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Korupcijas novēršanas un apkarošanas 

biroja kompetence publiskajos iepirkumos

• Dienesta pilnvaru pārsniegšana;

• Dienesta stāvokļa ļaunprātīga 

izmantošana;

• Valsts amatpersonas bezdarbība;

• Kukuļņemšana;

• Kukuļa piesavināšanās;

• Starpniecība kukuļošanā;

• Kukuļdošana;

• Valsts amatpersonai noteikto 

ierobežojumu pārkāpšana;

• Neatļauta piedalīšanās mantiskos 

darījumos;

• Tirgošanās ar ietekmi;

• Prettiesiska labumu pieprasīšana un 

pieņemšana;

• Dienesta viltojums (mantkārīgā nolūkā);

• Nepatiess dienesta ziņojums;

• Neizpaužamu ziņu izpaušana;

• Neizpaužamu ziņu izpaušana pēc amata 

atstāšanas.
2

Veic izmeklēšanu un operatīvo darbību, lai atklātu Krimināllikumā paredzētos

noziedzīgos nodarījumus valsts institūciju dienestā, ja tie ir saistīti ar korupciju:
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Piemērs Zivju resursu atjaunošanas iepirkums
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Zivju resursu atjaunošanas iepirkums II



Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja 

darbības plāns 2020. gadā publiskajos iepirkumos

• Viena no prioritātēm

Mazināt valsts amatpersonu prettiesiskas rīcības iespējamību ar publiskas
personas mantu un finanšu līdzekļiem, tai skaitā identificēt un izskaust
koruptīvus noziedzīgus nodarījumus publiskas personas institūcijās,
veicot mērķtiecīgas darbības publiskajos iepirkumos:

a) Eiropas Savienības finansētajos projektos;

b) būvniecības nozarē;

c) Latvijas lielākajās pašvaldībās;

d) Rail Baltica projektā;

• Līdzdalība rīcības plāna publisko iepirkumu sistēmas uzlabošanai 
izstrādē un izpildē
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Iekšējās kontroles sistēma

• Situācija 2017.gada beigās:

➢ no aptaujātajām 1525 institūcijām tikai 687 institūcijās bija

izstrādāts pretkorupcijas pasākumu plāns. Salīdzinot ar 2015.gadu,

kopējais izstrādāto pretkorupcijas pasākumu plānu skaits ir

pieaudzis par 8.4%.

• Pienākums izveidot iekšējās kontroles sistēmu korupcijas un

interešu konflikta riska novēršanai publiskas personas institūcijā

izveido no 01.01.2019.

• Situācija 2019.gada beigās tiks apkopota 2020.gada februārī
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Kā informēt KNAB par iespējamiem 

pārkāpumiem publiskajos iepirkumos?

Par iespējamiem koruptīviem gadījumiem iedzīvotāji KNAB var paziņot:

•izmantojot mobilo lietotni “Ziņo KNAB!”. Lietotne pieejama lejupielādei 

bez maksas elektronisko ierīču lietotņu veikalos App Store un Google Play;

•nosūtot iesniegumu elektroniskajā pastā knab@knab.gov.lv;

•nosūtot iesniegumu pa pastu adresi Citadeles iela 1, Rīga, LV-1010;

•piezvanot uz diennakts uzticības tālruni 80002070;

•piezvanot uz tālruni 67356161 (diennakts operators);

•ierodoties personīgi KNAB Citadeles ielā 1, Rīgā.
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https://itunes.apple.com/us/app/zi%C5%86o-knab/id1398795731?platform=iphone&preserveScrollPosition=true&platform=iphone#platform/iphone&platform=iphone
https://play.google.com/store/apps/details?id=lv.cubemobile.knab&hl=en_US
mailto:knab@knab.gov.lv


Paldies par uzmanību!

Tālrunis: 67356161  

E-pasts: knab@knab.gov.lv

www.knab.gov.lv

Adrese: Citadeles iela1, Rīga, LV-1010

mailto:knab@knab.gov.lv
http://www.knab.gov.lv/

