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POLITISKO ORGANIZĀCIJU (PARTIJU) GADA PĀRSKATU
PĀRBAUŢU REZULTĀTI
(2009.gada pārskati)
Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs (KNAB) pabeidzis politisko organizāciju
(partiju) iesniegto 2009.gada pārskatu un saņemto dāvinājumu (ziedojumu) likumības un patiesuma
pārbaudes un sniedz pārskatu par atklātajiem partiju finansēšanas pārkāpumiem un veiktajiem
pasākumiem to novēršanai:
 saistībā ar finanšu līdzekļu atmaksu pieņemti 20 lēmumi, uzdodot 14 partijām vai to
apvienībām atmaksāt pretrunā ar likuma prasībām saņemtos ziedojumus vai biedru naudas
kopsummā Ls 42 091,04 apmērā;
 par partiju finansēšanas noteikumu neievērošanu 6 partijas ir sauktas pie administratīvās
atbildības un tām uzlikti naudas sodi Ls 880 apmērā, mutvārdu aizrādījumi izteikti
3 partijām un 1 fiziskajai personai;
 saistībā ar gada pārskatu vai ziedotāju sarakstu savlaicīgu neiesniegšanu 13 partijas ir
sauktas pie administratīvās atbildības un tām uzlikti naudas sodi kopsummā Ls 1 300
apmērā, mutvārdu aizrādījumi izteikti 11 partijām.
Saistībā ar partiju iesniegtajiem 2009.gada pārskatiem KNAB nav konstatējis būtiskus
pārkāpumus partiju finansēšanā. Lielākā daļa partiju gada pārskatus ir aizpildījušas un iesniegušas
atbilstoši likuma prasībām. Visi KNAB lēmumi par partiju saukšanu pie administratīvās atbildības
un pretlikumīgi saņemto finanšu līdzekļu atmaksu ir stājušies likumīgā spēkā. Četros gadījumos
partijas nav samaksājušas KNAB uzliktos naudas sodus, tāpēc lēmumi ir nodoti tiesu izpildītājiem
piespiedu izpildei.
Pēc divu gadu pārtraukuma 2009.gadā bija vērojams iespaidīgs partijām ziedoto finanšu
līdzekļu pieaugums. Iepriekšējo divu gadu apjomi tika pārsniegti gandrīz četras reizes – 2009.gadā
personas bija veikušas ziedojumus un dāvinājumus partijām kopumā 2,93 miljonu latu apmērā, kas
ir augstākais rādītājs pēc 2002.gada, kad notika 8.Saeimas vēlēšanas un partiju finansēšanā vēl
nebija noteikti vairāki būtiski ierobežojumi. Tāpat, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, 2009.gadā bija
četrkāršojies arī partijām veikto ziedojumu un dāvinājumu skaits – no 1097 līdz 3904, līdz ar to
KNAB amatpersonām būtiski palielinājās pārbaudāmās informācijas apjoms. 2009.gadā
visaugstāko rādītāju pēdējo astoņu gadu laikā sasniedza partiju nepieņemto ziedojumu un
dāvinājumu vērtība – vairāk nekā 100 gadījumu par kopējo summu vairāk nekā 100 000 latu.
Neskatoties uz to, ka 2010.gadā KNAB uzmanības centrā bija partiju un ar tām nesaistīto
personu priekšvēlēšanu kampaņu finansēšana pirms 10.Saeimas vēlēšanām, KNAB amatpersonas
gada laikā paveica 2009.gada pārskatu un ar tiem saistītās informācijas pārbaudes. Partiju finanšu
datu bāzē pieejamā publiskā informācija liecina, ka partijām ziedoto finanšu līdzekļu apjoma
palielināšanās ir turpinājusies arī 2010.gadā, kaut gan samazinājies maksājumu skaits – ziedojumi
partijām ir veikti retāk, bet par lielākām summām.

Partijām veiktie dāvinājumi (ziedojumi) 2002.–2010.gadā
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KNAB konstatētās neatbilstības likuma prasībām
Gada pārskatu pārbaužu ietvaros ir konstatēti šādi Politisko organizāciju (partiju) finansēšanas
likuma (turpmāk tekstā – POFL) pārkāpumi partiju finansēšanā 2009.gadā:
Partijas
Konstatētās neatbilstības
nosaukums
likuma prasībām
„Apvienība
Nav iesniegts ziņojums par saņemto un nepieņemto ziedojumu publicēšanai
„Tēvzemei un
internetā par Ls 40 (POFL 4.panta trešā un ceturtā daļa)
Brīvībai”/LNNK”
Gada pārskatam pievienotajā biedru naudas sarakstā nav norādīti faktiskie biedru
naudas maksātāji – par kopējo summu Ls 1 583,60 (POFL 3.panta otrā daļa)
„Latgales tauta”
Nepatiesu ziņu norādīšana gada pārskatā – par ienākumiem, izdevumiem un
atlikumu norādīta informācija, kura neatbilst dokumentos reģistrētajai un par
pretlikumīgi saņemto dāvinājumu no juridiskas personas Ls 10 910,81 apmērā
(POFL 8.5 panta pirmā daļa)
Latvijas
Pieņemts ziedojums Ls 100 apmērā no likumā neatļauta finansēšanas avota
Atdzimšanas partija (POFL 2.panta pirmā daļa)
Latvijas
No trim personām skaidrā naudā saņemta biedru nauda, kuras apmērs pārsniedz
Sociālistiskā partija likumā noteikto – vienu minimālo mēnešalgu – par kopējo summu Ls 228,36,
tādējādi neievērojot likumā noteiktos finansēšanas ierobežojumus (POFL 6.panta
otrā daļa)
Gada pārskatam pievienotajā biedru naudas sarakstā neprecīzi norādīta
informācija par saņemtajiem biedru naudas apmēriem (POFL 3.panta otrā daļa)
„SABIEDRĪBA
Gada pārskata sagatavošanā nav ievēroti grāmatvedības kārtošanas nosacījumi –
CITAI
kļūdaini iegrāmatotas biedru naudas un ziedojumi – par kopējo summu
POLITIKAI”
Ls 206,70 (POFL 2.panta pirmā daļa)
Nav iesniegts ziņojums par saņemtajiem ziedojumiem publicēšanai internetā –
par kopējo summu Ls 85 no trīs personām (POFL 4.panta trešā daļa)
„Spēks vienotībā”
Gada pārskatā norādīta neprecīza informācija par naudas atlikumu pārskata gada
beigās un apmaksātajiem naudas izdevumiem (POFL 8.5 panta pirmā daļa)
Tautas saskaņas
Nav iesniegts ziņojums par pieciem saņemtajiem dāvinājumiem un ziedojumiem
partija
publicēšanai internetā – par kopējo summu Ls 1 356,49 un sniegtas nepatiesas
ziņas iesniegtajos ziņojumos par saņemtajiem ziedojumiem – par kopējo summu
Ls 4 635 (POFL 4.panta trešā daļa)
Grāmatvedības dokumentos norakstīti partijas parādi juridiskām personām – par
kopējo summu Ls 10,55, tādējādi gūstot labumu (POFL 2.panta pirmā un otrā
daļa)
Gada pārskatā nav norādīti personu ziedojumi pakalpojumu veidā – par kopējo
summu 1 363,58 (POFL 9.1 pants)
Zaļo un Zemnieku
Nav iesniegts ziņojums par saņemto ziedojumu publicēšanai internetā – par Ls 2
savienība
000 (POFL 4.panta trešā daļa)
„Saskaņas centrs”
Nav iesniegts ziņojums par diviem saņemtajiem ziedojumiem publicēšanai
internetā – par kopējo summu Ls 160 (POFL 4.panta trešā daļa)
Latvijas Nākotnes
Nav iesniegts ziņojums par diviem saņemtajiem ziedojumiem publicēšanai
partija
internetā – kopsummā par Ls 110 (POFL 4.panta trešā daļa)
“Tev, Jūrmalai”
Nav iesniegts ziņojums par vienu saņemto un nepieņemto ziedojumu
publicēšanai internetā – par Ls 60 (POFL 4.panta trešā daļa)
Osipova partija
Nav iesniegts ziņojums par vienu saņemto ziedojumu publicēšanai internetā –
par Ls 25 (POFL 4.panta trešā daļa)
„APVIENĪBA
Nav iesniegts ziņojums par vienu saņemto ziedojumu publicēšanai internetā –
IEDZĪVOTĀJI”
par Ls 20 (POFL 4.panta trešā daļa)
„Vienota Rēzekne” Nav iesniegts ziņojums par vienu saņemto ziedojumu publicēšanai internetā –
par Ls 20 (POFL 4.panta trešā daļa)
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KNAB veiktie pasākumi pārkāpumu novēršanai
Partiju saukšana pie administratīvās atbildības (Latvijas Administratīvo
pārkāpumu kodekss – turpmāk tekstā LAPK)
2009.gada pārskatu pārbaužu rezultātā par likuma prasību neievērošanu pie administratīvās
atbildības ir sauktas 6 partijas, uzliekot tām naudas sodus kopsummā Ls 880 apmērā.
Partijas
nosaukums
Latvijas
Sociālistiskā
partija
„Latgales tauta”
„SABIEDRĪBA
CITAI
POLITIKAI”
“Apvienība
„Tēvzemei un
Brīvībai”/LNNK”
Zaļo un Zemnieku
savienība
„Saskaņas centrs”

Administratīvais
pārkāpums
LAPK 166.34 trešā daļa – finansējuma
apmēra ierobežojumu neievērošana
LAPK 166.6 pirmā daļa – normatīvajos
aktos noteikto grāmatvedības kārtošanas
nosacījumu neievērošana
LAPK 166.6 pirmā daļa – normatīvajos
aktos noteikto grāmatvedības kārtošanas
nosacījumu neievērošana
LAPK 166.6 pirmā daļa – normatīvajos
aktos noteikto grāmatvedības kārtošanas
nosacījumu neievērošana
LAPK 166.6 pirmā daļa – normatīvajos
aktos noteikto grāmatvedības kārtošanas
nosacījumu neievērošana
LAPK 166.34 pirmā daļa – ziņojuma par
saņemto ziedojumu publicēšanas
noteikumu neievērošana
LAPK 166.34 pirmā daļa – ziņojuma par
saņemto ziedojumu publicēšanas
noteikumu neievērošana

Naudas
sods
(latos)
500

Lēmums,
tā izpilde
10.06.2010.
(samaksāts)

200

14.02.2011.
(piespiedu izpilde)

50

14.12.2010.
(samaksāts)

50

07.12.2010.
(samaksāts)

50

26.05.2010.
(samaksāts)

30

01.11.2010.
(samaksāts)

Saistībā ar likuma prasību neievērošanu trīs uzsāktajās administratīvā pārkāpuma lietās
lietvedība ir izbeigta maznozīmīguma dēļ un partijām izteikts mutvārdu aizrādījums: „Spēks
vienotībā”, Tautas saskaņas partija un Latvijas Atdzimšanas partija.
Mutvārdu aizrādījums ir izteikts arī vienai fiziskajai personai par starpniecību partijas
finansēšanā. Ar KNAB lēmumu partijai uzdots atmaksāt pretlikumīgi iegūtos finanšu līdzekļus un
partija ir ieskaitījusi tos valsts budžetā.
Piecos gadījumos saistībā ar ziedotāju saraksta savlaicīgu neiesniegšanu konstatēts, ka no
partiju administratīvā pārkāpuma izdarīšanas dienas ir pagājis LAPK noteiktais soda uzlikšanas
termiņš, tāpēc nav uzsākta lietvedība administratīvā pārkāpuma lietā: Osipova partija, “Tev,
Jūrmalai”, Latvijas Nākotnes partija, “Vienota Rēzekne” un „APVIENĪBA IEDZĪVOTĀJI”.
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Lēmumi par prettiesiski saņemto finanšu līdzekļu atmaksu
Ņemot vērā 2009.gada pārskatu, kā arī saņemto dāvinājumu (ziedojumu) likumības un
patiesuma pārbaužu rezultātus, KNAB priekšnieks pieņēmis 20 lēmumus par finanšu līdzekļu
atmaksāšanu: 18 – saistībā ar personu veiktajiem ziedojumiem, kuri nav atbilduši likumā
noteiktajām prasībām, un 2 – saistībā ar iemaksātajām biedru naudām. KNAB uzdevis 14 partijām
vai to apvienībām atmaksāt pretrunā ar POFL prasībām saņemtos finanšu līdzekļus kopsummā par
Ls 42 091,04. Lielākā daļa no atmaksātajiem finanšu līdzekļiem ir 12 personu ziedojumi, kas veikti
pretrunā ar likumā noteikto prasību – atļauts veikt ziedojumus no saviem ienākumiem pēdējos trijos
kalendārajos gados. Saskaņā ar likumā noteikto kārtību šādi prettiesiski saņemtie ziedojumi vai to
daļa partijām ir jāatmaksā maksātajam. Ja tas netiek izpildīts, tad finanšu līdzekļi ir jāieskaita
valsts budţetā.
Atmaksājamie
finanšu līdzekļi
(latos)

Atklāto pārkāpumu pamatojums saskaņā ar
Politisko organizāciju (partiju) finansēšanas likumu

6 433,49

Daļa no personas ziedojuma veikta no likumā neatļauta finansēšanas avota –
finanšu līdzekļi nav gūti kā likumā noteiktie ienākumi pēdējos trijos kalendārajos
gados (POFL 2.panta trešā daļa)

“LPP/LC”

6 046,21
299,84

Daļa no personas ziedojumiem veikta no likumā neatļauta finansēšanas avota –
finanšu līdzekļi nav gūti kā likumā noteiktie ienākumi pēdējos trijos kalendārajos
gados (POFL 2.panta trešā daļa)

“PCTVL – Par
cilvēka tiesībām
vienotā Latvijā”

6 000,00

Ziedojumu partijai veikusi persona, kura nav Latvijas pilsonis un kurai nav
tiesības saņemt Latvijas Republikas nepilsoņa pasi (POFL 4.panta pirmā daļa)

Tautas saskaņas
partija

4 087,95
3 658,93
3 594,43
2 725,55
2 050,00
2 000,00
1 375,80
1 279,89
957,93
656,15
300,00
250,00
160,25
101,75
100,00
12,87

Daļa no divu personu ziedojumiem veikta no likumā neatļauta finansēšanas avota
– finanšu līdzekļi nav gūti kā likumā noteiktie ienākumi pēdējos trijos
kalendārajos gados (POFL 2.panta trešā daļa)
Daļa no personas ziedojuma veikta no likumā neatļauta finansēšanas avota –
finanšu līdzekļi nav gūti kā likumā noteiktie ienākumi pēdējos trijos kalendārajos
gados (POFL 2.panta trešā daļa)
Daļa no divu personu ziedojumiem veikta no likumā neatļauta finansēšanas avota
– finanšu līdzekļi nav gūti kā likumā noteiktie ienākumi pēdējos trijos
kalendārajos gados (POFL 2.panta trešā daļa)
Daļa no partijai iemaksātās biedru naudas ir veikta no citas personas aizdevuma –
partijas finansēšana no citu personu dāvinājumiem un ziedojumiem (POFL
6.panta pirmā daļa)
Personas ziedojumi veikti no likumā neatļauta finansēšanas avota – finanšu
līdzekļi nav gūti kā likumā noteiktie ienākumi pēdējos trijos kalendārajos gados
(POFL 2.panta trešā daļa)
Daļu no ziedojumiem persona veikusi no citas personas aizdevuma – partijas
finansēšana no citu personu dāvinājumiem un ziedojumiem (POFL 6.panta pirmā
daļa)
Daļa no divu personu ziedojumiem veikta no likumā neatļauta finansēšanas avota
– finanšu līdzekļi nav gūti kā likumā noteiktie ienākumi pēdējos trijos
kalendārajos gados (POFL 2.panta trešā daļa)
Daļa no personas ziedojuma veikta no likumā neatļauta finansēšanas avota –
finanšu līdzekļi nav gūti kā likumā noteiktie ienākumi pēdējos trijos kalendārajos
gados (POFL 2.panta trešā daļa)
2009.gadā partijai veikti ziedojumi no fiziskām personām, kuras nav
identificējamas saskaņā ar likumā noteiktām prasībām – partijas finansēšana
anonīmu ziedojumu veidā (POFL 7.panta pirmā daļa) un to nepārskaitīšana valsts
budžetā (POFL 7.panta trešā daļa)
Daļa no personas ziedojumiem veikta no likumā neatļauta finansēšanas avota –
finanšu līdzekļi nav gūti kā likumā noteiktie ienākumi pēdējos trijos kalendārajos
gados (POFL 2.panta trešā daļa)
Ziedojumu partijai veikusi persona, kura nav Latvijas pilsonis un kurai nav
tiesības saņemt Latvijas Republikas nepilsoņa pasi (POFL 4.panta pirmā daļa)
Divas personas veikušas ziedojumus no citu personu aizdevumiem un
dāvinājumiem – partijas finansēšana no citu personu dāvinājumiem un
ziedojumiem (POFL 6.panta pirmā daļa)
2009.gada maijā persona iemaksājusi ziedojumu, nenorādot faktiskos ziedojuma
veicējus un bez notariāli apliecinātas pilnvaras – partijas finansēšana, izmantojot
trešās personas starpniecību (POFL 6.panta trešā daļa)
2009.gada maijā persona iemaksājusi ziedojumu, nenorādot faktiskos ziedojuma
veicējus un bez notariāli apliecinātas pilnvaras – partijas finansēšana, izmantojot
trešās personas starpniecību (POFL 6.panta trešā daļa)
Partija pieņēmusi ziedojumu no likumā neatļauta finansēšanas avota – partijas
finansēšana nav veikta no fizisko personu ziedojumiem (POFL 2.panta pirmā
daļa)
Partijai veikta biedru naudas iemaksa, izmantojot citas personas identitātes datus
– partijas finansēšana, izmantojot trešās personas starpniecību (POFL 6.panta
trešā daļa)
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Partijas nosaukums

“Libertas.lv”

LSDSP
Tautas saskaņas
partija
Sociālā taisnīguma
partija
“Jaunlatvija”
“PCTVL – Par
cilvēka tiesībām
vienotā Latvijā”
“Jaunais laiks”
“Visu Latvijai!”
“Pilsoniskā
savienība”

LSDSP
Tautas saskaņas
partija
“SABIEDRĪBA
CITAI POLITIKAI”
Latvijas Sociālistiskā
partija
Tautas saskaņas
partija
Latvijas Atdzimšanas
partija
„Apvienība
„Tēvzemei un
Brīvībai”/LNNK”

Lēmums,
tā izpilde
19.02.2010.
(atmaksāts
ziedotājam)
15.12.2009.
19.02.2010.
(atmaksāts
ziedotājam)
12.08.2009.
(atmaksāts
ziedotājam)
26.02.2010.
(atmaksāts
ziedotājiem)
10.02.2010.
(atmaksāts
ziedotājam)
30.12.2009.
(atmaksāts
ziedotājiem)
15.06.2010.
(atmaksāts
partijas
biedram)
26.11.2009.
(atmaksāts
ziedotājam)
17.06.2010.
(atmaksāts
ziedotājam)
06.01.2010.
(atmaksāts
ziedotājam)
11.02.2010.
(atmaksāts
ziedotājam)
17.06.2010.
(atmaksāts
valsts budžetā)
22.07.2009.
(atmaksāts
ziedotājam)
28.05.2009.
(atmaksāts
valsts budžetā)
15.06.2010.
(atmaksāts
ziedotājiem)
16.02.2011.
(atmaksāts
valsts budžetā)
16.02.2011.
(atmaksāts
valsts budžetā)
02.03.2010.
(atmaksāts
valsts budžetā)
21.03.2011.
(atmaksāts
valsts budžetā)
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Gada pārskatu un ziņojumu iesniegšanas kontrole
Nodrošinot 2009.gada pārskata, zvērināta revidenta atzinuma un biedru naudas saraksta
iesniegšanas kārtības ievērošanu, KNAB amatpersonas ir saukušas pie administratīvās atbildības un
uzlikušas naudas sodus 10 partijām: „Mūsu izvēle”, „PAR DZIMTENI!” (katrai 200 latu),
Sociāldemokrātiskā partija „Saskaņa”, „Tautas kontrole” (katrai 150 latu), Latviešu zemnieku
savienība, Rīcības partija, „Vienota Rēzekne” (katrai 100 latu), Osipova partija, „Mūsu zeme”,
„Latgales tauta” (katrai 50 latu). Vienā uzsāktajā administratīvā pārkāpuma lietā lietvedība ir
izbeigta maznozīmīguma dēļ un partijai „Latvijas atmoda” izteikts mutvārdu aizrādījums.
Attiecībā uz trim partijām – “PAR DZIMTENI!”, Latviešu zemnieku savienība un Osipova partija –
KNAB lēmums saistībā ar uzlikto naudas sodu ir nodots tiesu izpildītājiem piespiedu izpildei, jo tās
KNAB lēmumus nav apstrīdējušas un uzliktos naudas sodus nav arī samaksājušas.
Par ziedotāju saraksta iesniegšanas kārtības neievērošanu 2009.gadā trīs partijas („Visu
Latvijai!”, „LPP/LC” un „Jaunais laiks”) ir sauktas pie administratīvās atbildības un katrai no tām
uzlikts 50 latu naudas sods, bet 10 partijām izteikts mutvārdu aizrādījums („Tev, Jūrmalai”,
“Vienota Rēzekne”, “APVIENĪBA IEDZĪVOTĀJI”, „PCTVL – Par cilvēka tiesībām vienotā
Latvijā”, “Jaunais laiks”, “DAUGAVPILS ATDZIMŠANA”, “Jūrmala – mūsu mājas”, Osipova
partija, “Latgales tauta” un “Mūsu zeme”). Visas trīs partijas ir samaksājušas tām uzliktos naudas
sodus.
Par 2009.gada pašvaldību un Eiropas Parlamenta vēlēšanu ieņēmumu un izdevumu
deklarāciju pārbaudēs konstatētajiem pārkāpumiem KNAB informēja sabiedrību 2010.gada
25.janvārī.
Plašāka informācija par pārbaužu rezultātiem, partiju saņemtajiem ziedojumiem un
iesniegtajām deklarācijām ir pieejama KNAB mājas lapā – www.knab.gov.lv.
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