
Iestāde Funkcija Resora 
prioritāte

FinMin 
prioritāte

LBAS 
prioritāte

LDDK 
prioritāte

LPS 
prioritāte

LTRK 
prioritāte

Sabiedrības 
prioritāte

KNAB
Veikt operatīvās darbības pasākumus, lai atklātu Krimināllikumā paredzētos 
noziedzīgos nodarījumus 5 n/z 4 4 4 5 n/z

KNAB

Veikt izmeklēšanu un operatīvo darbību, lai atklātu Krimināllikumā noteiktos 
noziedzīgos nodarījumus valsts institūciju dienestā, ja tie ir saistīti ar korupciju vai ja 
tie saistīti ar politisko organizāciju (partiju) un to apvienību finansēšanas noteikumu 
pārkāpumu un ja saskaņā ar likumu tie nav valsts drošības iestāžu kompetencē, 
atbilstoši savai kompetencei pārbaudīt sūdzības un iesniegumus, kā arī veikt Valsts 
prezidenta, Saeimas, Ministru kabineta un ģenerālprokurora ierosinātās pārbaudes 5 n/z 4 4 4 5 n/z

Kontrolēt likuma "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā" izpildi, 
kā arī citos normatīvajos aktos valsts amatpersonām noteikto papildu ierobežojumu 
ievērošanu, pārbaudīt valsts amatpersonu deklarācijas likumā noteiktajā apjomā, 
izskatīt un pārbaudīt sūdzības un saukt valsts amatpersonas pie administratīvās 
atbildības par pārkāpumiem korupcijas novēršanas jomā, atbilstoši savai kompetencei 

Budžeta resora "Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs" īstenoto funkciju novērtējums, sakārtotas 
prioritārā secībā pēc vidējā novērtējuma koeficienta

KNAB

atbildības par pārkāpumiem korupcijas novēršanas jomā, atbilstoši savai kompetencei 
pārbaudīt sūdzības un iesniegumus, kā arī veikt Valsts prezidenta, Saeimas, Ministru 
kabineta un ģenerālprokurora ierosinātās pārbaudes 5 n/z 2 2 2 5 n/z

KNAB Biroja vispārējās atbalsta funkcijas 4 n/z 2 2 2 3 n/z

KNAB Starptautiskā sadarbība un ārvalstu finanšu palīdzības projektu koordinēšana 4 n/z 2 2 2 3 n/z

KNAB
Izglītot un informēt sabiedrību un amatpersonas, veikt sabiedriskās domas izpēti un 
analīzi 4 n/z 3 0 4 0 n/z

KNAB
Analizēt normatīvos aktus un normatīvo aktu projektus, kā arī ierosināt izdarīt tajos 
grozījumus, iesniegt priekšlikumus jaunu normatīvo aktu projektu izstrādāšanai 5 n/z 0 0 0 5 n/z
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KNAB

Kontrolēt politisko organizāciju (partiju) finansēšanas likuma izpildi un likumā 
noteiktajos gadījumos saukt vainīgās personas pie administratīvās atbildības un 
piemērot sodus, atbilstoši savai kompetencei pārbaudīt sūdzības un iesniegumus, kā 
arī veikt Valsts prezidenta, Saeimas, Ministru kabineta un ģenerālprokurora 
ierosinātās pārbaudes 5 n/z 0 0 0 5 n/z

KNAB

Izstrādāt politiku korupcijas novēršanas un apkarošanas jomā, apkopot un analizēt 
valsts iestāžu praksi korupcijas novēršanā un atklātos korupcijas gadījumus, 
korupcijas situāciju valstī un citu valstu pieredzi, izstrādāt metodikas korupcijas 
novēršanai un apkarošanai valsts un pašvaldību iestādēs un privātajā sektorā 4 n/z 0 0 0 3 n/z
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