Ziņojums par
politisko partiju (to apvienību)
2020. gada pārskatu pārbaudi

2022

Atbilstoši Politisko organizāciju (partiju) finansēšanas likuma (turpmāk – Finansēšanas
likums) 8.5 panta ceturtajā daļā noteiktajam Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs
(turpmāk – Birojs) pabeidzis politisko organizāciju (partiju) un to apvienību (turpmāk –
politiskās partijas) iesniegto 2020. gada pārskatu pārbaudes.

1. Pārskatu iesniegšana
Pamatojoties uz Finansēšanas likuma 8.5 panta otrajā un trešajā daļā noteikto, 2020. gada
pārskatus ir iesniegušas 55 politiskās partijas. Tie ir publicēti Biroja tīmekļa vietnē un laikrakstā
“Latvijas Vēstnesis”.
Par 2020. gada pārskatu iesniegšanas kārtības neievērošanu septiņas politiskās partijas
sauktas pie administratīvās atbildības, un tām uzlikts naudas sods kopsummā 4 350 euro.
Nr.p.k.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Politiskā partija
Alternative
Atmoda
Atmoda Latvijai
Kristīgi Progresīvā Partija
Latvijas Sociāldemokrātiskā Strādnieku partija
Likums.Atbildība.Kārtība
Vienoti Latvijai

Sods, euro
1 000
600
600
150
800
600
600

Pamatojoties uz Finansēšanas likuma 3. panta trešajā daļā un 4. panta trešajā daļā
noteikto, politiskās partijas ziņojušas Birojam par 2020. gadā saņemtajiem ziedojumiem
590 510,44 euro apmērā un publicējamajām biedru un iestāšanās naudām 137 992,96 euro
apmērā.
Par 2020. gada ziņojumu par saņemtajiem ziedojumiem iesniegšanas kārtības
neievērošanu divas politiskās partijas ir sauktas pie administratīvās atbildības, un tām uzlikts
naudas sods kopsummā 85 euro. Birojs pieņēma lēmumu izbeigt administratīvo lietvedību pret
vienu partiju, atzīstot pārkāpumu par maznozīmīgu.
Nr.p.k.
1.
2.

Politiskā partija
Latvijas Sociāldemokrātiskā Strādnieku partija
Vienoti Latvijai

Sods, euro
35
50

2. Gada pārskatu pārbaudes
Veikto pārskatu pārbaudēs trim politiskajām partijām konstatēti Finansēšanas likuma
2. panta trešās daļas pārkāpumi, kuru rezultātā pieņemti lēmumi par pretlikumīgo ziedojumu
finanšu līdzekļu atmaksu valsts budžetā kopā 4 213,13 euro apmērā.
Nr.p.k.
1.
2.
3.

Politiskā partija
Alternative
Gods kalpot Rīgai
Latvijas attīstībai

Atmaksas summa, euro
387,46
3 654,38
171,29

Politiskā partija “Centra partija” neievēroja Finansēšanas likuma 8.5 panta 1. daļā noteikto
par gada pārskata sagatavošanu, kas atzīts par maznozīmīgu pārkāpumu.

Politiskā partija “Rīcības partija” neievēroja Finansēšanas likuma 4. panta trešajā daļā
noteikto saņemto ziedojumu iesniegšanas kārtību, par ko ir uzsākta administratīvā pārkāpuma
lietvedība.

3. Valsts budžeta finansējuma pārbaudes
3.1. Informācija par piešķirto valsts budžeta finansējumu
2020. gadā politiskajām partijām tika piešķirts valsts budžeta finansējums, un
politiskajām partijām tas bija jāizlieto atbilstoši Finansēšanas likuma normām, kas bija spēkā
no 2020. gada 1. janvāra. Proti, valsts budžeta finansējums kalendāra gada laikā tika piešķirts
politiskajām partijām, par kurām pēdējās Saeimas vēlēšanās nobalsojuši vairāk nekā divi
procenti vēlētāju, 4,50 euro apmērā par katru iegūto balsi pēdējās Saeimas vēlēšanās,
0,50 euro apmērā par katru iegūto balsi pēdējās Eiropas Parlamenta vēlēšanās, tāpat
politiskajām partijām, par kurām pēdējās Saeimas vēlēšanās nobalsojuši vairāk nekā pieci
procenti vēlētāju, papildus minētajam piešķirts valsts budžeta finansējums kalendāra gada laikā
100 000 euro apmērā.
Ņemot vērā minēto, 2020. gadā valsts budžeta finansējums tika izmaksāts desmit
politiskajām partijām kopsummā 4 525 352,75 euro.
Sakarā ar to, ka politiskā partija “Latvijas Krievu savienība” 2020. gadā atbilstoši
Finansēšanas likumā noteiktajam atvēra kontu Latvijā reģistrētā kredītiestādē, partijai
2020. gadā tika izmaksāts gan 2020., gan 2019. gadam piešķirtais valsts budžeta finansējums
Birojs, ņemot vērā Finansēšanas likuma 7.2 panta ceturtajā daļā noteikto, 2020. gadā
ieturēja valsts budžeta finansējuma līdzekļus 25 319,69 euro apmērā no politisko partiju
apvienības “Jaunā VIENOTĪBA” valsts budžeta finansējuma maksājuma par valsts budžetā
savlaicīgi neieskaitītajiem pretlikumīgi izmantotajiem valsts budžeta finansējuma līdzekļiem.
Apvienojoties politiskajām partijām “No sirds Latvijai” un “Gods kalpot mūsu Latvijai”,
2019. gada 28. novembrī tika izveidota politiskā partija “Atmoda Latvijai”, kas pārņēma minēto
partiju saistības un piešķirtā valsts budžeta finansējuma atlikuma summu 38 068,40 euro.
Saskaņā ar zvērināta tiesu izpildītāja lēmumu valsts budžeta finansējuma atlikums tika
izmantots parādsaistību dzēšanai par pretlikumīgi saņemto finansējumu politiskajai partijai
“No sirds Latvijai”.
Politisko partiju apvienības “Nacionālais bloks“ valsts budžeta finansējuma atlikums no
iepriekšējos periodos izmaksātā valsts budžeta finansējuma 2020. gada 1. janvārī bija
10 202,96 euro, un apvienība 2020. gadā izlietoja 717,25 euro.
Informācija par izmaksāto valsts budžeta finansējumu katrai politiskajai partijai publicēta
Biroja tīmekļa vietnē https://www.knab.gov.lv/lv/valsts-budzeta-finansejums.
Desmit politiskās partijas no tām izmaksātā valsts budžeta finansējuma 2020. gadā
izlietojušas 3 934 470,86 euro. Politisko partiju valsts budžeta finansējuma izlietojums
sadalījumā pa mērķu grupām apkopots 1. pielikumā.
3.2. Informācija par konstatētajiem pārkāpumiem
2020. gada pārskatu pārbaudēs konstatēti sekojoši valsts budžeta finansējuma izlietojuma
pārkāpumi.
1. Politiskā partija “Latvijas Krievu savienība” neievēroja Finansēšanas likuma 7.4 panta
1.1 daļā un Ministru kabineta noteikumu Nr. 24 “Politiskajām organizācijām (partijām)
piešķirtā valsts budžeta finansējuma izlietojuma noteikumi” 4.7. apakšpunktā noteikto
ierobežojumu valsts amatpersonu atalgojumam. Politiskā partija pārsniedza vienas minimālās
mēnešalgas ierobežojumu valsts amatpersonas atalgojumam (par 2020. un 2021. gadu) kopā

par 13 435,14 euro. Politiskajai partijai piemērots administratīvais sods 40 naudas vienības, kas
atbilst 200 euro. Politiskā partija daļēji novērsa pārkāpumu, atgriežot finanšu līdzekļus valsts
budžeta finansējuma kontā. Savukārt finanšu līdzekļi 2 575,14 euro apmērā ieskaitāmi valsts
budžetā.
2. Politiskā partija “Nacionālā apvienība “Visu Latvijai!”-“Tēvzemei un
Brīvībai/LNNK”” neievēroja Finansēšanas likuma 7.4 panta 11. daļā un Ministru kabineta
noteikumu Nr. 24 “Politiskajām organizācijām (partijām) piešķirtā valsts budžeta finansējuma
izlietojuma noteikumi” 4.7. apakšpunktā noteikto ierobežojumu valsts amatpersonu
atalgojumam. Politiskā partija pārsniedza vienas minimālās mēnešalgas ierobežojumu valsts
amatpersonas atalgojumam (par 2020. un 2021. gadu) kopā par 17 853,88 euro. Politiskā partija
pilnībā novērsa pārkāpumu, atgriežot finanšu līdzekļus valsts budžeta finansējuma kontā.
Politiskajai partijai piemērots administratīvais sods 100 naudas vienības, kas atbilst 500 euro.

3. Politiskā partija “Politiskā partija “Par Cilvēcīgu Latviju”” neievēroja Finansēšanas
likuma 7.4 panta 11. daļā un Ministru kabineta noteikumu Nr. 24 “Politiskajām organizācijām
(partijām) piešķirtā valsts budžeta finansējuma izlietojuma noteikumi” 4.2 un 4.7. apakšpunktā
noteiktos ierobežojumus izmaksu veidiem un valsts amatpersonu atalgojumam, kā arī
Finansēšanas likuma 7.4 panta otrajā daļā noteikto maksājumu veikšanas kārtību. Politiskā
partija apmaksāja izdevumus 1 530,68 euro apmērā, kas nav saistīti ar politisko un saimniecisko
darbību, un pārsniedza vienas minimālās mēnešalgas ierobežojumu valsts amatpersonas
atalgojumam par 630,36 euro. Politiskajai partijai piemērots administratīvais sods 40 naudas
vienības, kas atbilst 200 euro, kā arī finanšu līdzekļi 2 161,04 euro ieskaitāmi valsts budžetā.
3.1. Politiskā partija “Politiskā partija “Par Cilvēcīgu Latviju”” neievēroja Finansēšanas
likuma 7.4 panta 11. daļā un Ministru kabineta noteikumu Nr. 24 “Politiskajām organizācijām
(partijām) piešķirtā valsts budžeta finansējuma izlietojuma noteikumi” 2. un 3. apakšpunktā
noteiktos ierobežojumus – ar piešķirtajiem valsts budžeta finanšu līdzekļiem rīkoties lietderīgi.
Politiskā partija valsts budžeta finansējumu izlietoja, veicot samaksu par nesaņemtajiem
pakalpojumiem un darbiem 70 643,50 euro apmērā. Pretlikumīgi izlietotā valsts budžeta
finansējuma līdzekļu summa 70 643,50 euro ieskaitāma valsts budžetā. Saskaņā ar
Finansēšanas likuma 7.3 panta ceturtās daļas 3. punktu 2022. gadā uz vienu gadu politiskajai
partijai piešķirtā valsts budžeta finansējuma izmaksa 646 303 euro apmērā ir apturēta.
4. Politisko partiju apvienība “Reģionu Spēks” neievēroja Finansēšanas likuma 7.4 panta
1 . daļā noteikto saņemtā valsts budžeta finansējuma 60 % ierobežojumu izdevumu mērķu
grupai. Politisko partiju apvienība trešajai mērķu grupai “Politiskās organizācijas (partijas)
komunikācijai ar sabiedrību, tostarp politiskajai aģitācijai” izlietoja valsts budžeta finansējumu
126 838,74 euro apmērā, līdz ar to pārsniedza likumā noteikto ierobežojumu par
25 215,84 euro. Politisko partiju apvienībai piemērots administratīvais sods 120 naudas
vienības, kas atbilst 600 euro, kā arī limita pārsnieguma summa 25 215,84 euro ieskaitāma
valsts budžetā.
2

5. Politiskā partija ““Saskaņa” sociāldemokrātiskā partija” neievēroja Finansēšanas
likuma 7.4 panta 11. daļā un Ministru kabineta noteikumu Nr. 24 “Politiskajām organizācijām
(partijām) piešķirtā valsts budžeta finansējuma izlietojuma noteikumi” 4.6. un 4.7. apakšpunktā
noteiktos ierobežojumus valsts amatpersonu atalgojumam. Politiskā partija izmaksāja
atalgojumu valsts amatpersonai, kurai tas nav atļauts, un pārsniedza vienas minimālās
mēnešalgas ierobežojumu valsts amatpersonas atalgojumam (par 2020. un 2021. gadu)
kopsummā par 23 379,34 euro. Politiskajai partijai piemērots administratīvais sods 80 naudas
vienības, kas atbilst 400 euro. Politiskā partija daļēji novērsa pārkāpumu, atgriežot finanšu
līdzekļus valsts budžeta finansējuma kontā. Savukārt finanšu līdzekļi 9 770,85 euro ieskaitāmi
valsts budžetā.
6. Politisko partiju apvienība “Zaļo un Zemnieku savienība” neievēroja Finansēšanas
likuma 7.4 panta 12. daļā noteikto saņemtā valsts budžeta finansējuma 60 % ierobežojumu

izdevumu mērķu grupai. Politiskā partija trešajai mērķu grupai “Politiskās organizācijas
(partijas) komunikācijai ar sabiedrību, tostarp politiskajai aģitācijai” izlietoja valsts budžeta
finansējumu 300 880,68 euro apmērā, līdz ar to pārsniedza likumā noteikto ierobežojumu par
7 382,58 euro. Politiskajai partijai piemērots administratīvais sods 60 naudas vienības, kas
atbilst 300 euro, kā arī limita pārsnieguma summa 7 382,58 euro ieskaitāma valsts budžetā.

Nr.p.k.

Politiskā partija

Administratīvais
naudas sods, euro

Atmaksājamo
finanšu līdzekļu
summa, euro

1.

Latvijas Krievu savienība

200

13 435,14

2.

Nacionālā apvienība “Visu Latvijai!”“Tēvzemei un Brīvībai/LNNK”

500

17 853,88

3.

Par Cilvēcīgu Latviju

200

2 161,04

4.

Par Cilvēcīgu Latviju

-

70 643,50

5.

Reģionu Spēks

600

25 215,84

6.

“Saskaņa” sociāldemokrātiskā partija

400

9 770,85

7.

Zaļo un Zemnieku savienība

300

7 382,58

4. Politisko partiju un to apvienību saistības
Pašlaik deviņām politiskajām partijām, kuru darbība turpinās, nav apturēta vai izbeigta,
ir spēkā stājušās parādsaistības par Biroja pieņemtajiem lēmumiem par administratīvajiem
naudas sodiem un finanšu līdzekļu atmaksu valsts budžetā kopsummā 116 831,79 euro.

Nr.p.k.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Politiskā partija
Alternative
Atmoda Latvijai
Jaunā Saskaņa
Kristīgi Progresīvā Partija
Latvijas Sociāldemokrātiskā
strādnieku partija
Likums.Atbildība.Kārtība
Par Jaunu Saskaņu
Rīcības partija
VIENOTĪBA
kopā

Administratīvo
sodu
parādsaistību
summa, euro
5 100,00
900,00
2 210,00
170,00
1 730,00

Atmaksājamo
finanšu līdzekļu
parādsaistību
summa, euro
18 772,88
51 386,18
-

1 020,00
1 500,00
12 630,00

13 984,47
15 340,12
4 718,14
104 201,79

Vienlaikus 11 politiskajām partijām, kuru darbība ir izbeigta un kurām uzsākts
likvidācijas process, ir parādsaistības par Biroja pieņemtajiem lēmumiem par
administratīvajiem naudas sodiem un finanšu līdzekļu atmaksu valsts budžetā kopsummā
872 780,76 euro.

Nr.p.k.

Politiskā partija
Apvienotā sociāldemokrātiskā labklājības
partija
Atbildība-sociāldemokrātiska politisko partiju
apvienība
Attīstības partija
Latviešu Nacionālisti
Mūsu zeme
Par Dzimto Valodu!
Par Labu Latviju
Partija LPP/LC
Ražots Latvijā
Sabiedriskā Komiteja
Tautas kontrole
kopā

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Administratīvo
sodu
parādsaistību
summa, euro
-

Atmaksājamo
finanšu līdzekļu
parādsaistību
summa, euro
4 749,40

650,00

-

500,00
350,00
1 000,00
250,00
750,00
250,00
750,00
4 500,00

732,72
108 301,92
752 514,23
1 982,49
868 280,76

Ar informāciju par katras politiskās partijas parādsaistībām pret personām par
saņemtajām precēm un sniegtajiem pakalpojumiem, darbiniekiem par neizmaksātajām algām,
valsts budžetu par maksājamiem nodokļiem un nodevām vai citiem maksājumiem var iepazīties
politisko partiju publicētajos gada pārskatos.
Atbilstoši Finansēšanas likuma Pārejas noteikumu 28. punktā noteiktajam
parādsaistības, par kurām politiskajai partijai bija jānorēķinās, bet par kurām politiskā partija
nav veikusi samaksu līdz 2019. gada 31. decembrim, politiskajai partijai ir jāsedz trīs gadu laikā
no 2020. gada 1. janvāra. Ja politiskā partija par šīm parādsaistībām neveiks samaksu līdz
2022. gada 31. decembrim, minētās parādsaistības Finansēšanas likuma izpratnē būs
uzskatāmas par aizliegtu aizņēmumu, proti, finansēšanas ierobežojumu noteikumu pārkāpumu,
un pretlikumīgi iegūtie finanšu līdzekļi būs jāieskaita valsts budžetā.

5. Informācija par likvidācijas procesiem
33 politiskajām partijām ir uzsākts likvidācijas process, un to valdes locekļi vai
likvidatori nav pabeiguši to likvidāciju Uzņēmumu reģistrā:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Likvidācijas uzsākšanas
gads
2006
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008

10.
11.

2008
2008

Nr.p.k.

Politiskā partija
Latviešu partija
Apvienotā sociāldemokrātiskā labklājības partija
Bauskas rajona Nacionālā apvienība
Darba partija
Demokrātu partija
Latvijas Apvienotā Republikāņu partija
Latvijas Kalve
Latvijas Nacionāli Demokrātiskā partija
Latvijas Pirmās partijas un partijas “Latvijas Ceļš”
vēlēšanu apvienība
Mēs-Olainei
Politiskā patriotiskā apvienība Dzimtene

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

2008
2008
2008
2008
2011
2011
2014
2015
2015
2015
2015
2015
2016
2016
2016
2016
2017
2018
2019
2019
2020

33.

2020

Republikas Atbalstīšanas Apvienība
Republikāņu partija
Sporta un veselības partija
Zemgales partija
Demokrāti.lv
Partija LPP/LC
Latviešu Zemnieku Savienība
Osipova partija
Par Labu Latviju
Pēdējā partija
Suverenitāte
Ražotāja Latvija
A8 partija
Daugavpils Atdzimšana
Par Dzimto Valodu!
Sabiedriskā Komiteja
Mūsu zeme
Tautas kontrole
Latviešu Nacionālisti
Ražots Latvijā
ATBILDĪBA-sociāldemokrātiska politisko partiju
apvienība
Attīstības partija

Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs
Citadeles iela 1, Rīga, LV-1010
Ziņojumu centra tālrunis: 6735 61 61
Uzticības tālrunis: 8000 20 70
knab@knab.gov.lv
www.knab.gov.lv
Mobilā lietotne “Ziņo KNAB”

1. pielikums
Politisko partiju valsts budžeta finansējuma izlietojums sadalījumā pa mērķu grupām
Nr.
p.k.

1

2

3
4
5

6
7

8

9
10

Politiskā partija

"Saskaņa"
sociāldemokrātiskā
partija (PP)
Par Cilvēcīgu Latviju"KPV LV" Politiskā
partija (PP)
Jaunā konservatīvā
partija (PP)
Attīstībai/Par! (PPA)
Nacionālā apvienība
"Visu Latvijai!""Tēvzemei un
Brīvībai/LNNK" (PP)
Zaļo un Zemnieku
savienība (PPA)
Jaunā VIENOTĪBA
(Nacionālās
VIENOTĪBAS
apvienība) (PPA)
Reģionu Spēks (Latvijas
Reģionu Apvienība)
(PPA)
Latvijas Krievu
savienība (PP)
PROGRESĪVIE (PP)
kopā

Atlikums
gada
sākumā,
euro

Saņemtā
summa, euro

Izlietots, euro

9 958,53

800 000,00

65 860,74

izlietots darbības saturiskai
nodrošināšanai (piemēram:
semināriem, kongresiem,
konferencēm, pētniecības
darbiem, aptaujām, jauniešu
organizācijas pasākumiem,
konsultācijām)
93 023,67

16 161,56

643 369,00

154 843,22

16 269,72

626 420,50

5,69
1 596,26

izlietots biroja
un darbinieku
uzturēšanai

izlietots
komunikācijai ar
sabiedrību,
politiskajai
aģitācijai

kopā

cits

Atlikums gada
beigās, euro

447 172,45

-

606 056,86

203 901,67

39 121,09

361 237,60

-

555 201,91

104 328,65

105 620,08

122 896,68

339 327,78

567 844,54

74 845,68

586 964,00
557 129,00

190 264,70
154 294,77

33 460,03
2 842,09

341 666,93
199 451,52

6 500*

565 391,66
356 588,38

21 578,03
202 136,88

12 958,51

489 163,50

159 158,69

41 900,99

300 050,43

-

501 110,11

1 011,90

29,50

391 215,81

122 422,91

38 579,70

230 242,70

391 245,31

0

3 649,60

169 371,50

42 477,74

1 778,57

126 838,74

171 095,05

1 926,05

0,00

155 515,94

19 736,00

2 127,21

91 411,38

113 274,59

42 241,35

458,95

106 203,50

58 651,67

7 111,94

40 898,84

106 662,45

0

61 088,32

4 525 352,75

1 073 330,52

382 841,97

2 478 298,37

3 934 470,86

651 970,21

6 500

*Citas tiesībaizsardzības institūcijas lietvedībā esošs kriminālprocess Nr. 11816003020, kur izmeklēta naudas izkrāpšana no politiskās partijas bankas konta.

