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Administratīvie pārkāpumi korupcijas novēršanas jomā un to
piekritība
Saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksu (turpmākLAPK), institūcijas, kas pilnvarotas izskatīt administratīvo pārkāpumu lietas par
administratīvajiem pārkāpumiem korupcijas novēršanas jomā ir:
Rajonu (pilsētu) tiesu tiesas;
Valsts ieņēmumu dienests;
Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs.
Rajonu (pilsētu) tiesu tiesneši izskata LAPK 166.28 — 166.30 pantos
paredzēto administratīvo pārkāpumu lietas. Valsts ieņēmumu dienests (turpmāk
- VID) izskata LAPK 166.27 un 166.32 pantā paredzēto administratīvo pārkāpumu
lietas (izņemot lietas par pārkāpumiem tajos gadījumos, kad kontroli veikušas
un administratīvo pārkāpumu protokolus par šajos pantos minētajiem
pārkāpumiem sastādījušas citas institūcijas, kas pilnvarotas izskatīt attiecīgā
administratīvā pārkāpuma lietas).
1.tabula
Administratīvie pārkāpumi korupcijas novēršanas jomā

LAPK pants
166.27 pants
166.28 pants
166.29 pants
166.30 pants
166.31 pants
166.32 pants
166.33 pants
166.34 pants

Administratīvais pārkāpums
Valsts amatpersonas deklarācijas neiesniegšana
Amatu savienošanas ierobežojumu izpildes kārtības neievērošana
Neziņošana par atrašanos interešu konflikta situācijā
Valsts amatpersonai noteikto ierobežojumu un aizliegumu pārkāpšana
Dāvanu, ziedojumu un citāda veida mantiskās palīdzības pieņemšanas
ierobežojumu pārkāpšana
Valsts amatpersonu sarakstu neiesniegšana
Valsts un pašvaldību institūciju vadītājiem noteikto pienākumu
nepildīšana
Politisko organizāciju (partiju) finansēšanas noteikumu neievērošana

Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs (turpmāk tekstā - KNAB)
izskata LAPK 166.28 — 166.31, 166.33 un 166.34 pantā paredzēto administratīvo
pārkāpumu lietas. Izskatīt administratīvo pārkāpumu lietas un uzlikt
administratīvos sodus ir tiesīgs KNAB priekšnieks, viņa vietnieki, KNAB
priekšnieka pilnvaroti struktūrvienību vadītāji un viņu vietnieki. Tiesības
piemērot administratīvos sodus KNAB tika piešķirtas ar 2003.gada 19. jūnija
grozījumiem LAPK.
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2.tabula
Institūcijas, kuras tiesīgas izskatīt lietas par administratīvajiem pārkāpumiem korupcijas
novēršanas jomā

Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa pants

Institūcija

166.27 166.28 166.29 166.30 166.31 166.32 166.33 166.34

Rajonu (pilsētu)
tiesa
Korupcijas
novēršanas un
apkarošanas birojs
Valsts ieņēmumu
dienests

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

Administratīvā prakse korupcijas novēršanas jomā
1999.gadā konstatēts 461 administratīvais pārkāpums korupcijas
novēršanas jomā. Līdz 2002.gadam vērojams straujš minēto pārkāpumu kritums.
Sākot ar 2003.gadu konstatēto administratīvo pārkāpumu skaits strauji
palielinās. 2004.gadā konstatēto valsts amatpersonu izdarīto pārkāpumu skaits
palielinājies līdz 199, kas ir par 112 pārkāpumiem vairāk nekā 2003.gadā.
2005.gadā konstatēti jau 763 administratīvie pārkāpumi korupcijas novēršanas
jomā, ko izdarījušas 673 valsts amatpersonas, kas ir par 564 vairāk nekā
2004.gadā. 2006.gadā konstatēti 634 administratīvie pārkāpumi, kas ir par
129 mazāk nekā 2005. gadā, ko izdarījušas 568 valsts amatpersonas.
1.grafiks
Administratīvo pārkāpumu korupcijas novēršanas jomā dinamika
1999.-2006.gadā
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Valsts amatpersonu izdarītie administratīvie pārkāpumi
korupcijas novēršanas jomā
2006.gadā konstatēti 634 administratīvie pārkāpumi korupcijas
novēršanas jomā, ko izdarījušas 568 valsts amatpersonas.
Jāņem vērā administratīvo pārkāpumu korupcijas novēršanas jomā
specifika - minētie pārkāpumi tiek fiksēti, noskaidrojot konkrētas personas
prettiesisko rīcību. Atsevišķos gadījumos valsts amatpersonām 2006.gadā
piemērots administratīvais sods par vairākiem izdarītajiem administratīvajiem
pārkāpumiem korupcijas novēršanas jomā. Līdz ar to atšķiras pie administratīvās
atbildības saukto personu skaits un izdarīto administratīvo pārkāpumu skaits.
3.tabula
Administratīvie pārkāpumi korupcijas novēršanas jomā 2005. un 2006. gadā
2005.gads 2006.gads
16627.p. „Valsts amatpersonas deklarācijas neiesniegšana”
16628.p. „Amatu savienošanas ierobežojumu izpildes kārtības
neievērošana”-

461

343

2

10

16629.p. „Neziņošana par atrašanos interešu konflikta situācijā”
16630.p. „Valsts amatpersonai noteikto ierobežojumu un aizliegumu
pārkāpšana”
16631.p. „Dāvanu, ziedojumu un citāda veida mantiskās palīdzības
pieņemšanas ierobežojumu pārkāpšana”

70

38

108

110

11

4

102

123

9
763

6
634

16632.p. „Valsts amatpersonu sarakstu neiesniegšana”
16633.p. „Valsts un pašvaldību institūciju vadītājiem noteikto
pienākumu nepildīšana”
Kopā

Administratīvo pārkāpumu, kurus izdarījušas valsts amatpersonas,
struktūra atainota diagrammā:
2.grafiks
Administratīvo pārkāpumu, kurus izdarījušas valsts amatpersonas, struktūra
2006. gadā
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Administratīvo pārkāpumu lietās pieņemtie lēmumi
Izvērtējot pieņemtos lēmumus par konstatētajiem administratīvajiem
pārkāpumiem korupcijas novēršanas jomā, var secināt, ka 2006.gadā
439 gadījumos pieņemts lēmums valsts amatpersonu sodīt ar naudas sodu par
kopējo summu Ls 14725, 114 reizes tika pieņemts lēmums par pārkāpēja
atbrīvošanu no administratīvās atbildības, aprobežojoties ar mutvārdu
aizrādījumu maznozīmīga pārkāpuma gadījumā atbilstoši LAPK 21.pantam.
Tomēr jāņem vērā, ka saskaņā ar LAPK mutvārdu aizrādījums nav
administratīvā soda veids. 2 gadījumos administratīvo sodu nav bijis iespējams
piemērot, jo iestājies noilgums. Brīdinājums izteikts 2 gadījumos.
Administratīvā lietvedība izbeigta 18 gadījumos. Uz pārskata sagatavošanas
brīdi lēmums administratīvo pārkāpumu lietā nav pieņemts 8 gadījumos.
3.grafiks
Lēmumu struktūra, kas tika pieņemti administratīvajās lietās korupcijas novēršanas jomā
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Atsevišķu LAPK pantu korupcijas novēršanas jomā piemērošanas
prakse
166.27 pants. Valsts amatpersonas deklarācijas neiesniegšana
Par valsts amatpersonas deklarācijas neiesniegšanu noteiktā termiņā,
deklarācijas aizpildīšanas un iesniegšanas kārtības neievērošanu vai par
nepatiesu ziņu norādīšanu deklarācijā 2006.gadā konstatēti 343 administratīvie
pārkāpumi, ko izdarījusi 341 valsts amatpersona.
285 gadījumos piemērots naudas sods par kopējo summu Ls 5405, kas,
vidēji rēķinot uz katru pārkāpumu, ir Ls 19. 46 gadījumos piemēroti LAPK
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21. pantā paredzētā „Iespēja atbrīvot no administratīvās atbildības maznozīmīga
pārkāpuma gadījumā”. 7 gadījumos administratīvā lietvedība izbeigta.
5 gadījumos administratīvo pārkāpumu lietā nav pieņemts lēmums.
166.28 pants. Amatu savienošanas ierobežojumu izpildes kārtības
neievērošana
Atskaites periodā konstatēti 9 administratīvie pārkāpumi, ko izdarījušas
9 valsts amatpersonas. Kā otrs pārkāpums visos gadījumos konstatēts valsts
amatpersonai noteikto ierobežojumu un aizliegumu pārkāpums, kas paredzēts
LAPK 166.30pantā. Par minētajiem pārkāpumiem visām valsts amatpersonām
piemērots naudas sods par kopējo summu Ls 635, kas vidēji ir Ls 71 katrai
personai
166.29 pants. Neziņošana par atrašanos interešu konflikta situācijā
Par neziņošanu par atrašanos interešu konflikta situācijā 2006.gadā
konstatēti 38 administratīvie pārkāpumi, ko izdarījušas 38 valsts amatpersonas.
Naudas sods piemērots 32 valsts amatpersonām par kopējo summu Ls 2300.
4 gadījumos piemēroti LAPK 21.panta „Iespēja atbrīvot no administratīvās
atbildības maznozīmīga pārkāpuma gadījumā” nosacījumi. 2 gadījumos
administratīvā lietvedība izbeigta.
Jānorāda, ka valsts amatpersonas, kuras sauktas pie atbildības pēc minētā
LAPK panta, vienlaicīgi ir sauktas arī pie atbildības pēc citiem LAPK pantiem,
piemēram, par 166.30 panta „Valsts amatpersonai noteikto ierobežojumu un
aizliegumu pārkāpšana” (37 valsts amatpersonas), 166.31 panta „Dāvanu,
ziedojumu un citāda veida mantiskās palīdzības pieņemšanas ierobežojumu
pārkāpšana” (2 valsts amatpersonas), 166.33 panta „Valsts un pašvaldību
institūciju vadītājiem noteikto pienākumu nepildīšana” (1 valsts amatpersona).
166.30 pants. Valsts amatpersonai noteikto ierobežojumu un aizliegumu
pārkāpšana
Valsts amatpersonai noteikto ierobežojumu un aizliegumu pārkāpšana
konstatēta 110 gadījumos. No tiem 62 gadījumos minētais pārkāpums konstatēts
atsevišķi bez papildus pantiem. Šajos gadījumos naudas sods piemērots
48 gadījumos par kopējo summu Ls 2630. 9 gadījumos piemēroti LAPK
21.panta „Iespēja atbrīvot no administratīvās atbildības maznozīmīga pārkāpuma
gadījumā” nosacījumi. Brīdinājums izteikts 1 valsts amatpersonai, 3 gadījumos
administratīvā lietvedība izbeigta, 1 gadījumā iestājies noilgums.
Valsts amatpersonas, kuras sauktas pie atbildības pēc minētā LAPK
panta, vienlaicīgi ir sauktas arī pie atbildības pēc 166.29 panta „Neziņošana par
atrašanos interešu konflikta situācijā” (37 valsts amatpersonas), 166.28 panta
„Amatu savienošanas ierobežojumu izpildes kārtības neievērošana” (10 valsts
7

amatpersonas) un pēc 166.33 panta „Valsts un pašvaldību institūciju vadītājiem
noteikto pienākumu nepildīšana” (1 valsts amatpersona).
166.31 pants. Dāvanu, ziedojumu un citāda veida mantiskās palīdzības
pieņemšanas ierobežojumu pārkāpšana
Par dāvanu, ziedojumu un citāda veida mantiskās palīdzības pieņemšanas
ierobežojumu pārkāpšanu 2006.gadā konstatēti 4 administratīvie pārkāpumi. No
tiem 2 gadījumos minētais pārkāpums saistīts ar 166.29 pantā paredzēto
administratīvo pārkāpumu „Neziņošana par atrašanos interešu konflikta
situācijā” un 166.30 pantā paredzēto „Valsts amatpersonai noteikto ierobežojumu
un aizliegumu pārkāpšana”. Par minētajiem pārkāpumiem piemērots naudas
sods par kopējo summu Ls 150.
2 gadījumos minētais administratīvais pārkāpums konstatēts atsevišķi.
1 gadījumā iestājies noilgums un 1 gadījumā piemērots LAPK 21.panta „Iespēja
atbrīvot no administratīvās atbildības maznozīmīga pārkāpuma gadījumā”
nosacījums.
166.32 pants. Valsts amatpersonu sarakstu neiesniegšana
Par
valsts
amatpersonu
sarakstu
neiesniegšanu
konstatēti
123 administratīvie pārkāpumi, ko izdarījušas 118 valsts amatpersonas. Naudas
sods piemērots 62 gadījumos par kopējo summu Ls 3550, pamatojoties uz
LAPK 21.pantu, 52 gadījumos izteikts mutvārdu aizrādījums, 3 gadījumos uz
pārskata sastādīšanas brīdi nav pieņemts lēmums, 6 gadījumos administratīvā
lietvedība izbeigta.
166.33 pants. Valsts un pašvaldību institūciju vadītājiem noteikto
pienākumu nepildīšana
2006.gadā konstatēts, ka noteiktos pienākumus nav pildījuši 6 valsts vai
pašvaldību vadītāji. 2 gadījumos valsts amatpersonas, kuras sauktas pie
atbildības pēc minētā LAPK panta, vienlaicīgi ir sauktas arī pie atbildības pēc
166.29 panta „Neziņošana par atrašanos interešu konflikta situācijā” (1 valsts
amatpersona), pēc 166.30 panta „Valsts amatpersonai noteikto ierobežojumu un
aizliegumu pārkāpšana” (2 valsts amatpersonas). 4 gadījumos valsts vai
pašvaldību vadītājiem noteikto pienākumu nepildīšana konstatēta, kā pamata
pārkāpums. No tiem 2 gadījumos piemērots naudas sods kopā Ls 130 un
2 gadījumos piemēroti LAPK 21.panta „Iespēja atbrīvot no administratīvās
atbildības maznozīmīga pārkāpuma gadījumā” nosacījumi.
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