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Partiju finansiālās darbības deklarāciju par 2006.gadu pārbaužu rezultāti

POLITISKO ORGANIZĀCIJU (PARTIJU) DEKLARĀCIJU
PĀRBAUŽU REZULTĀTI
(partiju finansiālās darbības deklarācijas par 2006.gadu)
Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs (KNAB) pabeidzis politisko organizāciju
(partiju) iesniegto finansiālās darbības deklarāciju par 2006.gadu un saņemto dāvinājumu
(ziedojumu) likumības un patiesuma pārbaudes un informē par to rezultātiem.
No 74 reģistrētajām politiskajām organizācijām (partijām) ikgadējās finansiālās
darbības deklarācijas par 2006.gadu, zvērināta revidenta atzinumu un gada pārskatu saskaņā
ar Politisko organizāciju (partiju) finansēšanas likuma prasībām iesniedza 59.
KNAB sniedz pārskatu par atklātiem pārkāpumiem un veiktajiem pasākumiem to
novēršanai:
• 9 partijām uzdots atmaksāt pretrunā ar likuma prasībām saņemtos ziedojumus
Ls 15 951,79 apmērā.
• par likuma prasību neievērošanu saskaņā ar likumu tiesā iesniegtas 2 prasības par
partijas darbības apturēšanu;
• 6 partijas un 2 fiziskas personas ir sauktas pie administratīvās atbildības par partiju
finansēšanas noteikumu neievērošanu un tām uzlikti naudas sodi Ls 2 200 apmērā;
• 9 partijas ir sauktas pie administratīvās atbildības par ikgadējās finansiālās darbības
deklarācijas un/vai zvērināta revidenta atzinuma savlaicīgu neiesniegšanu un tām
uzlikti naudas sodi Ls 2 850 apmērā;
Pārbaužu rezultātā KNAB nav konstatējis būtiskus pārkāpumus partiju iesniegtajās
ikgadējās finansiālās darbības deklarācijās par 2006.gadu. Lielākā daļa partiju deklarācijas ir
aizpildījušas un iesniegušas atbilstoši likuma prasībām. Pārkāpumi atklāti tikai to partiju
deklarācijās, kuras nav pārstāvētas Saeimā vai lielākajās pašvaldībās.
Lēmumi par atmaksājamajiem finanšu līdzekļiem
Ņemot vērā 2006.gada finansiālās darbības deklarāciju, kā arī saņemto dāvinājumu
(ziedojumu) likumības un patiesuma pārbaužu rezultātus, KNAB uzdevis 9 partijām
atmaksāt pretrunā ar Politisko organizāciju (partiju) finansēšanas likuma prasībām saņemtus
ziedojumus kopsummā par Ls 15 951,79.
Partijas
nosaukums

Atmaksājamie
finanšu
līdzekļi (latos)

„Tēvzemei un
Brīvībai”/LNNK

5 898,35

Jaunais laiks

3 631,11

Atklāto pārkāpumu pamatojums saskaņā ar
likumu
Ziedojuma daļa saņemta no likumā neatļauta
finansēšanas avota – finanšu līdzekļi nav gūti
iepriekšējos trijos taksācijas gados
Ziedojuma daļa saņemta no likumā neatļauta
finansēšanas avota – finanšu līdzekļi nav gūti
iepriekšējos trijos taksācijas gados
Ziedojuma daļa saņemta no likumā neatļauta
finansēšanas avota – finanšu līdzekļi nav gūti
iepriekšējos trijos taksācijas gados

Lēmums, tā izpilde
17.03.2008., nav samaksāts
(nav pienācis atmaksas termiņš)
05.07.2007., nav samaksāts
(pārsūdzēts)

Latvijas Zaļā partija

969,37

Par DZIMTENI!

70,80

pieņemts anonīms ziedojums

03.04.2008., nav samaksāts
(nav pienācis atmaksas termiņš)

70,80

pieņemts anonīms ziedojums

04.04.2008., nav samaksāts
(nav pienācis atmaksas termiņš)

61,36

pieņemts juridiskas personas ziedojums

50,00

pieņemts juridiskas personas ziedojums

Apvienotā
Sociāldemokrātiskā
labklājības partija
Latviešu Zemnieku
savienība
Latvijas Nacionāli
demokrātiskā partija
Ogres novadam
Par cilvēktiesībām
vienotā Latvijā

Kopā:

1 200,00

ziedojums, izmantojot trešās personas starpniecību

4 000,00

ziedojums, izmantojot trešās personas starpniecību

25.05.2007., samaksāts

18.03.2008., nav samaksāts
(nav pienācis atmaksas termiņš)
21.12.2007., nav samaksāts
(nosūtīts piespiedu izpildei)
03.08.2007., samaksāts
20.06.2007., pēc partijas lūguma
saskaņā ar likumu atmaksas
termiņš pagarināts

15 951,79
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Deklarāciju pārbaužu rezultātā konstatētās neatbilstības likuma prasībām
Atklātie pārkāpumi
Pārbaužu ietvaros ir konstatēti šādi Politisko organizāciju (partiju) finansēšanas likuma
pārkāpumi:
Pārbaužu rezultātā konstatētās neatbilstības,

Partijas nosaukums

kuras nav atspoguļotas grāmatvedības uzskaitē un nav iekļautas deklarācijā

Apvienotā
Sociāldemokrātiskā
labklājības partija

nav norādīti 2 ziedojumi (Ls 336,81)
pieņemts 1 anonīms ziedojums (Ls 70,80)

Latvijas Nacionāli
demokrātiskā partija

nav norādīti finansiālās darbības izdevumi (Ls 555,34)
nav norādīti 8 ziedojumi un par tiem nav iesniegta informācija publicēšanai internetā (Ls 555,34)
pieņemts 1 juridiskas personas ziedojums (Ls 50,00)

Latviešu Zemnieku
savienība

pieņemts 1 juridiskas personas ziedojums (Ls 61,36)

Savienība Latgales sirds

nav norādīti finansiālās darbības izdevumi (Ls 290,37)
nav norādīti 2 fizisko personu ziedojumi (Ls 282,97)
nav norādīts 1 juridiskas personas ziedojums – bezatlīdzības pakalpojums, atbrīvojot partiju no
zvērināta revidenta pakalpojumu apmaksas

Par DZIMTENI!

nav norādīti finansiālās darbības izdevumi (Ls 70,80)
nav norādīts 1 anonīms ziedojums (Ls 70,80)

Rēzeknes jaunsaimnieks

nav norādīts 1 juridiskas personas ziedojums – bezatlīdzības pakalpojums, atbrīvojot partiju no
zvērināta revidenta pakalpojumu apmaksas

Administratīvā atbildība par likuma prasību neievērošanu
Par likuma prasību neievērošanu pie administratīvās atbildības ir sauktas 6 partijas un 2 fiziskas
personas.
Partijas nosaukums

Naudas sods (latos)

Lēmuma izpilde

Par nepatiesu ziņu norādīšanu deklarācijā, neatļauta dāvinājuma (ziedojuma) pieņemšanu un grāmatvedības kārtošanas
nosacījumu neievērošanu
Savienība Latgales sirds

500

Nav samaksāts
(pārsūdzēts)

Par nepatiesu ziņu norādīšanu deklarācijā un neatļauta dāvinājuma (ziedojuma) pieņemšanu
Rēzeknes jaunsaimnieks

500

Nav samaksāts
(pārsūdzēts)

Par DZIMTENI!

250

Nav samaksāts
(nosūtīts piespiedu piedziņai)

Apvienotā Sociāldemokrātiskā labklājības partija

250

Nav samaksāts
(nosūtīts piespiedu piedziņai)

Latvijas Nacionāli demokrātiskā partija

250

Nav samaksāts
(nosūtīts piespiedu piedziņai)

Latviešu Zemnieku savienība

250

nav samaksāts

Saistībā ar likuma prasību neievērošanu 1 uzsāktajā administratīvā pārkāpuma lietā lietvedība ir
izbeigta maznozīmīguma dēļ un Tautas partijai izteikts mutvārdu aizrādījums.
Par partijas finansēšanu, izmantojot starpnieku, pie administratīvās atbildības ir sauktas arī
2 fiziskas personas un tām uzlikts naudas sods Ls 100 katrai (samaksāts).
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Deklarāciju iesniegšanas kontrole
Nodrošinot ikgadējās finansiālās darbības deklarācijas par 2006.gadu, zvērināta
revidenta atzinuma un gada pārskata iesniegšanas kārtības ievērošanu, KNAB konstatēja, ka
no 74 reģistrētajām politiskajām organizācijām (partijām) savlaicīgi šos dokumentus nav
iesniegušas 15 partijas. Pie administratīvās atbildības ir sauktas 9 partijas:
Partijas nosaukums

Naudas sods (latos)

Lēmums, tā izpilde

Par ikgadējās finansiālās darbības deklarācijas, zvērināta revidenta atzinuma un gada pārskata savlaicīgu neiesniegšanu
Sporta partija

500

Nav samaksāts
(darbība izbeigta ar tiesas 13.11.2007. spriedumu)

Konservatīvā partija

325

samaksāts

Latvijas jaunatnes partija

325

samaksāts

Sociālā Taisnīguma partija

300

samaksāts

Savienība Latgales sirds

275

nav samaksāts
(nosūtīts piespiedu piedziņai)

„Visu Latvijai!”

275

samaksāts

„Mūsu Latvijai”

250

samaksāts

Latvijas Kalve

350

Nav samaksāts
(Uzņēmumu reģistram nosūtīts kreditora prasījums)

Par zvērināta revidenta atzinuma savlaicīgu neiesniegšanu
Sociāldemokrātu savienība - SDS

250

nav samaksāts
(pārsūdzēts)

Desmit uzsāktajās administratīvā pārkāpuma lietās lietvedība ir izbeigta
maznozīmīguma dēļ un partijām izteikts mutvārdu aizrādījums – Latviešu Zemnieku
Savienība, Latvijas Nākotnes partija, „Rēzeknes jaunsaimnieks”, Pensionāru un senioru
savienība, Vidzemes apvienība, Republikāņu partija (divas lietas), Latviešu Latvija, Sociālā
Taisnīguma partija un „Visu Latvijai!”.
Par ikgadējās finansiālās darbības deklarācijas, zvērināta revidenta atzinuma un gada
pārskata neiesniegšanu tiesa pēc KNAB prasības pieteikuma apturējusi divu partiju - Reformu
savienības un Konservatīvās partijas darbību.
Par 2006.gada vēlēšanu ieņēmumu un izdevumu deklarāciju pārbaudēs konstatētajiem
pārkāpumiem KNAB sabiedrību informēja 2007.gada 24.oktobrī.
Plašāka informācija par pārbaužu rezultātiem, partiju saņemtajiem ziedojumiem un
iesniegtajām deklarācijām ir pieejama KNAB mājas lapā – www.knab.gov.lv.
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