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25.maija lēmuma Nr.1/4435 (2011.gada 8.marta lēmums Nr.870/1-24/17) atcelšanu. 

 

Aprakstošā daļa 

 

[1] 2011.gada 10.februārī Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja (turpmāk – 

Birojs) Valsts amatpersonu darbības kontroles nodaļas galvenā speciāliste sastādīja 

administratīvā pārkāpuma protokolu RD Nr.001093 par to, ka B.F., savienojot AS 

„/Nosaukums/” valdes locekļa amatu ar aizliegtu: 

1) SIA „/Nosaukums 2/” valdes priekšsēdētāja amatu (ieņem amatu no 2009.gada  

26.februāra līdz šim brīdim (protokola sastādīšanas brīdim)) laika periodā no 2010.gada 

19.marta līdz šim brīdim (protokola sastādīšanas brīdim), nesaņemot atlīdzību, bet 2008.gada 

31.decembrī, esot AS „/Nosaukums 3/” padomes locekļa amatā, noslēdzot Līgumu par 

konkurences ierobežojumu Nr.4 (līguma darbības laiks līdz 2010.gada 31.decembrim) un par 
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līguma izpildi laika periodā no 2010.gada 19.marta līdz 2010.gada 31.decembrim saņemot 

ikmēneša atlīdzību Ls 180 apmērā; 

2) SIA „/Nosaukums 4/” valdes locekļa amatu laika periodā no 2010.gada 1.marta līdz 

2010.gada 31.augustam, nesaņemot atlīdzību, bet 2010.gada 1.aprīlī, esot SIA „/Nosaukums 

4/” valdes locekļa amatā, noslēdzot Līgumu par konkurences ierobežojumu Nr.1 un par 

līguma izpildi saņemot ikmēneša atlīdzību; 

3) Darba līguma Nr.1, kas 2010.gada 1.martā noslēgts ar SIA „/Nosaukums 4/”, izpildi 

un par to saņemot ikmēneša atlīdzību. 

Līdz ar to ir pārkāpis likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu 

darbībā” (turpmāk – Interešu konflikta novēršanas likums) 7.panta piektās daļas 4.punktā 

noteiktos amatu savienošanas ierobežojumus un 9.panta pirmajā daļā valsts amatpersonai 

noteiktos ienākumu gūšanas ierobežojumus. 

B.F. pēc iecelšanas AS „/Nosaukums/” valdes locekļa amatā (2010.gada 19.martā) 

saskaņā ar Interešu konflikta novēršanas likuma 8.panta pirmās daļas 1.un 2.punktu bija 

pienākums septiņu dienu laikā, t.i., līdz 2010.gada 25.martam paziņot AS „/Nosaukums/” par 

to, ka viņš ieņem papildus amatu AS „/Nosaukums/” valdes locekļa amatam, t.i.: 

1) SIA „/Nosaukums 2/” valdes priekšsēdētāja amatu (amatu ieņem no 2009.gada 

26.februāra līdz šim brīdim (protokola sastādīšanas brīdim)) un iesniegt iesniegumu SIA 

„/Nosaukums 2/” ar lūgumu atbrīvot viņu no SIA „/Nosaukums 2/” valdes priekšsēdētāja 

amata; 

2) SIA „/Nosaukums 4/” valdes locekļa amatu (amatu ieņem no 2010.gada 1.marta līdz 

2010.gada 31.augustam) un iesniegt iesniegumu SIA „/Nosaukums 4/” ar lūgumu atbrīvot 

viņu no SIA „/Nosaukums 4/” valdes locekļa amata; 

3) SIA „/Nosaukums 4/” izpilddirektora amatu (Darba līgums Nr.1, no 2010.gada 

1.marta līdz 2010.gada 1.aprīlim) un iesniegt iesniegumu SIA „/Nosaukums 4/” ar lūgumu 

atbrīvot viņu no SIA „/Nosaukums 4/” izpilddirektora amata.  

B.F. nav iesniedzis paziņojumu AS „/Nosaukums/” par to, ka viņš ieņem (ieņēma) 

vienu vai vairākus amatus (pilda, pildīja līgumu vai pilnvarojumu), kura savienošana ar valsts 

amatpersonas amatu ir (bija) aizliegta. Līdz ar to B.F. nav ievērojis Interešu konflikta 

novēršanas likuma 8.panta pirmajā daļā valsts amatpersonai noteikto amatu savienošanas 

ierobežojumu izpildes kārtību.  

Atbildība par šiem pārkāpumiem ir noteikta Latvijas Administratīvo pārkāpumu 

kodeksa (turpmāk – LAPK) 166.
28

 un 166.
30

 pantā. 

 

[2] 2011.gada 8.martā Biroja Valsts amatpersonu darbības kontroles nodaļas vadītāja 

vietnieks pieņēma lēmumu administratīvā pārkāpuma lietā Nr.870/1-24/17 (turpmāk – 

sākotnējais lēmums), ar kuru nolēma saukt B.F. pie administratīvās atbildības pēc LAPK 

166.
28

 un 166.
30

 panta par valsts amatpersonai noteikto ierobežojumu un aizliegumu 

pārkāpšanu un sodīt ar naudas sodu Ls 200 apmērā. 

B.F., nepiekrītot sākotnējam lēmumam, to apstrīdēja Biroja priekšniekam. 
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Biroja priekšnieka p.i. ar 2011.gada 25.maija lēmumu Nr.1/4435 (turpmāk – Lēmums) 

atstāja sākotnējo lēmumu negrozītu, bet B.F. sūdzību noraidīja. Lēmums pamatots ar turpmāk 

norādītajiem apsvērumiem. 

[2.1] Saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta 2010.gada 13.novembra vēstulē sniegto 

informāciju B.F. no 2006.gada 15.maijam līdz 2009.gada 23.decembrim bija iekļauts AS 

„/Nosaukums/” valsts amatpersonu sarakstā kā valdes priekšsēdētājs, bet no 2010.gada 

19.marta līdz informācijas sniegšanas brīdim bija iekļauts AS „/Nosaukums/” valsts 

amatpersonu sarakstā kā valdes loceklis.  

Izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta Valsts amatpersonu deklarāciju informācijas 

sistēmu, konstatēts, ka B.F. joprojām iekļauts AS „/Nosaukums/” valsts amatpersonu sarakstā 

kā valdes loceklis. 

Līdz ar to B.F. ir valsts amatpersona saskaņā ar Interešu konflikta novēršanas likuma 

4.panta pirmās daļas 18.punktu, un viņam ir saistoši normatīvajos aktos valsts amatpersonām 

noteiktie ierobežojumi un aizliegumi. 

[2.2] Saskaņā ar Uzņēmumu reģistra 2010.gada 30.septembra izziņu B.F. SIA 

„/Nosaukums 2/” (no 2005.gada 20.maija līdz 2009.gada 23.janvārim – AS „/Nosaukums 3/” 

un no 2009.gada 23.janvāra līdz 26.februārim – AS „/Nosaukums 2/”) ir ieņēmis padomes 

priekšsēdētāja amatu laika periodā no 2008.gada 14.novembra līdz 2009.gada 26.februārim, 

valdes priekšsēdētāja amatu - no 2005.gada 26.februāra līdz 2009.gada 26.februārim, valdes 

locekļa amatu – no 2009.gada 26.februāra līdz informācijas sniegšanas brīdim. SIA 

„/Nosaukums 4/” B.F. ieņēma valdes priekšsēdētāja amatu laika periodā no 2008.gada 

22.decembra līdz 2009.gada 22.janvārim un valdes locekļa amatu no 2010.gada 24.marta līdz 

2010.gada 24.septembrim.  

[2.3] Saskaņā ar SIA „/Nosaukums 2/” 2010.gada 29.novembra vēstulē sniegto 

informāciju AS „/Nosaukums 3/” un B.F. 2008.gada 31.decembrī noslēdza līgumu par 

konkurences ierobežojumu Nr.4, kas paredz, ka B.F. izmaksājama atlīdzība (pirms nodokļu 

nomaksas) Ls 180 mēnesī. 

Saskaņā ar SIA „/Nosaukums 4/” 2010.gada 30.novembra vēstulē sniegto informāciju 

SIA „/Nosaukums 4/” un B.F. 2010.gada 1.aprīlī noslēdza līgumu par konkurences 

ierobežojumu Nr.1, kas paredz, ka B.F. izmaksājama atlīdzība (pirms nodokļu nomaksas) 

2010.gada aprīlī Ls 5000, 2010.gada maijā Ls 5000, 2010.gada jūnijā Ls 5000, 2010.gada 

jūlijā Ls 5000 un 2010.gada augustā Ls 15000. Turklāt SIA „/Nosaukums 4/” un B.F. 

2010.gada 1.martā noslēdza Darba līgumu Nr.1, ar kuru B.F. apņemas strādāt SIA 

„/Nosaukums 4/” par izpilddirektoru. Līgumā darba alga noteikta Ls 5000 apmērā mēnesī. 

Līgums bija spēkā līdz 2010.gada 1.aprīlim. 

[2.4] Saskaņā ar Interešu konflikta novēršanas likuma 6.pantu amatpersonai ir atļauts 

savienot valsts amatpersonas amatu ar citu amatu, uzņēmuma līguma vai pilnvarojuma līguma 

izpildi, ja šajā likumā vai citā normatīvajā aktā nav paredzēti valsts amatpersonas amata 

savienošanas ierobežojumi.  
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Interešu konflikta novēršanas likuma 4.panta pirmās daļas 18.punktā uzskaitītajām 

amatpersonām speciālie amatu savienošanas ierobežojumi ir norādīti Interešu konflikta 

novēršanas likuma 7.panta piektajā daļā. 

Saskaņā ar „Lursoft” pieejamo informāciju par AS „/Nosaukums/” dalībniekiem 

(/Nosaukums 5/ un /Nosaukums 6/), AS „/Nosaukums/” ir privātā kapitālsabiedrība likuma 

„Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām” 1.panta pirmās daļas 

6.punkta izpratnē. 

Ņemot vērā Uzņēmumu reģistra izziņās norādīto un „Lursoft” pieejamo informāciju 

par SIA „/Nosaukums 2/” dalībniekiem (AS „/Nosaukums/”) un SIA „/Nosaukums 4/” 

dalībniekiem (B.F. un /Nosaukums 7/), SIA „/Nosaukums 2/” un SIA „/Nosaukums 4/” 

neatbilst nevienai no likuma „Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām” 

1.panta pirmajā daļā norādītajām kapitālsabiedrību (valsts kapitālsabiedrība, pašvaldības 

kapitālsabiedrība, publiski privātā kapitālsabiedrība) definīcijām. 

Komerclikuma 1.panta pirmā daļa noteic, ka komersants ir komercreģistrā ierakstīta 

fiziskā persona (individuālais komersants) vai komercsabiedrība (personālsabiedrība vai 

kapitālsabiedrība). 

Līdz ar to secināms, ka SIA „/Nosaukums 2/” un SIA „/Nosaukums 4/” ir komersanti 

un B.F. ieņemamie amati SIA „/Nosaukums 2/” un SIA „/Nosaukums 4/” pārvaldes 

institūcijās, kā arī SIA „/Nosaukums 4/” izpilddirektora amats neatbilst nevienam amatam, 

darbam vai pilnvarojumam, ar kuru B.F., ievērojot Interešu konflikta novēršanas likuma 

7.pantā noteikto, ir atļauts savienot valsts amatpersonas amatu. 

Turklāt saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta sniegto informāciju B.F. ir iekļauts 

vienīgi AS „/Nosaukums/” valsts amatpersonas sarakstos kā minētās kapitālsabiedrības valdes 

loceklis.  

Līdz ar to nav arī pamatots B.F. apsvērums, ka SIA „/Nosaukums 2/” nodibināja AS 

„/Nosaukums/”, kurā kapitāla daļas pieder valstij, un B.F. SIA „/Nosaukums 2/” valdē tika 

iecelts, lai pārstāvētu AS „/Nosaukums/”, t.sk., arī valsts intereses. 

Tādējādi B.F. no 2010.gada 19.marta līdz Lēmuma pieņemšanas brīdim, savienojot 

valsts amatpersonas amatu AS „/Nosaukums/” ar valdes locekļa amatu SIA „/Nosaukums 2/”; 

no 2010.gada 24.marta līdz 24.septembrim, savienojot valsts amatpersonas amatu AS 

„/Nosaukums/” ar valdes locekļa amatu SIA „/Nosaukums 4/” un no 2010.gada 1.marta līdz 

1.aprīlim savienojot valsts amatpersonas amatu AS „/Nosaukums/” ar izpilddirektora amatu 

SIA „/Nosaukums 4/” ir pārkāpis Interešu konflikta novēršanas likuma 7.panta piektajā daļā 

norādītos speciālos valsts amatpersonas amata savienošanas ierobežojumus un ir saucams pie 

atbildības pēc LAPK 166.
30

 panta. 

[2.5] B.F. apsvērums, ka līdz 2010.gada 19.martam viņš bija tiesīgs ieņemt amatus 

SIA „/Nosaukums 4/” un SIA „/Nosaukums 2/”, jo nebija iekļauts nevienas valsts vai 

pašvaldības iestādes institūcijas valsts amatpersonu sarakstos, nav pamatots jo ar sākotnējo 

lēmumu B.F. rīcībā ir konstatēti likuma pārkāpumi, kurus viņš pieļāva pēc 2010.gada 

19.marta, kad tika iekļauts valsts amatpersonu sarakstos kā AS „/Nosaukums/” valdes 

loceklis. Vienlaikus ir būtiska nozīme, ka B.F. arī pirms 2010.gada 19.marta, laika periodā no 
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2006.gada 15.maija līdz 2009.gada 23.decembrim bija iekļauts AS „/Nosaukums/” valsts 

amatpersonu sarakstos kā valdes priekšsēdētājs un tādējādi arī minētajā laika periodā viņam 

bija saistoši valsts amatpersonām noteiktie pienākumi, ierobežojumi un aizliegumi, tajā skaitā 

Interešu konflikta novēršanas likuma 7.panta piektajā daļā norādītie ierobežojumi. 

Attiecībā uz B.F. apsvērumu, ka, liedzot viņam ieņemt amatu viņam piederošā 

sabiedrībā, daļēji tiek atņemtas un pilnībā ierobežotas tiesības pārvaldīt savu institūciju, un ka 

SIA „/Nosaukums 4/” viņš nodibināja pirms viņa amats AS „/Nosaukums/” tika atzīts par 

valsts amatpersonas amatu, tādējādi ierobežojot viņa tiesības brīvi rīkoties un pārvaldīt viņam 

piederošās investīcijas sabiedrībā, Lēmumā norādīts, ka Komerclikums neparedz obligātu 

prasību SIA dalībniekiem vienlaikus ieņemt amatu minētās sabiedrības pārvaldes institūcijā, 

kā arī, ka pārvaldes institūcijas loceklim ir jābūt kapitālsabiedrības dalībniekam. B.F. 

konstatējot, ka viņam ir aizliegts ieņemt amatus SIA „/Nosaukums 4/”, kā minētās 

kapitālsabiedrības dalībniekam bija iespējas iecelt citu personu minētās kapitālsabiedrības 

pārvaldes institūcijā, tādējādi novēršot likumā norādīto ierobežojumu pārkāpumu.  

Jebkurai personai, ieņemot valsts amatpersonas amatu, ir jārēķinās ar valsts 

amatpersonām Interešu konflikta novēršanas likumā un citos normatīvajos aktos noteiktajiem 

papildus pienākumiem, ierobežojumiem un aizliegumiem. Saskaņā ar Interešu konflikta 

novēršanas likuma 2.pantu un Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamenta un 

Administratīvās apgabaltiesas atziņām, valsts amatpersonām noteikto speciālo amatu 

savienošanas ierobežojumu, kā arī LAPK paredzētās administratīvās atbildības mērķis ir nevis 

ierobežot personas ieņemt noteiktus amatus vai veikt citus darbus, bet nodrošināt Interešu 

konflikta novēršanas likuma 2.pantā norādīto mērķu sasniegšanu. 

[2.6] Saskaņā ar Interešu konflikta novēršanas likuma 9.panta pirmo daļu valsts 

amatpersonai ir atļauts vienlaikus saņemt atalgojumu par valsts amatpersonas pienākumu 

pildīšanu un atalgojumu par tāda amata pienākumu, uzņēmuma līguma vai pilnvarojuma 

izpildi, kas tai nav aizliegts ar šo likumu vai citiem likumiem, kā arī gūt ienākumus no 

komercdarbības vai citiem ienākumu avotiem, kas tai nav aizliegti ar šo likumu vai citiem 

likumiem. 

Saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta datu noliktavas sistēmā pieejamo informāciju 

konstatēts, ka B.F. SIA „/Nosaukums 2/” laika periodā no 2010.gada marta līdz decembrim ir 

guvis ienākumus Ls 1800 apmērā un SIA „/Nosaukums 4/” laika periodā no 2010.gada marta 

līdz septembrim ir guvis ienākumus Ls 50 000 apmērā. Par minētajiem ienākumiem ir ieturēts 

iedzīvotāju ienākuma nodoklis. 

Uz atlīdzību, ko B.F. ir guvis no 2008.gada 31.decembrī ar AS „/Nosaukums 3/” 

noslēgtā līguma par konkurences ierobežojumu Nr.4 un 2010.gada 1.aprīlī ar SIA 

„/Nosaukums 4/” noslēgtā līgumu par konkurences ierobežojumu Nr.1, izpildes, kā arī ar 

atalgojumu, ko guvis SIA „/Nosaukums 4/” par izpilddirektora amata pienākumu pildīšanu, 

attiecas Interešu konflikta novēršanas likuma 9.panta pirmajā daļā norādītie ienākumu 

gūšanas ierobežojumi. 
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Vienošanās par konkurences ierobežojumu Darba likuma 84.panta izpratnē tiek slēgta 

starp darba devēju un darbinieku un ir saistīta ar to darbības jomu, kurā darbinieks ir tika 

nodarbināts darba tiesisko attiecību pastāvēšanas laikā.  

Līdz ar to ienākumi, ko B.F. guva 2008.gada 31.decembrī noslēgtā līguma par 

konkurences ierobežojumu Nr.4 un 2010.gada 1.aprīlī noslēgtā līguma par konkurences 

ierobežojumu Nr.1 izpildes rezultātā, tika gūti saistībā ar darba tiesisko attiecību pastāvēšanas 

laikā veiktajiem amata pienākumiem SIA „/Nosaukums 2/” un SIA „/Nosaukums 4/” 

pārvaldes institūcijās (konstatējama cēloņsakarība starp ieņemamajiem amatiem minēto 

kapitālsabiedrību pārvaldes institūcijās un noslēgtajos līgumos paredzētajiem pienākumiem, 

kuru izpildes rezultātā B.F. guva līgumos paredzēto atlīdzību) un ir atzīstami par citiem 

ienākumu avotiem.  

Ievērojot to, ka B.F. no 2010.gada 19.marta bija aizliegts ieņemt amatus SIA 

„/Nosaukums 2/” un SIA „/Nosaukums 4/”, konstatējams, ka B.F. ar savu rīcību, no 2010.gada 

19.marta līdz 2010.gada 31.decembrim vienlaikus saņemot atalgojumu par valsts 

amatpersonas amata pienākumu pildīšanu SIA „/Nosaukums/” un gūstot ienākumus 

„/Nosaukums 2/” un no 2010.gada 1.aprīļa līdz 30.septembrim vienlaikus saņemot atalgojumu 

par valsts amatpersonas amata pienākumu pildīšanu SIA „/Nosaukums/” un gūstot ienākumus 

SIA „/Nosaukums 4/”, ir pārkāpis Interešu konflikta novēršanas likuma 9.panta pirmajā daļā 

norādītos ienākumu gūšanas ierobežojumus.  

Tādējādi B.F. par minēto pārkāpumu ir saucams pie administratīvās atbildības pēc 

LAPK 166.
30 

panta. 

[2.7] Saskaņā ar Interešu konflikta novēršanas likuma 8.panta pirmo daļu personai, kas 

pēc stāšanās valsts amatpersonas amatā vienlaikus ieņem amatu, kura savienošana ar valsts 

amatpersonas amatu ir aizliegta, septiņu dienu laikā ir pienākums rakstveidā: 1) paziņot 

augstākai valsts amatpersonai vai koleģiālajai institūcijai par to, ka tā ieņem vienu vai 

vairākus amatus (pilda uzņēmuma līgumu vai pilnvarojumu), kuru savienošana ar valsts 

amatpersonas amatu ir aizliegta; 2) iesniegt institūcijai, kurā tā ieņem amatu, kura 

savienošana ar valsts amatpersonas amatu ir aizliegta, iesniegumu, lūdzot to atbrīvot no 

attiecīgā amata.  

Saskaņā ar Komerclikuma 292.panta pirmās daļas 1.punktu, kā arī 305.panta pirmo 

daļu akciju sabiedrības valdes locekļus amatā ievēl un no amata atsauc, kā arī valdes darbību 

pastāvīgi uzrauga akciju sabiedrības padome.  

Tādējādi B.F. septiņu dienu laikā, no dienas, kad viņš tika ievēlēts AS „/Nosaukums/” 

valdes locekļa amatā, t.i., līdz 2010.gada 25.martam, bija pienākums paziņot minētās 

kapitālsabiedrības padomei par to, ka viņš ieņem amatus, kuru savienošana ar valsts 

amatpersonas amatu ir aizliegta, kā arī iesniegt SIA „/Nosaukums 2/” un SIA „/Nosaukums 

4/” iesniegumus, lūdzot viņu to atbrīvot no attiecīgajiem amatiem, kurus viņš uz to brīdi 

ieņēma minētajās kapitālsabiedrībās.  

Nav konstatējams, ka B.F., ievērojot Interešu konflikta novēršanas likuma 8.panta 

pirmajā daļā noteikto, bija paziņojis AS „/Nosaukums/” padomei par viņa ieņemamajiem 
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amatiem SIA „/Nosaukums 2/” un SIA „/Nosaukums 4/” un iesniedzis SIA „/Nosaukums 2/” 

un SIA „/Nosaukums 4/” iesniegumus, lūdzot viņu atbrīvot no attiecīgajiem amatiem.  

Tādējādi B.F. ar savu rīcību, Interešu konflikta novēršanas likumā noteiktajā termiņā, 

līdz 2010.gada 25.martam, nepaziņojot AS „/Nosaukums/” padomei par to, ka viņš ieņēma 

vairākus amatus, kuru savienošana ar valsts amatpersonas amatu ir aizliegta, ka arī 

neiesniedzot iesniegumu SIA „/Nosaukums 2/” un SIA „/Nosaukums 4/” ar lūgumu viņu 

atbrīvot no attiecīgajiem amatiem, nav ievērojis Interešu konflikta novēršanas likuma 8.panta 

pirmajā daļā norādīto valsts amatpersonas amata savienošanas ierobežojumu izpildes kārtību 

un par minēto pārkāpumu ir saucams pie atbildības pēc LAPK 166.
28

panta.  

Saskaņā ar Interešu konflikta novēršanas likuma 8.panta trešo daļu institūcijai 

(personai), kas saņēmusi šā panta pirmās daļas 2.punktā minēto valsts amatpersonas 

iesniegumu, ir pienākums mēneša laikā pieņemt lēmumu par personas atbrīvošanu no amata. 

Lēmumu nosūta attiecīgajai valsts amatpersonai. Savukārt saskaņā ar minētā panta ceturto 

daļu, ja valsts amatpersona no tā neatkarīgu iemeslu dēļ nesaņem šā panta trešajā daļā minēto 

lēmumu, tai ir pienākums pēc minētajā daļā noteiktā termiņa izbeigšanās: 1) rakstveidā par to 

paziņot augstākajai valsts amatpersonai vai koleģiālajai institūcijai, kā arī Korupcijas 

novēršanas un apkarošanas birojam; 2) pārtraukt attiecīgā amata pildīšanu; 3) paziņot šā panta 

pirmās daļas 2.punktā minētajai institūcijai par atalgojuma saņemšanas pārtraukšanu un 

neizmantot turpmāk izmaksājamo atalgojumu. 

Ņemot vērā minēto, B.F. bija iespēja novērst ar savu rīcību pieļauto Interešu konflikta 

novēršanas likumā valsts amatpersonām paredzēto ierobežojumu un aizliegumu pārkāpumu, 

ja viņš būtu izpildījis Interešu konflikta novēršanas likumā valsts amatpersonām noteiktos 

pienākumus un savlaicīgi vērsies pie augstākas valsts amatpersonas vai koleģiālas institūcijas 

un institūcijas, kurā ieņem amatu un kura savienošana ar valsts amatpersonas amatu ir 

aizliegta, kā arī pārtraucis attiecīgo amata pienākumu pildīšanu un paziņojis par atalgojuma 

saņemšanas pārtraukšanu, kā arī turpmāk nebūtu izmantojis izmaksājamo atalgojumu. 

Tādējādi ir arī nepamatots B.F. apsvērums, ka normatīvie akti darba ņēmējam 

neparedz nekādu tiesisku iespēju vienpusēji izbeigt līgumus un tādējādi izvairīties no nolīgtās 

atlīdzības saņemšanas. 

[2.8] Saskaņā ar LAPK 35.panta otro daļu B.F. par viena LAPK 166.
28

 pantā minētā 

administratīvā pārkāpuma izdarīšanu un divu LAPK 166.
30

 pantā minētā administratīvo 

pārkāpumu izdarīšanu ir nolemts piemērot naudas sodu Ls 200 apmērā. 

Nosakot sodu, ņemts vērā, ka B.F. līdz sākotnējā lēmuma pieņemšanas brīdim nebija 

izbeidzis aizliegtā amata pienākumu pildīšanu SIA „/Nosaukums 2/”. Līdz šim viņš 

administratīvos pārkāpumus korupcijas jomā nebija pieļāvis.  

Pirmo valsts amatpersonas deklarāciju B.F. ir iesniedzis 2009.gada 29.decembrī un 

līdz ar to secināms, ka viņš bija iepazinies ar Interešu konflikta novēršanas likumā valsts 

amatpersonām noteiktajiem ierobežojumiem un aizliegumiem. B.F., savienojot AS 

„/Nosaukums/” valdes locekļa amatu ar SIA „/Nosaukums 2/” valdes locekļa amatu un SIA 

„/Nosaukums 4/” valdes locekļa un izpilddirektora amatu, vienlaikus saņemot atalgojumu par 

valsts amatpersonas amata pienākumu pildīšanu AS „/Nosaukums/” un gūstot ienākumus SIA 
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„/Nosaukums 2/” un „/Nosaukums 4/”, kā arī nepaziņojot AS „/Nosaukums/” par 

ieņemamajiem amatiem SIA „/Nosaukums 2/” un „/Nosaukums 4/”, kuru savienošana ar valsts 

amatpersonas amatu ir aizliegta, un nesniedzot SIA „/Nosaukums 2/” un „/Nosaukums 4/” 

iesniegumus, lūdzot atbrīvot no attiecīgajiem amatiem, apzinājās, ka neievēro Interešu 

konflikta novēršanas likuma 7.panta piektajā daļā noteiktos ierobežojumus, 8.panta pirmajā 

daļā ierobežojumu izpildes kārtību un 9.panta pirmajā daļā noteiktos ienākumu gūšanas 

ierobežojumus. 

B.F. jau kopš brīža, kad viņš uzsāka pildīt valsts amatpersonas pienākumus, bija 

jāizvērtē ieņemamais amats un, ievērojot Interešu konflikta novēršanas likuma 4.pantā 

noteikto, jāapzinās, ka viņš ieņem valsts amatpersonas amatu, uz kuru attiecas minētajā 

likumā un citos normatīvajos aktos valsts amatpersonām noteiktie pienākumi, ierobežojumi 

un aizliegumi. Minēto apliecina arī tas, ka 2006.gada 18.maijā Valsts ieņēmumu dienests B.F. 

sastādīja administratīvā pārkāpuma protokolu par to, ka viņš, neiesniedzot valsts amatpersonu 

saraksta grozījumus, nav ievērojis Interešu konflikta novēršanas likuma 20.panta piekto daļu 

un Ministru kabineta noteikumu prasības. 

Ievērojot minēto, B.F. apzinājās savas darbības prettiesisko raksturu un LAPK 166.
28

 

un 166.
30

 pantā minēto administratīvos pārkāpumus izdarīja ar nodomu.  

 B.F. neatzīst izdarītos administratīvos pārkāpumus, atbildību mīkstinoši vai 

pastiprinoši apstākļi nav konstatēti.  

 Izvērtējot B.F. mantisko stāvokli, konstatēts, ka 2010.gadā viņš ir guvis ienākumus Ls 

332650,04 un EUR 1 apmērā pirms nodokļu nomaksas.  

 Piemērotā naudas soda apmērs (Ls 200) noteikts LAPK 166.
28

 un 166.
30

panta sankciju 

ietvaros saskaņā ar Biroja vadlīnijām „Par administratīvā soda sankciju piemērošanas 

principiem”, ir samērīgs ar izdarītajiem administratīvajiem pārkāpumiem un atbilst 

administratīvā soda mērķim. Turklāt, ņemot vērā B.F. mantisko stāvokli, kā arī to, ka viņam 

netika piemērots minēto pantu sankcijās paredzētais papildsods, piemērotais sods nav 

uzskatāms par pārāk bargu sodu. 

 

[3] 2011.gada 6.jūlijā Administratīvajā rajona tiesā saņemta B.F. (turpmāk arī – 

sūdzības iesniedzējs) sūdzība par Lēmuma atcelšanu. Sūdzības iesniedzējs sūdzību pamato uz 

turpmāk norādītajiem apsvērumiem. 

[3.1] Sūdzības iesniedzējs amatus kapitālsabiedrībās uzsāka pildīt pirms valdes locekļa 

amats AS „/Nosaukums/” tika atzīts par valsts amatpersonas amatu. 

Sūdzības iesniedzējs no 2005.gada 20.maija, kad tika nodibināta SIA „/Nosaukums 2/” 

(iepriekš – AS „/Nosaukums 3/”), periodiski ir pildījis dažādus amatus minētajā 

kapitālsabiedrībā, kā ar no 2008.gada 22.decembra līdz 2010.gada 24.septembrim līdzīgus 

amatus sūdzības iesniedzējs bija ieņēmis arī SIA „/Nosaukums 4/”, proti, minētos amatus viņš 

uzsāka pildīt pirms valdes locekļa amats AS „/Nosaukums/” tika atzīts par valsts 

amatpersonas amatu. Tādējādi pieteicējam bija tiesiska paļāvība, ka pirms viņa ieņemamais 

amats nav atzīts par valsts amatpersonas amatu, viņam nav saistoši Interešu konflikta 

novēršanas likumā noteiktie ierobežojumi un aizliegumi. 
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Nekorekta un pretrunīga ir Lēmumā minētā norāde uz Valsts ieņēmumu dienesta 

sniegto informāciju, ka sūdzības iesniedzējs no 2006.gada 15.maija līdz 2009.gada 

23.decembrim esot bijis iekļauts AS „/Nosaukums/” valsts amatpersonu sarakstā kā valdes 

priekšsēdētājs. Sūdzības iesniedzējs jau līdz 2006.gada 15.maijam bija pildījis dažādus 

amatus AS „/Nosaukums/”, tajā skaitā, valdes priekšsēdētāja amatu. Līdz 2006.gada 

15.maijam ieņemamais amats nebija noteikts kā valsts amatpersonas amats Interešu konflikta 

likuma izpratnē, līdz ar to sūdzības iesniedzējam bija pārliecība, ka viņam nav saistoši 

Interešu konflikta novēršanas likumā noteiktie ierobežojumi, aizliegumi un pienākumi. 

Nekonsekventa un pretrunīga kompetento iestāžu veiktā Interešu konflikta novēršanas 

likuma interpretācija rada pamatotas šaubas par to, ka Valsts ieņēmumu dienesta rīcība nav 

bijusi tiesiska un konsekventa, tādējādi pārkāpjot tiesiskās paļāvības principu. 

[3.2] Valsts vai pašvaldību kapitālsabiedrības jēdziena paplašināšana korupcijas 

novēršanas likumdošanā notika pēc AS „/Nosaukums/” dibināšanas un darbības uzsākšanas. 

Līdz ar to tās dibinātājiem (ārvalstu investoriem) un valdes locekļiem sākotnēji bija paļāvība, 

ka uz tiem neattiecas ar korupcijas novēršanu saistītā likumdošana, ievērojot līguma starp 

Latvijas Republikas valdību un Zviedrijas Karalistes valdību par ieguldījumu veicināšanu un 

savstarpējo aizsardzību noteikumus.  

Starptautisko tiesību normas neatkarīgi no to avota piemēro atbilstoši to vietai ārējo 

normatīvo aktu juridiskā spēka hierarhijā, ja konstatē pretrunu starp starptautisko tiesību 

normu un tāda paša juridiskā spēka Latvijas tiesību normu, piemēro starptautisko tiesību 

normu.  

[3.3] Sūdzības iesniedzējs neapšauba Lēmumā norādīto, ka AS „/Nosaukums/” kā 

kapitālsabiedrība, kurā 52,2% kapitāla daļu pieder Latvijas valstij, ir publiski privāta 

kapitālsabiedrība saskaņā ar likuma „Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un 

kapitālsabiedrībām” 1.panta 6.1.punktu.  

AS „/Nosaukums/”, kurā 52,2% kapitāldaļu pieder Latvijas valstij, 2005.gada 20.maijā 

nodibināja AS „/Nosaukums 3/” (SIA „/Nosaukums 2/”), SIA „/Nosaukums 2/” valdē 

pieteicējs tika iecelts, lai pārstāvētu AS „/Nosaukums/”, t.sk., valsts intereses. Darbošanās šajā 

kapitālsabiedrībā interpretējama vienīgi kā rīcība valsts interešu vārdā. 

Pieņemot, ka laika posmā no 2010.gada 19.marta sūdzības iesniedzējam bija saistoši 

valsts amatpersonai Interešu konflikta novēršanas likumā noteiktie ierobežojumi un 

aizliegumi, vērtējot sūdzības iesniedzēja dalību SIA „/Nosaukums 2/” un vienlaicīgi 

interpretējot Interešu konflikta novēršanas likuma 7.panta piektajā daļā noteikto amatu 

savienošanu, AS „/Nosaukums/” kā dalībnieks, ieceļot sūdzības iesniedzēju SIA „/Nosaukums 

2/” valdē savu interešu pārstāvībai, ar dalībnieka lēmumu faktiski bija izteicis piekrišanu AS 

„/Nosaukums/” amata savienošanai ar amatu tai piederošajā kapitālsabiedrībā SIA 

„/Nosaukums 2/”. Akciju sabiedrības valdes locekļus amatā ievēl un no amata atsauc, kā arī 

valdes darbību patstāvīgi uzrauga akciju sabiedrības padome. 

Savukārt, ieņemot SIA „/Nosaukums 4/” valdes locekļa amatu līdz 2010.gada 

31.augustam, sūdzības iesniedzēja mērķis bija pilnvērtīgi realizēt SIA „/Nosaukums 4/” kā 

vienīgā dalībnieka tiesības (līdz 2010.gada 15.decembrim). Liedzot sūdzības iesniedzējam 
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ieņemt amatu viņam piederošā sabiedrībā, tiek pārkāpts tiesiskās paļāvības princips un 

ierobežotas tiesības pārvaldīt savu investīciju.  

[3.3] Saskaņā ar Interešu konflikta novēršanas likuma 1.panta 1.punktu amats ir darbs 

vai dienests noteiktu pilnvaru ietvaros valsts vai pašvaldības iestādē, sabiedriskajā, politiskajā 

vai reliģiskajā organizācijā, kā arī komercsabiedrībā. Neviens no likumā minētajiem 

jēdzieniem neierobežo valsts amatpersonas tiesības noslēgt vienošanos par konkurences 

ierobežojumu ievērošanu, ko valsts amatpersona uzņēmās kā bijušais darba ņēmējs. 

Atlīdzības maksāšanas pienākums izriet no iepriekš pastāvējušām darba tiesiskajām 

attiecībām, kuras Lēmumā norādītajā laika posmā ar SIA „/Nosaukums 4/” jau bija izbeigtas. 

Sūdzības iesniedzēja apņemšanās par to, ka tika noslēgti līgumi Nr.1 un Nr.2, ievērot 

konkurences ierobežojumu pēc darba tiesisko attiecību pārtraukšanas, nav uzskatāma par 

amatu vai par aizliegtu amatu savienošanu Interešu konflikta novēršanas likuma izpratnē.  

Sūdzības iesniedzējs uzskata, ka nav pamata līgumus Nr.1 un Nr.2 izbeigt, ievērojot 

Interešu konflikta novēršanas likuma 8.panta noteikumus, jo minēto līgumu ievērošana nav 

uzskatāma par aizliegta amata pildīšanu.  

Atlīdzība par konkurences ierobežojumu ievērošanu Interešu konflikta novēršanas 

likuma 9.panta izpratnē nav uzskatāma par atalgojumu, kas gūts par aizliegtu amata 

pienākumu, uzņēmuma līguma vai pilnvarojuma izpildi. 

Atbildētājs nepamatoti atsaucas uz likuma „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” 8.panta 

pirmo un otro daļu, jo tās nenosaka atalgojuma un ienākumu gūšanas aizliegumus Interešu 

konflikta novēršanas likuma 9.panta pirmās daļas izpratnē. 

Normatīvie akti darba ņēmējam neparedz nekādu tiesisku iespēju vienpusīgi izbeigt 

līgumus un tādējādi izvairīties no nolīgtās atlīdzības saņemšanas. Sūdzības iesniedzējs 

konkrētajā gadījumā nevarēja paredzēt, ka, neraugoties uz īpašajiem apstākļiem saistībā ar 

valsts kā AS „/Nosaukums/” lielākā akcionāra ierobežotām iespējām realizēt AS 

„/Nosaukums/” izšķirošo ietekmi, no 2010.gada 19.marta sūdzības iesniedzēja ieņemamais 

amats AS „/Nosaukums/” tomēr tiks interpretēts par valsts amatpersonas amatu un tādējādi 

sūdzības iesniedzējam kļūs neiespējama vai apgrūtināta pirms tam uzņemto saistību izpilde. 

[3.4] Atbildētājs, nosakot sodu, nav ņēmis vērā apstākli, ka sūdzības iesniedzējs amatu 

SIA „/Nosaukums 4/” vairs neieņem, kā arī ir iesniedzis atlūgumu SIA „/Nosaukums 2/”, taču 

no viņa neatkarīgu iemeslu dēļ minētais atlūgums nav reģistrēts attiecīgajos publiskajos 

reģistros.  

 

[4] 2011.gada 29.septembrī Administratīvajā rajona tiesā saņemts Korupcijas 

novēršanas un apkarošanas biroja paskaidrojums par sūdzību. Iestāde sūdzību neatzīst, 

pamatojoties uz pārsūdzētajā Lēmumā norādītajiem apsvērumiem. Papildus iestāde norāda, 

ka, pieņemot, ka līdz 2009.gada 16.novembrim pieteicējs nepiekrita, ka Valsts ieņēmumu 

dienests AS „/Nosaukums/” valdes locekļus iekļāva valsts amatpersonu sarakstā, ar 2009.gada 

26.novembri, kad stājās spēkā Administratīvās apgabaltiesas spriedums lietā Nr.A42451706, 

pieteicējam bija jāapzinās, ka AS „/Nosaukums/” valdes locekļi ir valsts amatpersonas un tiem 

ir saistoši likumā noteiktie ierobežojumi un aizliegumi. Pieteicējam, kurš no 2006.gada 
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15.maija līdz 2009.gada 23.decembrim ieņēma AS „/Nosaukums/” valdes priekšsēdētāja 

amatu un kura pienākumos saskaņā ar Interešu konflikta novēršanas likuma 20.panta trešo 

daļu bija izlemt jautājumu par valsts amatpersonu iespējamo amatu savienošanu un citi 

institūcijas vadītāja pienākumi, bija jāzina ne tikai AS „/Nosaukums/” valdes priekšsēdētājam 

kā valsts amatpersonai, bet arī valdes locekļiem likumā noteiktie ierobežojumi. 

Pieteicējs valdes locekļa amatu SIA „/Nosaukums 2/” ieņēma no 2009.gada 

26.februāra. Savukārt AS „/Nosaukums/” valsts amatpersonu sarakstā kā valdes loceklis 

pieteicējs iekļauts 2010.gada 19.martā. Tādējādi iecelšanas brīdī SIA „/Nosaukums 2/” valdes 

locekļa amatā AS „/Nosaukums/ padome nevarēja lemt par atļauju savienot valsts 

amatpersonas amatu ar citu amatu. 

Līgums par konkurences ierobežojumu ar SIA „/Nosaukums 4/” ir noslēgts un 

atlīdzība saņemta, kad pieteicējs ieņēma SIA „/Nosaukums 4/” valdes locekļa amatu. Ņemot 

vērā, ka Interešu konflikta novēršanas likumā nav dots jēdziena „ienākumi” un „atalgojums” 

skaidrojums, iestāde, izmantojot sistēmiskās interpretācijas metodi, izmantoja likuma „Par 

iedzīvotāju ienākuma nodokli” normas, lai noskaidrotu vai pieteicēja noslēgtajos līgumos par 

konkurences ierobežojumu paredzētā atlīdzība ir uzskatāma par ienākuma avotu. 

 

[5] Sūdzības iesniedzējs uz tiesas sēdi nebija ieradies. Tiesa sūdzības iesniedzēja 

neierašanos uz tiesas sēdi atzina par neattaisnotu un nolēma izskatīt lietu bez sūdzības 

iesniedzēja klātbūtnes. 

Iestādes pārstāve tiesas sēdē sūdzību neatzina, pamatojoties uz Lēmumā un rakstveida 

paskaidrojumos norādītajiem apsvērumiem.  

 

Motīvu daļa 

 

[6] Ar Lēmumu (sākotnējo lēmumu) sūdzības iesniedzējs saukts pie administratīvās 

atbildības par Interešu konflikta novēršanas likuma 7.panta piektajā daļā norādīto speciālo 

valsts amatpersonas amata savienošanas ierobežojumu pārkāpšanu, tādējādi izdarot LAPK 

166.
30

pantā minēto administratīvo pārkāpumu, par Interešu konflikta novēršanas likuma 

8.panta pirmajā daļā norādītās valsts amatpersonas amata savienošanas ierobežojumu izpildes 

kārtības neievērošanu, tādējādi izdarot LAPK 166.
28

pantā minēto administratīvo pārkāpumu, 

un par Interešu konflikta novēršanas likuma 9.panta pirmajā daļā norādīto ienākumu gūšanas 

ierobežojumu pārkāpšanu, tādējādi izdarot LAPK 166.
30

 pantā minēto administratīvo 

pārkāpumu.  

[6.1] LAPK 166.
28

pants noteic, ka par neatļauta amata, uzņēmuma līguma vai 

pilnvarojuma izpildes neizbeigšanu likumā noteiktajā termiņā - uzliek naudas sodu valsts 

amatpersonai no piecdesmit līdz divsimt piecdesmit latiem, atņemot tiesības ieņemt valsts 

amatpersonas amatus vai bez tā. 

LAPK 166.
30

pants noteic, ka 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 
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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. 

[6.2] Saskaņā ar Interešu konflikta novēršanas likuma 6.pantu amatpersonai ir atļauts 

savienot valsts amatpersonas amatu ar citu amatu, uzņēmuma līguma vai pilnvarojuma līguma 

izpildi, ja šajā likumā vai citā normatīvajā aktā nav paredzēti valsts amatpersonas amata 

savienošanas ierobežojumi.  

Interešu konflikta novēršanas likuma 4.panta pirmās daļas 18.punktā uzskaitītajām 

amatpersonām speciālie amatu savienošanas ierobežojumi ir norādīti Interešu konflikta 

novēršanas likuma 7.panta piektajā daļā. 

Interešu konflikta novēršanas likuma 7.panta piektā daļa noteic, ka (..) valsts un 

pašvaldību kapitālsabiedrību valžu un padomju locekļiem, kā arī tādu kapitālsabiedrību valžu 

locekļiem, kurās valsts vai pašvaldības daļa pamatkapitālā atsevišķi vai kopumā pārsniedz 50 

procentus, un kapitālsabiedrību padomju locekļiem, kuri pārstāv Latvijas valsts vai 

pašvaldības intereses kapitālsabiedrībā, ir atļauts savienot valsts amatpersonas amatu tikai ar: 

1) amatu, kuru viņi ieņem saskaņā ar likumu, Ministru kabineta noteikumiem un 

rīkojumiem; 

2) amatu arodbiedrībā, biedrībā vai nodibinājumā, politiskajā partijā, politisko partiju 

apvienībā vai reliģiskajā organizācijā, ja šā panta četrpadsmitajā daļā nav noteikts citādi; 

3) pedagoga, zinātnieka, ārsta, profesionāla sportista un radošo darbu; 

3
1
) amatu kapitālsabiedrībā, kurā valsts vai pašvaldība ir dalībnieks, ja tas saistīts ar 

valsts vai pašvaldības interešu pārstāvēšanu šajā sabiedrībā, nerada interešu konfliktu un ir 

saņemta tās valsts amatpersonas vai koleģiālās institūcijas rakstveida atļauja, kura attiecīgo 

personu iecēlusi, ievēlējusi vai apstiprinājusi amatā; 

3
2
) amatu kapitālsabiedrībā, kurā valsts vai pašvaldības kapitālsabiedrība ir dalībnieks, 

ja tas saistīts ar valsts vai pašvaldības interešu pārstāvēšanu šajā sabiedrībā, nerada interešu 

konfliktu un ir saņemta tās valsts amatpersonas vai koleģiālās institūcijas rakstveida atļauja, 

kura attiecīgo personu iecēlusi, ievēlējusi vai apstiprinājusi amatā; 

4) citu amatu valsts vai pašvaldības institūcijā, ja to savienošana nerada interešu 

konfliktu un ir saņemta tās valsts amatpersonas vai koleģiālās institūcijas rakstveida atļauja, 

kura attiecīgo personu iecēlusi, ievēlējusi vai apstiprinājusi amatā; 

4
1
) eksperta (konsultanta) darbu, kura izpildes vieta ir citas valsts administrācija, 

starptautiskā organizācija vai tās pārstāvniecība (misija), ja tas nerada interešu konfliktu un ir 

saņemta tās valsts amatpersonas vai koleģiālās institūcijas rakstveida atļauja, kura attiecīgo 

personu iecēlusi, ievēlējusi vai apstiprinājusi amatā (punkts spēkā no 2010.gada 14.oktobra). 

[6.3] Interešu konflikta likuma 8.panta pirmā daļa noteic, ka personai, kas pēc stāšanās 

valsts amatpersonas amatā vienlaikus ieņem amatu, kura savienošana ar valsts amatpersonas 

amatu ir aizliegta, septiņu dienu laikā ir pienākums rakstveidā: 

1) paziņot augstākai valsts amatpersonai vai koleģiālajai institūcijai par to, ka tā ieņem 

vienu vai vairākus amatus (pilda uzņēmuma līgumu vai pilnvarojumu), kuru savienošana ar 

valsts amatpersonas amatu ir aizliegta; 

54.237.250.151 22.05.2023. 21:29 Anonīms sistēmas lietotājs



13.lappuse no 15 

2) iesniegt institūcijai, kurā tā ieņem amatu, kura savienošana ar valsts amatpersonas 

amatu ir aizliegta, iesniegumu, lūdzot to atbrīvot no attiecīgā amata. 

 [6.4] Saskaņā ar Interešu konflikta novēršanas likuma 9.panta pirmo daļu valsts 

amatpersonai ir atļauts vienlaikus saņemt atalgojumu par valsts amatpersonas pienākumu 

pildīšanu un atalgojumu par tāda amata pienākumu, uzņēmuma līguma vai pilnvarojuma 

izpildi, kas tai nav aizliegts ar šo likumu vai citiem likumiem, kā arī gūt ienākumus no 

komercdarbības vai cietiem ienākumu avotiem, kas tai nav aizliegti ar šo likumu vai cietiem 

likumiem. 

 

[7] Saskaņā ar LAPK 289.
13

 panta trešo daļu, ja tiesnesis, izskatot sūdzību, atzīst, ka 

iestādes lēmumā ietvertais pamatojums ir pareizs un pilnībā pietiekams, viņš par sūdzību 

pieņemtā nolēmuma motīvu daļā var norādīt, ka pievienojas iestādes nolēmuma motivācijai. 

Šādā gadījumā izvērstāks argumentu izklāsts nav nepieciešams. 

Tiesa, izskatot sūdzību, atzīst, ka iestādes Lēmumā (sākotnējā lēmumā) ietvertais 

pamatojums (šā sprieduma 2.punkts) par to, ka AS „/Nosaukums/” (privātā kapitālsabiedrība, 

kurā valsts daļa pamatkapitālā pārsniedz 50 procentus) valdes locekļa amats ir valsts 

amatpersonas amats, ka sūdzības iesniedzējs kā AS „/Nosaukums/” valdes loceklis nav 

ievērojis Interešu konflikta novēršanas likuma 7.panta piektajā daļā noteiktos valsts 

amatpersonas amata savienošanas ierobežojumus un Interešu konflikta novēršanas likuma 

9.panta pirmajā daļā noteiktos ienākumu gūšanas ierobežojumus, kā arī nav ievērojis minētā 

likuma 8.panta pirmajā daļā norādīto valsts amatpersonas amata savienošanas ierobežojumu 

izpildes kārtību un ir izdarījis LAPK 166.
28 

un 166.
30

pantā paredzētos administratīvos 

pārkāpumus, ka sūdzības iesniedzējs ir vainīgs šo pārkāpumu izdarīšanā un ir sodāms par 

šiem administratīvajiem pārkāpumiem, kā arī par sūdzības iesniedzējam uzliktā naudas soda 

apmēru, ir pareizs un pietiekams. Līdz ar to tiesa pievienojas Lēmumā (sākotnējā lēmumā) 

ietvertajai motivācijai un to neatkārto. 

Iestāde ir izvērtējusi sūdzības iesniedzēja apsvērumus un sniegusi argumentētu 

motivāciju, pamatojot savu viedokli, kādēļ sūdzības iesniedzēja norādītie apsvērumi par to, ka 

attiecīgajā amata ieņemšanas laikā sūdzības iesniedzējam nebija saistoši likumā noteiktie 

amata savienošanas un ienākumu gūšanas ierobežojumi, ka tiek nepamatoti ierobežotas 

sūdzības iesniedzēja tiesības pārvaldīt viņam piederošās investīcijas, ka līgumus par 

konkurences ierobežojumu ievērošanu sūdzības iesniedzējs noslēdza kā bijušais darba ņēmējs 

un tos viņam nebija tiesības vienpusēji pārtraukt, kā arī ka atlīdzības par konkurences 

ierobežojumu ievērošanu saņemšana nav aizliegta ar likumu, ir noraidāmi. Tiesa iestādes 

argumentāciju atzīst par pamatotu, tādēļ atkārtoti minētos apsvērumus neanalizēs. 

Papildus tiesa norāda, ka 1992.gada 10.marta līgums starp Latvijas Republikas valdību 

un Zviedrijas Karalistes valdību par ieguldījumu veicināšanu un savstarpējo aizsardzību 

nenoteic interešu konflikta novēršanas valsts amatpersonu darbībā jautājumus. Līdz ar to nav 

konstatējama pretruna starp Interešu konflikta novēršanas likuma normām un minēto 

starpvaldību līgumu, kā arī nav pamata uzskatīt, ka uz AS „/Nosaukums/” dibinātājiem 
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(ārvalstu investoriem) un valdes locekļiem neattiecas ar korupcijas novēršanu saistītā 

likumdošana.  

Latvijas Republikas Satversmes 1.pantā ietvertā demokrātiskās republikas jēdziena 

izriet valsts pienākums savā darbībā ievērot tiesiskas valsts pamatprincipus, tostarp tiesiskās 

paļāvības principu. Tomēr tiesiskās paļāvības princips neizslēdz valsts iespēju grozīt 

pastāvošo tiesisko regulējumu. Grozot tiesisko regulējumu, valstij ir jāņem vērā tās tiesības, 

uz kuru saglabāšanu vai īstenošanu personai var būt izveidojusies paļāvība. Tiesiskās 

paļāvības princips prasa, lai valsts, mainot normatīvo regulējumu, ievērotu saprātīgu līdzsvaru 

starp personas paļāvību un tām interesēm, kuru nodrošināšanas labad regulējums tiek mainīts 

(sk. Satversmes tiesas 2010.gada 6.decembra sprieduma lietā Nr.2010-25-01 4.punktu). 

Interešu konflikta novēršanas likuma 4.panta pirmās daļas 18.punkts (kas noteic, ka 

tādas kapitālsabiedrības valdes loceklis, kurā valsts vai pašvaldības daļa pamatkapitālā 

atsevišķi vai kopumā pārsniedz 50 procentus, ir valsts amatpersona) un Interešu konflikta 

novēršanas likuma 7.panta piektā daļa (kas neatļauj kapitālsabiedrību valžu locekļiem, kurās 

valsts vai pašvaldības daļa pamatkapitālā atsevišķi vai kopumā pārsniedz 50 procentus, 

savienot valsts amatpersonas amatu ar citu amatu privātā kapitālsabiedrībā) ir spēkā jau no 

2002.gada 10.maija. Līdz ar to jau brīdī, kad sūdzības iesniedzējs tika ievēlēts AS 

„/Nosaukums/” valdes locekļa amatā un iekļauts valsts amatpersonu sarakstā (2010.gada 

19.martā) pastāvēja attiecīgais tiesiskais regulējums. Līdz ar to tiesa nekonstatē, ka tiesiskā 

regulējuma izmaiņu rezultātā nepamatoti ir skartas kādas sūdzības iesniedzēja tiesības, kas 

radušās, pamatojoties uz iepriekš spēkā esošajām tiesību normām. 

Turklāt ir konstatējams, ka kontrolējošās valsts iestādes noteikti un nemainīgi AS 

„/Nosaukums/” valdes locekļa amatu ir atzinušas par valsts amatpersonas amatu. Lietā nav 

pierādījumu par pretējo. Līdz ar to tiesa nekonstatē, ka sūdzības iesniedzējs pēc ievēlēšanas 

AS „/Nosaukums/” valdes locekļa amatā (2010.gada 19.martā) iestādes rīcības rezultātā būtu 

ieguvis kādas tiesības un likumiskās intereses, uz kuru īstenošanu viņam būtu radusies 

tiesiskā paļāvība. 

Lietā nav nozīmes sūdzības iesniedzēja apsvērumam, ka sūdzības iesniedzējs arī pirms 

tam ir pildījis citus amatus AS „/Nosaukums/”, jo pat, ja sūdzības iesniedzējam kādā no 

iepriekš ieņemtajiem amatiem varēja būt radusies tiesiskā paļāvība uz konkrētu tiesību 

saglabāšanu vai īstenošanu, tās izbeidzās līdz ar sūdzības iesniedzēja atbrīvošanu no konkrētā 

amata.  

Secīgi, tiesa atzīts, ka sūdzības iesniedzējs nepamatoti atsaucas uz likumdošanas 

izmaiņām un tiesiskās paļāvības principa piemērošanu.  

 

[8] Ņemot vērā iepriekš minēto, tiesa atzīst, ka pārsūdzētais Lēmums ir tiesisks un 

pamatots un tā atcelšanai nav pamata. Līdz ar to Lēmums ir atstājams negrozīts, bet sūdzība 

noraidāma. 

  

Rezolutīvā daļa 
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Pamatojoties uz Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 289.
12

 panta otrās daļas 

1.punktu, 289.
13

 panta sesto daļu un 289.
18

 pantu, Administratīvā rajona tiesa 

 

nosprieda 

 

atstāt negrozītu Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja 2011.gada 25.maija 

lēmumu Nr.1/4435 (2011.gada 8.marta lēmums Nr.870/1-24/17), bet B.F. (B.F.) sūdzību 

noraidīt. 

Spriedumu var pārsūdzēt Rīgas apgabaltiesā desmit darba dienu laikā no sprieduma 

paziņošanas dienas, iesniedzot apelācijas sūdzību Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu 

namā. 

Dokuments, kas paziņots kā ierakstīts pasta sūtījums, uzskatāms par paziņotu septītajā 

dienā pēc tā nodošanas pastā. Dokuments, kas sūtīts pa elektronisko pastu, uzskatāms par 

paziņotu otrajā darba dienā pēc tā nosūtīšanas. 

 

 

 

NORAKSTS PAREIZS 

Administratīvās rajona tiesas 

 

tiesnese______________________I.Juhņeviča 

Rīgā 2013.gada 9.augustā  

Tiesnese (paraksts) I.Juhņeviča 

  

54.237.250.151 22.05.2023. 21:29 Anonīms sistēmas lietotājs


