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Rīgā 

14.05.2020. Nr. LPA 1.8.-11 

Saeimas Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai 

 

Kopija: Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam 

  

 

Atzinums par likumprojektu “Grozījumi likumā  

“Par interešu konflikta novēršanu valsts  

amatpersonu darbībā”” (Nr. 585/Lp13) 

 

Biedrība “Latvijas Pilsoniskā alianse” ir iepazinusies ar likumprojektu “Grozījumi likumā “Par 

interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā”” (Nr. 585/Lp13) (turpmāk – 

Likumprojekts), kas nodots Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai, un sniedz atzinumu.  

 

Par sabiedrības līdzdalību šī likumprojekta izstrādē 

Atzinīgi vērtējam Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja (turpmāk - KNAB) darbu 

korupcijas novēršanas jomā, kas visu starpā arī veicina valsts amatpersonu darbību sabiedrības 

interesēs un sabiedrības uzticēšanos publiskajai pārvaldei. Tomēr aicinām KNAB uzmanību 

pievērst sabiedrības pārstāvju līdzdalību korupcijas novēršanas politikas veidošanā un 

īstenošanā, tai skaitā veicinot sabiedrības pārstāvju  priekšlikumu sniegšanu par tiesību aktu 

projektiem. Kā liecina norādītā informācija Likumprojekta anotācijā – sabiedrības līdzdalība 

bijusi bez rezultāta, tāpat Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas 2020.gada 21.aprīļa sēdē, 

kurā tika skatīts Likumprojekts, bija uzaicinātas Latvijas Lielo pilsētu asociācija un Latvijas 

Pašvaldību savienība, taču nebija aicinātas biedrību, nodibinājumu vai sociālo uzņēmumu 

pārstāvji, kas nodrošina iedzīvotāju pārstāvniecību likumdošanas procesā, lai gan 

Likumprojekts skar ne tikai pašvaldību, bet arī pilsoniskās sabiedrības darbību. Līdz ar to nav 

notikušas diskusijas ar sabiedrības pārstāvjiem pēc būtības, kā arī nav izvērtēta Likumprojekta 

ietekme uz nevalstisko sektoru. Tādēļ novērtējam, ka Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija 

lēmusi iepriekš minētajā sēdē turpmākajās diskusijās iekļaut visas iesaistītās puses, tai skaitā 

biedrību un nodibinājumu pārstāvjus.  

 

Piedāvātie ierobežojumi domes priekšsēdētājiem un viņu vietniekiem 

Lai noskaidrotu biedrību un nodibinājumu viedokli par Likumprojektu un apzinātu pilsoniskās 

sabiedrības identificētās situācijas, kad ir iestājušies vai potenciāli var iestāties interešu 

konflikti praksē, it īpaši saistībā ar publisko finanšu līdzekļu pārdali, pašvaldību līmenī, Latvijas 

Pilsoniskā alianse organizēja diskusiju ar biedrību un nodibinājumu pārstāvjiem. Kā norādīja 

biedrību un nodibinājumu pārstāvji, tie konceptuāli atbalsta grozījumus, lai stiprinātu labas 

pārvaldības principus pašvaldību līmenī un veicinātu iedzīvotāju uzticēšanos deputātu amatam.  

Domes priekšsēdētājs parasti ir pilna laika algots amats, tādēļ liegums ieņemt papildus algotus 

amatus tajās sabiedriskajās organizācijās, kurās saņem pašvaldības finanšu līdzekļus, būtu 

samērīgs.  
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Tomēr aicinām precizēt, kāda veida finanšu līdzekļu saņemšana ir uzskatāma par nesavietojamu 

ar domes priekšsēdētāja vai vietnieka amata pildīšanu – vai iecerēts ir plašs liegums (proti, tas 

attiektos uz jebkādām finansiālām attiecībām starp pašvaldību un  biedrību, nodibinājumu, 

sociālo uzņēmumu) vai tas attiektos tikai uz gadījumu, kad pašvaldība lemj par īpašu atbalstu 

konkrētai biedrībai, nodibinājumam vai sociālajam uzņēmumam. Ja iecerēts ir plašs aizliegums, 

kurš aptvertu, piemēram, arī pakalpojumu līgumus vai funkciju deleģējumu līgumus, aicinām 

skaidrot, kāds ir iemesls, kādēļ šis ierobežojums šobrīd netiek piedāvāts arī uz komersantiem. 

Ja pašvaldības priekšsēdētājs ir tāda uzņēmuma vadītājs vai darbinieks, kuram ir darījuma 

attiecības ar pašvaldību, arī tas var radīt interešu konfliktu. 

 

Domes deputātu interešu konflikti 

Diskusijā ar biedrību un nodibinājumu pārstāvjiem tika apspriesta arī iespēja piedāvātos  

ierobežojumus attiecināt uz citiem pašvaldību deputātiem, ne tikai priekšsēdētāju vai 

priekšsēdētāja vietnieku. Diskusijas dalībnieki nonāca pie secinājuma, ka, ņemot vērā to, ka 

pašvaldības deputāta amats nav pilna laika amats un reti kad ir pienācīgi atlīdzināts, tad šāds 

ierobežojums nebūtu samērīgs. Tomēr vēlamies vērst Saeimas Valsts pārvaldes un pašvaldības 

komisijas, kā arī KNAB uzmanību uz to, ka mēdz būt gadījumi, kad pašvaldību deputāti ir 

ieinteresēti piešķirt vairāk pašvaldības budžeta finansējumu tām organizācijām, kurās paši 

strādā. 

Šo problēmu varētu risināt, paplašinot atklātību gan par pašvaldību deputātu interesēm, gan arī 

par pašvaldību atbalstu un darījuma attiecībām ar dažādām organizācijām. Tādēļ ierosinām 

izvērtēt iespēju iestrādāt pašvaldību darbību regulējošajos likumos šādas iniciatīvas:  

1) paredzēt, ka pašvaldības gada publiskajam pārskatam jāietver  informācija par finanšu 

līdzekļu piešķiršanu komersantiem, biedrībām, nodibinājumiem, arodbiedrībām, 

reliģiskām organizācijām un sociālajiem uzņēmumiem, norādot katra finanšu 

piešķīruma apmēru un mērķi, kā arī piešķirto finanšu līdzekļu izlietojuma rezultātus; 

2) lai sabiedrībai būtu pieejama informācija par publisko finanšu līdzekļu izlietojumu un 

tā efektivitāti, kā arī, lai novērstu šaubas par valsts amatpersonu lēmumu pieņemšanas 

objektivitāti un to darbību sabiedrības interešu labā, Domei jānodrošina pašvaldības 

tīmekļa vietnē informācija par:  

1) Deputātu amatiem ārpus pašvaldības domes, tai skaitā citās pašvaldības iestādēs, 

biedrībās, nodibinājumos, arodbiedrībās, reliģiskās organizācijās,  sociālajos un 

komercuzņēmumos; 

2) informāciju par finanšu līdzekļu piešķiršanu komersantiem, biedrībām, 

nodibinājumiem, arodbiedrībām, reliģiskām organizācijām un sociālajiem 

uzņēmumiem, norādot katra finanšu piešķīruma apmēru un mērķi, kā arī 

piešķirto finanšu līdzekļu izlietojuma rezultātus.  

 

Plašāka atklātība par pašvaldību darbu 

Biedrību un nodibinājumu pārstāvju priekšlikums ietver aicinājumu nodrošināt pašvaldību 

atklātību par publiskas personas piešķirtajiem finanšu līdzekļiem visām privātpersonām, 

neattiecinot to tikai uz biedrībām un nodibinājumiem, bet arī komersantiem, jo, kā norāda 

organizāciju pārstāvji, pašvaldībās novērota necaurspīdīga vai uz nezināmu kritēriju pamata 

finanšu līdzekļu nodošana komersantiem. Tāpat organizāciju pārstāvji aicina publicēt 
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informāciju par finanšu līdzekļu piešķīrumu dažādās procedūrās un uz dažādu finansēšanas 

līgumu pamata, nesašaurinot uz projektu konkursiem, bet nosakot, ka tas attiecas arī  

iepirkumiem, pakalpojumu līgumiem, komiteju un domes lēmumu u.c. 

Lai gan daļu no augstākminētās informācijas ir iespējas iegūt publiskajās datu bāzēs, tai skaitā 

amatpersonu deklarācijās, būtiski, lai šī informācija sabiedrībai ir viegli pieejama. Līdzīga 

prakse ir ieviesta daudzviet pasaulē, nodrošinot pašvaldību atvērtos datus, tādejādi nodrošinot 

pārredzamāku un efektīvāku pārvaldi, godīgu konkurenci, kā arī veicina pašvaldības saikni ar 

iedzīvotājiem un sabiedrības uzticēšanos pašvaldībai. Kā viena no labās prakses piemēriem ir 

minama Gdaņska, kura kopš 2014. gada ir attīstījusi savu atklātības politiku, kas ietver publisko 

datu portālu, kurā vienkopus tiek publicēta dažāda satura informācija, tai skaitā detalizēta 

informācija un vizualizācijas par pašvaldību ienākumiem un izdevumiem. Tāpat portālā tiek 

publicēta informācija par finanšu līdzekļu piešķīrumiem, norādot, kas ir finanšu saņēmējs, uz 

kāda līguma pamata, līguma summa, līguma slēdzējs un cita informācija.  

Vienlaikus aicinām paredzēt, kāds būs mehānisms, kā tiks kontrolēta tiesību normu ieviešana. 

Līdzšinējā pieredze ar informācijas atklātības jautājumiem, piemēram, Ministru kabineta 

noteikumos “Kārtība, kādā iestādes ievieto informāciju internetā” iekļautās minimālās prasības 

uz publicējamo informāciju oficiālajās tīmekļa vietnēs, netiek konsekventi ievērota vairākums 

pašvaldībās, jo nav noteikta atbildīgā institūcija par tiesību normu ievērošanas monitoringu, 

kontroli un sodāmību.  

Latvijas Pilsoniskās alianses ieskatā šādi grozījumi un esošo tiesību normu pilnveidošana 

sasniegtu Likumprojektā izvirzīto mērķi, kā arī novērstu Valsts kontroles likumības un 

lietderības revīzijas ziņojumā "Rīgas pilsētas pašvaldības piešķirto dotāciju biedrībām un 

nodibinājumiem likumība un lietderība" konstatētās nepilnības vietējās pašvaldības finanšu un 

saimnieciskās darbībā un atklātībā.  

Latvijas Pilsoniskā alianse apliecina gatavību sadarboties interešu konflikta novēršanu valsts 

amatpersonu darbībā tiesiskā regulējuma izstrādes turpmākajā procesā, informējot un 

konsultējot, un aicina informēt biedrības direktori Kristīni Zonbergu kristine@nvo.lv par šī 

procesa tālāku izstrādi. 

 

Direktore  (paraksts*) Kristīne Zonberga 

 

 

* Dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu 

 

 
Zonberga 24245580 

kristine@nvo.lv 

 
 

 

Atzinums ir sagatavots ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta 

līdzekļiem. Par atzinuma saturu atbild Latvijas Pilsoniskā alianse. 
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