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Saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa septiņpadsmitās nodaļas
214. pantu Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs izskata ar Latvijas
Administratīvo pārkāpumu kodeksa 166.6 pantā [ja pārkāpumu izdarījusi politiskā
organizācija (partija)], 166.28–166.31, 166.33, 166.34 pantā un 204.2 panta otrajā, trešajā
un ceturtajā daļā paredzēto administratīvo pārkāpumu lietas.
2

Vadlīniju izstrādē izmantoti:
 Ekspertu ieteikumi,1
 Eiropas Padomes Parlamentārās asamblejas 2001.gada rekomendācijas
Nr.1516, E paragrāfs,2
 Venēcijas komisijas 2001.gada partiju finansēšanas vadlīnijas,3
 Eiropas Padomes Ministru Komitejas 2003.gada rekomendācija par kopējiem
noteikumiem pret korupciju politisko partiju finansēšanā un priekšvēlēšanu
kampaņās.4
Vispārīgie noteikumi
Nosakot sodu, vispirms atkarībā no vadlīnijās norādītajiem kritērijiem
konkrētajam nodarījuma sastāvam, jāizvērtē vai pārkāpums ir nebūtisks, būtisks,
mazāk smags vai smags un atbilstoši tam noteikto soda bāzi. Nosakot pārkāpuma
smagumu, galvenais kritērijs ir pārkāpuma raksturs.
Individualizējot sodu, jāvadās pēc Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa
32.pantā ietvertajiem vispārīgajiem noteikumiem un sods jānosaka sankcijas robežās,
lielāks vai mazāks par soda bāzi, atkarībā no pārkāpēja personības, mantiskā
stāvokļa, atbildību mīkstinošo un pastiprinošo apstākļu esamības.
Vadlīnijām ir ieteikuma raksturs, taču, pieļaujot ievērojamas atkāpes, pieņemtais
lēmums īpaši jāmotivē.

1

Marcin Walecki. KNAB Politisko organizāciju finansēšanas kontroles nodaļas funkciju izpildes izvērtējums politisko
organizāciju finansēšanas likumu izpildes kontroles jomā. Izstrādāts PHARE projekta ietvaros.
http://www.knab.gov.lv/uploads/free/knab_assesment.pdf.
2
Recommendation 1516 (2001)[1] Financing of political parties
http://assembly.coe.int/main.asp?link=/Documents/AdoptedText/ta01/erec1516.htm
3
Guidelines for Financing of Political Parties. http://www.venice.coe.int/docs/2001/CDL-INF%282001%29008-e.asp
4
Recommendation Rec(2003)4 of the Committee of Ministers to member states on common rules against corruption in
the funding of political parties and electoral campaigns.
https://wcd.coe.int/wcd/ViewDoc.jsp?id=2183&BackColorInternet=9999CC&BackColorIntranet=FFBB55&BackColor
Logged=FFAC75
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1. Administratīvie pārkāpumi korupcijas novēršanas jomā

166.28 pants. Amatu savienošanas ierobežojumu izpildes kārtības neievērošana
Sankcija –
naudas sods no 50 līdz 250 latiem, atņemot tiesības ieņemt valsts amatpersonas amatus vai bez tā
Soda bāze
Valsts amatpersonai par neatļauta amata, uzņēmuma līguma vai pilnvarojuma izpildes neizbeigšanu
likumā noteiktajā termiņā

Pārkāpuma
smagums

Nebūtisks

Bāze
Pamatsods:
Naudas sods
Papildsods:

Mutvārdu aizrādījums

Būtisks

Mazāk smags
50 – 100
–

Vainas forma,
motīvs
Mantiskais un
ģimenes
stāvoklis

150 – 250
Atņemot tiesības ieņemt
valsts amatpersonas
amatus vai bez tā

Pārkāpuma raksturs
Mantiskā
1) ienākumi no
vērtība
neatļauta amata,
uzņēmuma līguma vai
pilnvarojuma izpildes
netika gūti
2) neatļauta amata,
uzņēmuma līguma vai
pilnvarojuma izpildes
izbeigšanas kavējums
ir līdz 10 dienām
Pārkāpēja
raksturojums

75 – 200

Smags

1) ienākumi no neatļauta amata,
uzņēmuma līguma vai
pilnvarojuma izpildes
nepārsniedz vienu min. MA (Šeit
un turpmāk min. MA – Latvijas
Republikā noteiktā minimālā
mēnešalga nodarījuma
izdarīšanas brīdī);
2) neatļauta amata, uzņēmuma
līguma vai pilnvarojuma izpildes
izbeigšanas kavējums ir līdz 20
dienām
Valsts amatpersonas darbības laiks un pieredze
Ieņemamais valsts amatpersonas amats
Iepriekš izdarīti administratīvie pārkāpumi
Citi (attieksme pret pārkāpumu)
Nevērība
Pašpaļāvība
Netiešs nodoms
Tiešs nodoms
Ienākumi līdz 500
Ienākumi no 501 līdz 1000
latiem; apgādībā ir
latiem; ģimenē ir nepilngadīgi
personas vai ģimenē
bērni
ir nepilngadīgi bērni
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1) ienākumi no
neatļauta amata,
uzņēmuma līguma vai
pilnvarojuma izpildes
pārsniedz vienu min.
MA;
2) neatļauta amata,
uzņēmuma līguma vai
pilnvarojuma izpildes
izbeigšanas kavējums
ir līdz 30 dienām

1) valsts amatpersona
vispār neuzsāk likumā
noteiktajā termiņā
atbrīvošanos no neatļauta
amata, uzņēmuma līguma
vai pilnvarojuma izpildes
2) neatļauta amata,
uzņēmuma līguma vai
pilnvarojuma izpildes
izbeigšanas kavējums ir
vairāk kā 30 dienas

Pašpaļāvība
Netiešs nodoms
Tiešs nodoms
Ienākumi no 1001
līdz 1500 latiem;

Pašpaļāvība
Netiešs nodoms
Tiešs nodoms
Ienākumi no 1501 lata

166.29 pants. Neziņošana par atrašanos interešu konflikta situācijā
Sankcija –
naudas sods līdz 250 latiem, atņemot tiesības ieņemt valsts amatpersonas amatus vai bez tā
Soda bāze
Valsts amatpersonai par apzinātu neziņošanu par atrašanos interešu konflikta situācijā

Pārkāpuma
smagums
Pamatsods:
Naudas sods
Papildsods:

Būtisks

Mazāk smags
1 – 100
–

Pārkāpuma raksturs
Mantiskā
Valsts amatpersona realizēja valsts
vērtība
amatpersonas amata pienākumus
(veica funkcijas) interešu konflikta
situācijā, kuru rezultātā ne valsts
amatpersona, ne tās radinieki, ne
tās darījuma partneri nav guvuši
ienākumus no minēto funkciju
realizācijas

Pārkāpēja
raksturojums

Vainas forma,
motīvs
Mantiskais un
ģimenes
stāvoklis

75 – 200

Smags
150 – 250
atņemot tiesības ieņemt valsts
amatpersonas amatus vai bez tā.

Valsts amatpersona realizēja valsts
amatpersonas amata pienākumus
(veica funkcijas) interešu konflikta
situācijā, kuru rezultātā valsts
amatpersona, vai tās radinieki, vai
darījuma partneri ir guvuši
ienākumus no minēto funkciju
realizācijas līdz vienai min. MA

Valsts amatpersonas darbības laiks un pieredze
Ieņemamais valsts amatpersonas amats
Iepriekš izdarīti administratīvie pārkāpumi
Citi (attieksme pret pārkāpumu)
Pašpaļāvība
Pašpaļāvība
Netiešs nodoms
Netiešs nodoms
Tiešs nodoms
Tiešs nodoms
Ienākumi līdz 1000 latiem;
Ienākumi no 1001 līdz 1500 latiem
apgādībā ir personas vai ģimenē ir
nepilngadīgi bērni
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1) valsts amatpersona pārkāpumu
izdarījusi ignorējot augstākas valsts
amatpersonas norādījumus.
2) valsts amatpersona realizēja
valsts amatpersonas amata
pienākumus (veica funkcijas)
interešu konflikta situācijā, kā
rezultātā valsts amatpersona, vai tās
radinieki, vai darījuma partneri ir
guvuši ienākumus no minēto
funkciju realizācijas – vairāk kā
viena min. MA

Pašpaļāvība
Netiešs nodoms
Tiešs nodoms
Ienākumi no 1501 lata

166.30 pants. Valsts amatpersonai noteikto ierobežojumu un aizliegumu pārkāpšana
Sankcija –
naudas sods no 50 līdz 250 latiem, atņemot tiesības ieņemt valsts amatpersonas amatus vai bez tā
Soda bāze
Valsts amatpersonai par valsts amatpersonas amata savienošanas ierobežojumu neievērošanu, ja
amatu savienošanai bija nepieciešama rakstveidā atļauja

Pārkāpuma
smagums
Pamatsods:
Naudas sods

Nebūtisks
Mutvārdu
aizrādījums

Pārkāpuma raksturs
Mantiskā
1) pārkāpums ir
vērtība
novērsts līdz
lēmuma
pieņemšanai
administratīvā
pārkāpuma lietā;
2) ienākumi par
neatļauta amata
pienākumu pildīšanu
nav gūti

Vainas forma,
motīvs
Mantiskais un
ģimenes
stāvoklis

Mazāk smags
50 – 100

75 – 200

–

Papildsods:

Pārkāpēja
raksturojums

Būtisks

Smags
150 – 250
atņemot tiesības ieņemt
valsts amatpersonas
amatus vai bez tā.

1) pārkāpums nav novērsts
līdz lēmuma pieņemšanai
administratīvā pārkāpuma
lietā, bet valsts amatpersona
iesniegusi iesniegumu, lai
saņemtu rakstveida atļauju
amatu savienošanai;
2) par neatļautu amata
pienākumu pildīšanu valsts
amatpersona guvusi neatļautus
ienākumus līdz vienai min.
MA

Valsts amatpersonas darbības laiks un pieredze
Valsts amatpersonas amata nozīmīgums
Iepriekš izdarīti administratīvie pārkāpumi
Citi (attieksme pret pārkāpumu)
Iestādes vieta valsts pārvaldes sistēmā
Nevērība
Pašpaļāvība
Netiešs nodoms
Tiešs nodoms
Ienākumi līdz 500
Ienākumi no 501 līdz 1000
latiem; apgādībā ir
latiem; ģimenē ir nepilngadīgi
personas vai ģimenē
bērni
ir nepilngadīgi bērni
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1) pārkāpums nav
novērsts un nav nekas
darīts, lai novērstu amatu
savienošanas
ierobežojumus, t.i.,
saņemtu rakstveida
atļauju;
2) par neatļautu amata
pienākumu pildīšanu
valsts amatpersona guvusi
neatļautus ienākumus līdz
piecām min. MA

1) pārkāpums nav
novērsts un nav nekas
darīts, lai novērstu amatu
savienošanas
ierobežojumus, t.i.,
saņemtu rakstveida
atļauju
2) par neatļautu amata
pienākumu pildīšanu
valsts amatpersona gūst
neatļautus ienākumus
vairāk kā piecas min. MA

Pašpaļāvība
Netiešs nodoms
Tiešs nodoms
Ienākumi no 1001 līdz
1500 latiem

Pašpaļāvība
Netiešs nodoms
Tiešs nodoms
Ienākumi no 1501 lata

166.30 pants.
Komercdarbības, valsts amatpersonas amata savienošanas ar aizliegtu amatu, pārstāvības,
ienākumu gūšanas ierobežojumu vai tādu ierobežojumu pārkāpšana, kuri noteikti attiecībā
uz rīcību ar valsts vai pašvaldības mantu, kā arī par valsts amatpersonas funkciju veikšana
interešu konflikta situācijā
Sankcija –
naudas sods no 50 līdz 250 latiem, atņemot tiesības ieņemt valsts amatpersonas amatus vai bez tā
Soda bāze
Valsts amatpersonai par komercdarbības, valsts amatpersonas amata savienošanas ar aizliegtu
amatu, pārstāvības, ienākumu gūšanas ierobežojumu vai tādu ierobežojumu pārkāpšanu, kuri
noteikti attiecībā uz rīcību ar valsts vai pašvaldības mantu, kā arī par valsts amatpersonas funkciju
veikšanu interešu konflikta situācijā
Pārkāpuma
smagums
Pamatsods:
Naudas sods
Papildsods:

Būtisks

Mazāk smags
50 – 100

75 – 200
–

Mantiskais un
ģimenes
stāvoklis

Nevērība
Pašpaļāvība
Netiešs nodoms
Tiešs nodoms
Ienākumi līdz 1000 latiem; apgādībā
ir personas vai ģimenē ir
nepilngadīgi bērni

150 – 250
atņemot tiesības ieņemt valsts
amatpersonas amatus vai bez tā.

Pārkāpuma raksturs
Mantiskā
1) pārkāpums nav novērsts līdz
1) pārkāpums nav novērsts un nav
vērtība
lēmuma pieņemšanai administratīvā
nekas darīts, lai novērstu
pārkāpuma lietā, bet valsts
pārkāpumu vai vismaz samazinātu
amatpersonas rīcība bija vērsta uz to, tā kaitīgās sekas;
lai novērstu pārkāpumu, vai vismaz
2) pārkāpuma rezultātā valsts
samazinātu tā kaitīgās sekas;
amatpersona, tās radinieki vai
2) pārkāpuma rezultātā valsts
darījuma partneri (t.sk., minētām
amatpersona, tās radinieki vai
personām piederošas
darījuma partneri (t.sk., minētām
kapitālsabiedrības) gūst
personām piederošas
ienākumus līdz piecām min. MA
kapitālsabiedrības) gūst ienākumus
līdz vienai min. MA
Valsts amatpersonas darbības laiks un pieredze
Pārkāpēja
Valsts amatpersonas amata nozīmīgums
raksturojums
Iepriekš izdarīti administratīvie pārkāpumi
Citi (attieksme pret pārkāpumu)
Iestādes vieta valsts pārvaldes sistēmā
Vainas forma,
motīvs

Smags

1) pārkāpums nav novērsts un nav
nekas darīts, lai to novērstu;
2) pārkāpuma rezultātā valsts
amatpersona, tās radinieki vai
darījuma partneri (t.sk., minētām
personām piederošas
kapitālsabiedrības) gūst ienākumus
vairāk kā piecas min. MA

Pašpaļāvība
Netiešs nodoms
Tiešs nodoms

Pašpaļāvība
Netiešs nodoms
Tiešs nodoms

Ienākumi no 1001 līdz 1500
latiem

Ienākumi no 1501 lata
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166.31 pants. Dāvanu, ziedojumu un citāda veida mantiskās palīdzības pieņemšanas
ierobežojumu pārkāpšana
Sankcija –
naudas sods no 50 līdz 250 latiem, konfiscējot administratīvā pārkāpuma priekšmetus vai bez
konfiskācijas
Soda bāze
Valsts amatpersonai par dāvanu vai ziedojumu, vai citāda veida mantiskās palīdzības
pieņemšanas kārtības pārkāpšanu

Pārkāpuma
smagums
Pamatsods:
Naudas sods
Papildsods:

Nebūtisks
Mutvārdu aizrādījums

Būtisks

Mazāk smags
50 – 100

75 – 200

Smags
150 – 250

konfiscējot administratīvā pārkāpuma priekšmetus vai bez konfiskācijas

Pārkāpuma raksturs
Mantiskā vērtība
Dāvanu, ziedojumu un
Dāvanu, ziedojumu un
citāda veida mantiskās
citāda veida mantiskās
palīdzības pieņemšanas
palīdzības pieņemšanas
apmērs bez mantiskas
apmērs ir līdz vienai min.
nozīmes
MA
Valsts amatpersonas darbības laiks un pieredze
Pārkāpēja
Valsts amatpersonas amata nozīmīgums
raksturojums
Iepriekš izdarīti administratīvie pārkāpumi
Citi (attieksme pret pārkāpumu)
Nevērība
Nevērība
Vainas forma,
Pašpaļāvība
motīvs
Netiešs nodoms
Tiešs nodoms
Ienākumi līdz 1000
Mantiskais un
latiem; apgādībā ir
ģimenes
personas vai ģimenē ir
stāvoklis
nepilngadīgi bērni

9

Dāvanu, ziedojumu un
citāda veida mantiskās
palīdzības pieņemšanas
apmērs ir līdz
10 min. MA

Dāvanu, ziedojumu un
citāda veida mantiskās
palīdzības pieņemšanas
apmērs ir vairāk kā
10 min. MA

Pašpaļāvība
Netiešs nodoms
Tiešs nodoms

Pašpaļāvība
Netiešs nodoms
Tiešs nodoms

Ienākumi no 1001 līdz
1500 latiem

Ienākumi no 1501 lata

166.33 pants. Valsts un pašvaldību institūciju vadītājiem noteikto pienākumu nepildīšana
Sankcija –
naudas sods no 50 līdz 250 latiem
Soda bāze
valsts vai pašvaldību institūciju vadītājam par likumā noteikto pienākumu nepildīšanu attiecībā uz
interešu konflikta novēršanu

Pārkāpuma
Būtisks
smagums
50 – 100
Pamatsods:
Naudas sods
Pārkāpuma raksturs
Mantiskā
Institūcijas vadītājs pieļauj, ka
vērtība
padotībā esošā valsts amatpersona
realizē valsts amatpersonas amata
pienākumus (veic funkcijas) interešu
konflikta situācijā, kuru rezultātā ne
valsts amatpersona, ne tās radinieki,
ne tās darījuma partneri nav guvuši
ienākumus no minēto funkciju
realizācijas

Mazāk smags
75 – 200

150 – 250

Institūcijas vadītājs pieļauj, ka
padotībā esošā valsts amatpersona
realizē valsts amatpersonas amata
pienākumus (veic funkcijas)
interešu konflikta situācijā, kuru
rezultātā valsts amatpersona, vai
tās radinieki, vai darījuma partneri
ir guvuši ienākumus no minēto
funkciju realizācijas līdz vienai
min. MA

1) institūcijas vadītājs pārkāpumu
pieļāva, ignorējot padotībā esošās
valsts amatpersonas sniegto
informāciju par valsts
amatpersonas iespējamo atrašanos
interešu konflikta situācijā.
2) institūcijas vadītājs pieļauj, ka
padotībā esošā valsts amatpersona
realizē valsts amatpersonas amata
pienākumus (veic funkcijas)
interešu konflikta situācijā, kuru
rezultātā valsts amatpersona, vai
tās radinieki, vai darījuma partneri
ir guvuši ienākumus no minēto
funkciju realizācijas – vairāk kā
viena min. MA

Pārkāpēja
raksturojums

Valsts amatpersonas darbības laiks un pieredze
Valsts amatpersonas amata nozīmīgums
Iepriekš izdarīti administratīvie pārkāpumi
Citi (attieksme pret pārkāpumu)
Iestādes vieta valsts pārvaldes sistēmā

Vainas forma,
motīvs

Nevērība
Pašpaļāvība
Netiešs nodoms
Tiešs nodoms
Ienākumi līdz 1000 latiem; apgādībā
ir personas vai ģimenē ir
nepilngadīgi bērni

Mantiskais un
ģimenes
stāvoklis

Smags

Pašpaļāvība
Netiešs nodoms
Tiešs nodoms

Pašpaļāvība
Netiešs nodoms
Tiešs nodoms

Ienākumi no 1001 līdz 1500 latiem

Ienākumi no 1501 lata
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2. Administratīvie pārkāpumi politisko partiju finansēšanas jomā

166.34 pants. Politisko organizāciju (partiju) un politisko organizāciju (partiju) apvienību
finansēšanas noteikumu pārkāpšana
Sankcija –
1. daļa – naudas sods līdz 500 latiem
2. daļa – naudas sods no 250 līdz 5000 latiem
Soda bāze
Politiskajai organizācijai (partijai) vai politisko organizāciju (partiju) apvienībai
1.daļa
Vēlēšanu ieņēmumu un izdevumu deklarācijas aizpildīšanas vai iesniegšanas kārtības
neievērošana
2.daļa
Atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas izdarīta vēlēšanu ieņēmumu un
izdevumu deklarācijas aizpildīšanas vai iesniegšanas kārtības neievērošana
Pārkāpuma
smagums
Naudas sods
1. daļa

Nebūtisks
Mutvārdu
aizrādījums

Būtisks

Mazāk smags

20

250

Min 1 Ls
(Šeit un turpmāk ar Min apzīmēts
minimālais naudas soda apmērs)

2. daļa

Smags

400
Max 500 Ls
(Šeit un turpmāk ar Max apzīmēts maksimālais naudas
soda apmērs)

250

2500

4500

Min 250 Ls

Max 5000 Ls

Pārkāpuma raksturs
Mantiskā vērtība
un pārkāpuma
veids

Pārkāpēja
raksturojums

Vainas forma,
motīvs
Mantiskais
stāvoklis

1) līdz vienai
min. MA
2) deklarācijas
iesniegšanas
kavējums 1 darba
diena

1) no vienas min. MA
līdz 10 min. MA
2) deklarācijā dati ir
norādīti, tikai
neatbilstošā (–ās)
pozīcijā (–ās), kura (–
as) ir līdzīga (–as)
3) priekšvēlēšanu
izdevumu veids (vai ir
limitēta pozīcija vai
nelimitēta)
4) deklarācijas
iesniegšanas kavējums
līdz 30 dienām
Partijas darbības laiks un pieredze
Partijas lielums (biedru skaits partijā)
Statuss (darbojas vai apturēta darbība)
Partijas pārstāvība vēlētās institūcijās
Iepriekš izdarīti administratīvie pārkāpumi
Citi (attieksme pret pārkāpumu)
Nevērība
Pašpaļāvība
Netiešs nodoms
Tiešs nodoms

1) no vienas min. MA
līdz 20 min. MA
2) deklarācijā dati ir
norādīti, tikai
neatbilstošā (–ās)
pozīcijā (–ās)
3) priekšvēlēšanu
izdevumu veids (vai ir
limitēta pozīcija vai
nelimitēta)
4) deklarācijas
iesniegšanas kavējums
virs 30 dienām

1) vairāk kā 20 min. MA
2) deklarācija nav iesniegta
3) deklarācijā neprecīzi atspoguļoti
dati ietekmē priekšvēlēšanu izdevumu
apmēra kopējos izdevumus, kā
rezultātā partija pārsniedz
priekšvēlēšanu izdevumu kopējo
apmēru
4)priekšvēlēšanu izdevumu veids (vai
ir limitēta pozīcija vai nelimitēta)

Pašpaļāvība
Netiešs nodoms
Tiešs nodoms

Pašpaļāvība
Netiešs nodoms
Tiešs nodoms

Deklarācijas ieņēmumu un izdevumu apgrozījums
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166.34 pants. Nepatiesu ziņu norādīšana vēlēšanu ieņēmumu un izdevumu deklarācijā
Sankcija –
1. daļa – naudas sods līdz 500 latiem
2. daļa – naudas sods no 250 līdz 5000 latiem
Soda bāze
politiskajai organizācijai (partijai) vai politisko organizāciju (partiju) apvienībai
1.daļa
Nepatiesu ziņu norādīšanu vēlēšanu ieņēmumu un izdevumu deklarācijā
2.daļa
Atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas izdarīta nepatiesu ziņu norādīšana
vēlēšanu ieņēmumu un izdevumu deklarācijā

Pārkāpuma
smagums
Naudas sods
1. daļa
2. daļa

Nebūtisks

Mutvārdu
aizrādījums
–

Būtisks

Mazāk smags

125

250

Smags

375

Min 1 Ls

Max 500 Ls

1500

2500

3750

Min 250 Ls

Max 5000 Ls

Pārkāpuma raksturs
Mantiskā vērtība

Nepatiesu ziņu
norādīšana vēlēšanu
ieņēmumu un
izdevumu deklarācijā
apmērā līdz vienai min.
MA

Pārkāpēja
raksturojums

Partijas darbības laiks un pieredze
Partijas lielums (biedru skaits partijā)
Statuss (darbojas vai apturēta darbība)
Partijas pārstāvība vēlētās institūcijās
Iepriekš izdarīti administratīvie pārkāpumi
Citi (attieksme pret pārkāpumu)
Nevērība
Pašpaļāvība
Netiešs nodoms
Tiešs nodoms

Vainas forma,
motīvs
Mantiskais
stāvoklis

Deklarācijas ieņēmumu
un izdevumu
apgrozījums

Nepatiesu ziņu
norādīšana vēlēšanu
ieņēmumu un
izdevumu
deklarācijā apmērā
no vienas min. MA
līdz 10 min. MA

Deklarācijas
ieņēmumu un
izdevumu
apgrozījums
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Nepatiesu ziņu norādīšana
vēlēšanu ieņēmumu un
izdevumu deklarācijā no
vienas min. MA līdz 20 min.
MA

Nepatiesu ziņu norādīšana
vēlēšanu ieņēmumu un
izdevumu deklarācijā vairāk
kā 20 min. MA apmērā

Pašpaļāvība
Netiešs nodoms
Tiešs nodoms

Pašpaļāvība
Netiešs nodoms
Tiešs nodoms

Deklarācijas ieņēmumu un
izdevumu apgrozījums

Deklarācijas ieņēmumu un
izdevumu apgrozījums

166.34 pants. Ziņojuma par saņemto vai nepieņemto dāvinājumu (ziedojumu) publicēšanas
noteikumu neievērošana
Sankcija –
1. daļa – naudas sods līdz 500 latiem
2. daļa – naudas sods no 250 līdz 5000 latiem
Soda bāze
politiskajai organizācijai (partijai) vai politisko organizāciju (partiju) apvienībai
1.daļa
Ziņojuma par saņemto vai nepieņemto dāvinājumu (ziedojumu) publicēšanas noteikumu
neievērošana
2.daļa
Atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas izdarīta ziņojuma par saņemto vai
nepieņemto dāvinājumu (ziedojumu) publicēšanas noteikumu neievērošana
Pārkāpuma
smagums
Naudas sods
1. daļa

Nebūtisks

2. daļa

250

Būtisks

Mutvārdu aizrādījums

Mazāk smags

Smags

125

250

375

1500

2500

3750

Min 1 Ls

Max 500 Ls

Min 250 Ls

Max 5000 Ls

Pārkāpuma raksturs
Mantiskā vērtība

Pārkāpēja
raksturojums

Vainas forma,
motīvs
Mantiskais
stāvoklis

1) ziņojums ir iesniegts 1) ziņojums ir
1) ziņojums iesniegts ar
ar kavējumu līdz 5
iesniegts ar
kavējumu vairāk par 30
dienām
kavējumu līdz 30
dienām, kas apdraud
2) kavēta ir ziņošana
dienām
sabiedrības savlaicīgu
par vienu līdz trīs
2) ziņojums ir
informēšanu par partijas
ziedojumiem
neprecīzi aizpildīts
saņemtajiem ziedojumiem
(dāvinājumiem)
3) ziedojuma apmērs (dāvinājumiem)
3) ziedojuma apmērs
2) ziedojuma apmērs
Partijas darbības laiks un pieredze
Partijas lielums (biedru skaits partijā)
Statuss (darbojas vai apturēta darbība)
Partijas pārstāvība vēlētās institūcijās
Iepriekš izdarīti administratīvie pārkāpumi
Citi (attieksme pret pārkāpumu)
Nevērība
Pašpaļāvība, netiešs nodoms, tiešs nodoms

1) ziņojums vispār nav
iesniegts, līdz ar to persona
pārkāpumu izdarījusi
ignorējot sabiedrības viedokli
un būtiski apdraudot
sabiedrības intereses
2) ziedojuma apmērs

Deklarācijas ieņēmumu
un izdevumu
apgrozījums

Deklarācijas ieņēmumu un
izdevumu apgrozījums

Deklarācijas
ieņēmumu un
izdevumu
apgrozījums

Deklarācijas ieņēmumu un
izdevumu apgrozījums
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166.34 pants. Finansējuma apmēra ierobežojumu neievērošana
Sankcija –
3. daļa – naudas sods no 500 līdz 5000 latiem, konfiscējot administratīvā pārkāpuma priekšmetus
vai bez konfiskācijas
4. daļa – naudas sods no 1000 līdz 10 000 latiem, konfiscējot administratīvā pārkāpuma
priekšmetus
Soda bāze
politiskajai organizācijai (partijai) vai politisko organizāciju (partiju) apvienībai
3.daļa
Finansējuma apmēra ierobežojumu neievērošana
4.daļa
Atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas izdarīta finansējuma apmēra
ierobežojumu neievērošana
Pārkāpuma
smagums
Naudas sods
3. daļa
Papildsods
4. daļa

Nebūtisks

Būtisks

Mutvārdu aizrādījums

Mazāk smags

1500

2500

Smags
3750

Min 500 Ls

–
–

Max 5000 Ls

konfiscējot administratīvā pārkāpuma priekšmetus vai bez konfiskācijas

3000

5000

7500

Min 1000 Ls

Papildsods
Pārkāpuma raksturs
Mantiskā vērtība

Pārkāpēja
raksturojums

Vainas forma,
motīvs
Mantiskais
stāvoklis

Max 10 000 Ls

konfiscējot administratīvā pārkāpuma priekšmetus

Apmērā līdz vienai
min. MA

Apmērā no vienas
min. MA līdz
piecām min. MA
Partijas darbības laiks un pieredze
Partijas lielums (biedru skaits partijā)
Statuss (darbojas vai apturēta darbība)
Partijas pārstāvība vēlētās institūcijās
Citi (attieksme pret pārkāpumu)
Nevērība
Pašpaļāvība
Netiešs nodoms
Tiešs nodoms

Apmērā no vienas min. MA
līdz 10 min. MA

Pašpaļāvība
Netiešs nodoms
Tiešs nodoms

Pašpaļāvība
Netiešs nodoms
Tiešs nodoms

Deklarācijas ieņēmumu
un izdevumu
apgrozījums

Deklarācijas ieņēmumu un
izdevumu apgrozījums

Deklarācijas ieņēmumu un
izdevumu apgrozījums

Deklarācijas
ieņēmumu un
izdevumu
apgrozījums

14

Vairāk kā 10 min. MA
apmērā

166.34 pants. Tāda finanšu līdzekļu dāvinājuma (ziedojuma) pieņemšana bez pārskaitījuma
attiecīgās politiskās organizācijas (partijas) vai politisko organizāciju (partiju) apvienības
bankas kontā, kurš pārsniedz vienu minimālo mēnešalgu
Sankcija –
3. daļa – naudas sods no 500 līdz 5000 latiem, konfiscējot administratīvā pārkāpuma priekšmetus
vai bez konfiskācijas
4. daļa – naudas sods no 1000 līdz 10 000 latiem, konfiscējot administratīvā pārkāpuma
priekšmetus
Soda bāze
politiskajai organizācijai (partijai) vai politisko organizāciju (partiju) apvienībai
3.daļa
Tāda finanšu līdzekļu dāvinājuma (ziedojuma) pieņemšana bez pārskaitījuma attiecīgās
politiskās organizācijas (partijas) vai politisko organizāciju (partiju) apvienības bankas
kontā, kurš pārsniedz vienu minimālo mēnešalgu
4.daļa
Atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas izdarīta tāda finanšu līdzekļu
dāvinājuma (ziedojuma) pieņemšana bez pārskaitījuma attiecīgās politiskās organizācijas
(partijas) vai politisko organizāciju (partiju) apvienības bankas kontā, kurš pārsniedz vienu
minimālo mēnešalgu
Pārkāpuma
smagums

Nebūtisks

3. daļa
Pamatsods:
Naudas sods
Papildsods

Mutvārdu
aizrādījums

4. daļa

Būtisks

Mazāk smags

1000

2500

Min 500 Ls

Smags

3750
Max 5000 Ls

konfiscējot administratīvā pārkāpuma priekšmetus vai bez konfiskācijas
3000
5000
7500
Min 1000 Ls

Max 10 000 Ls

Papildsods
konfiscējot administratīvā pārkāpuma priekšmetus
Pārkāpuma raksturs
Apmērā līdz vienai Apmērā no vienas min.
Apmērā no piecām min.
Mantiskā vērtība
min. MA
MA līdz piecām min. MA
MA līdz 15 min. MA
Partijas darbības laiks un pieredze
Pārkāpēja
Partijas lielums (biedru skaits partijā)
raksturojums
Statuss (darbojas vai apturēta darbība)
Partijas pārstāvība vēlētās institūcijās
Citi (attieksme pret pārkāpumu)
Pašpaļāvība
Pašpaļāvība
Vainas forma,
Netiešs nodoms
Netiešs nodoms
motīvs
Tiešs nodoms
Tiešs nodoms
Deklarācijas ieņēmumu un Deklarācijas ieņēmumu un
Mantiskais
izdevumu apgrozījums
izdevumu apgrozījums
stāvoklis

15

Vairāk kā 15 min. MA
apmērā

Pašpaļāvība
Netiešs nodoms
Tiešs nodoms
Deklarācijas ieņēmumu un
izdevumu apgrozījums

166.34 pants. Aizņēmuma ņemšana
Sankcija –
3. daļa – naudas sods no 500 līdz 5000 latiem, konfiscējot administratīvā pārkāpuma priekšmetus
vai bez konfiskācijas
4. daļa – naudas sods no 1000 līdz 10 000 latiem, konfiscējot administratīvā pārkāpuma
priekšmetus
Soda bāze
politiskajai organizācijai (partijai) vai politisko organizāciju (partiju) apvienībai
3.daļa
Aizņēmuma ņemšana
4.daļa
Atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas izdarīta aizņēmuma ņemšana
Pārkāpuma
smagums

Nebūtisks

Būtisks

Pamatsods:
Naudas sods

Mutvārdu aizrādījums

1000

2500

Min 500 Ls

3750
Max 5000 Ls

–

3000

5000

Min 1000 Ls

Papildsods

Smags

konfiscējot administratīvā pārkāpuma priekšmetus vai bez konfiskācijas

Papildsods
4. daļa

Mazāk smags

7500
Max 10 000 Ls

konfiscējot administratīvā pārkāpuma priekšmetus

Pārkāpuma raksturs
Mantiskā vērtība
Apmērā, kas nav lielāks
Apmērā no vienas min.
par vienu min. MA
MA līdz trīs min. MA
Partijas darbības laiks un pieredze
Pārkāpēja
Partijas lielums (biedru skaits partijā)
raksturojums
Statuss (darbojas vai apturēta darbība)
Partijas pārstāvība vēlētās institūcijās
Citi (attieksme pret pārkāpumu)
Nevērība
Pašpaļāvība
Vainas forma,
Netiešs nodoms
motīvs
Tiešs nodoms
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Apmērā no vienas min.
MA līdz piecām min. MA

Vairāk kā piecu min.
MA apmērā

Pašpaļāvība
Netiešs nodoms
Tiešs nodoms

Pašpaļāvība
Netiešs nodoms
Tiešs nodoms

166.34 pants. Galvojuma došana
Sankcija –
3. daļa – naudas sods no 500 līdz 5000 latiem, konfiscējot administratīvā pārkāpuma priekšmetus
vai bez konfiskācijas
4. daļa –naudas sods no 1000 līdz 10 000 latiem, konfiscējot administratīvā pārkāpuma priekšmetus
Soda bāze
politiskajai organizācijai (partijai) vai politisko organizāciju (partiju) apvienībai
3.daļa
Galvojuma došana
4.daļa
Atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas izdarīta galvojuma došana

Pārkāpuma
smagums
Naudas sods
3. daļa

Nebūtisks

Būtisks

Mutvārdu aizrādījums

Mazāk smags

1500

Smags

2500

3750

Min 500 Ls

Papildsods
4. daļa

–

Max 5000 Ls

konfiscējot administratīvā pārkāpuma priekšmetus vai bez konfiskācijas
3000
5000
7500
Min 1000 Ls

Papildsods
Pārkāpuma raksturs
Mantiskā vērtība

Pārkāpēja
raksturojums

Vainas forma,
motīvs

Mantiskais
stāvoklis

Max 10 000 Ls

konfiscējot administratīvā pārkāpuma priekšmetus

Apmērs nav lielāks par
vienu min. MA

Apmērā no vienas
min. MA līdz trīs
min. MA
Partijas darbības laiks un pieredze
Partijas lielums (biedru skaits partijā)
Statuss (darbojas vai apturēta darbība)
Partijas pārstāvība vēlētās institūcijās
Citi (attieksme pret pārkāpumu)
Nevērība
Pašpaļāvība
Netiešs nodoms
Tiešs nodoms

Apmērā no vienas min. MA
līdz piecām min. MA

Vairāk kā piecu min. MA
apmērā

Pašpaļāvība
Netiešs nodoms
Tiešs nodoms

Pašpaļāvība
Netiešs nodoms
Tiešs nodoms

Deklarācijas ieņēmumu
un izdevumu
apgrozījums

Deklarācijas ieņēmumu un
izdevumu apgrozījums

Deklarācijas ieņēmumu un
izdevumu apgrozījums

Deklarācijas
ieņēmumu un
izdevumu
apgrozījums
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166.34 pants. Aizdevuma izsniegšana
Sankcija –
3. daļa – naudas sods no 500 līdz 5000 latiem, konfiscējot administratīvā pārkāpuma priekšmetus
vai bez konfiskācijas
4. daļa –naudas sods no 1000 līdz 10 000 latiem, konfiscējot administratīvā pārkāpuma priekšmetus
Soda bāze
politiskajai organizācijai (partijai) vai politisko organizāciju (partiju) apvienībai
3.daļa
Aizdevuma izsniegšana
4.daļa
Atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas izdarīta aizdevuma izsniegšana

Pārkāpuma
smagums
Naudas sods
3. daļa
Papildsods
4. daļa

Nebūtisks
500

Būtisks

Mazāk smags

1500

Smags

2500

3750

Min 500 Ls

Max 5000 Ls

–

konfiscējot administratīvā pārkāpuma priekšmetus vai bez konfiskācijas
3000
7500
10 000
Min 1000 Ls

Papildsods
Pārkāpuma raksturs
Mantiskā vērtība

Pārkāpēja
raksturojums

Vainas forma,
motīvs
Mantiskais
stāvoklis

Max 10 000 Ls

konfiscējot administratīvā pārkāpuma priekšmetus

Apmērā līdz vienai
min. MA

Apmērā no vienas
min. MA līdz trīs
min. MA
Partijas darbības laiks un pieredze
Partijas lielums (biedru skaits partijā)
Statuss (darbojas vai apturēta darbība)
Partijas pārstāvība vēlētās institūcijās
Citi (attieksme pret pārkāpumu)
Nevērība
Pašpaļāvība
Netiešs nodoms
Tiešs nodoms
Deklarācijas ieņēmumu Deklarācijas
un izdevumu
ieņēmumu un
apgrozījums
izdevumu
apgrozījums
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Apmērā no vienas min. MA
līdz piecām min. MA

Vairāk kā piecu min. MA
apmērā

Pašpaļāvība
Netiešs nodoms
Tiešs nodoms
Deklarācijas ieņēmumu un
izdevumu apgrozījums

Pašpaļāvība
Netiešs nodoms
Tiešs nodoms
Deklarācijas ieņēmumu un
izdevumu apgrozījums

166.34 pants. Priekšvēlēšanu izdevumu apmēra ierobežojumu neievērošana
Sankcija –
3. daļa – naudas sods no 500 līdz 5000 latiem, konfiscējot administratīvā pārkāpuma priekšmetus
vai bez konfiskācijas
4. daļa –naudas sods no 1000 līdz 10 000 latiem, konfiscējot administratīvā pārkāpuma priekšmetus
Soda bāze
politiskajai organizācijai (partijai) vai politisko organizāciju (partiju) apvienībai
3.daļa
Priekšvēlēšanu izdevumu apmēra ierobežojumu neievērošana
4.daļa
Atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas priekšvēlēšanu izdevumu apmēra
ierobežojumu neievērošana
Pārkāpuma
smagums
Naudas sods
3. daļa
Papildsods
4. daļa

Nebūtisks

Būtisks

Mutvārdu aizrādījums

Mazāk smags

1500

Smags

2500

3750

Min 500 Ls

Max 5000 Ls

konfiscējot administratīvā pārkāpuma priekšmetus vai bez konfiskācijas
–

3000

5000

7500

Min 1000 Ls

Papildsods
Pārkāpuma raksturs
Mantiskā vērtība

Pārkāpēja
raksturojums

Vainas forma,
motīvs
Mantiskais
stāvoklis

Max 10 000 Ls

konfiscējot administratīvā pārkāpuma priekšmetus

Pārsniegums nav
lielāks par vienu min.
MA

Pārsniegums nav
lielāks par 5 % no
atļautā
priekšvēlēšanu
izdevumu apmēra
Partijas darbības laiks un pieredze
Partijas lielums (biedru skaits partijā)
Statuss (darbojas vai apturēta darbība)
Partijas pārstāvība vēlētās institūcijās
Citi (attieksme pret pārkāpumu)
Nevērība
Pašpaļāvība
Netiešs nodoms
Tiešs nodoms

Pārsniegums sasniedz no
5 % līdz 20 % no atļautā
priekšvēlēšanu izdevumu
apmēra

Pārsniegums ir lielāks par
20 % no atļautā
priekšvēlēšanu izdevumu
apmēra

Pašpaļāvība
Netiešs nodoms
Tiešs nodoms

Pašpaļāvība
Netiešs nodoms
Tiešs nodoms

Deklarācijas ieņēmumu
un izdevumu
apgrozījums

Deklarācijas ieņēmumu un
izdevumu apgrozījums

Deklarācijas ieņēmumu un
izdevumu apgrozījums

Deklarācijas
ieņēmumu un
izdevumu
apgrozījums

19

166.34 pants. Politiskās organizācijas (partijas) vai politisko organizāciju (partiju) apvienības
nelikumīga finansēšana, kas izpaudusies atļautā dāvinājuma (ziedojuma) apmēra
pārsniegšanā
Sankcija –
5. daļa – naudas sods no 20 līdz 500 latiem
6. daļa – naudas sods no 200 līdz 500 latiem
Soda bāze
personai, kura izdarījusi dāvinājumu (ziedojumu)
5.daļa
Politiskās organizācijas (partijas) vai politisko organizāciju (partiju) apvienības nelikumīga
finansēšana, kas izpaudusies atļautā dāvinājuma (ziedojuma) apmēra pārsniegšanā
6.daļa
Atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas izdarīta politiskās organizācijas
(partijas) vai politisko organizāciju (partiju) apvienības nelikumīga finansēšana, kas
izpaudusies atļautā dāvinājuma (ziedojuma) apmēra pārsniegšanā
Pārkāpuma
smagums
Naudas sods
5. daļa
6. daļa

Nebūtisks

Būtisks

Mutvārdu aizrādījums

Mazāk smags

125

250

Smags
375

Min 20 Ls

–

Max 500 Ls

225

250

Min 200 Ls

375
Max 500 Ls

Pārkāpuma raksturs
Mantiskā vērtība

Pārkāpēja
raksturojums

Vainas forma,
motīvs
Mantiskais
stāvoklis

Pārsniegums nav
Pārsniegums ir no
lielāks par vienu min.
vienas min. MA līdz
MA
trīs min. MA
Partijas darbības laiks un pieredze
Partijas lielums (biedru skaits partijā)
Statuss (darbojas vai apturēta darbība)
Partijas pārstāvība vēlētās institūcijās
Citi (attieksme pret pārkāpumu)
Nevērība
Pašpaļāvība
Netiešs nodoms
Tiešs nodoms
Deklarācijas ieņēmumu Deklarācijas
un izdevumu
ieņēmumu un
apgrozījums
izdevumu
apgrozījums
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Pārsniegums ir no vienas
min. MA līdz piecām min.
MA

Pārsniegums ir vairāk kā
piecas min. MA

Pašpaļāvība
Netiešs nodoms
Tiešs nodoms
Deklarācijas ieņēmumu un
izdevumu apgrozījums

Pašpaļāvība
Netiešs nodoms
Tiešs nodoms
Deklarācijas ieņēmumu un
izdevumu apgrozījums

166.34 pants. Politiskās organizācijas (partijas) vai politisko organizāciju (partiju) apvienības
nelikumīga finansēšana
Sankcija –
5. daļa – naudas sods no 20 līdz 500 latiem
6. daļa – naudas sods no 200 līdz 500 latiem
Soda bāze
personai, kura izdarījusi dāvinājumu (ziedojumu)
5.daļa
Politiskās organizācijas (partijas) vai politisko organizāciju (partiju) apvienības nelikumīga
finansēšana, kas izpaudusies dāvinājuma (ziedojuma) netiešā vai pastarpinātā nodošanā vai
finanšu līdzekļu dāvināšanā (ziedošanā) bez pārskaitījuma attiecīgās politiskās organizācijas
(partijas) vai politisko organizāciju (partiju) apvienības bankas kontā
6.daļa
Atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas izdarīta politiskās organizācijas
(partijas) vai politisko organizāciju (partiju) apvienības nelikumīga finansēšana, kas
izpaudusies dāvinājuma (ziedojuma) netiešā vai pastarpinātā nodošanā vai finanšu līdzekļu
dāvināšanā (ziedošanā) bez pārskaitījuma attiecīgās politiskās organizācijas (partijas) vai
politisko organizāciju (partiju) apvienības bankas kontā
Pārkāpuma
smagums
Naudas sods
5. daļa
6. daļa

Nebūtisks

Būtisks

Mutvārdu aizrādījums

Mazāk smags

135

250

Smags
375

Min 20 Ls

–

Max 500 Ls

225

250

375

Min 200 Ls

Max 500 Ls

Pārkāpuma raksturs
Mantiskā vērtība

Pārkāpēja
raksturojums

Vainas forma,
motīvs
Mantiskais
stāvoklis

Apmērā līdz vienai
min. MA

Apmērā no vienas
min. MA līdz trīs
min. MA
Partijas darbības laiks un pieredze
Partijas lielums (biedru skaits partijā)
Statuss (darbojas vai apturēta darbība)
Partijas pārstāvība vēlētās institūcijās
Citi (attieksme pret pārkāpumu)
Nevērība
Pašpaļāvība
Netiešs nodoms
Tiešs nodoms

Apmērā no vienas min. MA
līdz piecām min. MA

Vairāk kā piecu min. MA
apmērā

Pašpaļāvība
Netiešs nodoms
Tiešs nodoms

Pašpaļāvība
Netiešs nodoms
Tiešs nodoms

Deklarācijas ieņēmumu
un izdevumu
apgrozījums

Deklarācijas ieņēmumu un
izdevumu apgrozījums

Deklarācijas ieņēmumu un
izdevumu apgrozījums

Deklarācijas
ieņēmumu un
izdevumu
apgrozījums
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166.34 pants. Politiskās organizācijas (partijas) vai politisko organizāciju (partiju) apvienības
finansēšana no citu personu ziedojumiem vai aizdevumiem, ja šāda finansēšana nav veikta kā
starpniecība
Sankcija
naudas sods no 200 līdz 500 latiem
Soda bāze
personai, kura finansējusi politisko organizāciju (partiju) vai politisko organizāciju (partiju)
apvienību no citu personu ziedojumiem un aizdevumiem
7.daļa
Politiskās organizācijas (partijas) vai politisko organizāciju (partiju) apvienības finansēšana
no citu personu ziedojumiem vai aizdevumiem, ja šāda finansēšana nav veikta kā starpniecība

Pārkāpuma
smagums
7. daļa

Nebūtisks
Mutvārdu aizrādījums

Būtisks

Mazāk smags

225

250

Min 200 Ls

Smags
375
Max 500 Ls

Pārkāpuma raksturs
Apmērā no vienas
min. MA līdz trīs
min. MA

Mantiskā vērtība

Līdz vienai min. MA

Pārkāpēja
raksturojums

Pārkāpēja vecums
Nopelni, apbalvojumi
Iepriekš izdarīti administratīvie pārkāpumi
Statuss
Pašpaļāvība
Nevērība
Netiešs nodoms
Tiešs nodoms
Ienākumi līdz 500
Ienākumi no 501 līdz
latiem; apgādībā ir
1000 latiem; ģimenē
personas vai ģimenē ir
ir nepilngadīgi bērni
nepilngadīgi bērni

Vainas forma,
motīvs
Mantiskais un
ģimenes
stāvoklis
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Apmērā no vienas min. MA
līdz piecām min. MA

Vairāk kā piecu min. MA
apmērā

Pašpaļāvība
Netiešs nodoms
Tiešs nodoms

Pašpaļāvība
Netiešs nodoms
Tiešs nodoms

Ienākumi no 1001 līdz 1500
latiem;

Ienākumi no 1501 lata

166.34 pants. Politiskās organizācijas (partijas) vai politisko organizāciju (partiju) apvienības
finansēšana, izmantojot starpnieku
Sankcija
naudas sods no 100 līdz 200 latiem
Soda bāze
personai, kura izmantojusi starpnieku
8. daļa
Politiskās organizācijas (partijas) vai politisko organizāciju (partiju) apvienības finansēšana,
izmantojot starpnieku

Pārkāpuma
smagums

Būtisks
–

8. daļa

Mazāk smags

125

150

Min 100 Ls

Smags
175
Max 200 Ls

Pārkāpuma raksturs
Mantiskā vērtība

Pārkāpēja
raksturojums
Vainas forma,
motīvs
Mantiskais un
ģimenes
stāvoklis

–

Apmērā līdz vienai
min. MA

Pārkāpēja vecums
Nopelni, apbalvojumi
Iepriekš izdarīti administratīvie pārkāpumi
Statuss
Pašpaļāvība
Netiešs nodoms
–
Tiešs nodoms
Ienākumi līdz 500
latiem; apgādībā ir
Ienākumi no 501 līdz
personas vai ģimenē ir
1000 latiem; ģimenē
nepilngadīgi bērni
ir nepilngadīgi bērni
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Apmērā no vienas min. MA
līdz piecām min. MA

Vairāk kā piecu min. MA
apmērā

Pašpaļāvība
Netiešs nodoms
Tiešs nodoms

Pašpaļāvība
Netiešs nodoms
Tiešs nodoms

Ienākumi no 1001 līdz 1500
latiem;

Ienākumi no 1501 lata

166.34 pants. Starpniecība politiskās organizācijas (partijas) vai politisko organizāciju
(partiju) apvienības finansēšanā
Sankcija
naudas sods no 100 līdz 200 latiem
Soda bāze
starpniekam
8. daļa
Starpniecība politiskās organizācijas (partijas) vai politisko organizāciju (partiju) apvienības
finansēšanā

Pārkāpuma
smagums
8. daļa

Būtisks
–

Mazāk smags
125

150

Min 100 Ls

Smags
175
Max 200 Ls

Pārkāpuma raksturs
Apmērā līdz vienai
min. MA

Mantiskā vērtība

–

Pārkāpēja
raksturojums

Pārkāpēja vecums
Nopelni, apbalvojumi
Iepriekš izdarīti administratīvie pārkāpumi
Statuss
Pašpaļāvība
Netiešs nodoms
–
Tiešs nodoms
Ienākumi līdz 500
Ienākumi no 501 līdz
latiem; apgādībā ir
1000 latiem; ģimenē ir
personas vai ģimenē ir
nepilngadīgi bērni
nepilngadīgi bērni

Vainas forma,
motīvs
Mantiskais un
ģimenes
stāvoklis
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Apmērā no vienas min. MA
līdz piecām min. MA

Vairāk kā piecu min. MA
apmērā

Pašpaļāvība
Netiešs nodoms
Tiešs nodoms

Pašpaļāvība
Netiešs nodoms
Tiešs nodoms

Ienākumi no 1001 līdz 1500
latiem;

Ienākumi no 1501 lata

204.2 pants. Aģitācijas noteikumu pārkāpšana
Sankcija
naudas sods līdz 200 latiem
Soda bāze
fiziskajām vai juridiskajām personām
2. daļa
Likumā noteiktās ar politiskajām partijām, to apvienībām un vēlētāju apvienībām nesaistīto
personu veiktās priekšvēlēšanu aģitācijas apmaksas kārtības neievērošana

Pārkāpuma
smagums
2. daļa

Nebūtisks

Būtisks
20

Min 1 Ls

Mazāk smags
50

100

Smags
150
Max 200 Ls

Pārkāpuma raksturs
Mantiskā vērtība

Pārkāpēja
raksturojums
Vainas
forma,
motīvs
Mantiskais
stāvoklis

Vienas min. MA līdz divu
min. MA apmērā

Vairāk kā trīs min. MA
apmērā

Statuss fiziska vai juridiska persona
Iepriekš izdarīti administratīvie pārkāpumi
Saikne ar politisko partiju
Nevērība, pašpaļāvība,
netiešs nodoms, tiešs
nodoms
Fiziskai personai –
Fiziskai personai –
nodrošināts
mazturīgs
Juridiskai personai –
apgrozījums, peļņa

Juridiskai personai –
apgrozījums, peļņa
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Vairāk kā piecu min. MA
apmērā

Vairāk kā 10 min. MA
apmērā

Fiziskai personai – turīgs

Fiziskai personai –ļoti
turīgs

Juridiskai personai –
apgrozījums, peļņa

Juridiskai personai –
Apgrozījums, peļņa

204.2 pants
3. daļa
Likumā noteikto priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu izvietošanas izcenojumu nesniegšana
Sankcija
naudas sods līdz 250 latiem
Soda bāze
fiziskajām un juridiskajām personām par likumā noteikto priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu
izvietošanas izcenojumu nesniegšanu

Pārkāpuma
smagums
2. daļa

Būtisks
–

Mazāk smags
60

Smags
125

185

Min 1 Ls

Max 250 Ls

Pārkāpuma raksturs
Mantiskā vērtība

Pārkāpēja
raksturojums
Vainas
forma,
motīvs
Mantiskais
stāvoklis

–

Apmērā līdz vienai min.
MA

Apmērā no vienas min. MA līdz
piecām min. MA

Vairāk par piecu min. MA
apmērā

Nevērība, pašpaļāvības, netiešs
nodoms, tiešs nodoms

Nevērība, pašpaļāvības, netiešs
nodoms, tiešs nodoms

Fiziskai personai –
nodrošināts

Fiziskai personai – turīgs

Fiziskai personai –ļoti turīgs

Juridiskai personai –
apgrozījums, peļņa

Juridiskai personai – apgrozījums,
peļņa

Juridiskai personai –
Apgrozījums, peļņa

Pārkāpēja iepriekšējā darbība,
Sadarbība ar Biroju,
Citi
Nevērība, pašpaļāvības,
netiešs nodoms, tiešs
nodoms
–
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204.2 pants
3. daļa
Nepatiesu ziņu sniegšana par likumā noteikto priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu izvietošanas
izcenojumiem
Sankcija
naudas sods līdz 250 latiem
Soda bāze
fiziskajām un juridiskajām personām par nepatiesu ziņu sniegšanu par likumā noteikto
priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu izvietošanas izcenojumiem

Pārkāpuma
smagums
3. daļa

Būtisks
–

Mazāk smags
60

125

Min 1 Ls

Smags
185
Max 250 Ls

Pārkāpuma raksturs
Vienas min. MA līdz piecu
min. MA apmērā

Vairāk kā piecu min. MA
apmērā

Nevērība, pašpaļāvība, netiešs
nodoms, tiešs nodoms

Nevērība, pašpaļāvība, netiešs
nodoms, tiešs nodoms

Nevērība, pašpaļāvība, netiešs
nodoms, tiešs nodoms

Fiziskai personai – nodrošināts

Fiziskai personai – turīgs

Fiziskai personai –ļoti turīgs

Juridiskai personai –
apgrozījums, peļņa

Juridiskai personai –
apgrozījums, peļņa

Juridiskai personai –
Apgrozījums, peļņa

Mantiskā vērtība

–

Pārkāpēja
raksturojums

Pārkāpēja iepriekšējā darbība
Sadarbība ar Biroju
Citi

Vainas
forma,
motīvs

–

Apmērā līdz vienai min. MA

–

Mantiskais
stāvoklis
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204.2 pants
3. daļa
Priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu izvietošanas, uzskaites un glabāšanas kārtības
neievērošana
Sankcija
naudas sods līdz 250 latiem
Soda bāze
fiziskajām un juridiskajām personām par priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu izvietošanas, uzskaites
un glabāšanas kārtības neievērošanu

Pārkāpuma
smagums
3. daļa

Nebūtisks

Būtisks

20

Mazāk smags
60

125

Min 1 Ls

Smags
185
Max 250 Ls

Pārkāpuma raksturs
Mantiskā vērtība
(izvietoto
priekšvēlēšanu
aģitācijas materiālu
vērtība)

Apmērā līdz vienai
min. MA

Apmērā no vienas min.
MA līdz trīs min. MA

Apmērā no trīs min. MA
līdz piecām min. MA

Vairāk kā piecu min.
MA apmērā

Pārkāpēja
raksturojums

Pārkāpēja iepriekšējā darbība
Sadarbība ar Biroju
Citi

Vainas forma,
motīvs

Nevērība

Pašpaļāvība, netiešs
nodoms, tiešs nodoms

Pašpaļāvība, netiešs
nodoms, tiešs nodoms

Pašpaļāvība, netiešs
nodoms, tiešs
nodoms

Mantiskais
stāvoklis

Fiziskai personai –
Mazturīgs

Fiziskai personai –
nodrošināts

Fiziskai personai – turīgs

Fiziskai personai –
ļoti turīgs

Juridiskai personai –
apgrozījums, peļņa

Juridiskai personai –
apgrozījums, peļņa

Juridiskai personai –
apgrozījums, peļņa

Juridiskai personai –
apgrozījums, peļņa
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204.2 panta
4. daļa
Likumā noteiktā paziņojuma par paredzamo priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu izvietošanu
nesniegšana
Sankcija
naudas sods fiziskajām personām līdz 300 latiem, bet juridiskajām personām – līdz 1000 latiem
Soda bāze
fiziskajām un juridiskajām personām par likumā noteiktā paziņojuma par paredzamo priekšvēlēšanu
aģitācijas materiālu izvietošanu nesniegšanu

Pārkāpuma
smagums
Fiziskajām
personām
Juridiskajām
personām

Nebūtisks

Būtisks

Mazāk smags

Smags

35

75

150

225

50

250

500

750

Min 1 Ls

Max 300 Ls

Max 1000 Ls

Min 1 Ls

Pārkāpuma raksturs
Mantiskā vērtība

Apmērā līdz vienai min.
MA

Apmērā no vienas
min. MA līdz trīs
min. MA
Kavējums no piecām
līdz desmit dienām

Apmērā no trīs min.
MA līdz piecām min.
MA
Kavējums vairāk par
desmit dienām

Vairāk kā piecu min. MA
apmērā

Nemantisks
raksturs
(termiņa
kavējums,
paziņojumu
skaits, atlikušais
laiks līdz
vēlēšanām)

Kavējums līdz piecām
dienām

Pārkāpēja
raksturojums

Pārkāpēja iepriekšējā darbība
Sadarbība ar Biroju
Citi

Vainas
forma,
motīvs

Nevērība

Pašpaļāvība, netiešs
nodoms, tiešs
nodoms

Pašpaļāvība,
netiešs nodoms, tiešs
nodoms

Pašpaļāvība,
netiešs nodoms,
tiešs nodoms

Mantiskais
stāvoklis

Fiziskai personai –
mazturīgs

Fiziskai personai –
nodrošināts

Fiziskai personai –
turīgs

Fiziskai personai –
ļoti turīgs

Juridiskai personai –
apgrozījums, peļņa

Juridiskai personai –
apgrozījums, peļņa

Juridiskai personai –
apgrozījums, peļņa

Juridiskai personai –
Apgrozījums, peļņa
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Paziņojums par paredzamo
priekšvēlēšanu aģitācijas
materiālu izvietošanu netika
iesniegts

204.2 panta
4. daļa
Nepatiesu ziņu sniegšana paziņojumā par paredzamo priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu
izvietošanu
Sankcija
fiziskajām personām līdz 300 latiem, bet juridiskajām personām – līdz 1000 latiem
Soda bāze
fiziskajām un juridiskajām personām par nepatiesu ziņu sniegšanu paziņojumā par paredzamo
priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu izvietošanu

Pārkāpuma
smagums
Fiziskajām
personām
Juridiskajām
personām

Nebūtisks

Būtisks

Mutvārdu aizrādījums

Mazāk smags

Smags

75

150

225

250

500

750

Max 300 Ls

Min 1 Ls

Mutvārdu aizrādījums
Min 1 Ls

Max 1000 Ls

Pārkāpuma raksturs
Mantiskā vērtība

Pārkāpēja
raksturojums
Vainas
forma,
motīvs
Mantiskais
stāvoklis

Apmērā līdz vienai
Apmērā no vienas min.
min. MA
MA līdz trīs min. MA
Pārkāpēja iepriekšējā darbība
Sadarbība ar Biroju
Citi

Apmērā no trīs min. MA
līdz piecām min. MA

Vairāk kā piecu min. MA
apmērā

Nevērība

Pašpaļāvība, netiešs
nodoms, tiešs nodoms

Pašpaļāvība, netiešs
nodoms, tiešs nodoms

Pašpaļāvība, netiešs
nodoms, tiešs nodoms

Fiziskai personai –
nodrošināts

Fiziskai personai – turīgs

Fiziskai personai –ļoti
turīgs

Juridiskai personai –
apgrozījums, peļņa

Juridiskai personai –
apgrozījums, peļņa

Juridiskai personai –
Apgrozījums, peļņa

Fiziskai personai –
mazturīgs
Juridiskai personai –
apgrozījums, peļņa
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204.2 panta
4. daļa
Priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu izvietošanas izcenojumu grozīšana
Sankcija
fiziskajām personām līdz 300 latiem, bet juridiskajām personām – līdz 1000 latiem
Soda bāze
fiziskajām un juridiskajām personām par priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu izvietošanas
izcenojumu grozīšanu

Pārkāpuma
smagums

Nebūtisks

Fiziskajām personām

Būtisks

Mazāk smags

Smags

35

75

150

225

100

250

500

750

Min 1 Ls

Juridiskajām
personām

Max 300 Ls
Max 1000 Ls

Min 1 Ls

Pārkāpuma raksturs
Mantiskā vērtība

Pārkāpēja
raksturojums
Vainas
forma,
motīvs
Mantiskais
stāvoklis

Apmērā līdz vienai Apmērā no vienas min.
min. MA
MA līdz trīs min. MA
Pārkāpēja iepriekšējā darbība
Sadarbība ar Biroju
Citi
Nevērība
Pašpaļāvība, netiešs
nodoms, tiešs nodoms

Apmērā no trīs min. MA
līdz piecām min. MA

Vairāk kā piecu min. MA
apmērā

Pašpaļāvība, netiešs
nodoms, tiešs nodoms

Pašpaļāvība, netiešs
nodoms, tiešs nodoms

Fiziskai personai –
mazturīgs

Fiziskai personai –
nodrošināts

Fiziskai personai – turīgs

Fiziskai personai –
ļoti turīgs

Juridiskai personai
– apgrozījums,
peļņa

Juridiskai personai –
apgrozījums, peļņa

Juridiskai personai –
apgrozījums, peļņa

Juridiskai personai –
Apgrozījums, peļņa
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204.2 panta
4. daļa
Līgumu par priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu izvietošanu noslēgšanas nosacījumu
neievērošana
Sankcija
fiziskajām personām līdz 300 latiem, bet juridiskajām personām — līdz 1000 latiem
Soda bāze
fiziskajām un juridiskajām personām par līgumu par priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu izvietošanu
noslēgšanas nosacījumu neievērošanu

Pārkāpuma
smagums
Fiziskajām personām

Nebūtisks

Būtisks

Mutvārdu aizrādījums

Mazāk smags

Smags

75

150

225

250

500

750

Min 1 Ls

Juridiskajām
personām

Mutvārdu aizrādījums

Max 300 Ls

Min 1 Ls

Max 1000 Ls

Pārkāpuma raksturs
Mantiskā vērtība

Nav mantiskas
Apmērā līdz vienai
nozīmes
min. MA
Pārkāpēja iepriekšējā darbība
Sadarbība ar Biroju
Citi

Apmērā no vienas min. MA
līdz piecām min. MA

Vairāk kā piecu min. MA
apmērā

Vainas forma,
motīvs

Nevērība

Pašpaļāvība, netiešs
nodoms, tiešs nodoms

Pašpaļāvība, netiešs
nodoms, tiešs nodoms

Pašpaļāvība, netiešs
nodoms, tiešs nodoms

Mantiskais
stāvoklis

Fiziskai personai –
mazturīgs

Fiziskai personai –
nodrošināts

Fiziskai personai – turīgs

Fiziskai personai –ļoti
turīgs

Juridiskai personai –
apgrozījums, peļņa

Juridiskai personai –
apgrozījums, peļņa

Juridiskai personai –
apgrozījums, peļņa

Juridiskai personai –
apgrozījums, peļņa

Pārkāpēja
raksturojums
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166.6 pants. Grāmatvedības, pārskatu iesniegšanas un statistiskās informācijas noteikumu
neievērošana
1. daļa
Normatīvajos aktos noteikto grāmatvedības kārtošanas nosacījumu neievērošana
Gada pārskatu, statistikas pārskatu vai statistiskās informācijas neiesniegšana attiecīgajos
normatīvajos aktos noteiktajos termiņos
Gada pārskatu, statistikas pārskatu vai statistiskās informācijas nepilnīga iesniegšana
attiecīgajām valsts institūcijām
Sankcija
naudas sods fiziskajām personām līdz 150 latiem, bet juridiskajām personām – no 50 līdz 300
latiem
Soda bāze
fiziskajām un juridiskajām personām par normatīvajos aktos noteikto grāmatvedības kārtošanas
nosacījumu neievērošanu
Pārkāpuma
smagums
Bāze
Fiziskām
personām
Juridiskajām
personām

Nebūtisks
Mutvārdu aizrādījums

Būtisks

Mazāk smags

Smags

30

75

105

75

150

225

Min 1 Ls

Mutvārdu aizrādījums

Max. 150 Ls

Min 50 Ls

Max. 300 Ls

Pārkāpuma raksturs
Mantiskā vērtība

Pārkāpēja
raksturojums

Vainas forma,

Nav mantiskas
Apmērā līdz vienai min.
nozīmes
MA
Partijas darbības laiks un pieredze
Partijas lielums (biedru skaits partijā)
Statuss (darbojas vai apturēta darbība)
Partijas pārstāvība vēlētās institūcijās
Iepriekš izdarīti administratīvie pārkāpumi
Citi (attieksme pret pārkāpumu)
Mantiskais stāvoklis, pārskata apgrozījums
Nevērība Pašpaļāvība
Netiešs nodoms,

Tiešs nodoms
Mantiskais
stāvoklis

Apmērā no vienas min. MA
līdz piecām min. MA

Netiešs nodoms,
Tiešs nodoms

Vairāk kā piecu min.
MA apmērā

Netiešs nodoms,
Tiešs nodoms

Fiziskai personai –
mazturīgs

Fiziskai personai –
nodrošināts

Fiziskai personai – turīgs

Fiziskai personai –ļoti
turīgs

Juridiskai personai –
apgrozījums, peļņa

Juridiskai personai –
apgrozījums, peļņa

Juridiskai personai –
apgrozījums, peļņa

Juridiskai personai –
apgrozījums, peļņa
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166.6 pants. Grāmatvedības, pārskatu iesniegšanas un statistiskās informācijas noteikumu
neievērošana
2. daļa
Izvairīšanās iesniegt gada pārskatu, statistikas pārskatu, statistiskas informāciju vai
dokumentus
Sankcija
2. daļa – naudas sods fiziskajām personām no 100 līdz 250 latiem, bet juridiskajām personām – no
150 līdz 500 latiem
Soda bāze
fiziskajām un juridiskajām personām par izvairīšanos iesniegt gada pārskatu, statistikas pārskatu,
statistiskas informāciju vai dokumentus

Pārkāpuma
smagums
Bāze

Nebūtisks

Fiziskām
personām
Juridiskajām
personām

Mutvārdu
aizrādījums
Mutvārdu
aizrādījums

Būtisks

Mazāk smags

Smags

110

125

185

200

250

375

Min 100 Ls

Max 250 Ls

Min 150 Ls

Max 500 Ls

Pārkāpuma raksturs
Mantiskā
vērtība

Pārkāpēja
raksturojums

Vainas
forma,
Mantiskais
stāvoklis

Nav
Līdz vienai min. MA
mantiskas
nozīmes
Partijas darbības laiks un pieredze
Partijas lielums (biedru skaits partijā)
Statuss (darbojas vai apturēta darbība)
Partijas pārstāvība vēlētās institūcijās
Iepriekš izdarīti administratīvie pārkāpumi
Citi (attieksme pret pārkāpumu)
Nevērība
Pašpaļāvība,
Netiešs nodoms,
Tiešs nodoms
Pārskata
Pārskata apgrozījums
apgrozījums
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No vienas min. MA līdz piecām
min. MA

Vairāk kā piecas
min. MA

Pašpaļāvība,
Netiešs nodoms,
Tiešs nodoms
Pārskata apgrozījums

Pašpaļāvība,
Netiešs nodoms,
Tiešs nodoms
Pārskata apgrozījums

