
līmeņa amatpersonu vadības prasmēm.50 
 
2.1.4. Profesionālās pārbaudes nošķiršana no atbrīvošanas no amata komisijas darba 
 
Pēc Ministru Prezidentes L.Straujumas iniciatīvas veikt KNAB priekšnieka J.Streļčenoka regulāro 
profesionālo darbības izvērtējumu ir parādījušies jautājumi, vai L.Straujuma neizmanto šo instrumentu 
politiskā spiediena izdarīšanai un vai viņai vispār ir tiesības ierosināt KNAB priekšnieka izvērtējumu. 
Likumā skaidri jānodala biroja priekšnieka regulārā profesionālās vērtēšanas procedūra un priekšnieka 
izvērtēšana atbilstību amatam, tai skaitā nodalot vērtēšanas komisiju personālsastāvu. Ņemot vērā, ka 
KNAB likuma 5.panta 7.daļā minētā komisija izvērtē faktus, ko sniedz Ministru prezidents vai 
Ģenerālprokurors51, šajā komisijā būtu jādarbojas cilvēkiem, kas nav piedalījušies iesniegto faktu 
pirmatnējā izvērtēšanā. Likumā minētajai komisijai jādarbojas kā papildus garantam biroja priekšnieka 
darbības neatkarībai. 
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2.1.5. Precizēts “neatbilstība ieņemamam amatam” saturs 
 
Ņemot vērā KNAB priekšnieka īpašo statusu, kas nozīmē, ka viņš neatrodas darba attiecībās civildienesta 
vai Darba likuma izpratnē, jābūt precīzāk norādītam, kādas konkrētas prasības neizpilde var novest pie 
jautājuma izskatīšanu par atbrīvošanu no amata. Jāprecizē KNAB likumā minētais priekšnieka 
atbrīvošanas no amata iemesls „neatbilstība amatam”, lai izslēgtu manipulācijas un nepamatotu 
iejaukšanos biroja darbā no pārraudzības institūcijas puses.52 
 
Par piemēru var ņemt likumu par Prokuratūru. Ņemot vērā, ka KNAB ir valsts pārvaldes iestāde, un 
priekšniekam ir virkne iespēju tieši ietekmēt iestādes darbiniekus (kādu nav Ģenerālprokuroram attiecībā 
uz prokuroriem), par piemēru būtu jāizmanto ne tikai Ģenerālprokurora atlaišanas kārtība, kas pamatoti 
ir vispārīga, bet arī prokuroru atlaišanas iemesli, piemēram, ja profesionālās darbības novērtēšanā 
prokurors atkārtoti saņēmis negatīvu novērtējumu.53 Šis jautājums rūpīgi jāizdiskutē, lai neaizskartu 
KNAB priekšnieka neatkarību, bet padarītu to skaidrāku. 
  
2.1.6. Stingrāki ētikas standarti KNAB priekšniekam  
 
Starptautiskais eksperts Gabriels Kuris ieteicis kā papildu KNAB priekšnieka atbildības instrumentu 
izmantot ētikas kodeksu, kas noteiktu KNAB priekšnieka darbības publiskos standartus54. Kā piemērs tiek 
minēta Indonēzijas pretkorupcijas aģentūra, kuras vadībai ir saistošs strikts ētikas kodekss, kurš uzliek par 
pienākumu ziņot par visām vadības tikšanām utt.55 Ierosinām ieviest KNAB vadītājam un viņa vietniekiem 
Ētikas kodeksu, kas balstītos uz KNAB pastāvošo Ētikas kodeksu un būtu papildināts ar vadītāja funkcijām 
atbilstošiem punktiem. Šī kodeksa izpildi varētu pārraudzīt KNAB padome, kas minēta šajā dokumentā. 
Ētikas kodeksa neievērošana, līdzīgi kā Prokuratūras likumā noteiktais, varētu kalpot par pamatu izvērtēt 
priekšnieka neatbilstību amatam. 
 
  

2.2. Vietnieku atlase un apstiprināšana 
 
KNAB priekšnieka divu vietnieku apstiprināšana atstāta biroja priekšnieka ziņā. Tomēr vietniekiem ir liela 
nozīme biroja neatkarības nodrošināšanā, jo saskaņā ar KNAB likumu vietnieks pārņem priekšnieka 
funkcijas tā prombūtnes laikā. 
 
Labas pārvaldības principi prasītu rīkot uz šiem amatiem atklātu konkursu, bet tas 12 gadu laikā nekad 
nav darīts. 2013.gadā KNAB priekšnieks vairākkārt mēģināja atlaist savu vietnieci apkarošanas darbā. 
Divas reizes viņu darbā atjaunoja ar premjera lēmumu, vienreiz par nelikumīgu atlaišanu lēma tiesa. 
 
Vairākās valstīs vietniekus izvēlas un apstiprina līdzīgā procedūrā kā izvēlas vadītāju, apstiprinot 
parlamentā vai ar Ģenerālprokurora atbalstu (Horvātijas sistēmā). Arī Latvijā ir tradīcija Saeimā 
apstiprināt gan vadītāju, gan vietnieku (kā Finanšu un kapitāla tirgus komisija) vai koleģiālās neatkarīgās 
iestādēs - visu padomi (Konkurences padome, Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija). 
 
Ja vietnieki tiktu izvēlēti atklātā procedūrā un apstiprināti Saeimā, tas nenoliedzami dotu viņiem stiprāku 
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mandātu un tiesisku aizsardzību no politiskās iejaukšanās. 
 
Tomēr ir pamats bažām, ka Latvijas politiskajā sistēmā šāda procedūra varētu radīt liekus politiskus 
šķēršļus, vājinot KNAB darbu. Ņemot vērā KNAB darbības īpaši jūtīgo raksturu un potenciālu iejaukšanos 
amatpersonu darbā, trīs KNAB amatpersonu apstiprināšana varētu palielināt politisko tirgu. Arī 
vēsturiski, ar atsevišķiem izņēmumiem, politiskā elite Latvijā mēdz vienoties par neitrāliem vai vājiem 
kandidātiem neatkarīgu institūciju vadībai.  
 
Lai nostiprinātu priekšnieka vietnieku darbības leģitimitāti, EDSO ziņojums ierosina, kā minimums, 
vietnieku apstiprināšanas kārtību noteikt likumā.56 
 
 
2.2.1. Noteikt priekšnieka vietnieku atlases procedūru likumā 
 
Ņemot vērā KNAB priekšnieka vietnieku lomu biroja vadībā, aizvietojot priekšnieku un lai nostiprinātu 
priekšnieka vietnieku darbības leģitimitāti, ierosinām priekšnieka vietnieka iecelšanas procedūru 
aprakstīt KNAB likumā. Iecelšanas procedūru balstīt uz vispārējiem labas pārvaldes atlases kritērijiem: 
atklāts konkurss, caurskatāmība, izvērtēšanas kritēriju skaidrība un tml.  
 
2.2.2. Noteikt likumā priekšnieka vietnieku izvērtēšanas un ētikas kritērijus 
 
Lai noteiktu augstu latiņu darbības standartiem, bet vienlaicīgi nodrošinātu atbildību, likumā būtu 
jānosaka arī regulārās izvērtēšanas procedūra un īpašie Ētikas kodeksa standarti, kas attiecas tieši uz 
KNAB priekšnieka vietniekiem. 
 
 

3. Nobeigums 
 
Izanalizējot dažādus starptautiski pastāvošus pretkorupcijas biroju modeļus un Latvijas pārvaldes 
tradīcijas un praksi, Delna iesaka stiprināt normatīvajos aktos KNAB priekšnieka atlases un atbrīvošanas 
no amata procedūru, un būtiski nemainīt institucionālās padotības formātu. Stiprināt KNAB priekšnieka 
vietnieku atlases atklātību un atbildību biroja pašpārvaldes institūciju kā Biroja padome un Ētikas 
komisija stiprināšanu. 
 
Pēc Latvijas Saeimas vadītājas lūguma sagatavotajā EDSO ziņojumā ir vairāki priekšlikumi, kas nav 
apskatīti šajā ziņojumā, bet kas skar KNAB darbības mandātu un darbības efektivitāti. Viens no tiem ir 
jautājums par KNAB mandāta paplašināšanu attiecībā uz korupciju privātā sektorā. 
 
Šie būtu tālāk pētāmi jautājumi, kas pārrunājami atklāti un ar plašu iesaistīto loku. Starptautisko ekspertu 
iesaistīšana KNAB darba uzlabošanā varētu būt efektīvs instruments arī tādēļ, lai mazinātu aizdomas par 
reformu politisko motivētību.  
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