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POLITISKO PARTIJU DEKLARĀCIJU PĀRBAUŽU 

REZULTĀTI 
 

I Vispārīgā informācija 

 

2018.gada 6.oktobra 13.Saeimas vēlēšanās piedalījās 16 politiskās partijas un politisko partiju 

apvienības. Iekļūšanai parlamentā nepieciešamos vismaz 5 procentus no nodoto balsu kopskaita 

ieguva septiņas politiskās partijas un partiju apvienības – politiskā partija ““Saskaņa” 

sociāldemokrātiskā partija” (turpmāk – “Saskaņa” sociāldemokrātiskā partija), politiskā partija 

“Politiskā partija “KPV LV”” (turpmāk - Politiskā partija “KPV LV”), politiskā partija “Jaunā 

konservatīvā partija” (turpmāk - Jaunā konservatīvā partija), politisko partiju apvienība 

“Attīstībai/Par!” (turpmāk - Attīstībai/Par!), politiskā partija ““Nacionālā apvienība “Visu 

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

“Tēvzemei un Brīvībai/LNNK”, politisko partiju apvienība “Zaļo un Zemnieku savienībā” 

(turpmāk - Zaļo un Zemnieku savienībā) un politisko partiju apvienība “Jaunā VIENOTĪBA” 

(turpmāk – Jaunā VIENOTĪBA). 

 

No 16 politiskajām partijām un politisko partiju apvienībām, kas piedalījās 13.Saeimas 

vēlēšanās, desmit ieguva vismaz 2% vēlētāju atbalstu, kas dod tiesības uz valsts budžeta 

finansējuma saņemšanu no 2019.gada 1.janvāra. 2018.gadā tika pieņemti lēmumi par valsts budžeta 

finansējuma piešķiršanu 2019.-2022.gadiem desmit partijām, gadā izmaksājot 582 945,50 euro, 

attiecīgi četru gadu laikā izmaksājot 2 331 782,00 euro. Atbilstoši Politisko organizāciju (partiju) 

finansēšanas likumā noteiktajam, katru gadu līdz 2022.gadam valsts budžeta finansējumu saņems: 

1) “Saskaņa” sociāldemokrātiskā partija - 118 653,07 euro,  

2) Politiskā partija “KPV LV” - 85 387,44 euro,  

3) Jaunā konservatīvā partija – 81 432,74 euro,  

4) Attīstībai/Par! – 72 196,35 euro,  

5) Nacionālā apvienība “Visu Latvijai!”-“Tēvzemei un Brīvībai/LNNK” – 66 003,73 euro, 

6)  Zaļo un zemnieku savienība – 59 409,25 euro,  

7) Jaunā VIENOTĪBA – 40 144,82 euro,  

8) politisko partiju apvienība “Latvijas Reģionu apvienība” (turpmāk - Latvijas Reģionu 

apvienība) – 24 862,78 euro,  

9) politiskā partija “Latvijas Krievu savienība” (turpmāk - Latvijas Krievu savienība) – 

19 179,94 euro,  

10) politiskā partija “PROGRESĪVIE” (turpmāk – PROGRESĪVIE) - 15 675,38 euro. 

 

Atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs 

(turpmāk – KNAB) priekšvēlēšanu aģitācijas periodā (kas ilgst 120 dienas pirms vēlēšanām līdz 

vēlēšanu dienai) uzraudzīja, vai aģitācijas veicēji ievēro tiem noteiktos priekšvēlēšanu izdevumu 

ierobežojumus. Lai īstenotu šo funkciju, KNAB pārbaudīja reklāmas pakalpojumu sniedzēju, 

politisko partiju un to apvienību, deputātu kandidātu un ar politiskajām organizācijām un to 

apvienībām nesaistīto personu iesniegtos 2 986 paziņojumus par noslēgtajiem līgumiem par 

priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu izvietošanu un priekšvēlēšanu izdevumu izmantošanu.  

Par iespējamiem priekšvēlēšanu aģitācijas perioda laikā veiktajiem priekšvēlēšanu aģitācijas 

un politisko partiju finansiālās darbības pārkāpumiem KNAB veica 291 saņemto sūdzību un 

iesniegumu pārbaudes. Iesniegumos vai sūdzībās gan fiziskās un juridiskās personas, gan politiskās 

partijas vai to apvienības lūdza KNAB skaidrot likumu normas un ziņoja par konkrētiem 

gadījumiem, kad iespējams pārkāpti priekšvēlēšanu aģitācijas ierobežojumi, izmantoti valsts vai 

pašvaldību administratīvie resursi priekšvēlēšanu aģitācijas veikšanai, kā arī pārkāpti partiju 

finansēšanas noteikumi. Pārbaudot minētos iesniegumus, KNAB 91 gadījumā sniedza normatīvo 
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aktu piemērošanas skaidrojumus, veica 36 pārbaudes par iespējamo administratīvo resursu 

izmantošanu priekšvēlēšanu aģitācijas veikšanai, kā arī veica 28 pārbaudes par iespējamo slēpto 

priekšvēlēšanu aģitāciju pirms vēlēšanām un par iespējamiem priekšvēlēšanu aģitācijas un politisko 

partiju finansēšanas noteikumu pārkāpumiem. KNAB minētajos iesniegumos norādīto informāciju 

izmantoja turpmākajās politisko partiju un to apvienību vēlēšanu ieņēmumu un izdevumu 

deklarāciju un priekšvēlēšanu aģitācijas ierobežojumu ievērošanas pārbaudēs. 

 

Priekšvēlēšanu aģitācijas periodā pirms 13.Saeimas vēlēšanām tika publicēta un pārbaudīta 

informācija par politisko partiju un to apvienību saņemtajiem dāvinājumiem (ziedojumiem) par 

kopējo summu 2 300 251,14 euro. 

 

 
                                                                                                        Avots: www.knab.gov.lv 

 

Salīdzinoši 2014.gada Saeimas priekšvēlēšanu aģitācijas periodā tika publicēta un pārbaudīta 

informācija par politisko partiju un to apvienību saņemtajiem dāvinājumiem (ziedojumiem) par 

kopējo summu 3 295 192,49 euro. Savukārt 2010.gada Saeimas priekšvēlēšanu aģitācijas periodā 

tika publicēta un pārbaudīta informācija par politisko partiju un to apvienību saņemtajiem 

dāvinājumiem (ziedojumiem) par kopējo summu 4 028 954,38 euro (2 831 564,98 Ls). 

 
 

  

10.Saeimas
vēlēšanas

12.Saeimas
vēlēšanas

13.Saeimas
vēlēšanas

4 028 954,38 

3 295 192,49 

2 300 251,14 

Ziedojumi partijām priekšvēlēšanu aģitācijas periodā 
(euro) 

http://www.knab.gov.lv/
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                                                                Avots: www.knab.gov.lv 

 

 

II Politisko partiju un to apvienību vēlēšanu ieņēmumu un izdevumu 

deklarācijās norādītā informācija 
 

Atbilstoši vēlēšanu ieņēmumu un izdevumu deklarācijās norādītajai informācijai politiskās 

partijas un to apvienības aģitācijai pirms 13.Saeimas vēlēšanām kopā ir izlietojušas 

4,02 miljonus euro.  

 

Izdevumi 

Kopā 

priekšvēlēšanu 

izdevumi,  

euro 

Procentos pret 

visiem 

priekšvēlēšanu 

izdevumiem 

Procentos 

pret 

limitu 

1. Par reklāmas izvietošanu 1 873 124,89 46,62 93,70 

  a) sabiedriskajā televīzijā 15 211,99 0,38 0,76 

  b) sabiedriskajā radio 214 933,60 5,35 10,75 

  c) komerciālajā televīzijā 33 680,44 0,84 1,68 

  d) komerciālajā radio 324 603,09 8,08 16,24 

  e) laikrakstos, žurnālos, biļetenos un citos likumā 

noteiktajā kārtībā reģistrētajos periodiskajos 

izdevumos, kuri tiek sagatavoti iespiedtehnikā un 

plaši izplatīti visā valsts teritorijā 

210 559,75 5,24 10,53 

  f) laikrakstos, žurnālos, biļetenos un citos likumā 

noteiktajā kārtībā reģistrētajos periodiskajos 

izdevumos, kuri tiek sagatavoti iespiedtehnikā un 

kuru tirāžas lielākā daļa tiek izplatīta vienas 

republikas pilsētas vai rajona teritorijā 

124 341,47 3,09 6,22 

  g) internetā, izņemot politiskās organizācijas 

(partijas) mājaslapu internetā 
294 405,37 7,33 14,73 

valsts budžeta 
finansējums 9% 

biedru un 
iestāšanās nauda 

10% 

 ziedojumi 81% 

Partiju ieņēmumi 01.01.-06.10.2018. 
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  h) telpās un publiskās vietās (piemēram, 

laukumos, skvēros, ielās, uz tiltiem) neatkarīgi no 

īpašuma piederības 

655 389,18 16,31 32,78 

2. Pasta (arī elektroniskā pasta) pakalpojumu 

izmantošana, lai ar tā palīdzību nosūtītu 

priekšvēlēšanu aģitācijas materiālus 

335 944,26 8,36 16,80 

3. Visu veidu reklāmas materiālu (piemēram, 

videomateriāli, audiomateriāli, plakāti) 

sagatavošana, lai tos izplatītu šīs deklarācijas II 

nodaļas “Izdevumi” 1. un 2.punktā paredzētajā 

veidā 

 

554 074,93 13,79 27,72 

4. Vēlēšanu kampaņas plānošana, sagatavošana un 

organizēšana 
170 062,20 4,23 8,51 

 5. Vēlēšanu kampaņā iesaistīto personu darba 

algas izmaksas un citi maksājumi fiziskajām 

personām, izņemot šīs deklarācijas II nodaļas 

“Izdevumi” 8.punktā paredzētos gadījumus 

149 438,36 3,72 7,48 

 6. Kustamas un nekustamas mantas īre vēlēšanu 

kampaņas vajadzībām 
71 276,03 1,77 3,57 

 7. Laikrakstu, žurnālu, biļetenu, grāmatu un citu 

iespiedtehnikā sagatavotu izdevumu publicēšana 

vēlēšanu kampaņas vajadzībām 

408 314,33 10,16 20,42 

 8. Labdarības pasākumu finansēšana, 

sponsorēšana, izmaksājot pabalstus un izdarot 

dāvinājumus (ziedojumus) 

126 000,94 3,14 6,30 

 9. Citu ar vēlēšanu kampaņu saistītu izdevumu 

segšana 
329 963,04 8,21 16,51 

Priekšvēlēšanu izdevumu apmērs (1 + 8), 

izdevumi, uz kuriem attiecas Politisko 

organizāciju (partiju) finansēšanas likuma 

8.
4
 panta pirmajā, otrajā un trešajā daļā minētie 

ierobežojumi 

1 999 125,83 49,75 100,00 

IZDEVUMI KOPĀ (1+2+3+4+5+6+7+8+9) 4 018 198,98 100,00 

  

 

III Priekšvēlēšanu izdevumu apmēra ierobežojumu kontrole  

 

Politisko partiju un to apvienību priekšvēlēšanu aģitācijas izdevumu apjoma ierobežojumus 

reglamentē Politisko organizāciju (partiju) finansēšanas likums. Informācija par priekšvēlēšanu 

izdevumu apmēriem atrodama KNAB mājas lapā 

https://www.knab.gov.lv/upload/partijam_un_kandidatiem/2017/izdevumu-

apmers_saeimas_velesanam2018.pdf . 

Savukārt nesaistītās personas priekšvēlēšanu aģitācijai izmantojamo izdevumu apjomu nosaka 

Priekšvēlēšanu aģitācijas likums. Nesaistītā persona priekšvēlēšanu aģitācijai pirms 2018.gada 

13.Saeimas vēlēšanām drīkstēja izmantot līdzekļus, kas nepārsniedz 15 minimālās mēnešalgas, kas 

sastādīja 6 450 euro. 

Pirms vēlēšanām neviena politiskā partija vai to apvienība nepārsniedza likumā noteikto 

priekšvēlēšanu aģitācijas izdevumu apmēru.  

https://www.knab.gov.lv/upload/partijam_un_kandidatiem/2017/izdevumu-apmers_saeimas_velesanam2018.pdf
https://www.knab.gov.lv/upload/partijam_un_kandidatiem/2017/izdevumu-apmers_saeimas_velesanam2018.pdf
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2018.gada priekšvēlēšanu aģitācijas perioda laikā, pamatojoties uz iesniegtajiem 

paziņojumiem uz paredzamo priekšvēlēšanu aģitāciju, tika konstatētas 24 ar politiskajām partijām 

vai to apvienībām nesaistītas personas, kuras priekšvēlēšanu aģitācijas periodā veica aģitāciju par 

summu, kas nepārsniedza tām Priekšvēlēšanu aģitācijas likumā noteiktos apmērus. 

 

Aģitācijas vieta Nesaistītu personu skaits 2018.gadā Izdevumu summa (euro) 

Internets 2 1 311,65 

Prese 4 7 563,61 

TV 1 1 294,10 

Radio 3 9 590,22 

Vide 12 14 923,25 

Pasts 2 5 132,68 

KOPĀ: 24 39 815,51 

 

 

IV Deklarāciju patiesuma un priekšvēlēšanu aģitācijas pārbaudes  
 

Politisko organizāciju (partiju) finansēšanas likuma 8.
2
 panta otrā daļa nosaka, ka vēlēšanu 

ieņēmumu un izdevumu deklarācijā norādāmi visi ieņēmumi un izdevumi, kas radušies laika posmā 

no 120.dienas pirms vēlēšanām līdz vēlēšanu dienai, neatkarīgi no datuma, kad izrakstīts darījumu 

apliecinošs dokuments (rēķins, līgums vai cits dokuments), saņemts vai veikts maksājums. Līdz ar 

to 13.Saeimas vēlēšanu ieņēmumu un izdevumu deklarācijā norādāmi visi ieņēmumi un izdevumi, 

kas radušies laika posmā no 2018.gada 9.jūnija līdz 2018.gada 6.oktobrim. 

Pārbaudot politisko partiju un to apvienību vēlēšanu ieņēmumu un izdevumu deklarācijas un 

priekšvēlēšanu aģitācijas ierobežojumu ievērošanu, vairākos gadījumos tika konstatēts, ka 

politiskās partija nav norādījušas visus savus priekšvēlēšanu ieņēmumus un izdevumus, un 

pieņēmušas neatļautus dāvinājumus no juridiskajām personām, kā arī nav ievērojušas noteiktos 

priekšvēlēšanu aģitācijas ierobežojumus. 

 

Veicot 16 politisko partiju un to apvienību iesniegto deklarāciju un priekšvēlēšanu aģitācijas 

pārbaudes, tika konstatēti sekojoši pārkāpumi: 

- 8 politiskās partijas un to apvienības norādīja nepatiesas ziņas deklarācijā, kopumā 

nenorādot finanšu līdzekļus 79 813,40 euro apmērā (Zaļo un Zemnieku savienība, “Saskaņa” 

sociāldemokrātiskā partija, Politiskā partija “KPV LV” , Jaunā VIENOTĪBA,  Jaunā konservatīvā 

partija, Attīstībai/Par!, Nacionālā apvienība “Visu Latvijai!”-“Tēvzemei un Brīvībai/LNNK” un 

Rīcības partija); 

- 3 politiskās partijas un to apvienības pieņēma neatļautus dāvinājumus (ziedojumus) no 

juridiskām personām 7 551,22 euro apmērā. Minētie neatļautie dāvinājumi (ziedojumi) atbilstoši 

Politisko organizāciju (partiju) finansēšanas likuma prasībām ir jāatmaksā valsts budžetā 

(“Saskaņa” sociāldemokrātiskā partija, Jaunā VIENOTĪBA, Attīstībai/Par!). 
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Nr. 

p.k. 
Nosaukums 

Deklarācijā 

nenorādītie 

darījumi 

par kopējo 

apmēru  

(euro) 

Saņemtie 

neatļautie 

ziedojumi no 

juridiskām 

personām 

(euro) 

Atklātie pārkāpumi 

 

1 Zaļo un Zemnieku savienība  48 211,99 0,00 Nav norādīti izdevumi par 

kopējo summu 48 211,99 euro, 

tai skaitā limitētie izdevumi 

4 547,31 euro 

2 “Saskaņa” sociāldemokrātiskā 

partija 

12 373,09 667,65 Nav norādīti izdevumi par  

reklāmas materiālu 

izgatavošanu 11 705,44 euro; 

saņemts neatļauts ziedojums 

667,65 euro * no juridiskās 

personas par reklāmas 

izvietošanu laikrakstos 

3 Politiskā partija “KPV LV”  9 340,12 0,00 Nav norādīti izdevumi  par 

kopējo summu 9 340,12 euro un 

fizisku personu ziedojumi 

1 926,76 euro 

4 Jaunā VIENOTĪBA 6 348,71 6 009,91 Nav norādīti izdevumi par pasta 

pakalpojumu izmantošanu 

338,80 euro; 

saņemts neatļauts ziedojums 

6009,91 euro * no juridiskas 

personas par reklāmas 

izgatavošanu  un izplatīšanu 

(izvietošanu)  

5 Jaunā konservatīvā partija  2 009,81 0,00 Nav norādīti izdevumi  par 

2009,81 euro par citiem ar 

vēlēšanu kampaņu saistītajiem 

izdevumiem 

6 Attīstībai/Par! 1 008,66 873,66 Nav norādīti izdevumi par  

reklāmas izvietošanu internetā 

135,00 euro; 

saņemts neatļauts ziedojums 

873,66 euro * no juridiskas 

personas par reklāmas 

izvietošanu laikrakstā. 

7 Nacionālā apvienība “Visu 

Latvijai!”-“Tēvzemei un 

Brīvībai/LNNK” 

472,72 0,00 Nav norādīti izdevumi  par  

reklāmas izvietošanu 472,72 

euro.  

8 Rīcības partija 48,30  Nav norādīti izdevumi 48,30 par 

reklāmas izvietošanu vidē 

 kopā 79 813,40 7 551,22  
* Ziedojumu kopsummas jāatmaksā valsts budžetā. 

  

- 7 politiskās partijas un to apvienības neievēroja priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu 

izvietošanas vai uzskaites kārtību (Politiskā partija “KPV LV”, “Saskaņa” sociāldemokrātiskā partija,  

Latvijas Krievu savienība, Jaunā VIENOTĪBA, politiskā partija “Rīcības partija”, Zaļo un 

Zemnieku savienība, politisko partiju apvienība “Latviešu Nacionālisti” (turpmāk - Latviešu 

Nacionālisti)); 

- 3 politiskās partijas un to apvienības neievēroja likumā noteiktā paziņojuma par 
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paredzamo priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu izvietošanu iesniegšanas kārtību (Politiskā partija 

“KPV LV”, Jaunā VIENOTĪBA, Nacionālā apvienība “Visu Latvijai!”-“Tēvzemei un 

Brīvībai/LNNK”). 

 

 

V Piemērotā administratīvā atbildība par likuma prasību neievērošanu 
 

KNAB 16 politisko partiju 13.Saeimas vēlēšanu ieņēmumu un izdevumu deklarāciju 

pārbaužu rezultātā konstatēja, ka 11 politiskās partijas vai to apvienības nav ievērojušas Politisko 

organizāciju (partiju) finansēšanas likuma un Priekšvēlēšanu aģitācijas likuma prasības.  

Desmit gadījumos tika pieņemti lēmumi par šo politisko partiju saukšanu pie administratīvās 

atbildības, uzliekot naudas sodus kopsummā 3 970 euro, savukārt vienai politiskajai partijai tika 

izteikts mutvārdu aizrādījums. 

 
Nr. 

p.k. 
Nosaukums Konstatētie pārkāpumi Naudas sods, 

kopsummā 

(euro) 

1.  

Zaļo un zemnieku 

savienība 

nepatiesu ziņu norādīšana deklarācijā, 

priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu 

izvietošanas  kārtības neievērošana, kā arī 

priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu 

izvietošanas  kārtības neievērošana 

850,00 

2.  Saskaņa nepatiesu ziņu norādīšana deklarācijā, 

neatļautu dāvinājumu saņemšana no 

juridiskām personām, ziedojumu sarakstu 

neiesniegšana, priekšvēlēšanu aģitācijas 

materiālu izvietošanas  kārtības 

neievērošana  

700,00 

3.  KPV LV nepatiesu ziņu norādīšana deklarācijā, 

priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu 

izvietošanas  kārtības neievērošana, nav 

iesniegti aģitācijas paziņojumi 

600,00 

4.  

Jaunā VIENOTĪBA  

nepatiesu ziņu norādīšana deklarācijā, 

neatļautu dāvinājumu saņemšana no 

juridiskām personām, ziedojumu sarakstu 

neiesniegšana, priekšvēlēšanu aģitācijas 

materiālu izvietošanas  kārtības 

neievērošana,  nav iesniegti aģitācijas 

paziņojumi 

500,00 

5.  

Latvijas Krievu 

Savienība 

normatīvajos aktos noteikto grāmatvedības 

kārtošanas nosacījumu neievērošana, 

priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu 

izvietošanas  kārtības neievērošana 

400,00 

6.  

Attīstībai/ Par 

nepatiesu ziņu norādīšana deklarācijā, 

neatļautu dāvinājumu saņemšana no 

juridiskām personām,  ziedojumu sarakstu 

neiesniegšana, nav iesniegti aģitācijas 

paziņojumi 

300,00 

7.  Nacionālā apvienība 

“Visu Latvijai!”-

nepatiesu ziņu norādīšana deklarācijā,  

ziedojumu sarakstu neiesniegšana, kavēts 
250,00 
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“Tēvzemei un 

Brīvībai/LNNK” 

aģitācijas paziņojumu iesniegšanas termiņš 

8.  

Rīcības partija  

nepatiesu ziņu norādīšana deklarācijā, 

priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu 

izvietošanas  kārtības neievērošana 

150,00 

9.  
Progresīvie 

normatīvajos aktos noteikto grāmatvedības 

kārtošanas nosacījumu neievērošana 
150,00 

10. Jaunā konservatīvā 

partija nepatiesu ziņu norādīšana deklarācijā 
70,00 

11. 

Latviešu Nacionālisti 

priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu 

izvietošanas  kārtības neievērošana 

Mutvārdu 

aizrādījums 

 

KNAB ir veicis 36 pārbaudes par administratīvo resursu izmantošanu priekšvēlēšanu 

aģitācijā, kā rezultātā 2 gadījumos personām ir piemērota administratīva atbildība, uzliekot 40 euro 

naudas sodu par priekšvēlēšanu aģitācijas raksta izvietošanu laikrakstā “Valkas novada Vēstis” un 

140 euro  - par Rīgas centrāltirgus avīzes izdošanu, kura saturēja priekšvēlēšanu aģitāciju. 

 

KNAB ir konstatējis arī 10 gadījumos pārkāpumus par nesaistīto personu priekšvēlēšanu 

aģitācijas kārtības neievērošanu. Attiecīgi 6 gadījumos ir pieņemti lēmumi un 4 gadījumos turpinās 

uzsāktā lietvedība administratīvās pārkāpuma lietās.  

 

Nr.p.k. Konstatētais pārkāpums Soda apmērs, euro 

1. “Saskaņa” sociāldemokrātiskās partijas priekšvēlēšanu 

aģitācijas materiālu izvietošana publiskā vietā - Maskavas 

ielā 8 k-1, Rīgā (Spīķeru kvartāls), neiesniedzot aģitācijas 

materiālu izvietošanas izcenojumus, kā arī tika pieņemts 

lēmums par KNAB likumīgo prasību nepildīšana 

1400 

2. priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu izvietošanas kārtības 

neievērošana, izvietojot Politiskās partijas “KPV LV” 

priekšvēlēšanu aģitācijas materiālus uz Rīgas pilsētas tiltiem 

(Brasas tilts, Vanšu tilts, Brīvības gatve uz Gaisa tilta, Salu 

tilts, Raņķa dambis starp Balasta dambi un Trejādības ielu, 

Ieriķa iela uz Zemitānu tilta, Brīvības gatve pie Alfas, 

Jūrmalas gatves dzelzceļa pārvads), neiesniedzot aģitācijas 

materiālu izvietošanas izcenojumus 

600 

3. priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu izvietošanas kārtības 

neievērošana, izvietojot priekšvēlēšanu aģitāciju izdevumā 

“Kas Jauns Avīze”, un likumā noteiktā paziņojuma par 

paredzamo priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu izvietošanu 

nesniegšana 

400 

4. priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu izvietošanas kārtības 

neievērošana, izvietojot priekšvēlēšanu aģitācijas materiālus 

interneta vietnē www.gorod.lv, un likumā noteiktā 

paziņojuma par paredzamo priekšvēlēšanu aģitācijas 

materiālu izvietošanu nesniegšana 

140 

5. priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu izvietošana laikrakstā 

“Ieskaties”, neiesniedzot aģitācijas materiālu izvietošanas 

izcenojumus 

70 

6. priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu izvietošana laikrakstā 

“Siguldas avīze”, neiesniedzot aģitācijas materiālu 

izvietošanas izcenojumus 

40 

7. priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu izvietošanas kārtības uzsākta 
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neievērošana, izvietojot priekšvēlēšanu aģitācijas materiālus 

Facebook lapā klusuma periodā, un likumā noteiktā 

paziņojuma par paredzamo priekšvēlēšanu aģitācijas 

materiālu izvietošanu nesniegšana 

administratīvā 

pārkāpuma lieta 

8. Politiskās partijas “KPV LV” priekšvēlēšanu aģitācijas 

materiālu izvietošana publiskā vietā – Kr.Barona ielā 109, 

Rīgā, neiesniedzot aģitācijas materiālu izvietošanas 

izcenojumus 

uzsākta 

administratīvā 

pārkāpuma lieta 

9. priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu izvietošanas kārtības 

neievērošana, izplatot iespiedtehnikā izgatavotos izdevumus 

“PAR KO NEBALSOT vēlēšanās”, kas nav preses izdevumi; 

pārsniegts nesaistītās personas priekšvēlēšanu aģitācijai 

noteiktais izdevumu apjoms 

uzsākta 

administratīvā 

pārkāpuma lieta 

10. priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu izvietošanas kārtības 

neievērošana, izplatot speciālos izdevumus “Abonē Dienas 

bizness”, kas nav preses izdevumi; 

pārsniegts nesaistītās personas priekšvēlēšanu aģitācijai 

noteiktais izdevumu apjoms 

uzsākta 

administratīvā 

pārkāpuma lieta 

 

 

VI Politisko partiju parādsaistības 

 
Tabulā norādīta KNAB apkopotā aktuālā informācija par politisko partiju vai to apvienību 

parādsaistībām pret piegādātājiem par saņemtajiem pakalpojumiem un precēm uz 2018.gada 

31.decembri. 

 

Nr.p.k. Nosaukums * 
Kopsumma, 

euro 

1 
“Saskaņa” sociāldemokrātiskā 

partija 
484 342 

2 Jaunā VIENOTĪBA 218 161 

3 Partija “VIENOTĪBA” 147 701 

4 Attīstībai/Par! 144 726 

5 Partija “Vienoti Latvijai” 76 999 

6 Latvijas attīstībai 72 164 

7 No sirds Latvijai 49 735 

8 

Nacionālā apvienība “Visu 

Latvijai!”-“Tēvzemei un 

Brīvībai/LNNK” 

38 268 

9 Latvijas Zaļā partija 36 344 

10 Latvijas Reģionu Apvienība 25 224 

11 Zaļo un Zemnieku savienība 21 182 

12 Jaunā konservatīvā partija 19 798 

13 Gods kalpot mūsu Latvijai 4 234 

14 Kristīgi demokrātiskā savienība 4 226 

15 Jūrmala-mūsu mājas 3 882 

16 Partija  “Gods kalpot Rīgai” 3 668 

17 
Politisko partiju apvienība 

“Saskaņas Centrs” 
3 600 
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18 Politiskā partija “KPV LV” 3 396 

19 SDK Dzimtene 3 302 

20 PROGRESĪVIE 2 681 

21 Kustība Par! 2 679 

22 APVIENĪBA IEDZĪVOTĀJI 2 588 

23 Partija “Savienība Latgales sirds” 2 482 

24 Nacionālais bloks 1 898 

25 Latvijas Sociālistiskā partija 1 644 

26 Rīcības partija 1 500 

27 LIEPĀJAS PARTIJA 1 423 

28 
Nacionālā Savienība 

TAISNĪGUMS 
1 390 

29 
LATVIJAS ZEMNIEKU 

SAVIENĪBA 
1 220 

30 Latvijas Krievu savienība 1 065 

31 Talsu novada attīstībai 774 

32 Politiskā partija “Reģionu alianse” 739 

33 VIDZEMES PARTIJA 705 

34 Latviešu Nacionālisti 605 

35 LAIKS PĀRMAIŅĀM 474 

36 LATGALES PARTIJA 461 

37 Sadarbība 332 

38 Daugavpils-mana pilsēta 303 

39 
POLITISKĀ PARTIJA 

IZAUGSME 
182 

40 
Latvijas Sociāldemokrātiskā 

strādnieku partija 
178 

41 Atmoda 159 

42 Partija “Tēvzemes mantojums” 97 

43 
JĒKABPILS REĢIONĀLĀ 

PARTIJA 
74 

44 Politiskā partija “Alternative” 8 

45 Latvijai un Ventspilij 3 

 

Dati: partiju gada pārskati par 2018.gadu 

* Uzskaitītas partijas, kurām nav uzsākts likvidācijas process 

 


