Likumprojekta „Grozījumi likumā „Par interešu konflikta novēršanu
valsts amatpersonu darbībā” sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums
(anotācija)
I. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība
1. Pamatojums
Ministru
kabineta
2011.gada
20.decembra
protokollēmuma Nr.75 38.§ 2.1.apakšpunkts.
2. Pašreizējā situācija un
Ministru kabineta 2011.gada 20.decembra sēdē
problēmas
tika atbalstīts informatīvais ziņojums „Par valsts vai
pašvaldību budžeta finansētu institūciju darbību
regulējošo normatīvo aktu pilnveidošanu” (prot. Nr.75
38.§), kurā, izvērtējot kārtību, kādā no valsts un
pašvaldības budžeta piešķir finanšu līdzekļus
nevalstiskām organizācijām (turpmāk – NVO) un
privātajām kapitālsabiedrībām un kā tiek veikta šo
organizāciju darbības uzraudzība un kontrole,
identificēti problēmjautājumi, kuri būtu jārisina, lai
sagatavotu priekšlikumus par izmaiņām tiesiskajā
regulējumā attiecībā uz to budžeta finansēto institūciju
(biedrību, nodibinājumu, kapitālsabiedrību) uzraudzības
un finansēšanas sistēmas pilnveidošanu, kuru dibinātāji
ir privāto tiesību subjekti. Secināts, ka NVO un privātās
kapitālsabiedrības saņem finansējumu no valsts vai
pašvaldību budžetiem gan tiešā, gan netiešā veidā.
Informatīvajā ziņojumā konstatēts, ka atsevišķas
problēmas izriet no nepilnībām likumā „Par interešu
konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā”
(turpmāk – Likums). Tajā skaitā nav precīzi noteikts –
kas likuma izpratnē tiek saprasts ar vārdiem – tiesības
rīkoties ar valsts vai pašvaldības mantu, tai skaitā
finanšu līdzekļiem, un šī neskaidrība ir viens no
galvenajiem iemesliem normu par rīcību ar finanšu
līdzekļiem un mantu atšķirīgai interpretācijai valsts
pārvaldes iestāžu starpā. Piemēram, vai tiesības rīkoties
ar valsts vai pašvaldību mantu, tai skaitā finanšu
līdzekļiem, NVO iegūst visos gadījumos, kad tai tiek
piešķirta dotācija no valsts vai pašvaldību budžeta.
Attiecībā uz dotāciju piešķiršanu no ministrijas valsts
budžeta līdzekļiem NVO, kuras darbojas sporta nozarē,
kā arī privātajām kapitālsabiedrībām, kuras darbojas
sporta nozarē, attiecīgajos finansēšanas līgumos tiek
noteikti precīzi finansējuma izlietošanas mērķi un
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izdevumu izlietošanas posteņi (saskaņā ar Ministru
kabineta 2005.gada 27.decembra noteikumiem Nr.1031
"Noteikumi par budžetu izdevumu klasifikāciju
atbilstoši ekonomiskajām kategorijām"), kā arī noteikti
līgumslēdzēju pušu pienākumi un tiesības, t.sk.,
attiecībā uz piešķirto finanšu līdzekļu kontroli. Tādejādi
minētās tiesības rīkoties ar piešķirtajiem finanšu
līdzekļiem nav absolūtas, jo tās tiek ierobežotas ar
līguma nosacījumiem. Savukārt saskaņā ar Likuma par
budžetu un finanšu vadību sadaļā „Likumā lietotie
termini” noteikto valsts budžeta izpildītāji ir no budžeta
finansētu institūciju vadītāji, kuri ar asignējumu
pilnvaroti izdarīt budžeta izdevumus vai uzņemties
īstermiņa saistības, vai arī tiesīgi uzņemties ilgtermiņa
saistības attiecībā uz budžetu. Un no budžeta finansētas
institūcija ir budžeta iestādes, no valsts budžeta daļēji
finansētas atvasinātas publiskas personas, visi pilnīgi vai
daļēji tieši no valsts budžeta finansēti komersanti,
biedrības vai nodibinājumi. Tādējādi secināms, ka
jebkura persona, kas veic budžeta izdevumus (vai
uzņemas saistības), ir atbildīga valsts priekšā par
budžeta līdzekļu izlietojumu, jo šie valsts budžeta
līdzekļi tērējami tikai valsts funkciju un uzdevumu
izpildei. Tāpat izdarīts secinājums, ka nepieciešams
veikt grozījumus Likuma 4.panta trešajā daļā noteiktajā
par valsts amatpersonas statusa attiecināšanu uz
personām, kuras pilda amata pienākumus ārpus valsts un
pašvaldību institūcijām, bet kurām saskaņā ar
normatīvajiem aktiem vai saskaņā ar noslēgto
vienošanos pastāvīgi vai uz laiku valsts vai pašvaldība ir
deleģējusi noteiktus valsts pārvaldes uzdevumus vai
devusi tiesības rīkoties ar valsts vai pašvaldības mantu
un finanšu līdzekļiem, precizējot rīcības ar valsts mantas
un finanšu līdzekļiem definējumu, nosakot kritērijus
valsts amatpersonas statusa attiecināšanai uz minētajām
personām, tai skaitā, ņemot vērā piešķirtā valsts vai
pašvaldības finansējuma apmēru kalendārā gada laikā,
personas ieņemamo amatu un pilnvaras. Izstrādājot
minētos grozījumus, nepieciešams noteikt, tieši kuras
amatpersonas NVO un privātajos komersantos, kuri
saņem valsts finansējumu, būs uzskatāmas par valsts
amatpersonām Likuma izpratnē, un kurām būs saistoši
šajā likumā noteiktie ierobežojumi, aizliegumi un
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pienākumi, vienlaicīgi nosakot finansējuma apmēru un
apsverot iespēju diferencēt uz šīm valsts amatpersonām
attiecināmos ierobežojumus un aizliegumus (piemēram,
nenosakot amatu savienošanas un ienākumu gūšanas
ierobežojumus, u.c.), kā arī pienākumus. Tomēr, darba
grupa, izstrādājot Likumprojektu, veica papildus analīzi
un konstatēja, ka vispārējie ierobežojumi Likumā nav
papildus diferencējami, atkarībā no valsts amatpersonas
ieņemamā amata uz Likuma 4.panta trešajā daļā
minētajām valsts amatpersonām netiks attiecināti
speciālie ierobežojumi, tādi kā amatu savienošanas un
komercdarbības ierobežojumi, tikai daļēji šīm valsts
amatpersonām būs saistoši ienākumu gūšanas
ierobežojumi. Arī ierobežojumi, kas attiecas uz
ziedojumu pieņemšanu uz šīm valsts amatpersonām
attieksies tikai daļēji, jo šie ierobežojumi pamatā ir
vērsti uz valsts un pašvaldību institūciju amatpersonām.
Bet
uz
speciālajiem
amatu
savienošanas
ierobežojumiem un citiem speciālajiem ierobežojumiem
šīm valsts amatpersonām Likumprojekts nav
attiecināms.
Saskaņā ar Ministru kabineta 2011.gada
20.decembra
protokollēmuma
Nr.75
38.§
2.1.apakšpunktu ir uzdots Korupcijas novēršanas un
apkarošanas birojam sagatavot un līdz 2012.gada
29.februārim iesniegt noteiktā kārtībā Ministru kabinetā:
2.1. likumprojektu par grozījumiem likumā "Par
interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu
darbībā":
2.1.1. precizējot likuma 4.panta trešās daļas
noteikumus
par
valsts
amatpersonas
statusa
attiecināšanu uz personām, kuras pilda amata
pienākumus ārpus valsts un pašvaldību institūcijām, bet
kurām saskaņā ar normatīvajiem aktiem vai saskaņā ar
noslēgto vienošanos pastāvīgi vai uz laiku valsts vai
pašvaldība ir deleģējusi noteiktus valsts pārvaldes
uzdevumus vai devusi tiesības rīkoties ar valsts vai
pašvaldības mantu un finanšu līdzekļiem, kā arī nosakot
kritērijus valsts amatpersonas statusa attiecināšanai uz
minētajām personām, ievērojot piešķirtā valsts vai
pašvaldības finansējuma apmēru kalendāra gada laikā,
amatu organizācijā un veicamās amata funkcijas;
2.1.2. precizējot definējumu rīcībai ar valsts mantu
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un finanšu līdzekļiem;
2.1.3. pārskatot uz likuma 4.panta trešajā daļā
minētajām amatpersonām attiecināmos ierobežojumus,
aizliegumus un pienākumus, tai skaitā attiecībā uz šīm
amatpersonām pārskatot valsts amatpersonu deklarāciju
iesniegšanas kārtību un tajās norādāmo ziņu apjomu.
Saskaņā ar Finanšu ministrijas dotajiem datiem
(informatīvais ziņojums „Valsts budžeta finansējuma
piešķiršanas gadījumi NVO 2011., 2012.gadā, kuri nav
raksturojami kā valsts pārvaldes uzdevumu deleģēšana,
nav klasificējami kā iegādāto preču vai pakalpojumu
apmaksa un nav saistīti ar ārvalstu finanšu palīdzības
līdzfinansēto projektu un pakalpojumu īstenošanu”)
šobrīd valsts finansējums tiek piešķirts 230
nevalstiskajām organizācijām (Aizsardzības ministrija
17, Tieslietu ministrija 6, Izglītības un zinātnes
ministrija 71, Veselības ministrija 4, Vides aizsardzības
un reģionālās attīstības ministrija 16, Kultūras ministrija
116). Tomēr šī informācija ir nepilnīga, lai izdarītu
secinājumus par to, cik nevalstiskās organizācijas
ietekmēs Likumprojekts, jo:
1)
Ne
visas
nevalstiskās
organizācijas
pieskaitāmas tām, kuras pašreiz izvairās no amatpersonu
statusa noteikšanas to vadītājiem, ir arī tādas, kas
apzinīgi, uzņemoties valsts vai pašvaldības uzdevumu
pildīšanu uz līgumiskā vai likumiskā deleģējuma
pamata, arī neizvairās no valsts amatpersonas statusa
noteikšanas tām, neatkarīgi no tā, vai šo uzdevumu
izpildei ir ticis piešķirts finansējums vai nē, taču šādu
statistiku iegūt šobrīd nav iespējams.
2) Uzskaitītas ir tikai valsts institūciju finansētās
nevalstiskās organizācijas, taču nav informācijas par to,
cik un kurām nevalstiskajām organizācijām finansējumu
piešķīrušas pašvaldības.
3) Iztrūkstošo informāciju šobrīd nav iespējams
apkopot, jo tas prasītu nesamērīgi lielus administratīvos
resursus, jo pašvaldības šādu informāciju neuzskaita
vispār, un arī valsts institūcijām tā nav vienoti
uzskaitīta, apkopota, tā faktiski nav pārbaudāma, līdz ar
to nevar būt izsmeļoša un pilnīga.
Ministru kabineta 2011.gada 20.decembra sēdē
atbalstītā informatīvā ziņojuma „Par valsts vai
pašvaldību budžeta finansētu institūciju darbību
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regulējošo normatīvo aktu pilnveidošanu” (prot. Nr.75
38.§) tika norādīts, ka Valsts kase, atbildot uz lūgumu
sniegt detalizētāku informāciju par NVO un privātajām
kapitālsabiedrībām piešķirto finansējumu, norādīja, ka
prasīto informāciju par 2009.gada valsts un pašvaldību
budžetiem izdevumu ekonomiskās klasifikācijas kodiem
sīkākā izklāstā nevar sniegt, jo valsts budžeta,
pašvaldību budžeta, kā arī valsts un pašvaldību budžetu
iestāžu budžetu plānošanā, uzskaitē un pārskatu
sagatavošanā lieto spēkā esošus Ministru kabineta
noteikumos noteiktos ieņēmumu, izdevumu un
finansēšanas klasifikatorus, un šī informācija nesniedz
tik detalizētu pārskatu par minētajiem subjektiem
piešķirtā finansējuma apmēru.
Tādējādi secināms, ka minētie rādītāji nesniedz
skaidru pārskatu par valsts budžeta finansējumu
piešķiršanas apmēriem tieši NVO un privātajām
kapitālsabiedrībām.
Pieprasot un apkopojot informāciju no
ministrijām, secināms, ka saskaņā ar ārējiem
normatīvajiem aktiem ministrijas 2009.gadā deleģējušas
valsts pārvaldes funkcijas1 un uzdevumus biedrībām,
nodibinājumiem un kapitālsabiedrībām, piešķirot
finansējumu LVL 9 068 692 apmērā. Savukārt ar
līgumu
(līdzdalības,
līdzdarbības,
deleģējuma)
ministrijas 2009.gadā deleģējušas valsts pārvaldes
funkcijas, uzdevumus biedrībām, nodibinājumiem un
kapitālsabiedrībām, piešķirot finansējumu LVL 14 299
824 apmērā.
Saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta rīcībā esošo
informāciju valstī tobrīd darbojās 13 164 biedrības un
nodibinājumi, un šīs organizācijas 2009.gadā
ziedojumos un dāvinājumos saņēmušas LVL
40 559 076, kā arī saņēmušas valsts budžeta dotācijas
LVL 30 944 822 apmērā.
Saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta rīcībā esošo
2009.gada pārskatos sniegto informāciju kopējais
organizāciju skaits, kurām 2010.gada 1.janvārī bija
spēkā sabiedriskā labuma organizācijas statuss, bija
1279 organizācijas, kuras 2009.gadā saņēmušas
ziedojumus un dāvinājumus LVL 31 721 397 apmērā,
1

Šeit un turpmāk tiek lietots termins "funkcijas" atbilstoši likuma "Par interešu konflikta novēršanu valsts
amatpersonu darbībā" lietotajai terminoloģijai.
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t.sk. no juridiskajām personām – LVL 21 917 986,84.
Minētās organizācijas 2009.gadā saņēmušas dotācijas
LVL 18 543 326 apmērā.
Atbilstoši Valsts ieņēmumu dienestā iesniegtajos
2009.gada pārskatos sniegtajai informācijai sabiedriskā
labuma organizāciju ziedojumu saņēmēju skaits bija
942 organizācijas, savukārt 1303 juridiskām personām
piemērota uzņēmumu ienākuma nodokļa atlaide (85 %
no ziedotās summas) LVL 9 366 470,35 apmērā.
Birojs bija paredzējis, ka viens no uzdevumiem,
kas izriet no minētā informatīvā ziņojuma, būtu izvērst
budžeta izdevumu ekonomiskās klasifikācijas kodu
3200, precīzi atšifrējot, kādos apmēros subsīdijas un
dotācijas tiek piešķirtas NVO un komersantiem, lai
varētu iegūt precīzu informāciju, atsevišķi par n-gada
valsts un pašvaldību budžetiem šādā sadalījumā:
I subsīdijas komersantiem, biedrībām un
nodibinājumiem,
izņemot
lauksaimniecības
ražošanu, kopā LVL:
 subsīdijas
kapitālsabiedrībām,
kuru
pamatkapitālā ir valsts vai pašvaldības kapitāla daļa;
 subsīdijas privātajām kapitālsabiedrībām un
komersantiem;
 subsīdijas
sabiedriskajām
organizācijām,
apvienībām, biedrībām un nodibinājumiem kopā;
II dotācijas komersantiem, biedrībām un
nodibinājumiem, izņemot lauksaimniecības ražošanu,
kopā:
 dotācijas
kapitālsabiedrībām,
kuru
pamatkapitālā ir valsts vai pašvaldības kapitāla daļas;
 dotācijas privātajām kapitālsabiedrībām un
komersantiem;
dotācijas
sabiedriskajām
organizācijām,
apvienībām, biedrībām un nodibinājumiem kopā.
Pie minētā uzdevuma Finanšu ministrija joprojām
strādā. Kad šis uzdevums būs izpildīts, iespējams, ka
informācijas apguve un apkopošana būs vieglāka un
efektīvāka.
Savukārt informācija par tām nevalstiskajām
organizācijām, kurām ir deleģēti valsts vai pašvaldības
uzdevumi, arīdzan ir neprecīza, jo valstī nepastāv
vienots reģistrs, kurā tiktu atspoguļots, kuras valsts
institūcijas un kādus uzdevumus ir deleģējušas.
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3.

Saistītie politikas
ietekmes novērtējumi
un pētījumi

4.

Tiesiskā regulējuma
mērķis un būtība

Izstrādājot informatīvo ziņojumu „Par valsts vai
pašvaldību budžeta finansētu institūciju darbību
regulējošo normatīvo aktu pilnveidošanu”, Birojs
apkopoja ziņas no ministrijām, un saskaņā ar šo iegūto
informāciju tika konstatēts, ka no tobrīd pastāvošajām
14 ministrijām tās ir deleģējušas valsts uzdevumu izpildi
79 dažādām nevalstiskajām organizācijām. Tomēr
jāņem vērā, ka arī šī informācija nav izsmeļoša, jo
Birojam ārpus ministriju sniegtās informācijas ir
zināmas arī atsevišķas citas nevalstiskās organizācijas,
kuras pilda valsts deleģētus uzdevumus vai saņem valsts
finansējumu, taču šajā apkopotajā nevalstisko
organizāciju sarakstā nav atspoguļotas.
Ministru kabineta 2011.gada 20.decembra sēdē
atbalstītā informatīvā ziņojuma „Par valsts vai
pašvaldību budžeta finansētu institūciju darbību
regulējošo normatīvo aktu pilnveidošanu” (prot. Nr.75
38.§) ietvaros ir veikti grozījumi arī likumā „Par valsts
un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas
novēršanu”, grozot 2., 3., 12. un 13.pantu, tajos nosakot
papildus noteikumus rīcībai ar valsts un pašvaldību
mantu, kā arī precizējot kontroles noteikumus. Turklāt
papildus uzdevumi attiecībā uz kontroles noteicošajiem
normatīvajiem aktiem Ministru kabinets ir devis arī
Finanšu ministrijai, kura šī uzdevuma īstenošanai ir
izveidojusi starpinstitucionālu darba grupu, kura jau ir
izstrādājusi vairākus tiesību aktu projektus.
Ministru kabineta 2011.gada 20.decembra sēdē
atbalstītais informatīvais ziņojums „Par valsts vai
pašvaldību budžeta finansētu institūciju darbību
regulējošo normatīvo aktu pilnveidošanu” (prot. Nr.75
38.§); Tieslietu ministrijas izstrādātais informatīvais
ziņojums "Valsts pārvaldes uzdevumu nodošanas
analīze un rekomendācijas" u.c.
Likuma normas tiek izteiktas saprotamāk, lai
nevalstiskās organizācijas, kuras līdz šim, atsaucoties uz
dažādas interpretācijas iespējamību, nepilda likumā
noteikto pienākumu iekļaut šo biedrību vadītājus valsts
amatpersonu sarakstos, kā arī tiek skaidri pateikts, kas ir
atbildīgs par sarakstu iesniegšanu.
Likumprojekts paredz Likuma 4.panta trešajā daļā
noteikt, ka par valsts amatpersonām ir uzskatāmas arī
personas, kuras pilda amata pienākumus ārpus valsts vai
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pašvaldības institūcijām privātajās komercsabiedrībās
(t.sk. kapitālsabiedrībās) vai biedrībās, nodibinājumos,
arodbiedrībās vai reliģiskajās organizācijās un to
iestādēs, vai kuras ir individuālais komersants (turpmāk
– privātās institūcijas), un kuras atbilst vismaz vienai no
šādām pazīmēm:
1) persona ir tādas privāto tiesību juridiskās personas
vadītājs vai tās koleģiālas pārvaldes institūcijas loceklis
vai tāda fiziskā persona, kurai likumā noteiktajā kārtībā
deleģēti valsts pārvaldes uzdevumi vai ar kuru noslēgts
līdzdarbības līgums un piešķirts finansējums vai manta
attiecīgo pienākumu izpildei;
2) persona ir tādas privāto tiesību juridiskās personas
vadītājs vai tās koleģiālas pārvaldes institūcijas loceklis
vai tāda fiziskā persona, kurai ir tiesības rīkoties ar
valsts vai pašvaldības finanšu līdzekļiem vai mantu.
3) persona ir tādas privāto tiesību juridiskās personas
vadītājs vai tās koleģiālas pārvaldes institūcijas loceklis
vai tāda fiziskā persona, kura saņēmusi no valsts vai
pašvaldību vai citu atvasinātu publisko personu, no
valsts un pašvaldību iestāžu, no valsts vai pašvaldības
kapitālsabiedrību, kā arī kapitālsabiedrību, kurās valsts
vai pašvaldības daļa pamatkapitālā atsevišķi vai kopumā
pārsniedz 50 procentus, un kapitālsabiedrību, kurās
vienas
vai
vairāku
valsts
vai
pašvaldības
kapitālsabiedrību daļa pamatkapitālā atsevišķi vai
kopumā pārsniedz 50 procentus, finanšu līdzekļus (tajā
skaitā no subsīdijām, dotācijām vai ziedojumiem), ja
atsevišķa šo līdzekļu piešķīruma apmērs ir vienāds vai
lielāks par 50 minimālajām mēnešalgām, izņemot tādus
finanšu līdzekļus, kas ir saņemti publiska iepirkuma
rezultātā par pakalpojumu sniegšanu vai preču piegādi,
izpildot publiskā iepirkuma līgumu vai publiskās
privātās partnerības līgumu, kā arī līdzekļus, kas
saņemti no Eiropas Savienības struktūrfondiem un
kohēzijas fondiem;
4) persona ir tādas privāto tiesību juridiskās personas
vadītājs vai tās koleģiālas pārvaldes institūcijas loceklis,
kura saņēmusi no valsts vai pašvaldību vai citu
atvasinātu publisko personu, no valsts un pašvaldību
iestāžu, no valsts vai pašvaldības kapitālsabiedrību, kā
arī kapitālsabiedrību, kurās valsts vai pašvaldības daļa
pamatkapitālā atsevišķi vai kopumā pārsniedz 50
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procentus, un kapitālsabiedrību, kurās vienas vai vairāku
valsts vai pašvaldības kapitālsabiedrību daļa
pamatkapitālā atsevišķi vai kopumā pārsniedz 50
procentus, valdījumā vai lietojumā mantu, kuras iegādes
(bilances) vērtība atsevišķi vai kopumā pārsniedz 50
minimālās mēnešalgas.” 50 minimālās mēnešalgas ir tas
slieksnis, par kuru vienojās saskaņošanas procesā
iesaistītās institūcijas. Biroja piedāvātais slieksnis tika
ņemts analoģiski tāds, kāds tas ir publiskajiem
iepirkumiem, tomēr vairākas institūcijas iebilda pret to,
un saskaņošanas procesā tika panākta vienošanās par 10
tūkstošiem latu jeb 50 minimālajām mēnešalgām.
Lai būtu skaidrāk nodalīta atbildība un pienākums
valsts amatpersonu sarakstu iesniegšanai, tiek nodalīta
valsts uzdevumu deleģēšana no finanšu līdzekļu vai
mantas došanas, tāpēc 4.pants papildināms ar 31. daļu
šādā redakcijā, tajā nosakot, ka par valsts amatpersonu ir
uzskatāma arī jebkura tāda privātpersona, kura nav
valsts amatpersona atbilstoši šā panta pirmajai, otrajai,
2.1, 2.2, 2.3 vai trešajai daļai, bet kura pilda tai deleģēto
valsts pārvaldes uzdevumu, tajā skaitā izpildot
pilnvarojumu, un veic kontroli, uzraudzību vai sodīšanu
attiecībā uz citām privātpersonām.”
Likuma 18.pantā tiek noteikts, ka valsts
amatpersona drīkst rīkoties, izmantot vai lietot ar valsts
un pašvaldību, un citu atvasināto publisko personu,
valsts un pašvaldību iestāžu, valsts vai pašvaldības
kapitālsabiedrību, kā arī tādu kapitālsabiedrību, kurās
valsts vai pašvaldības daļa pamatkapitālā atsevišķi vai
kopumā
pārsniedz
50
procentus,
un
tādu
kapitālsabiedrību, kurās vienas vai vairāku valsts vai
pašvaldības kapitālsabiedrību daļa pamatkapitālā
atsevišķi vai kopumā pārsniedz 50 procentus, mantu un
finanšu līdzekļiem tikai ievērojot ārējos normatīvajos
aktos paredzētos mērķus, un saskaņā ar normatīvajos
aktos un publisko tiesību līgumos noteikto kārtību.
Rīcība tiek definēta, valsts amatpersonas lēmuma
pieņemšana vai piedalīšanās lēmuma pieņemšanā, ja
lēmums tiek pieņemts koleģiāli, vai valsts amatpersonas
lēmuma sagatavošana vai piedalīšanās lēmuma
sagatavošanā par valsts vai pašvaldības, vai citas
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atvasinātās
publiskās
personas
vai
tādas
kapitālsabiedrības, kurās valsts vai pašvaldības daļa
pamatkapitālā atsevišķi vai kopumā pārsniedz 50
procentus, vai tādas kapitālsabiedrības, kurās vienas vai
vairāku valsts vai pašvaldības kapitālsabiedrību daļa
pamatkapitālā atsevišķi vai kopumā pārsniedz 50
procentus:
1) mantas iegūšanu, nodošanu īpašumā vai
lietošanā, atsavināšanu vai apgrūtināšanu ar lietu vai
saistību tiesībām;
2) finanšu līdzekļu sadali vai pārdali citām
privātpersonām.
Tiek papildināts Likuma 13. un 14.pants,
paredzot, ka uz Likuma 4.pantā minētajām
amatpersonām dāvanu un ziedojumu pieņemšanas
ierobežojumi attiecas tikai tad, ja tās pilda tām deleģēto
valsts pārvaldes uzdevumu, tajā skaitā izpildot
pilnvarojumu, un veic kontroli, uzraudzību vai sodīšanu
attiecībā uz citām privātpersonām.
Savukārt, izpildot Ministru kabineta doto
uzdevumu pārskatīt uz Likuma 4.panta trešajā daļā
minētajām amatpersonām attiecināmos ierobežojumus,
aizliegumus un pienākumus, tai skaitā valsts
amatpersonu deklarāciju iesniegšanas kārtību un tajās
norādāmo ziņu apjomu, norādām, ka Korupcijas
novēršanas un apkarošanas birojs ir izvērtējis Likuma
4.panta trešajā daļā minētajām amatpersonām
attiecināmos
ierobežojumus,
aizliegumus
un
pienākumus, tai skaitā attiecībā uz šīm amatpersonām
pārskatot valsts amatpersonu deklarāciju iesniegšanas
kārtību un tajās norādāmo ziņu apjomu un ir konstatējis,
ka attiecīgās kategorijas valsts amatpersonām noteikto
ierobežojumu, aizliegumu un pienākumu apjoms
salīdzinot ar citām amatpersonām jau ir mazāks, un tā
papildus samazināšana traucētu sasniegt mērķi, kura dēļ
šīm personām piešķirams valsts amatpersonu statuss.
Tomēr, lai Ministru kabineta dotais uzdevums tiktu
izpildīts, Likumprojektā ir ietverts regulējums, kas
nosaka, ka Likuma 13. un 14.pants tiek papildināts,
paredzot, ka uz Likuma 4.pantā minētajām
amatpersonām dāvanu un ziedojumu pieņemšanas
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ierobežojumi attiecas tikai tad, ja tās pilda tām deleģēto
valsts pārvaldes uzdevumu, tajā skaitā izpildot
pilnvarojumu, un veic kontroli, uzraudzību vai sodīšanu
attiecībā uz citām privātpersonām.
Tiek grozīts arī 20. un 20.1 pants, precizējot
noteikumus
par
valsts
amatpersonu
sarakstu
iesniegšanu.
Projekts šo jomu neskar

Projekta izstrādē
iesaistītās institūcijas
6. Iemesli, kādēļ netika Likumprojekts tika nosūtīts viedokļu izteikšanai
nodrošināta sabiedrības Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja
līdzdalība
konsultatīvajai padomei, kurā dalību ņem arī vairākas
nevalstiskās organizācijas. Taču plašāka sabiedrības
līdzdalība nav tikusi organizēta, jo likumprojekta būtība
tika izdiskutēta jau informatīvā ziņojuma „Par valsts vai
pašvaldību budžeta finansētu institūciju darbību
regulējošo normatīvo aktu pilnveidošanu” izstrādāšanas
un pieņemšanas Ministru kabinetā gaitā. Ministru
kabinets ir izdarījis politisku izšķiršanos par tieši šādu
risinājumu, tāpēc uzskatām, ka plašākas diskusijas ar
nevalstiskajām organizācijām vai citiem sabiedrības
pārstāvjiem nav nepieciešamas.
7. Cita informācija
Nav
II. Tiesību akta projekta ietekme uz sabiedrību
1. Sabiedrības mērķgrupa
Likumprojekts attiecas uz visām
personām, kurām tiek piešķirts
valsts amatpersonas statuss.
2. Citas sabiedrības grupas (bez mērķgrupas), Tiesību akta projekta ietekme uz
kuras tiesiskais regulējums arī ietekmē vai sabiedrību Citas sabiedrības grupas
varētu ietekmēt
(bez mērķgrupas), kuras tiesiskais
regulējums arī ietekmē vai varētu
ietekmēt.
3. Tiesiskā regulējuma finansiālā ietekme
Likumprojekts tiks īstenots esošā
finansējuma ietvaros, tāpēc papildu
finansējums no valsts budžeta nav
nepieciešams.
4. Tiesiskā regulējuma nefinansiālā ietekme Nevalstisko organizāciju vadītājiem
būs saprotamāks valsts amatpersonu
statusu nosakošais normatīvais
regulējums, kā rezultātā valsts
amatpersonu statusu iegūs tās
personas, kuru atbildība ir atbilstoša
5.

KNABAnot_130416_IKNL; Likumprojekta „Grozījumi likumā „Par interešu konflikta novēršanu
valsts amatpersonu darbībā” sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija)

12

5.

Administratīvās procedūras raksturojums

Administratīvo izmaksu monetārs
novērtējums
7. Cita informācija
6.

un attiecīgi arī nepieciešams
papildus kontroles un uzraudzības
mehānisms.
Projekts šo jomu neskar
Projekts šo jomu neskar
Likumprojektā ietvertās normas
nodrošinās vienlīdzību starp
nevalstiskajām organizācijām, kuras
pilda valsts un pašvaldību
uzdevumus un saņem finansējumu,
jo šobrīd ir novērojama zināma
nevienlīdzība starp nevalstiskajām
institūcijām, jo pastāv dažāda
pašreizējo normu interpretācijā, kā
rezultātā atsevišķu nevalstisko
organizāciju vadītāji bauda valsts
amatpersonas statusu, kamēr citas
nē.

Anotācijas III, V un VI sadaļa – projekts šīs jomas neskar
IV. Tiesību akta projekta ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu
1. Nepieciešamie saistītie tiesību
Noteikumu
projekts
„Grozījumi
aktu projekti
„Ministru kabineta 2002.gada 22.oktobra
noteikumos Nr.478 „Kārtība, kādā
aizpildāmas, iesniedzamas, reģistrējamas
un glabājamas valsts amatpersonu
deklarācijas
un
aizpildāmi
un
iesniedzami
valsts
amatpersonu
saraksti””.
VII. Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz
institūcijām
1. Projekta izpildē iesaistītās
Valsts ieņēmumu dienests turpinās
institūcijas
pieņemt un pārbaudīt valsts amatpersonu
sarakstus, kā arī valsts amatpersonu
deklarācijas, atbilstoši likuma 28.pantā
noteiktajai kompetencei.
2. Projekta izpildes ietekme uz
Projekts šo jomu neskar
pārvaldes funkcijām
3. Projekta izpildes ietekme uz
Pārvaldes institucionālā struktūra netiks
mainīta. Jaunas valsts un pašvaldību
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pārvaldes institucionālo struktūru. institūcijas netiks radītas, kā arī netiks
paplašinātas esošo institūciju funkcijas.
Jaunu institūciju izveide
4. Projekta izpildes ietekme uz
Projekts šo jomu neskar
pārvaldes institucionālo struktūru.
Esošu institūciju likvidācija
5. Projekta izpildes ietekme uz
Projekts šo jomu neskar
pārvaldes institucionālo struktūru.
Esošu institūciju reorganizācija
6. Cita informācija

Projekts šo jomu neskar
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