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Tiesiskais regulējums 
 Likums «Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu 

darbībā» (turpmāk – Likums) (10.05.2002.) 

 Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja likums (01.05.2002.) 
 

 MK noteikumi Nr.478 «Kārtība, kādā aizpildāmas, iesniedzamas, 

reģistrējamas un glabājamas valsts amatpersonu deklarācijas un 

aizpildāmi un iesniedzami valsts amatpersonu saraksti» (22.10.2002.) 
 

 Citi normatīvie akti, t.sk., tādi, kuros noteikti papildus ierobežojumi 

un aizliegumi valsts amatpersonām   
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Valsts amatpersonas ir 
 

• pašvaldības domes priekšsēdētājs un viņa vietnieks, pašvaldības 

izpilddirektors un viņa vietnieks, kā arī pagasta vai pilsētas pārvaldes 

vadītājs novada pašvaldībā; 

• pašvaldības domes deputāts; 

• valsts vai pašvaldības iestādes vadītājs un viņa vietnieks; 

• kapitālsabiedrības padomes loceklis, kurš pārstāv Latvijas valsts vai 

pašvaldības intereses kapitālsabiedrībā, vai valdes loceklis 

kapitālsabiedrībā, kurā valsts vai pašvaldības daļa pamatkapitālā atsevišķi 

vai kopumā pārsniedz 50 procentus; 

• pašvaldības kapitālsabiedrības padomes vai valdes loceklis; 

• tādas kapitālsabiedrības valdes loceklis, kurā vienas vai vairāku valsts vai 

pašvaldības kapitālsabiedrību daļa pamatkapitālā kopumā vai atsevišķi 

pārsniedz 50 procentus, un tāds šādas kapitālsabiedrības padomes loceklis, 

kas pārstāv valsts vai pašvaldības kapitālsabiedrības intereses; 

• pašvaldības kapitāla daļas turētāja pārstāvis un tā pilnvarota persona. 
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Grozījumi Likumā 
 No 2006.gada 1.janvāra Likumā iekļauta 4.panta 2.2daļa, kas 

nosaka, ka par valsts amatpersonām uzskatāmas tās personas, 

kuras, pildot amata pienākumus Eiropas Savienības vai 

ārvalstu finanšu atbalsta vadībā iesaistītajās institūcijās, veic 

vismaz vienu no šādām darbībām:  

 1) pilda uzraudzības, kontroles vai sodīšanas funkcijas 

attiecībā uz personām, kuras nav to tiešā vai netiešā 

pakļautībā;  

 2) pieņem lēmumu par iesniegto projektu vai projekta 

iesniegumu;  

 3) pieņem tādu lēmumu, kas skar piešķirtā finanšu atbalsta 

izlietojumu.  
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Likuma mērķa sasniegšana tiek nodrošināta 

 1)  nosakot ierobežojumus un aizliegumus valsts amatpersonām, lai 

novērstu interešu konfliktus valsts amatpersonu darbībā;  

2) nosakot pienākumu valsts amatpersonām deklarēt mantisko 

stāvokli un valsts amatpersonu deklarāciju pārbaudes mehānismu; 

3) nosakot pienākumu valsts amatpersonām paziņot par savu 

atrašanos interešu konflikta situācijā; 

4) nosakot valsts un pašvaldību institūciju vadītājiem pienākumus 

un atbildību par Likumā noteikto pienākumu izpildi; 

5) paredzot atbildību par Likuma normu neievērošanu; 

6) nosakot kompetentās institūcijas Likuma izpildes kontrolei. 
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Pārbaužu procesi 
 Resoriskās pārbaudes  

Faktu noskaidrošana, lai varētu pieņemt lēmumu par lietvedības 
uzsākšanu/neuzsākšanu administratīvā pārkāpuma lietā vai 
informācijas nosūtīšanu citai kompetentajai iestādei tālākai 
izvērtēšanai 

 Lietvedība administratīvo pārkāpumu lietās 

  

 Pārbaude saskaņā ar  IKNL  30.pantu par zaudējumu 
atlīdzināšanu 

 

 Kriminālprocess 
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Lēmumu pieņemšana 
     Likuma 11.panta pirmā daļa: valsts amatpersonai ir 

aizliegts, pildot valsts amatpersonas pienākumus, 

sagatavot vai izdot administratīvos aktus, veikt 

uzraudzības, kontroles, izziņas vai sodīšanas 

funkcijas, slēgt līgumus vai veikt citas darbības, kurās 

šī valsts amatpersona, tās radinieki vai darījumu 

partneri ir personiski vai mantiski ieinteresēti.  
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 Informāciju, kas valsts amatpersonai ir pieejama saskaņā ar valsts 

amatpersonas amata pienākumu pildīšanu, aizliegts prettiesiski izpaust vai 

izmantot mērķiem, kas nav saistīti ar valsts amatpersonas amata pienākumu 

veikšanu vai konkrētu darba uzdevumu pildīšanu (Likuma 19.p.) 

Informācijas izmantošanas aizliegums  
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 Valsts vai pašvaldības institūcijas vadītājam ir pienākums atbilstoši savai 

kompetencei nepieļaut, lai šajā institūcijā strādājošās valsts amatpersonas 

nonāktu interešu konflikta situācijā un šādā situācijā īstenotu valsts 

amatpersonas amata pilnvaras. (Likuma 20.p.1.d.) 

 Valsts vai pašvaldības institūcijas vadītājam vai viņa pilnvarotai personai ir 

pienākums šajā likumā un Ministru kabineta noteiktajā kārtībā nodrošināt, lai 

tiktu sastādīti un 15 dienu laikā elektroniskā veidā Valsts ieņēmumu dienestam 

iesniegti valsts amatpersonu saraksti un to grozījumi, izmantojot Valsts 

ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmu. (Likuma 20.p.5.d.) 

 

Valsts vai pašvaldības institūcijas vadītāja 

pienākumi  
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Normatīvo aktu pārkāpumi ES fondu vadībā  
 Novērsta Eiropas Sociālā fonda finanšu līdzekļu izšķērdēšana, nosakot 

konkrētu apmācību programmu izmaksas Nodarbinātības valsts aģentūrā; 

 KNAB informēja Valsts reģionālās attīstības aģentūru par konstatētajiem 

pārkāpumiem Kuldīgas novada domes atklātajā konkursā „Sinagogas ēku 

kompleksa pārbūve par Kuldīgas Galveno bibliotēku”, kas konstatēja 

pārkāpumus, kā rezultātā projektam samazināja attiecināmās izmaksas no ES 

līdzekļiem Ls 349 950,09 apmērā, kas būs jāsedz no pašvaldības finanšu 

līdzekļiem; 

 KNAB pārbaudes rezultātā, iesaistoties Centrālās Finanšu un līgumu aģentūrai, 

un izvērtējot projekta „Par Kuldīgas Novada muzeja pamatēkas restaurāciju un 

palīgēkas rekonstrukciju Pils ielā 5, Kuldīgā” ietvaros veiktās izmaksas, 

konstatētas uz projektu neattiecināmas izmaksas kā rezultātā samazināja 

projektam piešķirtā Norvēģijas valdības finanšu instrumenta līdzfinansējuma 

summu, tādējādi palielinot to izmaksu apjomu, kas jāsedz no Kuldīgas novada 

domes budžeta līdzekļiem 
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Administratīvā atbildība           

166.30pants. Valsts amatpersonai noteikto ierobežojumu un aizliegumu 

pārkāpšana  

 

        Par likumā noteikto komercdarbības, valsts amatpersonas amata 

savienošanas, 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 -  

 

uzliek naudas sodu valsts amatpersonai no piecdesmit līdz divsimt piecdesmit 

latiem, atņemot tiesības ieņemt valsts amatpersonas amatus vai bez tā. 
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Administratīvā atbildība           

166.31 pants. Dāvanu, ziedojumu un citāda veida mantiskās 

 palīdzības pieņemšanas ierobežojumu pārkāpšana 

 

Par dāvanu vai ziedojumu, vai citāda veida mantiskās palīdzības pieņemšanas 

kārtības pārkāpšanu - 

  

uzliek naudas sodu valsts amatpersonai no piecdesmit līdz divsimt   

piecdesmit latiem, konfiscējot administratīvā pārkāpuma   

priekšmetus vai bez konfiskācijas. 
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Valsts amatpersonu darbības kontroles jomā administratīvā pārkāpuma lietu 

ietvaros ir pieņemti 1 300 lēmumi, no tiem 764 par saukšanu pie 

administratīvās atbildības, uzliekot naudas sodus par kopējo summu 55 000 

latu apmērā (no tām 64% valsts amatpersonas pašvaldībās un to institūcijās). 

 Kopumā izvērtēšanai ir saņemts 6 000 iesniegumu un sūdzību par 

iespējamiem valsts amatpersonu pieļautajiem pārkāpumiem, veiktas vairāk 

nekā 4 000 pārbaudes iespējamiem interešu konfliktiem valsts amatpersonu 

darbībā un vairāk nekā 1 400 pārbaudes valsts un pašvaldību institūcijās.  

220 valsts amatpersonām ir uzlikts pienākums atlīdzināt valstij nodarītos 

zaudējumus kopumā vairāk nekā 350 600 latu apmērā. 
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www.knab.gov.lv  
 

Tālrunis: 67356161   

Fakss: 67331150 
 

E-pasts: knab@knab.gov.lv  
 

Adrese: Brīvības iela 104/2, 

Rīga, LV-1001 
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