
KNAB 12 gadi:  

ieguvumi, zaudējumi un tālākie soļi 

Skats no NVO ekspertu puses 

Inese Voika, 

Labas pārvaldības eksperte, 

Sabiedrības par atklātību – Delna biedre 
2015.23.01. 



Ieguvumi 

• Korupcijas ierobežošana lielākoties ir bijusi sekmīga: 
– Efektīva izmeklēšana 

– Bezkaislīga politisko partiju finanšu kontrole 

– Interešu konfliktu novēršana un izglītošana 

• Korupcijas uztveres indekss 
– 2002 – 3,7 balles (no 10); 52.vieta (no 102)   

– 2014 – 55 balles (no 100); 43.vieta (no 175); 

• Lai atrisinātu nesaskaņas ar ceļu policiju, kukuli deva 
– 2000 - 61%  

– 2014 – 22,9% 



Zaudējumi 

• Politiskais spiediens kavē efektivitātes uzlabošanu 

• Latvijas Fakti: Pētījumu rezultātu dinamika 
liecina, ka Korupcijas novēršanas un 
apkarošanas biroja vidējais vērtējums turpina 
kristies.  

– 2007.  0,62 

– 2012.  0,35 

– 2014.maijs  0,13 

– 2015.gada 12.janvāris – mīnus 3,8 Avots: www.nra.lv,  

 

http://www.nra.lv/
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Valsts un pašvaldību uzņēmumi 
(kapitālsabiedrības)

Valsts kanceleja un ministrijas

Bankas un apdrošinātāji

Valsts policija

Pašvaldības

Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs 
(KNAB)

Valsts un pašvaldības slimnīcas un poliklīnikas

Pašvaldības policija

Radio, TV, prese

Kā Jūs novērtētu sekojošu institūciju/ valsts iestāžu/ uzņēmumu godīgumu, 
runājot par korupciju?

Vidējais novērtējums 5 punktu skalā, 
kur -2 ir "ļoti negodīgi", bet 2 - "ļoti godīgi"

2. POZITĪVĀK VĒRTĒTO INSTITŪCIJU GRUPA (11.-19.vieta)
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ļoti negodīgi ļoti godīgi

Latvijas Fakti: Pētījumu 

rezultātu dinamika liecina, 

ka Korupcijas novēršanas 

un apkarošanas biroja 

vidējais vērtējums turpina 

kristies.  



 
Pretkorupcijas biroja efektivitāte 

1. Politiskais atbalsts 
2. Darbības neatkarība  
3. Stratēģiska darbība un sadarība ar citām institūcijām 
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 

 
 



Tālākie soļi 

• «Delna» un «Providus»  

– Neatbalsta KNAB nodošanu Iekšlietu ministrijas 
pārraudzībā un funkciju sadalīšanu  

– Ar dažiem izņēmumiem atbalsta KNAB likuma 
grozījumus, ko sagatavojusi Valsts Kanceleja 

– Aicina pārskatīt KNAB priekšnieka atlases 
mehānismu, īpaši atbildību par to 

– Rosina veidot neatkarīgu uzraudzības padomi 



PALDIES PAR UZMANĪBU! 


