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Ziņojumā lietotie saīsinājumi 

 

APK – Administratīvo pārkāpumu kodekss 

CVK – Centrālā Vēlēšanu komisija 

Dem.lv – partija Demokrāti.lv 

EP - Eiropas Parlaments 

JD – Jaunie Demokrāti 

KNAB – Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs 

JL – Jaunais Laiks 

LC – Latvijas Ceļš 

LPP/LC – Politiskā partija „Latvijas Pirmā partija/Latvijas Ceļš” 

LSDSP – Latvijas Sociāldemokrātiskā Strādnieku partija 

LTV – Latvijas Televīzija 

NRTP – Nacionālā radio un televīzijas padome 

 PBK – Pirmais Baltijas kanāls 

PCTVL – partija „Par cilvēka tiesībām vienotā Latvijā” 

PS – Pilsoniskā Savienība 

SC – Saskaņas Centrs 

SCP – partija „Sabiedrība Citai politikai” 

TB/LNNK – Apvienība „Tēvzemei un brīvībai”/ LNNK 

TP – Tautas partija 

VL; VL! – Partija „Visu Latvijai!” 

ZZS – Zaļo un Zemnieku Savienība 
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Galveno secinājumu apkopojums 
 
2009.gadā vienā dienā notika divas vēlēšanas – pašvaldību un Eiropas Parlamenta vēlēšanas.  
Priekšvēlēšanu kampaņā tika izmēģināti vairāki likuma jauninājumi, kurus Saeima bija 
izstrādājusi iepriekšējā gada laikā. Kopumā var apgalvot, ka jaunais regulējums vismaz 
2009.gada kampaņas pārbaudi ir izturējusi: pat ja priekšvēlēšanu kampaņas laikā tika pieļauti 
pārkāpumi, to mērogs nav salīdzināms ar pārkāpumiem 2006.gada Saeimas vēlēšanu kampaņas 
laikā. 
 
Monitorings un partiju deklarācijas liecina, ka šogad trīs no parlamentārajām partijām (TP, 
LPP/LC, TB/LNNK)  bija tuvu partiju tēriņu „griestu” pārsniegumam.  Zīmīgi, ka tieši šīm 
partijām ir salīdzinoši neliels ziedotāju loks, kas katrs ziedo vidēji vairāk nekā 10 minimālās 
algas (1800 latu) gadā.  Pārējām parlamentārajām partijām (JL, SC, PCTVL, ZZS, PS, SCP)  
likumā noteiktie tēriņu limiti nebija sasniedzami.   
 
2010.gada vēlēšanu kampaņā partiju tēriņu „griestu” apmērs būs ievērojami augstāks (aptuveni 
570 000 latu uz reklāmām, pasta izdevumiem un pabalstiem vien) nekā 2009.gadā, jo tas ir 
piesaistīts vidējās darba algas izmaiņām 2 gadus pirms vēlēšanām. Projekta ietvaros veiktā 
analīze ļauj apgalvot, ka šāds 2010.gada kampaņu tēriņu limits ir pārāk augsts. Ja tas netiks 
mainīts, tad  2010.gadā būs vēl vairāk apdraudēta vēlēšanu vienlīdzība, partijām pastiprināsies 
spiediens meklēt finansējumu „par katru cenu”, kā arī palielināsies partiju atkarība no šaura 
bagātu personu loka.  Alternatīva tēriņu limita samazinājumiem ir mazināt partiju vajadzību pēc 
naudas. Tā kā  joprojām caurmērā vairāk nekā 70% no partiju priekšvēlēšanu izdevumiem tiek 
tērēti politiskajai reklāmai, tad efektīvs līdzeklis būtu reklāmas apjoma limitēšana vai ilgāks 
politiskās reklāmas aizliegums. 
 
Iepriekšējo gadu monitoringi liecina, ka tās problēmas, kas ir konstatētas pašvaldību vēlēšanās, 
mēdz saasināties uz Saeimas vēlēšanām (piemēram, jautājums par „trešajām personām”, kas 
parādījās 2005.gadā kļuva ļoti sāpīgs 2006.gadā). Viena no šādām problēmām ir iespēja, ka 
partijas norāda nepatiesus datus savās deklarācijās vai mediji tām ļauj iegādāties politiskās 
reklāmas par cenu, kas ir zemāka nekā tā, ko medijs likumā noteiktā kārtībā  ir publiskojis (vai 
izrāda kādai no partijām īpašu labvēlību). Monitorings uzrāda vairākus aizdomīgus gadījumus, 
kuriem noteikti būtu vajadzīgs izskaidrojums. No tiem spilgtākie ir šādi: 

- Apvienība TB/LNNK deklarācijā norādījusi, ka reklāmām komerciālajās televīzijās 
tērējusi 205 467 latus, tomēr monitoringa uzskaite liecina, ka tās iegādātā reklāmas 
raidlaika vērtība komerciālajās televīzijās varētu būt bijusi aptuveni 350 000 lati 
(ieskaitot iespējamās apjoma atlaides, uzcenojumus par izvietošanas laiku, atlaides par 
reklāmas klipa garumu  un PVN) 
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- Partija Par Dzimteni! vēlēšanu izdevumu deklarācijā norādījusi, ka tā par reklāmu 
komerciālajās radio ir samaksājusi 2248 latus. Tikmēr monitorings liecina, ka partijas 
iegādātais politiskās reklāmas raidlaiks radio PIK FM maksā ap 12 019 latiem. Atlaides šī 
radio publiskotajos politiskās reklāmas izcenojumos nav minētas. 

- Partija LPP/LC savā deklarācijā norāda, ka par reklāmām publiskajās vietās (vides 
reklāmām)  samaksājusi 55 898 lati. Monitorings liecina, ka LPP/LC iegādāto vides 
reklāmas vietu cena bijusi ap 97 973 latiem – tas ir aizdomīgi tādēļ, ka monitoringa dati 
par citām lielajām partijām salīdzinoši nedaudz atšķiras no to deklarācijā norādītā. 

 
Ziņojumā vērtēti arī citu kampaņas jauninājumi – zemāk ir aplūkojamas svarīgākās atziņas par 
katru no tiem: 

2009.gada 
kampaņas 

jauninājums 

Vērtējums 

Saīsinātais kampaņas laiks 
(no 270 uz 120 dienām) 

Monitorings liecina, ka šis jauninājums nav nodarījis kaitējumu.  Pirms kampaņas 
sākuma politiskās reklāmas tika izvietotas ļoti reti (spilgtākais izņēmums – 
TB/LNNK). Lielākā daļa parlamentāro partiju sāka aktīvi  reklamēties tikai aptuveni 
10 dienas pirms vēlēšanām. 

Mediju pienākums publiskot 
politiskās reklāmas 

Šis jauninājums ir uzlabojis kampaņas regulējumu, to padarot ievērojami 
caurskatāmāku. Galvenā problēma: atšķirīgie standarti attiecībā pret 
„tradicionālajiem” medijiem, kam ir jāpublisko reklāmas cenas un Interneta 
medijiem (kā arī vides reklāmu aģentūrām), kuriem šāda pienākuma nav. Vēl viena 
problēma ir nenoteiktība par tiesiskajām konsekvencēm gadījumā, ja medijs šim 
pienākumam nav pakļāvies vai pārdod reklāmas vietu par citām cenām. 

KNAB paplašinātās iespējas 
kontrolēt  kampaņas norisi, 
saņemt no medijiem 
politiskās reklāmas līgumus 

Šis jaunievedums 2009.gadā ir darbojies veiksmīgi un ļauj pirms vēlēšanām reaģēt 
uz atklātiem pārkāpumiem, kad partijas ar politisko reklāmu izmaksām vien brutāli 
pārkāpj tēriņu limitus.  Partiju deklarācijas liecina, ka KNAB rīcībā varētu būt 
informācija par aptuveni 80% no partiju izdevumiem (piemēram, nav informācijas 
par vides reklāmu izmaksām vai Interneta reklāmu izmaksām) , kas nozīmē, ka 
KNAB diez vai spēs pirms vēlēšanām reaģēt uz salīdzinoši mazākiem pārtēriņiem.  

No tēriņu „griestiem” 
izņemtas vairākas izdevumu 
kategorijas, atstājot limitus 
tikai uz reklāmu, pasta, 
labdarības un sponsorēšanas 
izdevumiem 

Informācija partiju deklarācijās norāda, ka pašreizējais sadalījums starp limitētajiem 
un nelimitētajiem partiju izdevumiem nav veiksmīgs, jo bez regulējuma atstāj ļoti 
dārgas partiju izdevumu kategorijas (piemēram, liela mēroga pasākumus, 
priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu izgatavošana), bet limitē tos izdevumus, kuriem 
partiju deklarācijās ir  niecīgs īpatsvars (piemēram, pasta izdevumi). 

Politisko reklāmu 
aizliegums dienu pirms 
vēlēšanām 

Šis ierobežojums bijis kopumā veiksmīgs, jo pēc intensīvas vairāku dienu reklāmas 
kampaņas  ļāva vēlētājiem apdomāt savu vēlēšanu izvēli bez pašām uzbāzīgākajām 
un ietekmīgākajām politiskās reklāmas formām. Galvenās problēmas šīs normas 
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ievērošanā sagādāja vides reklāmu aizlieguma pārkāpumi. 

„Trešo personu” kampaņu 
regulējums un starpniecības 
aizliegums 

Jaunais regulējums 2009.gada kampaņu padarīja būtiski caurskatāmāku. Monitorings 
atklāja salīdzinoši maz problemātisku gadījumu. 

 

I  Monitoringa rezultāti 
  

1. Projekta metodoloģija 
 
Projekta ietvaros priekšvēlēšanu periodā (no 2009.gada 7.februāra līdz 6.jūnijam) tika veikta 
partiju un citu personu izvietoto politisko reklāmu uzskaite. Monitoringa veicējiem (SIA „TNS 
Latvija”  un SIA „LETA”) bija uzdots apkopot informāciju par visām politiskajām reklāmām, 
kas medijos parādās šajā laika posmā, un aprēķināt katras politiskās reklāmas iespējamo cenu, 
ņemot vērā NRTP un KNAB mājas lapās izvietotās mediju cenu lapas ar īpašajiem politiskās 
reklāmas koeficientiem (bez PVN). 
 

Tabula Nr.1 Monitorējamie mediji 

Mediju veids Konkrētie mediji Monitoringa veicējs 

Nacionālā līmeņa 
televīzijas 

3+; LNT; LTV1; LTV7; PBK; RenTV Baltija; TV3; TV5 Rīga; 
TV6; RTR Planeta Baltija 

Monitoringu veica  SIA 
"TNS Latvija" . Dati no 
Reklāmu reģistra 

Nacionālās līmeņa 
radio 

Doma Laukums ; European Hit Radio; Krievijas Hiti ; Latvijas 
Radio 1 ; Latvijas Radio 2 ; Mix FM; Pik FM; Radio Skonto ; 
Radio SWH ; Radio SWH+ ; Star FM ; SWH Rock 

Monitoringu veica  SIA 
"TNS Latvija" . Dati no 
Reklāmu reģistra 

Nacionālā līmeņa 
prese 

5 min; Biznes & Baltija; Čas; Diena; Dienas Bizness; Ieva; 
Kapitāls; Kas Jauns; Klubs; Latvijas Avīze; Lilit (lat) ; Lilit ; 
Ļubļu; Marta; MK-Latvija; Neatkarīgā Rīta Avīze; Nedēļa; 
Pastaiga; Pastaiga.ru; Privātā Dzīve; Rīgas Balss; Rīgas Laiks; 
Santa; SestDiena; Subbota; Telegraf; Una; Vesti; Vesti Segodņa 

Monitoringu veica  SIA 
"TNS Latvija" . Dati no 
Reklāmu reģistra 

Reģionālā līmeņa 
prese   

Alūksnes Ziņas (Alūksne); Auseklis (Limbaži); Bauskas Dzīve 
(Bauska); Brīvā Daugava (Jēkabpils); Druva (Cēsis); Dzirkstele 
(Gulbene); Ezerzeme (Krāslava); Jaunais Vēstnesis (Jēkabpils); 
Iecavas Ziņas (Iecava); Kursas Laiks (Liepāja); Kurzemes Vārds 

Monitoringu veic  
Sabiedrība ar ierobežotu 
atbildību "LETA" 
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 (Liepāja); Kurzemnieks (Kuldīga); Latgales Laiks (Daugavpils); 
Liesma (Valmiera); Ludzas Zeme (Ludza); Malienas Ziņas 
(Alūksne); Neatkarīgās Tukuma Ziņas (Tukums); Novadnieks 
(Preiļi); Ogres Vēstis (Ogre); Rēzeknes Vēstis (Rēzekne); Rīgas 
Apriņķa Avīze (Rīga); Rūjienas Vēstnesis(Rūjiena); Saldus 
Zeme (Saldus); Staburags (Aizkraukle); Stars (Madona); Talsu 
Vēstis (Talsi); Tukuma Ziņotājs (Tukums); Vaduguns (Balvi); 
Ventas Balss (Ventspils); Vietējā Latgales Avīze (Latgale); 
Zemgale (Dobele); Zemgales Ziņas (Jelgava); Ziemeļlatvija 
(Valka); Миллион (Daugavpils)/ Milion; Наша газета 
(Daugavpils)/ Naša Gazeta; Новая газета (Jelgava)/ Novaja 
Gazeta; Панорама Резекне (Rēzekne)/ Panorama Rezekne 

 

Interneta portāli apollo.lv ; db.lv ; delfi.lv; diena.lv; draugiem.lv; eSports.lv; 
inbox.lv; orb.lv; rus.Delfi.lv; tvnet.lv 

 

Monitoringu veica  SIA 
"TNS Latvija" . Dati no 
Reklāmu reģistra 

Vides reklāmas Clear Chan; Euro AWK; JC Decaux Monitoringu veica  SIA 
"TNS Latvija" . Dati no 
Reklāmu reģistra 

 
Monitorings aptvēra pašus nozīmīgākos, taču ne visus Latvijas medijus (piemēram, tika iekļauti 
tikai 10 lielākie Latvijas Interneta portāli). Atšķirībā no 2005. un 2006.gadā veiktajiem 
monitoringiem, šoreiz lielo izmaksu dēļ vispār netika pasūtīts reģionālo raidorganizāciju 
monitorings.  
 
Projekts tomēr ļāva veikt visaptverošu monitoringu pār tiem Latvijas medijiem, kur parasti 
politiskās reklāmas tiek izvietotas visbiežāk. Līdz ar to tas ļauj spriest, vai partijas nav 
pārkāpušas likumā noteiktos tēriņu „griestus”, reklamējoties populārākajos medijos vien 
(jāatzīmē, ka papildus politiskajām reklāmām ar likumu limitētajos izdevumos ietilpst arī pasta 
izdevumi, sponsorēšana un labdarības pasākumi).   
 
Konstatējot kopējo vienā medijā partijas izvietoto reklāmas apjomu pēc mediju publiskotajiem 
reklāmas izcenojumiem (tikai nacionālā mēroga medijiem – televīzijām, radio un presei), tika 
papildus rēķinātas: 

• iespējamās atlaides, ko partijas varētu būt saņēmušas par lielu reklāmas daudzumu 
(apjoma atlaides);  

• partijām piemērotie uzcenojumi par reklāmas izvietošanas laiku (piemēram, TV3 
politiskajām reklāmām, kas tika izvietotas dažas nedēļas pirms vēlēšanām, tika noteikts 
īpašs koeficients); 
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• reklāmas klipa garumu uzcenojumi (ja reklāma ir īsāka par standartu) vai atlaides (ja 
reklāma ir garāka par standartu). 

 
Šīs aplēses kopā ar aprēķinu par partiju samaksāto pievienotās vērtības nodokli (21%) ļāva 
noteikt partiju aptuveno par politiskajām reklāmām samaksāto cenu. Monitoringa ietvaros nebija 
iespējams aprēķināt: 

• partiju, iespējams, saņemtās atlaides par savlaicīgu līguma noslēgšanu (daži mediji 
piedāvāja šādas atlaides, ja partija, piemēram, ir noslēgusi līgumu līdz noteiktam 
datumam) vai ļoti ātru norēķināšanos par politiskajām reklāmām, 

•  uzcenojumus par reklāmas īpašu novietojumu, - piemēram, ja partija bija izvēlējusies 
savu reklāmu izvietot informācijas blokā vai kā pirmo starp citām politiskajām 
reklāmām.  

Šī iemesla dēļ monitoringa aplēses var atšķirties no partiju par politiskajām reklāmām 
raidorganizācijās samaksātajām cenām. 
 
Latvijas regulējums neprasa deklarēt politiskās reklāmas izcenojumus Interneta reklāmu un vides 
reklāmu pakalpojumu sniedzējiem, tādēļ tur partiju, iespējams, saņemtās atlaides un 
uzcenojumus aprēķināt nebija iespējams.  
 
Monitoringa rezultātus nelielā pakāpē var ietekmēt arī tas, ka ir iespējamas atšķirības izpratnē 
par to, kas ir un kas nav politiska reklāma, starp monitoringa veicējiem, no vienas puses, un 
masu medijiem un politiskajām partijām, no otras puses. Piemēram,  reģionālās preses 
monitorings pamatojas prezumpcijā, ka arī partiju sludinājumi par tikšanos ar vēlētājiem ir 
uzskatāmi par politisku reklāmu, kuru cena aprēķināma, vadoties no mediju iesniegtajiem 
politiskās reklāmas izcenojumiem.  
 
 
 

 

 

 

 

 

 



10 

 

2. Monitoringa rezultāti 
 

2.1. Vai pārsniegti tēriņu „griesti”? 
 
Atšķirībā no 2005.gada pašvaldību vēlēšanām un 2006.gada Saeimas vēlēšanām, 2009.gada 
monitoringa rezultātā nav iespējams apgalvot, ka kāda no partijām, kas kandidēja Eiropas 
Parlamenta vai Rīgas Domes vēlēšanās, ar politiskajām reklāmām vien būtu pārsniegusi atļautos 
priekšvēlēšanu tēriņu „griestus.” 
 
Monitorings norāda uz trim partijām , kas ir vai nu ļoti tuvu pārtēriņam (TP) vai pat šķietami 
atļauto limitu ir pārsniegušas (TB/LNNK, LPP/LC), taču pārtēriņš nav tāds, lai to nebūtu 
iespējams izskaidrot ar partiju saņemtajām atlaidēm, piemēram, par savlaicīgu reklāmas līguma 
noslēgšanu raidorganizācijās vai par lielu reklāmu apjomu vidē. 
 

Grafiks Nr.1 Monitoringa rezultāti 

 
Avots: monitorings; KNAB informācija par atļauto izdevumu apmēru 
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Monitoringa rezultāti ir līdzīgi tiem datiem, ko pašas partijas ir norādījušas savās vēlēšanu 
ienākumu un izdevumu deklarācijās.1  Pārtēriņu tajās atzina tikai tās partijas, kas startēja tikai 
novadu vai pilsētu vēlēšanās (kur tēriņu limiti ir zemi) – piemēram, partija „Latvijai un 
Ventspilij” esot iztērējusi   114% no atļautā, bet Sociālā Taisnīguma partija pat 282% no atļautās 
summas. 
 
Partiju pašu deklarācijas rāda, ka starp salīdzinoši lielajām partijām tikai četras ir tuvas likumā 
noteiktajai tēriņu robežai. Tās ir tās pašas četras partijas, kuras konstatējis monitorings.  Proti, 
TB/LNNK deklarācijā norāda, ka tā tērējusi  88% no atļautā, Demokrāti.lv -94%, Tautas partija – 
96% un LPP/LC – 97%. 
 

Grafiks Nr.2 Partiju deklarācijas: cik lielākās partijas tērēja 2009.gada vēlēšanām? 
 

 
Avots: partiju deklarācijas (līdz 30.07.2009); KNAB informācija par atļauto izdevumu apmēru 

 
 
 
 
 

                                                 

1 Šī projekta ietvaros apskatītas visas partiju deklarācijas ar labojumiem, kas iesniegti ne vēlāk kā 
2009.gada 30.jūlijā. 
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2. Vai partijas korekti aizpildījušas deklarācijas? 
 
Saskaņā ar likumu partijām mēnesi pēc vēlēšanām ir publiski jāuzrāda savi priekšvēlēšanu laika 
ienākumi un izdevumi. Salīdzinot partiju atskaites par to izdevumiem reklāmām dažādos mediju 
veidos ar projektā konstatēto, kopumā cipari izskatās diezgan līdzīgi. Tādēļ jo īpaši uzkrītošas ir 
dažas būtiskas atšķirības starp partiju deklarācijās apgalvoto un monitoringa konstatēto, kuras 
tikai retos gadījumos var izskaidrot ar īpašu atlaižu politiku. Lūk, paši spilgtākie gadījumi: 
 

Tabula Nr.2 Gadījumi, kas rada aizdomas par nepareizas informācijas norādīšanu vēlēšanu 
deklarācijā vai politiskās reklāmas pārdošanu par cenām, kas neatbilst iepriekš publiskotajām 
 

 Partija Gadījums 

1. TB/LNNK Apvienība TB/LNNK deklarācijā norādījusi, ka reklāmām 
komerciālajās televīzijās tērējusi 205 467 latus, tomēr 
monitoringa uzskaite liecina, ka tās iegādātā reklāmas raidlaika 
vērtība komerciālajās televīzijās (LNT un TV3) varētu būt 
bijusi aptuveni 349 401 lati (ieskaitot apjoma atlaides, 
uzcenojumus par izvietošanas laiku, atlaides par reklāmas 
klipa garumu  un PVN).  Starpība starp TB/LNNK nodarītajām 
reklāmas izmaksām un monitoringa uzskaitīto ir ļoti nozīmīga 
tādēļ, ka  - ja monitoringa dati ir precīzāki par partijas datiem,- 
tad TB/LNNK varētu būt pārtērējusi likumā atļauto tēriņu 
limitu. 

2. Par Dzimteni! Partija Par Dzimteni! vēlēšanu izdevumu deklarācijā 
norādījusi, ka tā par reklāmu komerciālajās radio ir 
samaksājusi 2248 latus. Tikmēr monitorings liecina, ka partijas 
iegādātais politiskās reklāmas raidlaiks radio PIK FM maksā 
ap 12 019 latiem. Atlaides šī radio publiskotajos politiskās 
reklāmas izcenojumos nav minētas. 

3. LPP/LC Partija LPP/LC savā deklarācijā norāda, ka par reklāmām 
publiskajās vietās samaksājusi 55 898 lati. Monitorings liecina, 
ka LPP/LC iegādāto vides reklāmas vietu cena bijusi ap 97 973 
latiem (monitorēti tikai lielākie vides reklāmas izvietotāji). Ja 
monitoringa dati ir precīzāki par partijas deklarācijā norādīto, 
tad LPP/LC varētu būt pārtērējusi likumā atļautos izdevumu 
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limitu. 

4. TB/LNNK Lai gan partija TB/LNNK  savā vēlēšanu deklarācijā nav 
norādījusi, ka tai būtu radušies jebkādi izdevumi par politiskās 
reklāmas izvietošanu sabiedriskajā radio, tomēr TNS Latvija 
Reklāmu reģistra dati rāda, ka partija no februāra līdz aprīlim 
izvietojusi 8 reklāmas Latvijas Radio 1 

5. LSDSP LSDSP vēlēšanu deklarācijā norādījusi, ka tās izmaksas par 
reklāmu komerciālajās televīzijās bijušas 81820 lati. 
Monitoringa aplēses liecina, ka LSDSP iegādājusies LNT 
reklāmu, kuras vērtība ir 107266,5 lati  (iekļaujot iespējamās 
apjoma atlaides un PVN) 

6. PS PS vēlēšanu deklarācijā norādījusi, ka tās izmaksas par 
reklāmu komerciālajās televīzijās bijušas 16166 lati. 
Monitoringa aplēses liecina, ka PS iegādājusies reklāmas 
raidlaiku, kura vērtība ir 22587  (iekļaujot apjoma atlaides un 
PVN) 

7.  VL! Lai gan partija „Visu Latvijai!”  savā vēlēšanu deklarācijā nav 
norādījusi, ka tai būtu radušies jebkādi izdevumi par politiskās 
reklāmas izvietošanu komerciālajās radio, tomēr TNS Latvija 
Reklāmu reģistra dati rāda, ka partija 4.jūnijā izvietojusi 23 
reklāmas radio SWH un SHW Rock 

8. SC Apvienība SC nav uzrādījusi deklarācijā, ka tai bijuši izdevumi 
par reklāmas izvietošanu sabiedriskajā radio, taču monitorings 
liecina, ka partija varētu būt iztērējusi aptuveni 4754 latu par 
raidlaika iegādi LR4 (Doma laukums) 

9. PCTVL PCTVL nav uzrādījusi deklarācijā, ka tai bijuši izdevumi par 
reklāmas izvietošanu sabiedriskajā radio, taču monitorings 
liecina, ka partija varētu būt iztērējusi aptuveni 239 latu par 
raidlaika iegādi LR4 (Doma laukums) 

10. TP TP uzrādījusi deklarācijā, ka tā samaksājusi par raidlaiku 
sabiedriskajā televīzijā 51364 latus. Savukārt, monitoringa 
aplēses liecina, ka šāda raidlaika cena (iekļaujot iespējamās 
apjoma atlaides un  PVN) varētu būt ap 61829  lati. 
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Pirmo un otro gadījumu nav iespējams izskaidrot ar mediju papildus piešķirtajām atlaidēm (piemēram, 
par līguma noslēgšanas laiku), ja raidorganizācijas ir ievērojušas savus NRTP mājas lapā 
publiskotos izcenojumus.   
 
Iespējamie alternatīvie skaidrojumi nesakritībām starp monitoringa rezultātiem un  partiju deklarācijām ir 
redzami trešajā tabulā.   
 
 
 

Tabula Nr.3 Iespējamie nesakritību starp deklarācijām un monitoringu skaidrojumi 

 Skaidrojums Komentāri 

1. Partijas, iespējams, nav 
korekti norādījušas ziņas 
savās priekšvēlēšanu 
deklarācijās – proti, 
patiesie izdevumi bijuši 
lielāki nekā ziņots 

Šādā gadījumā partijām draud administratīvais sods par 
nepareizu ziņu norādīšanu deklarācijā 500 latu apmērā. 
Skaidrs, ka šāds sods gadījumā, ja nav norādīti desmitiem un 
pat simtiem tūkstošu latu izdevumi (pirmais un trešais 
gadījums tabulā Nr2.), ir tikai simbolisks 

2.  Projekta uzskaites kļūda Nacionālo mediju monitorings paļaujas uz informāciju, ko par 
izvietotajām reklāmām sniedz paši mediji. Mēdz būt atsevišķi 
gadījumi, kad partija bija pasūtījusi politiskās reklāmas 
noteiktos datumos, tās kaut kādu iemeslu dēļ netika izvietotas, 
bet no medija politiskās reklāmas uzskaites netika izņemtas.    

3. Medijs pārdevis partijai 
reklāmas raidlaiku par 
zemāku cenu nekā bija 
norādīts NRTP mājas 
lapā publiskotajos 
politiskās reklāmas 
izcenojumos (vai arī 
piemērojis nepubliskotas 
atlaides). 

 

Priekšvēlēšanu aģitācijas likumi nosaka raidorganizācijām un 
preses izdevumiem noteiktu laiku pirms vēlēšanām publiskot 
politiskās reklāmas izcenojumus. Saskaņā ar likumu pēc to 
publiskošanas izcenojumi nav grozāmi. Turklāt 
raidorganizācijai un preses izdevumam aizliegts izvietot 
priekšvēlēšanu aģitācijas materiālus par augstāku vai zemāku 
cenu, nekā tas izcenojumos norādīts. 

Diemžēl Saeima 2008.gadā tā arī nepieņēma nozīmīgas 
sankcijas par šo pienākumu pārkāpumu, tādēļ par to 
pārkāpumu preses izdevumiem var piemērot tikai vispārēju 
atbildību par aģitācijas ierobežojumu pārkāpumiem (sods līdz 
150 latiem).  

Atkarībā no pārkāpuma smaguma un biežuma sankcijas 
raidorganizācijām var būt smagākas: Radio un televīzijas 
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likums pilnvaro NRTP: 

1) izteikt raidorganizācijai brīdinājumu; 
2) anulēt apraides atļauju, retranslācijas atļauju, speciālo 
atļauju (licenci) kabeļtelevīzijas un kabeļradio 
(radiotranslācijas) darbībai vai apturēt raidorganizācijas 
darbību; 
3) iesniegt tiesā prasību par raidorganizācijas darbības 
izbeigšanu 

Iespējams, ka par šādiem pārkāpumiem var piemērot arī APK 
166.13. pantā paredzēto atbildību par noteiktās kārtības 
pārkāpšanu reklāmas sniegšanā vai izplatīšanā. Ja pārkāpums 
noticis pēc 13.05.2009, tad likumā noteiktais sods ir līdz 5000 
latiem, ja pārkāpums notika iepriekš, tad tobrīd likumā 
noteiktais maksimālais sods bija tūkstoš lati.  

 
Trešo gadījumu (skat. otrajā tabulā) gan varētu skaidrot ar LPP/LC, iespējams, saņemtajām atlaidēm par 
lielu izvietoto politisko reklāmu daudzumu, taču par to šī monitoringa ietvaros  nav iespējams 
pārliecināties, jo vides reklāmu izvietotājiem nav pienākuma publiskot politisko reklāmu cenas. Ja 
LPP/LC patiešām ir saņēmusi atlaides par izvietotajām politiskajām reklāmām, tad tās bijušas ļoti 
ievērojamas (ņemot vērā, ka monitorings aptvēra tikai 3 aģentūras, kas piedāvā šādu pakalpojumu).  
 
Aizdomīgi ir tas, ka citi lielākie politisko vides reklāmu izvietotāji šādas atlaides, izskatās, nav saņēmuši. 
4.tabula liecina, ka TB/LNNK, TP un JL partiju deklarētās izmaksas par vides reklāmām ir augstākas 
nekā monitoringa konstatētās. Tas ir racionāli izskaidrojams, jo monitorings aptvēra tikai 3 lielākās vides 
reklāmas aģentūras. LPP/LC, savukārt, deklarācijā vides reklāmām norāda gandrīz divreiz mazākas 
izmaksas nekā aplēsts monitoringa ietvaros. 

Tabula Nr.4 Deklarētās vides reklāmu cenas: deklarācijas un monitorings 

Partija 
Vides reklāmas: 
monitorings 

Vides reklāmas: 
deklarācijas 

TB/LNNK 46211 63132
TP 82280 111758
JL 54961 63914
LPP/LC 97973 55898

 
Ja LPP/LC ir saņēmušas tādas atlaides par vides reklāmu, kas nav bijušas pieejamas citām partijām, tad 
šādu vides reklāmas izvietošanas pakalpojumu sniedzēju rīcību varētu uzskatīt par neatļautu ziedojumu 
politiskajai partijai.  
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3. Vai partijas ievērojušas aizliegumu reklamēties dienu pirms vēlēšanām? 
 

2009.gada vēlēšanu kampaņā pirmo reizi diena pirms vēlēšanām saskaņā ar likumu bija brīva no 
politiskajām reklāmām medijos un vidē. Kopumā monitorings rāda, ka partijas reklamēšanās 
aizliegumu ir ievērojušas – monitorings nekonstatēja 5.jūnijā reklāmas nacionālā mēroga 
raidorganizācijās. 
  
Tomēr preses monitorings norāda uz vienu reklāmu presē;  vides reklāmas monitorings - 
vairākām pasūtītām vides reklāmām (iespējams, ka vismaz dažas no tām 5.jūnijā tomēr tika 
noņemtas). 
 

Tabula Nr.5 Projekta informācija par politisko reklāmu, kas tika izvietota dienu pirms 
vēlēšanām 
Datums Partija Reklāmas veids Izmērs Cenulapas 

cena 
Skaits 

2009.06.05 LSDSP Six-sheet (2,1 m2) 120 700,2 60 
2009.06.05 TĒVZEMEI UN BRĪVĪBAI/LNNK Pillar (12 m2) 1105 2064,65 85 
2009.06.05 TĒVZEMEI UN BRĪVĪBAI/LNNK Large scale 

billboard (12 m2) 
600 857 50 

Informācija Nr.1 

Politisko organizāciju (partiju) finansēšanas likuma 2.panta 2.daļa paredz, 
ka: 

” Par dāvinājumu (ziedojumu) šā likuma izpratnē uzskatāmi jebkuri mantiski 
vai citāda veida bezatlīdzības labumi, tai skaitā pakalpojumi, tiesību 
nodošana, politiskās organizācijas (partijas) atsvabināšana no pienākuma, 
atteikšanās no kādas tiesības par labu politiskajai organizācijai (partijai), kā 
arī citas darbības, ar kurām politiskajai organizācijai (partijai) tiek piešķirts 
kāds labums. Par dāvinājumu (ziedojumu) šā likuma izpratnē tiek uzskatīta 
arī kustamas vai nekustamas mantas nodošana politiskās organizācijas 
(partijas) īpašumā un pakalpojumu sniegšana politiskajai organizācijai 
(partijai) par maksu, kas ir zemāka par attiecīgās kustamas vai 
nekustamas mantas vai pakalpojuma tirgus vērtību.” 

Šis likums aizliedz partijām saņemt ziedojumus no juridiskām personām, kā 
arī tādus ziedojumus, kuru vērtība pārsniedz 18 000 latus (100 minimālās 
mēnešalgas). Ja šis aizliegums ir pārkāpts, tad partijai summa, kas ir 
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2009.06.05 TĒVZEMEI UN BRĪVĪBAI/LNNK Six-sheet (2,1 m2) 4 17,5 2 
2009.06.05 TAUTAS PARTIJA Pillar (12 m2) 715 1335,95 55 
2009.06.05 TAUTAS PARTIJA Six-sheet (2,1 m2) 474 2618,85 237 
2009.06.05 ZAĻO UN ZEMNIEKU SAVIENĪBA Six-sheet (2,1 m2) 160 884 80 
2009.06.05 SASKAŅAS CENTRS mlnb. text lpp. pēc 

vidus 
242 375 1 

2009.06.05 PILSONISKĀ SAVIENĪBA Six-sheet (2,1 m2) 12 70,02 6 
2009.06.05 PAR CILVĒKA TIESĪBĀM VIENOTĀ 

LATVIJĀ 
Billboard (18 m2, 40 
m2) 

36 37,8 2 

2009.06.05 LIBERTAS.LV Six-sheet (2,1 m2) 376 2193,96 188 
2009.06.05 LATVIJAS ZAĻĀ PARTIJA Six-sheet (2,1 m2) 40 233,4 20 
2009.06.05 LATVIJAS CEĻŠ, LATVIJAS PIRMĀ 

PARTIJA 
Pillar (4,1 m2) 512 3031,04 128 

2009.06.05 LATVIJAS CEĻŠ, LATVIJAS PIRMĀ 
PARTIJA 

Six-sheet (2,1 m2) 312 1820,52 156 

2009.06.05 JAUNAIS LAIKS Pillar (12 m2) 1404 2623,32 108 
 

 
Reģionālās preses monitorings atklāja divus gadījumus, kad politiskā reklāma tiek izvietota 
5.jūnijā: 
• Reklamētā partija:  LPP/LC. Rīgas Apriņķa Avīze (LPP/LC), 05.06.2009, lpp.: 1, 2, 3, 4 
• Reklamētais kandidāts: Tautas partijas Rēzeknes domes kandidāts Juris Vjakse. HE 

УНИЧТОЖИТЬ, А ПРОДОЛЖАТЬ НАЧАТОЕ, Панорама Резекне, 05.06.2009, стр.: 28 
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II  Pārskats par 2009.gada vēlēšanu 
kampaņas jauninājumiem 

 
 

2008.gada vasarā un 2009.gada janvārī Saeima grozīja Politisko organizāciju (partiju) 
finansēšanas likumu un abus priekšvēlēšanu aģitācijas likumus, lai sagatavotu regulējumu 
nākamajai vēlēšanu kampaņai. Ar šiem grozījumiem tika ieviesti vairāki būtiski jauninājumi, 
kuru dzīvotspēju un efektivitāti pārbaudīja šī kampaņa. 
 

(1) Saīsinātais priekšvēlēšanu kampaņas termiņš 
  

Ar 2008.gada 13.augusta grozījumiem Politisko organizāciju (partiju) finansēšanas likumā 
priekšvēlēšanu aģitācijas periods tika saīsināts no 270 dienām uz 120 dienām.  
 
2009.gada pašvaldību un Eiropas Parlamenta vēlēšanu kampaņa liecina, ka saīsinātais termiņš 
nav nodarījis lielu kaitējumu – nav novērojams, ka partijas lielu savu izdevumu daļu būtu 
pārcēlušas uz laiku pirms oficiālā priekšvēlēšanu perioda sākuma. Vienīgā partija, kas salīdzinoši 
daudz reklamējās pusgadu pirms vēlēšanām (2008.gada decembrī) – TB/LNNK. Kopumā 
kampaņa ar reklāmām televīzijā tā īsti sākās tikai maija beigās. Kampaņas „karstākais” posms 
bija no 25.maija līdz 4.jūnijam (11 dienas). 

      Grafiks Nr.3 2009.gada kampaņas gaita: reklāmu intensitāte nacionālā līmeņa televīzijās 

 
Avots: monitorings 
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(2) No partiju tēriņu „griestiem” izņemtās izdevumu kategorijas 
 
2009.gada sākumā grozot priekšvēlēšanu aģitācijas nosacījumus, Saeima izlēma atteikties no 
vairāku priekšvēlēšanu izdevumu kategoriju limitēšanas. Līdz ar 2009.gada kampaņu 
priekšvēlēšanu tēriņu „griesti” attiecās tikai uz dažām priekšvēlēšanu tēriņu grupām. 

 

Tabula Nr.6  Kuri priekšvēlēšanu izdevumiem ir ierobežoti (limitētie izdevumi)? 
Izdevumu kategorija Vai šie izdevumi bija  

limitēti 2009.gadā?  
Vai šie izdevumi bija  
limitēti iepriekšējos gados? 

Politiskā reklāma (medijos, vidē, Internetā) Jā Jā 

Pasta pakalpojumi Jā Jā 

Reklāmas materiālu (videomateriāli, 
audiomateriāli, plakāti u.c.) sagatavošana 

Nē Jā 

Vēlēšanu kampaņas plānošana, 
sagatavošana un organizēšana 

Nē Jā 

Vēlēšanu kampaņā iesaistīto personu darba 
algas 

Nē Jā 

Kustamas un nekustamas mantas īrēšana 
vēlēšanu kampaņas vajadzībām 

Nē Jā 

Laikrakstu, žurnālu, biļetenu, grāmatu un 
citu iespiedtehnikā sagatavotu izdevumu 
publicēšana vēlēšanu kampaņas 
vajadzībām 

Nē Jā 

Labdarības pasākumu finansēšana, 
sponsorēšana, izmaksājot pabalstus un 
izdarot dāvinājumus (ziedojumus)    

Jā Jā 

Citi ar vēlēšanu kampaņu saistītie 
izdevumi 

Nē Jā 

Partijas ar vēlēšanām nesaistītie izdevumi Nē Nē 

 
Partiju deklarācijas rāda, ka caurmērā (dati no vairāk kā 40 partiju deklarācijām) limitētie 
izdevumi veidoja 75% no partiju kopējiem priekšvēlēšanu izdevumiem. Starp salīdzinoši 
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lielajām partijām gan šo izdevumu īpatsvaram bija vērojamas lielas svārstības: piemēram, 
ZZS „regulētie” izdevumi veido aptuveni 52% no tās kopējiem izdevumiem, kamēr 
TB/LNNK – 87% (skat.4.grafiks). Tomēr tām partijām, kuras bija tuvas tēriņu limitam, 
„regulēto izdevumu” īpatsvars ir salīdzinoši augsts (sākot ar 70% no visiem izdevumiem TP). 
Līdz ar to vismaz 2009.gada vēlēšanu kampaņā nav piepildījušās bažas, ka, nenosakot 
„griestus” pār visiem izdevumiem, partijas sāks pludināt kampaņā naudu caur neregulētajām 
kategorijām.  

Grafiks.Nr.4  „Limitēto izdevumu” īpatsvars partijas kopējos izdevumos 

 
Avots: partiju deklarācijas (līdz 30.07.2009) 

 

Partiju deklarāciju analīze liecina, ka „limitētie izdevumi” gandrīz pilnībā sastāv no izdevumiem 
politiskajai reklāmai. Caurmērā mazāk nekā 3% no „limitētajiem izdevumiem” veido izmaksas 
pastam, sponsorēšanai, pabalstu izmaksai vai labdarības pasākumiem (no salīdzinoši lielajām 
partijām vienīgie izņēmumi, kuriem politisko reklāmu īpatsvars limitētajos izdevumos ir „tikai” 
90%, - PS un SCP). 
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Saeimas lēmums ierobežot vienas, bet ne citas partiju izdevumu kategorijas nebalstījās  analīzē 
par atbilstošāko iedalījuma principu (piemēram, izdevumu kategorijas dārdzība vai lielais 
īpatsvars kopējos izdevumos), bet gan bija atkarīgs no politiskiem kompromisiem: vienprātība 
bija tikai par to, ka jālimitē politisko reklāmu izdevumus.  
 
5. grafiks rāda, ka politiskās reklāmas joprojām ir partijas izdevumu izteikti nozīmīgākā daļa. 
Tās caurmērā veido 73% no partiju kopējiem tēriņiem. Tādām partijām kā TP, PCTVL, SC un 
TB/LNNK politisko reklāmu īpatsvars to kopējos tēriņos ir pat vēl lielāks – sasniedz vai pat 
pārsniedz 80% no to kopējiem visas kampaņas izdevumiem. 
 
Tātad nav attaisnojušās cerības, ka apstākļos, kad būs ierobežotas tikai dažas partiju izdevumu 
kategorijas, partijas vairāk naudas sāks novirzīt no politiskajām reklāmām uz tiešiem un 
inovatīviem vēlētāju uzrunāšanas veidiem. 

Grafiks Nr.5 Partiju reklāmas izdevumu īpatsvars starp citām izdevumu kategorijām 

 
Avots: partiju deklarācijas (līdz 30.07.2009) 
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Aplūkojot partiju citu izdevumu struktūru, redzams, ka dārgākās partijas izdevumu kategorijas 
nav, teiksim, pasts vai labdarība (kuri ir starp „limitētajiem” izdevumiem), bet gan aģitācijas 
materiālu gatavošana, kampaņas laikrakstu izdošana un kampaņas organizēšana. Grafiks Nr.6 un 
tabula  Nr.5 rāda, ka vairākas izdevumu kategorijas partiju tēriņu struktūrā ir daudz nozīmīgākas 
par „limitētajām.”  
 

Grafiks nr.6 Partiju izdevumu struktūra (izņemot politiskās reklāmas) – vidējie rādītāji no 
deklarācijām 
 

 
Avots: partiju deklarācijas (līdz 30.07.2009) 

 

Tabula Nr.7  Partiju izdevumu īpatsvars – kurām no “lielajām partijām” īpaši lieli/mazi 
izdevumi dažādās kategorijās? 
 

Izdevumu veids Salīdzinoši liels izdevumu 
īpatsvars  

Salīdzinoši mazs izdevumu 
īpatsvars 

Pasts 3,8% - PS 
2,4% - JL  

0% - PCTVL 
0,1% - LSDSP; VL! 
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Labdarība, sponsorēšana, 
pabalsti 

6,2% - SCP 
3,3% - PCTVL  

0% - LSDSP, Jaunlatvija, Par 
Dzimteni!  

Reklāmu sagatavošana 20,8% - LPP/LC  
18,8% - Jaunlatvija   
17,5% - PS 

0% - Par Dzimteni! 
0,4% - SCP, TP  

Kampaņas organizēšana 21,6% - ZZS 
10,2% - PS 
9,3% - VL 
9,2% - TP  

0% - PCTVL, SCP, Par 
Dzimteni, JL  

Darba algas 10,3%  - Jaunlatvija  
0,7%  - JL  

Visi pārējie 

Īre 16,6% - LSDSP  
5%  - LPP/LC  

0% - Par Dzimteni (0%);  
0,1% - TP, JL  

Partijas laikraksti 37% - Par Dzimteni  
29% - SCP  
14% - VL!  

0,3% - TB/LNNK  
0,7% - ZZS  

“Citi” izdevumi 32% - Par Dzimteni!; 
29% -  Jaunlatvija;  
13% - JL  

0,7% - TP, Libertas.lv  

Avots: partiju deklarācijas (līdz 30.07.2009) 
 
Šie dati liecina, ka teorētiski jebkura izdevumu katgeorija var būt ļoti svarīga kādas partijas 
kopējos izdevumos. Piemēram, LPP/LC, kas iztērēja kampaņā tuvu maksimālajai atļautajai 
summai, daudz vairāk līdzekļu izdeva nevis limitētajiem pasta vai labdarības izdevumiem, bet 
gan reklāmas materiālu izgatavošanai (21% no tās kopējiem izdevumiem), kas nekādi nav 
ierobežoti. Līdz ar to nav jēgas ierobežot vienu izdevumu kategoriju, ja paralēli nav ierobežotas 
arī potenciāli daudz nozīmīgākās kategorijas. Taču, kā redzams iepriekšējā tabulā, partiju lielāko 
izdevumu kategorijas ir ļoti atšķirīgas. Arī sponsorēšana, kas 2009.gadā veidoja tikai niecīgu 
partiju izdevumu daļu, var nākotnē pēkšņi kļūt daudz nozīmīgāka, ja tā ļautu gūt konkrētai 
partijai lielāku publicitāti. 
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Tas, ka nav skaidra principa, kurā būtu balstīts nošķīrums starp limitētajiem un nelimitētajiem 
izdevumiem, tad vairākas dārgas izdevumu kategorijas ir palikušas ārpus tēriņu “griestiem”. Šis 
apstāklis ir ļoti grūti izskaidrojams sabiedrībai, jo rada aizdomas par likumdevēja ļaunprātību un 
līdz ar to grauj sabiedrības uzticēšanos priekšvēlēšanu aģitācijas regulējumam kopumā2. 
 
Iespējams, ka vajadzētu atgriezties pie domas par kopējiem “griestiem” pār visiem partiju 
tēriņiem. Taču, atšķirībā no vecā regulējuma, partijas izdevumi  noteikti laiku pirms vēlēšanām 
vairs nebūtu jādala priekšvēlēšanu izdevumos un regulārajos partiju izdevumos, ko ir ļoti grūti 
izdarīt, bet gan jānosaka, ka “griesti” attiecas pilnīgi uz visiem partijas izdevumiem attiecīgajā 
laika posmā (nosakot konkrētus izņēmumus, piemēram, drošības naudu).   
 

                                                 

2 Spilgts piemērs ir neizpratne par to, kādēļ LPP/LC aģitācijas pasākums Arēnā „Rīga” netiek 
skaitīts partijas tēriņu limitos. 

Informācija Nr.2.  Sponsorēšana. 
 
Arī 2009.gada vēlēšanu kampaņas gaitā tika novēroti arī partiju sponsorētu 
pasākumu gadījumi. Piemēram, LPP/LC bija viens no Pasaules čempionāta 
motokrosā sponsorētājiem. Motokrosa publicitātes reklāmas tika izvietotas 
nacionālā līmeņa televīzijās (piemēram, LNT, TV5, LTV1) un LPP/LC bija minēts 
kā motokrosa atbalstītājs. Līdz ar to partija guva publicitāti reklāmās, par šo 
publicitāti tieši nemaksājot (reklāmdevējs – Baltijas Kausa fonds). Šādi gadījumi 
ir problemātiski Latvijas tiesiskā regulējuma kontekstā, jo pirms vēlēšanām nav 
iespējams noteikt aptuvenās partijas izmaksas pasākuma sponsorēšanai (lai gan 
šīs izmaksas ietilpst partiju tēriņu limitos), kā arī ir sarežģīti izvērtēt, cik lielā 
mērā uz šādām reklāmām attiecas likumā noteiktie priekšvēlēšanu aģitācijas 
apzīmēšanas un savlaicīgas cenu publiskošanas nosacījumi 
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(3)KNAB iespējas kontrolēt priekšvēlēšanu kampaņas norisi 
 
Viens no pašiem svarīgākajiem regulējuma jauninājumiem, kas pirmo reizi tika izmēģināts 
2009.gada kampaņas laikā,  - pienākums medijiem sūtīt KNAB savus politiskās reklāmas 
līgumus ar politiskajām partijām, kā arī KNAB iespējas gadījumā, ja birojs konstatē, ka kāda 
partija ir pārtērējusi atļautos limitus, tās kampaņu apturēt.  
 
2009.gada kampaņas laikā KNAB gan nevienu kampaņu neapturēja, taču dienu pirms vēlēšanām 
nāca ar paziņojumu par savas sākotnējās uzskaites rezultātiem – norādot procentuālā izteiksmē, 
cik tuvu atļautajam limitam ir partijas, kas „griestiem” pietuvojušās vistuvāk.3 Pēc partiju 
deklarāciju iesniegšanas, šie dati ļauj spriest par to, cik izsmeļoša bija KNAB rīcībā esošā 
informācija par partiju tēriņiem. 
 
 Kā rāda tabula Nr.6, dienu pirms vēlēšanām KNAB nebija pamata domāt, ka kāda no partijām 
pārtērēs likumā atļauto summu. Taču šie dati nav bijuši ļoti precīzi, - 5 partijas iztērēja vairāk 
nekā biroja rīcībā esošie dati rādīja. Divas partijas pat deklarācijās atzina, ka ir pārtērējušas 
atļauto tēriņu limitu. 
 

                                                 

3 KNAB paziņo priekšvēlēšanu aģitācijas izdevumu sākotnējās uzskaites rezultātus.  2009-06-05  
http://www.knab.gov.lv/lv/knab/press/article.php?id=217173 

Informācija Nr.3. Nozīmīgākie partiju izdevumi: kategorija „citi” (no partiju 
deklarācijām) 

• Drošības naudas (vairāk nekā 16 partijām pārsniedz 1000 latus); 

• Zemnieku savienība.  Ar partijas logo “Gotiņa”, zemeņu, aveņu ievārījums, 2529 
lati;    Izdevumi uz vietām novados: 4891 

• LSDSP. Atribūtika: 3479.66;  Projekts ‘Nākotnes Rīga’: 4050.50 

• Demokrāti.lv. Prezentreklāmas priekšmetu apdruka ar partijas logo:7439.02;   
Pasākumu organizāšanas izdevumi:1677.50 

• LPP/LC.  Pasākumu Tikšanās ar vēlētājiem apkalpošana un nodrošināšana: 3272,89 

• JL. Izpētes pakalpojumi: 6516,35;  Pārējie: 6069,01;  Citi reklāmas materiāli: 
32551,83; Telpu noma un pakalpojumi, kas ar to saistīti: 2227, 334 

• ZZS. Prezentācijas materiāli:7858.14;  Saimnieciski izdevumi:2717.34 
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Tabula Nr.8  KNAB pirms vēlēšanām rīcībā esošie dati par iespējamo pārtēriņu un 
partiju pēcvēlēšanu deklarācijas 

 
 

 

KNAB informācija 
par limita patēriņu 

procentos no partijai
pieļaujamā 

 

 

Partiju deklarāciju informācija 
par priekšvēlēšanu periodu 

1.vietā 91% 282% (Sociālā taisnīguma partija) 

2.vietā 90% 114%  (Latvijai un Ventspilij) 

3.vietā 82% 97% (LPP/LC) 

4.vietā 81% 96% (TP) 

5.vietā 76% 94% (Demokrāti.lv) 

6.vietā 72% 88% (TB/LNNK) 

7.vietā 66% 74% (JL) 

8.vietā 63% 
73% (Apvienība "LIEPĀJAS 

ATTĪSTĪBAI") 

9.vietā 55% 73% (Liepājas partija) 

10.vietā 51% 61% (SC) 

 
 

Iemesli šādām datu nesakritībām ir vairāki. Visticamāk, ka galvenais no tiem ir savlaicīgas informācijas 
trūkums par atsevišķām partijas izdevumu kategorijām. Priekšvēlēšanu aģitācijas likumi šobrīd ļauj 
pārdot politiskās reklāmas, par noslēgto līgumu neinformējot KNAB, šādos gadījumos:  

 (1) ja tā ir reklāma Internetā;  
(2) reklāma telpās un publiskajās vietās (vides reklāmas); 
 (3) pasta pakalpojumi priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu izsūtīšanai; 
 (4) sponsorēšana; 
 (5) labdarības pasākumu finansēšana; 
 (6) pabalstu un dāvinājumu izmaksas. 
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KNAB pirms vēlēšanām var uzzināt par partiju izdevumiem šīm limitēto izdevumu kategorijām 
tikai tad, ja partijas pēc KNAB pieprasījuma birojam sniedz korektu un savlaicīgu informāciju 
par noslēgtajiem līgumiem. 
 
No uzskaitītajām izdevumu kategorijām sevišķi nozīmīgas ir vides reklāmas un reklāmas 
Internetā. Ja tic partiju deklarācijām, tad vides reklāmas veido caurmērā 15% no partiju reklāmu 
izdevumiem un Interneta reklāmas – 4%. Ja šīs kategorijas saskaita kopā ar pasta izdevumiem, 
sponsorēšanu u.c. „limitētajiem izdevumiem”, tad kopumā KNAB nesaņem reklāmas līgumus 
par caurmērā 20% no partiju  limitētajiem izdevumiem, kas ir ļoti liels „nezināmo izdevumu” 
īpatsvars.  

Tabula Nr.9  Vides un Interneta reklāmu īpatsvars partiju reklāmas izdevumos 

Partija 

Vides 
reklāmas 
īpatsvars 
kopējos 
reklāmas 
izdevumos 
% 

Interneta 
reklāmu 
īpatsvars 
kopējos 
reklāmas 
izdevumos % 

Apvienība "Tēvzemei un Brīvībai"/LNNK 18 2 
Latvijas Sociāldemokrātiskā Strādnieku 
partija 2

3 

Pilsoniskā savienība 13 3 
PCTVL-Par cilvēka tiesībām vienotā Latvijā 10 3 
Partija "Jaunlatvija" 69 1 
SABIEDRĪBA CITAI POLITIKAI 14 3 
Zaļo un Zemnieku savienība 3 0 
PAR DZIMTENI! 0 2 
Tautas Partija 24 0,5 
Saskaņas Centrs 10 8 
Libertas.lv 13 3 
Jaunais laiks 20 10 
LPP/LC 13 1 

Avots: partiju deklarācijas (līdz 30.07.2009) 
 

Problēmu par vides un Interneta politiskās reklāmas līgumiem var salīdzinoši vienkārši atrisināt, 
nosakot pienākumu arī šo reklāmas pakalpojumu sniedzējiem informēt KNAB par noslēgtajiem 
politiskās reklāmas līgumiem.  
 
Salīdzinoši grūtāk gan būtu savlaicīgi pamanīt gadījumus, kad medijs pārdeva reklāmas laukumu 
par cenām, kas neatbilst tām, kas bija savlaicīgi jāpublisko. Iespējams, ka arī 2009.gada kampaņā 
ir bijuši šādi gadījumi (skat. 2.tabulu) 
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(4) Politiskās reklāmas aizliegums dienu pirms vēlēšanām 
 
Strādājot pie priekšvēlēšanu aģitācijas jaunā regulējuma, Saeima vienojās par politiskās reklāmas 
aizliegšanu vēlēšanu televīzijā, radio, presē un publiskās vietās vēlēšanu dienā un dienā pirms 
vēlēšanām (tas bija politisks kompromiss pēc tam, kad tika noraidīti priekšlikumi par 1 nedēļu un 
3 dienu ilgu „klusuma periodu”). Līdz ar to vienīgais medijs, kur 4.jūnijā drīkstēja būt politiskās 
reklāmas: Interneta portāli. 
 
Kopumā aizliegums veiksmīgi darbojās raidorganizācijās, kur monitorings neuzrādīja politiskās 
reklāmas.  Arī presē politisko reklāmu bija ļoti maz (skat. pirmās nodaļas trešo sadaļu). Daudz 
problemātiskāks šis aizliegums izrādījās vides reklāmu kontekstā, kur gan monitorings, gan 
mediju ziņas4 norāda uz salīdzinoši daudziem pārkāpumiem gan dienu pirms vēlēšanām, gan 
pašā vēlēšanu dienu. 
 
Tā saucamās pārdomu dienas (angliski – day of reflection) mērķis ir dot vēlētājiem iespēju 
mierīgi apdomāt kampaņas laikā dzirdēto un, vadoties no saprātīgiem kritērijiem, izdarīt savu 
izvēli vēlēšanās. Partiju priekšvēlēšanu kampaņu temps un reklāmu daudzums īsi pirms 
vēlēšanām kļūst īpaši straujš un pēdējā priekšvēlēšanu nedēļā sasniedz virsotni. 4.grafiks liecina, 
ka, sākot ar 1.jūniju, vēlētāji četru dienu garumā tika pastiprināti bombardēti ar politiskajām 
reklāmām televīzijā, kas ir pati tiešākā, saturiski manipulatīvākā un ietekmīgākā politiskās 
reklāmas forma. Iespējams, ka vienas dienas politiskās reklāmas aizliegums līdz ar to nav 
pietiekams, lai ļautu pilsoņiem racionāli apdomāt priekšvēlēšanu kampaņas gaitā saņemtās 
informācijas ticamību.  
 
 
 

(5)Cik adekvāts ir tēriņu „griestu” apmērs? 
 
2008.gadā Saeima vienojās paaugstināt partijām uz vēlēšanām atļauto tēriņu limitu. No 
atļautajiem 0,20 santīmiem uz vēlētāju tas tika pacelts uz aptuveni 0,32 santīmiem (kā arī 
piesaistīts tautsaimniecībā vidējās darba algas svārstībām), turklāt daļa izdevumu vairs netika 
nekādi ierobežotas. 2009.gada kampaņa bija pirmā iespēja noteikt, cik šāds tēriņu limits ir 
samērīgs. 
 

                                                 

4 Vēlēšanu dienā pārkāpj aģitācijas aizliegumu. LETA VIDEO,  06. jūnijs (2009); Konstatēti 35 
pārkāpumi par nenovāktiem priekšvēlēšanu aģitācijas materiāliem. Portāls liepjniekiem.lv;  
(14)05.06.2009 
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Tabula Nr.8 rāda partiju izdevumus dažādās vēlēšanu kampaņās. Kā var redzēt, 2009.gada 
vēlēšanas ir bijušas dārgākās pašvaldību vēlēšanas Latvijas vēsturē, tomēr kopējie partiju 
izdevumi bijuši ievērojami zemāki nekā 2002.gada Saeimas vēlēšanās, kad ierobežojumu vispār 
nebija vai 2006.gada vēlēšanās, kad ierobežojumus divas partijas pamatīgi pārkāpa. Ja ņem vērā 
arī to, ka 2009.gada kampaņā „griestu” apmērs bija augstāks tādēļ, ka vienlaicīgi sakrita divas 
vēlēšanas, tad šīs aplēses pašas par sevi neļauj apgalvot, ka partijām atļautie „griesti” ir 
pārmērīgi. 
 

Grafiks Nr.7  Aplēses par kampaņu dārdzību  
 

 
Avots: partiju deklarācijas (d) un monitoringi (m) 

 
Cits rādītājs ir partiju skaits, kas ir tuvu pārtēriņam. Hipotētiski varētu pieļaut, ka tad, ja partiju 
skaits, kas tuvojas tēriņu „griestiem”, ir mazs, tad „griesti” noteikti pārāk augsti un kropļo 
vēlēšanu vienlīdzīgumu, kamēr tad, ja ļoti daudz partiju ir pietuvojušies maksimālai tēriņu 
robežai, tad limiti ir noteikti pārāk zemi. 
 
Tabula Nr. 10 rāda trīs pēdējo vēlēšanu visvairāk uz kampaņu iztērējušo partiju tēriņu tuvumu 
likumā noteiktajiem „griestiem.” Tas ļauj objektīvāk saskatīt kopējo ainu un novērtēt to, cik 
lielākās partijas var atļauties tērēt uz vēlēšanām.  
 
Kā var redzēt, 2009.gadā priekšvēlēšanu tēriņu „griesti” no deviņām turīgākajām partijām ir 
sasniedzami tikai trijām. 2005.gada vēlēšanās šādu partiju bija 6, 2006.gadā – 5.  Bez tam 
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2009.gadā, atšķirībā no iepriekšējām kampaņām, tēriņu „griesti” neattiecas uz vairākām 
izdevumu kategorijām. Tomēr atšķirībā no 2005.un 2006.gada kampaņām 2009.gadā starp 
lielajām partijām nav acīmredzamu likuma pārkāpšanas vai apiešanas mēģinājumu, kas 
acīmredzot nozīmē, ka tēriņu „griesti” ir nosprausti tām pieņemamā līmenī (zemākā nekā tās 
varētu tērēt, taču pietiekami augstā, lai ievērojams pārtēriņš būtu pārāk riskanta izvēle – 
piemēram, reputācijas vai iespējama soda risks) vai ka KNAB uzsāktās tiesvedības par LPP/LC 
un TP pārkāpumiem 2006.gadā ir bijis pietiekoši atturošs faktors.   
 
Tas liek domāt, ka uz nākamajām vēlēšanām tomēr būs jāatrod kompromiss starp tēriņu 
limitiem, kas bija spēkā šogad un tiem, kas darbojās 2005.un 2006.gadā.  Partiju tēriņu limitiem 
ir jābūt sasniedzamiem vairāk nekā 3 partijām, taču vienlaicīgi tie nedrīkst būt arī tādi, lai 
atkārtotos 2005.un 2006.gada scenāriji. Iespējams, ka labs risinājums varētu būt saglabāt tēriņu 
„griestus” pašreizējā līmenī, taču tos atkal attiecināt uz visiem partiju izdevumiem.  
 

Tabula Nr.10  Lielāko partiju izdevumi 2005., 2006., 2009.gadā (iekrāsotas tās partijas, kuru 
izdevumu apmērs ir vismaz 80% no atļautā) 
Partijas, kas attiecīgajās 
vēlēšanās iztērēja 
visvairāk naudas 

2005.gada pašvaldību 
vēlēšanas: partiju reālie 
izdevumi pret 
atļautajiem procentos 
(avots: deklarācijas) 

2006.gada Saeimas 
vēlēšanas: partiju reālie 
izdevumi pret 
atļautajiem procentos 
(avots: Providus 
monitorings) 

2009.gada gada 
pašvaldību&EP 
vēlēšanas: partiju reālie 
izdevumi pret 
atļautajiem procentos 
(avots: deklarācijas) 

Pirmā partija 
(iztērēja visvairāk) 

105% (LPP) 515% (TP) 97% (TP) 

Otrā partija 124% (TB/LNNK) 324% (LPP/LC) 96%  (LPP/LC) 

Trešā partija 95% (JL) 158% (LSDSP) 88% (TB/LNNK) 

Ceturtā partija 99% (TP) 105% (ZZS) 74% (JL) 

Piektā partija 94% (ZZS) 90% (SC) 61% (SC) 

Sestā partija 82% (LSDSP) 63% (JL) 53% (LSDSP) 

Septītā partija 71% (LC) 50% (TB/LNNK) 43% (PS) 

Astotā partija 75% (JC) 28% (JD) 38% (PCTVL) 

Devītā partija 68%  TSP 21% (PCTVL) 55% (Libertas.lv) 

 



31 

 

Visbeidzot, partijām atļauto tēriņu apmēru var vērtēt arī no partiju ienākumu perspektīvas. Jo 
lielāks partijai ir spiediens kampaņai īsā laikā iegūt ievērojamu naudas līdzekļus, jo lielāka 
iespēja, ka tā savās finanšu piesaistes aktivitātēs būs gatavas piekāpties korumpējošiem 
nosacījumiem. Nākamajā grafikā ir salīdzināti pieci partiju ienākumi 5 gadu garumā (jāņem vērā, 
ka 2009.gadā ir rēķināti tikai ienākumi priekšvēlēšanu aģitācijas periodā).  LPP/LC un JL 
piemēri rāda, ka šīs partijas uz 2009.gada vēlēšanām 4 mēnešos piesaistīja vairāk nekā divas (JL) 
un pat trīs  (LPP/LC) reizes vairāk finansējumu nekā visa iepriekšējā gada laikā. Ņemot vērā 
Latvijas partiju ziedojumu struktūru un jauno tendenci – partijās daudz naudas iepludināt caur 
mazāk caurredzamajām biedru naudām  (skat. nākamo nodaļu) – tie ir satraucoši rādītāji. TP 
līknes „nedabiskumu” acīmredzot izskaidro tas, ka 2007.un 2008.gadā partija vāca finansējumu 
par iepriekšējo kampaņu piespriestā soda nomaksai. 

Grafiks Nr.8 TP, JL, LPP/LC, TB/LNNK, ZZS ienākumi 2005.-2009.gados 

 
Avots: partiju deklarācijas 
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(6) Jaunais „trešo personu” un starpnieku regulējums 

 
Vēl viens ļoti svarīgs 2009.gada vēlēšanu kampaņas jauninājums – skaidrāks tā saucamo „trešo 
personu” aģitācijas regulējums un aizliegums partijām  slēgt reklāmas līgumus caur 
starpniekiem.  Šie regulējumi padarīja priekšvēlēšanu kampaņu daudz pārskatāmāku un lielā 
mērā atrisināja tās problēmas, kuras tika konstatētas 2005.un 2006.gadā.  
 
Šī gada vēlēšanu kampaņā nebija plaša mēroga trešo personu izvieto reklāmu – var runāt tikai 
par epizodiskiem gadījumiem. Daži no tiem rada šaubas par to, vai ir pareizi tos kvalificēt kā 
„trešo personu” izdevumus, jo to saistība ar konkrēto partiju ir acīmredzama (proti, šīs reklāmas 
varētu būt daļa no attiecīgās partijas priekšvēlēšanu stratēģijas).  No „citu personu” izvietotajām 
politiskajām reklāmām kā spilgtākie un diskutablākie gadījumi atzīmējami šie: 
 

A) Cilvēktiesību komitejas gadījums. Monitorings uzrādīja Latvijas Cilvēktiesību 
komiteju kā aktīvu kampaņas dalībnieci, kas priekšvēlēšanu laikā izvietojusi radio 
reklāmas (iegādājusies raidlaiku), kuru kopapjoms bija 12523 sekundes. Aptuvenās 
šāda raidlaika izmaksas: 5829 lati (bez iespējamām atlaidēm, ar PVN). Reklāmu 
saturs ir Latvijas Cilvēktiesību komitejas veidotas intervijas (vada Jurijs 
Petropavlovskis). Intervējamās personas: lielākoties ar partiju apvienību PCTVL 
saistītas personas. Vairāk nekā pusē no “sižetiem” ir saskatāmas priekšvēlēšanu 
aģitācijas pazīmes, tādēļ, iespējams (tas atkarīgs no precīzas par aģitāciju samaksātās 
summas), ir pārkāpti  likumā noteiktie aģitācijas limiti, kas politisko reklāmu 
izvietošanu, ja tās izvieto “trešā persona”, ierobežo ar 15 minimālajām mēnešalgām.  

 

B) Eiropas Savienības Parlamenta nauda Latvijas kampaņā. Monitoringa dati 
liecina, ka 2009.gada priekšvēlēšanu periodā politiskās reklāmas izvietoja ne tikai 
pašmāju partijas, bet arī divas Eiropas parlamenta grupas: Nāciju Eiropas grupa un 
Eiropas Tautas partijas/Eiropas demokrātu grupa. Monitorētajā laika posmā Nāciju 
Eiropas grupa ir izvietojusi politiskās reklāmas (kopapjoms 100 sekundes) nacionālā 
līmeņa televīzijās,  nacionāla līmeņa radio (monitorējamā periodā kopapjoms 990 
sekundes) un reģionālajā presē (kopapjoms 7014 cm2 ).  Video reklāmā ir redzama 
vēlēšanu kandidāte Inese Vaidere, kas aicina apmeklēt mājas lapu, lai sniegtu 
konsultācijas par Eiropas parlamentārieša darbu. Radioreklāmās ir dzirdama 
informācija par: (1) mājas lapu www.uen.lv, kur Roberts Zīle (kandidāts no 
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TB/LNNK uz Eiropas Parlamentu) atbildēšot uz jautājumiem par Eiropas Parlamenta 
darbu;  (2)  Ineses Vaideres mājas lapu (2 atšķirīgas reklāmas).  Kopumā 15 
reģionālās preses izdevumos tika publicēta Eiropas Parlamenta Nāciju Eiropas 
grupas apmaksāta intervija ar Robertu Zīli.  Šādas reklāmas būtu uzskatāmas par 
priekšvēlēšanu aģitāciju, taču to tiesiskās konsekvences šobrīd ir grūti nosakāmas. 
Aptuvenie reklāmu izvietošanas izdevumi Eiropas Parlamenta Nāciju Eiropas grupai 
visos medijos (neskaitot iespējamās atlaides): 10 215 lati (bez PVN), kas pārsniedz tā 
saucamajām “trešajām personām” noteikto priekšvēlēšanu reklāmas tēriņu limitu 
(2700 lati).  Eiropas Tautas partija un Eiropas demokrātu grupa apmaksāja Interneta 
banneru izvietošanu vismaz trijos Interneta portālos, kur apmeklētāji bija aicināti 
aiziet uz portālā draugiem.lv izveidotu resursu. Resursā Eiropas Parlamenta deputāte 
un vēlēšanu kandidāte L.Liepiņa atbildēja uz cilvēku jautājumiem. Aptuvenās šādu 
banneru izvietošanas izmaksas: 3465 lati 

 

C)  „Mums pa Ceļam!” Ļoti aktīvs reklāmas izvietotājs priekšvēlēšanu periodā bija 
biedrība “Mums pa Ceļam!” Tā izvietoja reklāmas ar aicinājumu ziedot 2.pasaules 
kara veterāniem mājas lapā 9may.lv  Reklāmā saturiski nav priekšvēlēšanu aģitācijas 
pazīmju, taču tās izvietošanas konteksts liecina, ka viens no blakus mērķiem varētu 
būt partijas Saskaņas Centrs popularizācija. “Saskaņas centra” valdes priekšsēdētājs 
Nils Ušakovs ir vienlaicīgi organizācijas “Mums pa ceļam!” valdes loceklis, kā arī  
biedrības 9May.lv (9мая.lv) valdes priekšsēdētājs. Tā kā telekanāls PBK 9.maija 
kontekstā bieži intervē Saskaņas Centra biedrus, tad asociatīvi auditorijai šī biedrība 
un tās aktivitātes varētu saistīties ar Saskaņas Centru.   Izvietotās reklāmas 
kopapjoms ir  ievērojams: monitorējamā periodā 5948  sekundes nacionāla līmeņa 
televīzijā un  749 cm nacionālā līmeņa presē, kā arī Internetā. Aptuvenās izmaksas 
(neskaitot iespējamās atlaides): 103 454 lati 

Projekta laikā saņemtās ziņas no reģioniem liecināja, ka atsevišķiem reģionāliem medijiem 
sagādāja grūtības nošķirt priekšvēlēšanu aģitāciju no cita veida reklāmām, piemēram, Eiropas 
Parlamenta apmaksātiem aicinājumiem doties uz 6.jūnija vēlēšanām, kā arī viņi uztvēra EP 
Informācijas biroju par „trešo personu”. Lai risinātu līdzīgas problēmas,  pietiek ar likuma 
regulējuma izpēti. Proti, priekšvēlēšanu aģitācijas likumos ir dots kritērijs priekšvēlēšanu 
reklāmu atpazīšanai: tiešs vai netiešs aicinājums balsot par kādu vēlēšanu kandidātu vai partiju 
(kādas politiskās organizācijas, politisko organizāciju apvienības, vēlētāju apvienības vai arī 
kāda deputāta kandidāta reklamēšana masu informācijas līdzekļos vai citādā veidā, ja tā satur 
tiešu vai netiešu aicinājumu balsot par vai pret kādu politisko organizāciju, politisko 
organizāciju apvienību, vēlētāju apvienību vai arī deputāta kandidātu). Ja reklāmas saturā nav 
nekas, ko varētu saprātīgi interpretēt kā tiešu vai netiešu kādas partijas/kandidāta reklamēšanu, 
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tad tā nevar būt arī priekšvēlēšanu aģitācija un uz attiecīgo reklāmu neattiecas likumā noteiktie 
apzīmēšanas, izcenojumu u.c. ierobežojumi.  

 

(7) Cenu publiskošanas pienākums 
 
Visbeidzot, vēl viens fundamentāls šo vēlēšanu „izmēģinājums” bija komerciālajiem medijiem 
pirmo reizi noteiktais pienākums publiskot savas reklāmas cenas. 

Kopumā šis jaunievedums vērtējams kā sekmīgs – NRTP un KNAB mājas lapās diezgan 
operatīvi parādījās visu galveno mediju politiskās reklāmas izcenojumi (tai skaitā ar tur iekļautu 
atlaižu politiku). Pagaidām gan grūti spriest par to, vai visi mediji arī dzelžaini pieturējās pie šīm 
cenām (par aizdomīgiem gadījumiem skat. pirmajā nodaļā). 

Politisko reklāmas cenu publiskošana no jauna aktualizēja partijām piešķirto atlaižu un 
uzcenojumu problēmu – lai gan visi atlaižu veidi tiek publiskoti, tomēr, kampaņu monitorējot 
„no malas”, vairākas atlaides ir necaurredzamas – piemēram, nav iespēju uzzināt, vai kāda partija 
ir saņēmusi atlaidi par ļoti savlaicīgu līguma noslēgšanu un vai tā izvēlējusies maksāt dārgāk, lai 
tās reklāmas blokos parādītos kā pirmās. Ļoti apjomīgās privāto komerctelevīziju piedāvātās 
apjoma atlaides (līdz pat 60% PBK un TV3) daudz izdevīgākā situācijā nostāda tās partijas, kas 
var atļauties iegādāties lielu reklāmas daudzumu. 

21.maijā rīkotajā Sabiedrības par atklātību Delna diskusijā reģionālo mediju pārstāvji norādīja uz 
divām problēmām:  

(1) Atsevišķi mediji savus politiskās reklāmas izcenojumus ir iesnieguši pēc likumā 
noteiktā termiņa, kas ļāva viņiem iepazīties ar konkurentu cenām un noteikt izdevīgākas. 
Neskatoties uz to, ka KNAB šos novēlotos izcenojumus publicēja savā mājas lapā, birojs  
šobrīd vērtē, vai attiecīgie mediji vispār ir bijuši tiesīgi izvietot politiskās reklāmas, ja par 
to izcenojumiem nebija paziņojuši likumā noteiktajos termiņos; 

(2) Arī pašvaldībām piederošie laikraksti izvietojot priekšvēlēšanu reklāmu, lai gan tiem 
aizliegts nodarboties ar komercdarbību un priekšvēlēšanu aģitāciju. 

Salīdzinoši mazāka problēma  - monitorings liecina, ka atsevišķi reģionālie mediji, iespējams, 
mēģināja “apiet” iepriekš pašu publiskotos politiskās reklāmas izcenojumus nošķirot divu  veidu 
partiju apmaksātu informāciju: (1) politiskā reklāma; (2) sludinājumi.  Piemēram, laikraksts 
Zemgale kā sludinājumus (attiecīgi zemāka cena)  ir klasificējuši tādu partijas apmaksātu 
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informāciju, ko citi  reģionālie laikraksti (piemēram, Saldus Zeme un Neatkarīgās Tukuma 
Ziņas) korekti identificēja kā politisko reklāmu. 

Vienīgi, ievērojot to, ka vides reklāmas īpatsvars partijas izdevumos ir salīdzinoši liels un 
pakāpeniski palielinās arī summas, ko partijas ir gatavas maksāt par reklāmu Internetā, būtu uz 
nākamajām vēlēšanām jāuzliek pienākums arī tiem reklāmas pakalpojumu sniedzējiem, kas 
piedāvā iespēju par maksu reklamēties Internetā savlaicīgi publiskot reklāmas cenas. 

 
 

 
 
 

III  Citas 2009.gada priekšvēlēšanu 
kampaņas aktualizētās problēmas 
 
 

(1) Partiju ienākumu problēma apstākļos, kad tēriņu „griesti” ir augsti 
 

Kad partijām ir iespēja vēlēšanās tērēt lielas naudas summas, partijas, protams, meklē iespējas šīs 
naudas summas iegūt. Latvijas kontekstā tas parasti nozīmē centienus piesaistīt ziedojumus. 
Diemžēl arī 2009.vēlēšanu ciklā saglabājās Latvijas partiju ilglaicīgā problēma – ziedotāju loks 
ir visai šaurs (turklāt ļoti daudzi ziedotāji ir partiju biedri, kas ziedo vairākas reizes gadā) un  5 
„bagātākajām” partijām vidējais ziedojuma apmērs pārsniedz 5 minimālās mēnešalgas. 
 

Tabula Nr.11 Vidējā ziedojuma lielums līdz 2009.gada vēlēšanām (iekrāsotas tās partijas, 
kurām vidējā ziedojuma apjoms pārsniedz 5 minimālās mēnešalgas) 

Partija Ziedojumu skaits 
(2009.gadā līdz 

vēlēšanām) 

Vidējā 
ziedojuma 

lielums 

JL 434 533 lati 

TP 86 1844 lati 

LPP/LC 137 2241 lats 

PS 232 745 lati 
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PCTVL 241 799 lati 

SCP 170 417 lati 

ZZS (ar partijām) 479 412 lati 

TB/LNNK 43 2241 lati 

LSDSP 215 938 lati 

SC 323 1031 lati 

Avots: KNAB partiju ziedojumu datu bāze 
 

Zīmīgi, ka visas piecas partijas, kurām ir liels vidējais ziedojuma apmērs, ir ļoti daudz tērējušas 
priekšvēlēšanu kampaņai (no lielajiem tērētājiem vēl pirmajā sešiniekā ir iekļuvis tikai JL). Tas 
nozīmē, ka priekšvēlēšanu periods rada spiedienu uz partijām savākt pēc iespējas lielu 
finansējumu un tā kā partijām nav plašs atbalstītāju loks, tad tās mēģina radīt par sevi interesi 
tiem nedaudzajiem ziedotājiem, kas var atļauties partijām atvēlēt Latvijas mērogiem lielas 
naudas summas.  Līdz ar to partijām ir risks kļūt atkarīgām no šaura bagātu cilvēku loka – partiju 
priekšvēlēšanu vajadzības šo risku vēl daudzkārt paaugstina.  
 
Salīdzinoši jauna parādība šajās vēlēšanās ir vairākām partijām negaidīti augstais biedru naudas 
īpatsvars partijas kopējos izdevumos.  Līdz šim ļoti augsti ienākumi no biedru naudām bija 
raksturīgi tikai TB/LNNK. 2009.gadā biedru naudu ieņēmumi vairāk nekā dubultojās un pat 
trīskāršojās arī JL un LPP/LC (skat grafiks Nr.8). 
 

Grafiks Nr.9 Partiju ienākumi no biedru naudām 2005.-2009.gados 
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Avots: partiju deklarācijas 

 
Šī gada vēlēšanās LPP/LC un JL ienākumi no biedru naudām veidoja vairāk nekā 40% no 
kopējiem ienākumiem, kas ir ļoti daudz (grafiks Nr.9). Domājot par to, kas motivē šīs partijas 
gūt ienākumus caur biedru naudām (salīdzinājumam skat. TP, kurai ir daudz biedru un stingra 
biedru naudu maksāšanas disciplīna, taču ienākumi no biedru naudām vismaz gada sākumā 
nelieli), iespējamas vairākas versijas, no kurām visticamākā ir tā, ka TB/LNNK, JL un LPP/LC 
varētu būt biedriem uzlikušas atšķirīgas biedru naudas likmes, kas ļauj turīgākajiem biedriem 
ziedot salīdzinoši augstas naudas summas, turklāt automātiski nenokļūstot KNAB publiskajās 
datu bāzēs. Ja šī versija atbilst patiesībai, tad tā ir satraucoša ziņa, jo šādi varētu būt pārkāpts 
biedru vienlīdzības princips un “pirkta” ietekme partijā. 

Grafiks Nr.10 Biedru naudu īpatsvars partiju ienākumos 2005.-2009.gados 
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Avots: partiju deklarācijas 

 
 

 

 
 

(2)  Politiskās reklāmas joprojām galvenā izdevumu kategorija 
 
Neskatoties uz to, ka viens no iemesliem tam, ka atsevišķas partiju priekšvēlēšanu izdevumu 
kategorijas tika atbrīvotas no „griestiem” (vēloties partijām radīt motivāciju pēc tiešākas un 
inovatīvākas saskarsmes ar vēlētāju), dati liecina, ka politiskās reklāmas joprojām ir  izteikti 
dominējoša  partiju izdevumu kategorija. 
 
Lai gan tieši politisko reklāmu izvietošanas izdevumi ir limitēti, partijas joprojām uzskata, ka 
tām jāiegādājas pēc iespējas daudz reklāmas raidlaika televīzijā (skat.10.grafiks), kas maksā īpaši 
dārgi. 
 
 

Informācija Nr.4.  Partiju biedru naudas 

Partiju finansēšanas likums paredz, ka viena persona gada laikā partijai drīkst ziedojumos un 
biedru naudās iemaksāt ne vairāk kā 100 minimālās mēnešalgas. 

Atšķirībā no ziedojumiem, biedru naudas nav 15 dienu laikā jāpublicē KNAB mājas lapā. 
Tomēr KNAB saņem informāciju par biedru naudas maksātājiem kā papildinājumu partijas 
gada pārskatam, kā arī ir tiesīga šo informāciju no partijām izprasīt arī iepriekš. 

Politisko partiju finansēšanas koncepcija (apstiprināta MK) paredz noteikt pienākumu 
partijām publiskot visas biedru naudas, kas pārsniedz 100 latus.
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Grafiks Nr.11 Reklāmas minūtes nacionālajā televīzijā 2009.gadā 

 
 

Avots: monitorings 
 
Jau iepriekšējie monitoringa ziņojumi ieteica mazināt spiedienu uz partijām meklēt finansējumu, 
lai iegādātos dārgo raidorganizāciju raidlaiku, vai nu nosakot ilgāku politiskās reklāmas 
aizliegumu raidorganizācijās (piemēram, 2 nedēļas), nosakot reklāmas apjoma ierobežojumus vai 
arī ļaujot politisko reklāmu izvietot tikai valsts apmaksātos raidlaikos.  
 

(3) Sankcijas par priekšvēlēšanu aģitācijas noteikumu pārkāpumu 
 

Saeima tā arī nav atrisinājusi jautājumu par samērīgām un atturošām sankcijām likumā noteikto 
ierobežojumu pārkāpumu gadījumā. Sods, kas par pārtēriņu draud politiskajai partijai, - 
pienākums proporcionālu summu atmaksāt valsts budžetā - , nav pietiekami nozīmīgs, lai 
atturētu no pārkāpumiem. "Trešajām personām" un medijiem paredzētie sodi par likuma 
noteikumu neievērošanu pagaidām ir  simboliski (trešajām personām līdz 75 latiem; sodi, kas ir 
piemērojami medijiem arī nav samērojami ar, iespējams, desmitiem vai pat simtiem tūkstošu latu 
„vērtu” pārkāpumu). Šāda soda iespēja diez vai atturēs negodprātīgu medija īpašnieku, 
piemēram, izvietot politiskās reklāmas arī tad, ja nav paziņoti izcenojumi vai arī kādai no 
partijām pārdot raidlaiku par cenu, kas ir zemāka nekā izcenojumos norādīts. Arī Saeimā šobrīd 
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izskatāmais likumprojekts, kas paredz noteikt nedaudz bargākas sankcijas, diez vai novērsīs 
rupjus likuma pārkāpumus.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

(4) Slēptās reklāmas atdzimšana 

Lai gan šogad Providus neveica slēptās priekšvēlēšanu aģitācijas monitoringu, tomēr vairākas 
netiešas pazīmes liecina, ka ekonomiskās krīzes iespaidā šī parādība ir atkal atdzimusi. 
Piemēram, pirms vēlēšanām SWH raidījumā Ar Dziesmu par Dzīvi tika aicināti vairāki politiķi, 
kuriem (vai kuru partijām) par savu klātbūtni, visticamāk, bija jāmaksā.  Arī vairākās 
televīzijās vēlēšanu kandidāti acīmredzami tika atspoguļotas nesabalansēti. Tika veidoti sižeti, 
kas bija cildinoši kādam no politiskajiem spēkiem.  Ja attiecīgā politiskā partija vai tai pietuvināti 
cilvēki bija šo pozitīvo publicitāti apmaksājuši, tad apmaksas fakts netika norādīts.  Radio un 
televīzijas likums paredz, ka faktiem un notikumiem raidījumos jātiek atspoguļotiem godīgi, 
objektīvi un vispusīgi, atbilstoši vispārpieņemtajiem žurnālistikas un ētikas principiem. Par 
likuma ievērošanas uzraudzību atbild Nacionālā radio un televīzijas padome, kura šos gadījumus 
vai nu nepamanīja vai nekomentēja. 

Informācija Nr.5.  Sankcijas 

2009.gada 16.jūlijā Saeima otrajā lasījumā pieņēma grozījumus APK, kas 
nosaka šādas sankcijas: 

• Par likumā noteikto priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu izvietošanas 
izcenojumu nesniegšanu vai nepatiesu ziņu sniegšanu par tiem – līdz 250 
latiem; 

• Par likumā noteiktā paziņojuma par paredzamo priekšvēlēšanu 
aģitācijas materiālu izvietošanu nesniegšanu vai nepatiesu ziņu 
sniegšanu par to – līdz 1000 latiem; 

• Par priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu izvietošanas izcenojumu 
grozīšanu – līdz 1000 latiem; 

• Par līgumu noslēgšanas nosacījumu neievērošanu – līdz 1000 latiem 

• Par likumā noteiktās ar politiskajām partijām, to apvienībām un vēlētāju 
apvienībām nesaistīto personu veiktās priekšvēlēšanu aģitācijas 
apmaksas kārtības neievērošanu – līdz 200 latiem 

Politisko partiju finansēšanas koncepcija (apstiprināta MK) paredz daudz 
nozīmīgākas sankcijas par priekšvēlēšanu izdevumu apmēra ierobežojumu 
būti k  ā i š  (līd  t tij  d bīb  i b i š i) 
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Tāpat daži preses izdevumi ļaunprātīgi izmantoja to, ka Latvijas likumos nav paredzēti 
nosacījumi politiskās reklāmas apzīmēšanai (piemēram, cik lielam ir jābūt paziņojumam, kas 
lasītāju informētu par to, ka par materiālu ir maksājusi politiska partija). Apmaksātu 
reklāmrakstu vai interviju gadījumā informācija par apmaksas faktu netika publicēta redzamā 
vietā, nereti šī informācija parādījās tikai materiāla beigās vai tika drukāta ar īpaši maziem 
burtiem. Līdz ar to lasītājs guva nepareizu priekšstatu par publicētā raksta būtību – proti, sajauca 
avīzes redakcijas/žurnālistu veidotus materiālos  ar partiju apmaksātu informāciju.  Rīgas 
Apriņķa Avīze vispār nenorādīja, ka LPP/LC reklāmraksti (4lpp.garumā vairākos numuros) bija 
partijas apmaksāti.  
 
Politisko partiju finansēšanas koncepcija paredz noteikt administratīvo atbildību par slēptās 
priekšvēlēšanu aģitācijas izvietošanu, kā arī kriminālatbildību par neatļautu labumu nodošanu, 
pieņemšanu un starpniecību par slēpto priekšvēlēšanu aģitāciju vai partiju vai deputātu kandidātu 
citu neatļautu reklamēšanu. Jau ir izstrādāti attiecīgie normatīvie akti, taču tie joprojām nav 
tikuši izskatīti MK. 
 

(5) Neskaidrie tēriņu „griesti” pašvaldību vēlēšanās 
 

Priekšvēlēšanu kampaņas gaitā gandrīz līdz pēdējai dienai vairākām partijām nebija zināmi to 
tēriņu „griesti”. Piemēram, partija LPP/LC uz Rīgas Domes vēlēšanām un Eiropas Parlamenta 
vēlēšanām startēja atsevišķi, taču Jūrmalas vēlēšanās piedalās kopīgā sarakstā ar Kristīgi 
demokrātiskā savienību un Centrisko partiju  Latvijas Zemnieku savienība. Saskaņā ar Politisko 
organizāciju (partiju)  finansēšanas likumu  katrā pašvaldībā ir atšķirīgi tēriņu limiti – piemēram, 
dalība Rīgas vēlēšanās partijai ļauj tērēt 122368 latu, dalība Jūrmalas vēlēšanās – 9981 latus. Pēc 
tam, kad partiju apvienības ir iesniegušas sarakstus vēlēšanu komisijā, KNAB lūdz tām 
informāciju par to, kā tās katrā pašvaldībā dalīs savus izdevumus. Līdz ar to gan partijai, gan 
sabiedrībai, gan KNAB ir grūti pirms vēlēšanām savlaicīgi uzzināt, cik katra partija ir iztērējusi 
no summas, ko likums ļauj tērēt. 

Ieskatam nākamajā grafikā ir ilustrēts Providus monitoringa sākotnējais  pieņēmums un tā 
iespējamās “kļūdas robežas”. Partijai atļauto izdevumu “augstākā robeža” ir rēķināta prezumējot, 
ka katru reizi, kad partija startē vienā sarakstā ar citām partijām, tad tieši šī partija sedz VISUS 
kopīgās  kampaņas izdevumus. Partijai atļauto izdevumu “zemākā robeža” ir rēķināta 
prezumējot, ka katru reizi, kad partija startē vienā sarakstā ar citām partijām, tā nesedz NEKO no 
kopīgās kampaņas izdevumiem.   

Acīmredzot uz nākamajām pašvaldību vēlēšanām būtu ar likumu jānosaka, ka partijas, kas vienā 
apvienībā piedalās vēlēšanās, attiecīgajā pašvaldībā izdevumus dala proporcionāli atbilstoši 
partiju skaitam apvienībā. 
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Grafiks Nr.12 2009.gada pašvaldību vēlēšanu tēriņu „griestu” iespējamās amplitūdas 

  

 

 

Status quo konstatācija un rekomendācijas 
 

Status quo 
Latvijas partiju finanšu un priekšvēlēšanu aģitācijas regulējums ir tapis ilgā un pakāpeniskā 
procesā. Šī regulējuma galvenais mērķis – mazināt naudas ietekmi uz politiku. Tas nozīmē 
virzību gan uz pēc iespējas mazu partiju atkarību no naudas devējiem, gan arī centienus 
izlīdzināt „cīņas laukumu” starp vēlēšanu kandidātiem.  
 
Saeima 2008.gadā un 2009.gada sākumā pieņēma vairākus grozījumus likumā, lai nostiprinātu 
un padarītu dzīvotspējīgu priekšvēlēšanu kampaņu regulējumu, kura centrālais elements ir partiju 
tēriņu „griesti”.  Jaunais likuma regulējums lielā mērā atbilst Providus iepriekšējos monitoringa 
ziņojumos sniegtajām rekomendācijām. Piemēram, 
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• Paaugstināts un padarīts elastīgāks (piesaistīts vidējās algas svārstībām) priekšvēlēšanu 

tēriņu „griestu” apmērs (Providus 2006.gada monitoringa rekomendācija); 
• Lai gan nepilnīgi, tomēr izveidots tā saukto „trešo personu” priekšvēlēšanu aģitācijas 

regulējums. Pār „trešo personu” reklāmām noteikti tēriņu „griesti” (2005. un 2006.gada 
monitoringa rekomendācijas); 

• Noteikts pienākums medijiem savlaicīgi deklarēt politiskās reklāmas cenas un aizliegums 
tās mainīt kampaņas laikā (2005. un 2006.gada monitoringa rekomendācijas); 

• Izveidots mehānisms, kas ļauj kontrolēt partiju tēriņu apjomu vēl pirms ir pienākusi 
vēlēšanu diena (2005. un 2006.gada monitoringa rekomendācijas); 

• Noteikts pienākums iemaksāt valsts kasē priekšvēlēšanu „pārtēriņu” (Providus 2005.gada 
monitoringa rekomendācija). 

 
Vienlaicīgi ir saglabājušās vairākas problēmas, par kurām Providus brīdināja jau iepriekš: 

• Politisko reklāmu īpatsvars partijas izdevumos ir pārāk liels; 
• Pārāk zemas sankcijas par likumu pārkāpumiem; 
• Nav slēptās reklāmas aizlieguma un sankcijām par tā pārkāpumiem. 

 
Atklājušās arī iepriekš nepamanītas, ar jaunā regulējuma nepietiekamu efektivitāti saistītas 
problēmas. Piemēram, tas, ka KNAB savlaicīgi nesaņem informāciju par aptuveni 20% no 
partiju limitētajiem izdevumiem. 
 
Iepriekšējo gadu monitoringi liecina, ka tās problēmas, kas ir konstatētas pašvaldību vēlēšanās, 
mēdz saasināties uz Saeimas vēlēšanām (piemēram, jautājums par „trešajām personām”, kas 
parādījās 2005.gadā kļuva ļoti sāpīgs 2006.gadā). Tas tādēļ, ka partijas uztver Saeimas vēlēšanas 
par svarīgāku notikumu un ir gatavas tam tērēt vairāk naudas. 
 
 Neskatoties uz to, ka 2009.gadā tēriņu „griesti” bija lielāki tādēļ, ka vienā dienā sakrita 2 
vēlēšanas, uz Saeimas vēlēšanām partijām likums ļauj tērēt pat lielākas naudas summas, jo: 

• Tēriņu limiti ir piesaistīti vidējai algai 2 gadus pirms vēlēšanām – vidējā alga 2008.gadā 
bija ievērojami augstāka nekā 2007.gadā.  

• Neviena no partijām nepiedalījās visu pašvaldību vēlēšanās. Ja kāda partija būtu 
piedalījusies gan visu pašvaldību, gan EP vēlēšanās, tad tās atļautā limitēto tēriņu summa 
būtu 539 550 lati (salīdzinājumam: TP 2009.gadā bija atļauts tērēt  490912 latus) 
 

Ja partija 2009.gadā piedalīsies vēlēšanās visos Saeimas vēlēšanu apgabalos, tad tā drīkstēs uz 
limitētajiem izdevumiem iztērēt aptuveni 571 212 latus. 
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Rekomendācijas 
 

(1) Pārskatīt partiju priekšvēlēšanu „griestu” apmēru. 
 

Analizējot 2009.gada kampaņas pieredzi, viegli pamanīt, ka vairāk nekā 570 000 uz 
politiskajām reklāmām vien (kas, ja netiks mainīts regulējums, būs nākamo vēlēšanu 
limits)  ir arī „lielo” partiju vairākumam nesasniedzama summa.  

Partija 

Izdevumi 
kopā 

2009.gadā 
(deklarācijas) 

LPP/LC 632907 
TP 569132 
JL 452323 
TB/LNNK 406890 
SC 320543 
LSDSP 225197 
PS 220638 
PCTVL 201990 
ZZS 184243 
Libertas.lv 141997 
SCP 57345 
VL! 30357 
"Jaunlatvija" 23924 

 
2009.gada kampaņā tikai vienas partijas kopējie izdevumi pārsniedza to izdevumu 
apmēru, kas 2010.gadā attieksies tikai uz politisko reklāmu, pasta izdevumiem un 
sponsorēšanu. Tas nozīmē, ka 2009.gadā būs apdraudēta vienlīdzīgu vēlēšanu iespēja. 
 
Vidējā darba alga 2008.gadā (tad kad tās bija visaugstākās) izrādījās neveiksmīgs 
„griestu” piesaistes punkts, jo 2010.gadā, visticamāk, turpināsies ekonomiskā krīze un 
iekšējās deflācijas procesi, kas nozīmē, ka partijām būs tik pat maz, ja vēl ne mazāk 
iespēju legālā ceļā atrast nepieciešamo finansējumu konkurētspējīgai kampaņai. Tas 
nozīmē, ka pastiprināsies arī spiediens meklēt finansējumu „par katru cenu”, kā arī partiju 
atkarība no šaura ļoti bagātu personu loka. To, ka šādu spiedienu radīja jau 2009.gada 
regulējums, apstiprināja tas, ka vidējais ziedojuma apmērs bija sevišķi liels (pārsniedza 
piecas minimālās mēnešalgas) piecām no sešām vēlēšanās visvairāk iztērējušām partijām. 

 
(2) Nepieciešams ieviest un pastiprināt sankcijas par priekšvēlēšanu aģitācijas 

nosacījumu pārkāpšanu. 
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Monitorings uzrāda vienu gadījumu, kad atšķirības starp politiskās reklāmas izmaksām, 
ko savā deklarācijā norāda politiska partija, un monitoringa uzskaitīto (atbilstoši partijas 
izvietotajam reklāmas daudzumam un mediju deklarētajiem izcenojumiem) pārsniedz 
100 000 latus. Pat ja attiecīgajam gadījumam ir „likumīgs” skaidrojums, tas ļauj novērtēt 
piemērojamo sankciju nesamērību (maksimums dažu tūkstošu latu apmērā) gadījumā, ja 
medijs tomēr izšķiras partijai pārdot reklāmas par cenām, kas ir zemākas nekā 
publiskotās. 
 
Niecīgi ir arī sodi gadījumā, ja „trešā persona” būtiski pārkāpj tai atļauto tēriņu limitu, kā 
arī joprojām nav ieviesta kriminālatbildība politisko partiju atbildīgajām amatpersonām 
par īpaši lielu (piemēram, vairāk nekā 20%) priekšvēlēšanu tēriņu „pārtēriņu”. 
 

(3) Nepieciešams noteikt tā sauktās slēptās reklāmas aizliegumu un atbilstošas 
sankcijas par tā pārkāpumiem 
 
Šis ieteikums atkārtojas jau vairākos monitoringa ziņojumos, diemžēl līdz šim tas nav 
ticis ieviests. Politisko partiju finansēšanas koncepcija paredz aizliegt slēptās reklāmas – 
partiju vai citu personu apmaksātu priekšvēlēšanu aģitāciju medijos, nenorādot, ka 
attiecīgais materiāls ir apmaksāts, -  taču šīs koncepcijas iedzīvināšanai nepieciešamie 
likumprojekti jau ilgāku laiku ir iestrēguši Ministru Kabinetā. 
 

(4) Jānosaka politiskās reklāmas televīzijā apjoma ierobežojumi 
 
Šis ir trešais monitoringa ziņojums, kurā Providus vērš uzmanību uz to, ka politiskās 
reklāmas īpatsvars partijas kopējos priekšvēlēšanu izdevumos ir milzīgs un rada 
spiedienu uz partijām meklēt finansējumu tās iegādei „par katru cenu” . Par spīti tam, ka 
daudzas partiju izdevumu tēriņu kategorijas tika atbrīvotas no tēriņu „griestiem”, 
2009.gadā šie griesti bija noteikti ļoti augsti, bet partiju ienākumi – salīdzinoši zemi. 
Tādēļ neattaisnojās cerības, ka partijas ievērojami lielāku daļu no saviem izdevumiem 
novirzīs nevis politiskajai reklāmai, bet gan tiešākiem un inovatīvākiem veidiem kā 
komunicēt ar vēlētājiem. Tā vietā partijas joprojām vidēji 73% (lielākās partijas pat 
vairāk) no saviem izdevumiem tērēja politiskajai reklāmai. 
 
Šo problēmu var risināt divos veidos: 

• nosakot ilgāku politiskās reklāmas aizliegumu (piemēram, nedēļu vai 10 
dienas pirms vēlēšanām), lai vēlēšanu kampaņas pēdējā nedēļā partijas 
meklētu lētākus un tiešākus veidus, kā uzrunāt vēlētājus. 
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• nosakot politiskās reklāmas televīzijā apjoma ierobežojumus. Šo 
risinājumu 2009.gada janvārī atbalstīja arī MK, atbalstot Partiju 
finansēšanas koncepcijas trešo variantu (kur noteikts, ka partijas drīkstēs 
iegādāties 2h reklāmas raidlaiku televīzijā). 

 
(5) Jāapsver, vai ir nepieciešams ļaut partijām pretendēt uz reklāmas apjoma atlaidēm 

 
Monitorings uzrādīja, ka vairāki mediji piešķir ļoti nozīmīgas (līdz pat 60% ) apjoma 
atlaides tad, ja partija pasūta daudz politiskās reklāmas. Tas rada vēl lielākas 
priekšrocības īpaši turīgām partijām – ar šādām atlaidēm tās var savu jau tā apjomīgo 
iegādāto reklāmas daudzumu dubultot. 
 

(6) Jānosaka pienākums savlaicīgi deklarēt politiskās reklāmas cenas arī tiem reklāmas 
pakalpojumu sniedzējiem, kas piedāvā reklamēties Internetā vai izvietot vides 
reklāmas.  
 
Vairākām no „lielajām” politiskajām partijām (piemēram, TP, JL) vides reklāmu 
īpatsvars kopējos izdevumos ir aptuveni 20%. Tas nozīmē, ka šīm partijām vides reklāma 
ir otra resursu ietilpīgākā reklamēšanās forma pēc reklāmām televīzijā. Monitorings 
uzrādīja vienu gadījumu, kad partija (LPP/LC) uzrādīja aizdomīgi mazas vides reklāmas 
izmaksas, ja vērtē to kopējo izvietoto daudzumu. Tas liecina, ka ir jāpalielina 
caurskatāmība pār vides reklāmas pakalpojumu sniedzēju izcenojumiem – jāliek 
savlaicīgi deklarēt cenas un jāaizliedz starpniecība, līdzīgi kā to dara reklāmas 
pakalpojumu sniedzēji masu informācijas medijos. 
 
Lai gan 2009.gada kampaņā Internetam vēl nebija būtiskas ietekmes uz partiju finansēm, 
sagaidāms, ka tuvākajā nākotnē tā tikai pieaugs, tādēļ arī uz politiskās reklāmas 
pakalpojumu sniedzējiem Internetā būtu izvirzāmas analoģiskas prasības 
 

(7) Jāpārskata priekšvēlēšanu tēriņu „griestos” ietilpstošās izdevumu kategorijas. 
 
Monitorings liecina, ka 2008.gada grozījumi Partiju finansēšanas likuma grozījumu nav 
spējuši precīzi noprognozēt un limitēt pašas dārgākās partiju izdevumu kategorijas. 
Piemēram, limitētajiem pasta izdevumiem bija ļoti maza nozīme partijas izdevumos, 
kamēr, piemēram, reklāmas materiālu izgatavošana veidoja salīdzinoši lielu izdevumu 
īpatsvaru. Sabiedrības neizpratni izpelnījās tas, ka liela mēroga aģitācijas pasākumi 
(piemēram, LPP/LC pasākums Arēnā „Rīga”) nav daļa no limitētajiem tēriņiem, raisot 
aizdomas par to, ka partiju finansēšanas regulējums tīšām ir atstāts nepilnīgs. 
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Šīs problēmas risināšanai ir divi ceļi: 
• Vai nu pārskatīt limitētās priekšvēlēšanu izdevumu kategorijas ar nolūku 

ierobežot tās, kas pēc 2009.gada datiem ir partijām izmaksājušas visvairāk, 
• Vai arī atgriezties pie vecās sistēmas, kad visi partiju priekšvēlēšanu izdevumi ir 

limitēti (iespējams, vairs nemēģinot nodalīt tos izdevumus, kas attiecas uz 
kampaņu, no izdevumiem, kas attiecas uz partijas ikdienas darbu). 

 
(8) Jāatvieglo kontroles iespējas pār pārkāpumiem vēl pirms vēlēšanu dienas  

 
Partiju pēcvēlēšanu deklarācijas un KNAB informācija sabiedrībai dienu pirms 
vēlēšanām liecina, ka KNAB rīcībā nebija informācija par vismaz 10% no partiju 
„limitētajiem” izdevumiem. Visticamāk, ka šī informācija biroja rīcībā nebija tādēļ, ka 
vairākām reklāmas izvietotāju kategorijām (vides reklāmu izvietotājiem, Interneta 
reklāmu izvietotājiem) nav pienākuma KNAB informēt par noslēgtajiem politiskās 
reklāmas līgumiem. Šādu pienākumu ir diezgan viegli likumā noteikt.  
 

(9) Jānosaka konkrēti tēriņu limiti pašvaldību vēlēšanās tad, ja vienā pašvaldībā vienā 
sarakstā startē vairākas partijas 
 
Šobrīd gadījumos, ja vairākas partijas kopā piedalās kādas pašvaldības vēlēšanās, tad tās 
pašas vienojas par to, kā tās sadalīs attiecīgajā pašvaldībā atļauto izdevumu summu. Tas 
būtiski apgrūtina gan KNAB, gan sabiedrības īstenoto kontroli pār to, vai kāda partija ir 
pārtērējusi likumā atļautos limitus (jo tie svārstās atkarībā no tā, kā partijas ir vienojusies 
ar saviem partneriem dažādās pašvaldībās). Būtu ieteicams uz nākamajām Saeimas 
vēlēšanām vai nu noteikt, ka partijas izdevumu sadalījumu deklarē, iesniedzot kopīgo 
sarakstu CVK vai arī ar likumu prezumēt, ka šādos gadījumos atļautie izdevumi starp 
partijām partijām sadalās proporcionāli.  
 

 
 

 


