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I  

Kopsavilkums 
 
1.1.Pētījuma mērķis un ietvars 
Analīzes mērķis ir atklāt, vai pastāv savstarpējā sakarība 
starp ziedojumiem politiskajām partijām un lēmumiem par kadru 
izmaiņām valsts un pašvaldībai piederošo uzņēmumu padomēs un 
valdēs. Pētījumā konstatētie rezultāti to apstiprina, tāpēc 
Delna vēlas pievērst sabiedrības uzmanību problēmai, kad no 
vienas puses partijas caur uzņēmumu valdēm un padomēm saņem 
netiešu valsts finansējumu un no otras puses politizē valsts 
īpašuma pārvaldi, attālinoties no to darbības pamata. 

 
Projekta „Administratīvo resursu izmantošanas novērošana 
pirms 9.Saeimas vēlēšanām” ietvaros Delna veic novērošanu gan 
pašvaldību, gan nacionālajā līmenī, gan arī analizējos 
politisko partiju ienākumus un iespējamu valsts vai 
pašvaldību resursu izmantošanu partiju uzturēšanai. Šajā 
starpziņojumā tiks sniegts pārskats par vienu no minētajiem 
līmeņiem – politisko partiju ienākumu analīzi laika posmā no 
2005.gada 1.janvāra līdz 2006.gada maija beigām, galveno 
uzmanību pievēršot partiju lielajiem ziedotājiem. Ar 
lielajiem ziedotājiem šī starpziņojuma ietvaros tiks saprasti 
tie ziedotāji, kuri gada laikā partijai ir ziedojuši vismaz 
Ls1000, kas ir pietiekami nozīmīga summa privātpersonai un 
var liecināt par privātpersonas nolūkiem partijas darbībā. 

  
Ar šo pētījumu Delna aicina sabiedrību aktīvi iesaistīties 
politikā, atbalstot partijas arī finansiāli. Ziedojums 
partijai ir ziedojums valsts demokrātiskās iekārtas 
stiprumam. Tomēr Delna aicina partijas novērst aizdomas par 
netieša valsts finansējuma saņemšanu un uzņēmumu padomju 
savtīgu politizēšanu. 

 

Lai atgādinātu par sabiedrības īpašuma pārvaldes principiem, 
struktūru un ierobežojumiem, ziņojums dos pārskatu par tiem. 
Šim projektam ir preventīvs mērķis. Novērojot valsts un 
pašvaldību amatpersonu darbību priekšvēlēšanu laikā un aktīvi 
sadarbojoties ar projektā iesaistītajām pusēm, Delna vēlas 
savlaicīgi pievērst uzmanību problemātiskajiem jautājumiem, 
kas var būt saistīti ar ļaunprātīgu valsts vai pašvaldību 
resursu izmantošanu priekšvēlēšanu mērķiem.  
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1.2.Pētījuma metode 
  

1.2.1. Finansiālais apjoms – virs Ls1000  

Pētījuma ietvaros tika analizēti tikai tie valsts un 
pašvaldību uzņēmumu padomju un valžu pārstāvju ziedojumi, 
kuru kopsumma gada laikā pārsniedza Ls1000. Tas liecina par 
ziedotāja ciešu saikni ar partiju, kas izpaužas arī 
finansiālā atbalstā. Pētījumā tika analizēti arī ziedojumi 
virs Ls1000, kuri nāca no valsts vai pašvaldības institūciju 
pārstāvjiem brīvostas valdēs, kuras šaurākā nozīmē nav 
uzskatāmas par valsts vai pašvaldības uzņēmumiem, tomēr to 
pārvaldes veidošanā ir raksturīgs politiskās pārstāvniecības 
princips, kā arī augsts atalgojuma līmenis valdes locekļiem, 
kas pamato interesi saistībā ar aplūkojamo problēmu. Pētījumā 
tika izmantoti ziedotāju saraksta dati, kas pieejami KNAB 
mājas lapā laika posmā no 2005.gada 1.janvāra līdz 2006.gada 
29.maijam. 

 

1.2.2.Informācijas avoti 

Analīze par partiju ziedotājiem tika veikta, izmantojot 
informāciju, kas publicēta Valsts ieņēmumu dienesta valsts 
amatpersonas deklarāciju elektroniskajā datu bāzē, Centrālās 
vēlēšanu komisijas kandidātu aprakstos, ziņu aģentūras LETA 
arhīvā, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja ziedotāju 
datu bāzē, kā arī oficiālajā laikrakstā „Latvijas vēstnesis” 
par izmaiņām uzņēmumu sastāvā.  

 
1.2.3.Izpētes laika posms 

Pētījumam izvēlēto partiju ziedojumu analīze tika veikta par 
laikposmu no 2005.gada janvāra līdz 2006.gada maijam. 
Aplūkojamā laikposmā apzināti tika iekļauts periods pirms 
2005.gada pašvaldību vēlēšanām, lai parādītu politisko 
ziedojumu dinamiku pirms 2005.gada marta pašvaldību 
vēlēšanām, tādējādi iezīmējot arī iespējamo situāciju pirms 
9.Saeimas vēlēšanām. Dati apkopoti atbilstoši situācijai, 
kāda bija 2006.gada 29.maijā. Vēlākie ziedojumi, kas tika 
pievienoti KNAB politisko partiju sarakstam minētajā laika 
periodā, netika ņemti vērā. 
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1.3.Galvenie secinājumi 
Analizējot partiju ziedojumus aplūkojamā periodā secināms, 
ka, pirmkārt, vērojama partiju atkarība no lielajiem 
ziedotājiem. Otrkārt, visai nozīmīgu partiju ienākumu daļu 
veido ziedojumi no tām amatpersonām, kas ieņem amatus valsts 
vai pašvaldību uzņēmumu padomēs. Treškārt, novērojams, ka 
atsevišķas reģionālās partijas ziņojumā aplūkojamajā laika 
periodā nav saņēmušas ziedojumus, vienlaicīgi kandidējot 
2005.pašvaldību vēlēšanās, kur tām nepieciešami līdzekļi.   
 
 
1.3.1. Lielo ziedotāju īpatsvars 
Pētījumā secināts, ka vairākuma politisko partiju budžeta 
lielāko daļu veido ziedojumi no lielajiem ziedotājiem. 
Lielākais šādu ziedojumu īpatsvars salīdzinājumā ar partiju 
kopējiem ienākumiem ir apvienībai “Tēvzemei un 
Brīvībai”/LNNK, veidojot 95% no kopējiem partijas ieņēmumiem. 
Tautas partijai lielie ziedojumi sastāda 92% no partijas 
kopējiem ieņēmumiem, Latvijas Zemnieku savienībai un Tautas 
saskaņas partijai - 85%, Latvijas Pirmajai partijai - 84%, 
partijai Jaunais laiks – 82%, bet Zaļo un zemnieku savienībai 
un Latvijas Zaļajai partijai – 80%. Vismazākais šādu 
ziedojumu īpatsvars partijas kopējo ienākumu struktūrā ir 
kreiso apvienībai Par cilvēka tiesībām vienotā Latvijā, kurai 
šis rādītājs ir 50%.  
 
Analizētie dati arī parāda, ka atsevišķās partijās vērojama 
atkarība no dažiem vai pat viena lielā ziedotāja, lai 
politiskā partija vispār varētu pastāvēt. Minētie dati 
liecina, ka partijas, kas ir pārstāvētas valsts institūcijās, 
galvenokārt pārtiek no lieliem ziedojumiem, kas rada pamatu 
aizdomām, ka palielinās šo partiju atkarība no dažiem 
lielākajiem ziedotājiem, tādējādi apdraudot sabiedrības 
interešu pārstāvniecību lēmumu pieņemšanā. 
 
 
1.3.2. Valsts/pašvaldību padomju locekļu ziedojumi 
Pētījuma rezultāti apliecina, ka valsts un pašvaldības 
uzņēmumu valžu un padomju pārstāvju ziedojumi veido būtisku 
ienākumu daļu vairākām politiskajām partijām, kas atradās vai 
atrodas pie varas valsts vai pašvaldības līmenī. Vislielākais 
šīs ziedotāju grupas veikto ziedojumu īpatsvars, kas svārstās 
robežās no 15% līdz 20%, ir Latvijas Pirmajai partijai, 
Tautas partijai, Latvijas Zaļai partijai, kā arī Latvijas 
Zemnieku savienībai. Partijai Jaunais laiks, kas līdz šā gada 
aprīlim darbojās valdībā, valsts un pašvaldību uzņēmumu valžu 
un padomju pārstāvju ziedojumi veido 6% no partijas kopējiem 
ienākumiem. Vēl mazākas ziedojumu īpatsvars no šīs ziedotāju 
grupas ir bijis “kreisajām”  partijām – Tautas saskaņas 
partijai, partijai Jaunais centrs un Latvijas 
Sociāldemokrātiskai strādnieku partijai.  
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Liels valsts un pašvaldību uzņēmumu padomju pārstāvju 
ziedojumu īpatsvars Latvijā liecina, ka padomju veidošana 
balstās galvenokārt uz pretendenta politisko piederību, nevis 
viņa profesionāliem kritērijiem. Vairumā gadījumu valsts un 
pašvaldību uzņēmumu padomēs nonāk partijām pietuvinātas 
personas, kas var arī  nepārzināt attiecīgu uzņēmējdarbības 
jomu. Jāuzsver, ka šāda valsts un pašvaldību uzņēmumu padomju 
politizācija ir pretrunā ar Komerclikumā un likumā “Par 
valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām” 
definētajiem principiem. Ņemot vērā likumā definētas plašas 
padomes pilnvaras ir jāuzsver, ka būtu svarīgi, lai padomes 
kompetencei piekrītošo jautājumu izlemšanā piedalītos 
profesionāļi, kas labi orientējas jomā, kurā darbojas 
attiecīgais valsts vai pašvaldību uzņēmums. Savukārt Latvijas 
politiskajai realitātei biežāk ir raksturīga situācija, kad 
pie varas esošas partijas caur padomju sastāvu politizē 
valsts īpašuma pārvaldi, tādējādi attālinoties no to darbības 
pamata. 
 
Tā kā pētījuma rezultāti apliecina, ka valsts un pašvaldību 
uzņēmumu padomju ziedojumi veido vairāku partiju būtisku 
ieņēmumu daļu, rodas pamats apgalvot, ka partijas caur 
uzņēmumu  padomēm saņem netiešu valsts finansējumu. Tas rada 
labvēlīgākus apstākļus atsevišķām politiskajām partijām, 
garantējot noteiktu partijas ienākumu daļu un graujot 
vienlīdzīgas partiju konkurences principu vēlēšanās, jo šādi 
resursi ir pieejami tām partijām, kas pārstāvētas koalīcijā 
nacionālajā vai pašvaldības līmenī.  
 
Ziedojumi nodrošina politisko partiju attīstību un darbību, 
tādējādi aktivizējot partijas atbalstītājus un aktivizējot 
sabiedrību iesaistīties politikā. Atsevišķas novērotās 
tendences liecina, ka atsevišķiem lielajiem ziedotājiem ir 
būtiska ietekme partijās, tādējādi mazinot citu ziedotāju 
lomu. Delna vēlas pievērst sabiedrības un politisko partiju 
uzmanību problēmai, kas ir saistīta ar lieliem ziedojumiem 
partijām, kas nāk no valsts un pašvaldību uzņēmumu 
pārstāvjiem, kas ir ne vien problemātiska no ētiskā viedokļa, 
bet var ietekmēt arī politisko partiju konkurētspēju vēlēšanu 
kampaņās. Tāpēc Delna uzskata, ka esošas situācijas 
atrisināšanai partijām būtu jāpievērš uzmanība ziedošanas 
politikai, iekšēji veidojot ziedošanas standartus, nosakot 
ierobežojumus tādiem partiju ziedojumiem, kas varētu 
apdraudēt partiju reputāciju, sabiedrībā radot aizdomas par 
šaurām darījumu attiecībām, nevis noteiktu sociālo grupu 
pārstāvēšanu politikā.
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II 
Partiju ienākumu vispārīgs 

raksturojums 
 

2.1.Saeimā pārstāvētās politiskās partijas 
Pusotra gada laikā no Saeimā pārstāvētajām partijām visvairāk 
ziedojumus saņēmusi partija Jaunais laiks, kurai no 2005.gada 
1.janvāra līdz 2006.gada maijam saziedoti Ls453 555,77. Otra 
turīgākā partija ir Tautas partija, kuras kasē šai laika 
periodā ziedoti Ls278 051,59. 1. attēlā ietverti ziedojumi, 
kad personas gada laikā ziedojušas vairāk par Ls1000. Dati 
liecina, ka tā sauktie “lielie ziedotāji” veido lielāko 
partijas ienākumu daļu. Līderi šajos rādītājos ir apvienība 
TB/LNNK, kurai 95% partiju budžetu veido lielo ziedotāju 
veiktie ziedojumi un Tautas partija, kurā lielo ziedotāju 
īpatsvars ir 92% no kopējiem ienākumiem. Latvijas zemnieku 
savienībai tie ir 85% ziedojumu, bet LPP 84% no partijai 
saziedotajiem līdzekļiem. Nedaudz mazāks lielo ziedojumu 
īpatsvars ir partijai Jaunais laiks un Latvijas Zaļajai 
partijai (abām 80% no partijas kopējiem ienākumiem). 
Savukārt, opozīcijas partijām tas ir ievērojami mazāks, 
svārstoties 50% - 68% robežās. 

 
1. attēls  

Saeimā pārstāvēto politisko partiju ienākumi 
no 01.01.05 līdz 29.05.06.
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Dati liecina, ka partiju darbība ir balstīta uz tiem 
ziedojumiem, kas partijas kasē ienāk no lielajiem 
ziedotājiem. Tas pastiprina politiskās korupcijas risku, jo 
palielinās partiju atkarība no dažiem lielākajiem 
ziedotājiem, tādējādi apdraudot sabiedrības interešu 
pārstāvniecību lēmumu pieņemšanā. Daudzveidīgāki partiju 
ienākumu avoti mazina politiskās korupcijas risku, jo neviens 
no ziedotājiem partijas ietvaros neiegūst dominējošo pozīciju 
partijā un tās pārstāvētajās valsts un pašvaldību 
institūcijās. 

 

2.attēls 

Lielo ziedotāju īpatsvars (%) no kopējiem partijas ienākumiem

92
82

95
80 84

50

80 85 85

0
0

20
40
60
80

100

Ta
ut

as
pa

rti
ja

Ja
un

ai
s 

la
ik

s

TB
/L

N
N

K

ZZ
S

LP
P

PC
TV

L

La
tv

ija
s 

Za
ļā

pa
rti

ja

La
tv

ija
s

ze
m

ni
ek

u
sa

vi
en

īb
a

Ta
ut

as
sa

sk
aņ

as
pa

rti
ja

La
tv

ija
s

S
oc

iā
lis

tis
kā

pa
rti

ja

Lielo ziedotāju īpatsvars (%) no kopējiem partijas ienākumiem
 

 

Ziedotājus, kuri partijām gadā ziedojuši vairāk kā Ls1000 
gadā var izdalīt trīs lielākās ziedotāju grupas: privāti 
uzņēmēji, partiju aktīvisti un vēlētas amatpersonas un valsts 
un pašvaldību uzņēmumu valžu vai padomju pārstāvji. Lielo 
ziedotāju vairākumu veido privāti uzņēmēji, kuri vairākos 
gadījumos pārstāv vienu un to pašu uzņēmumu, tādējādi radot 
pamatu aizdomām, ka tādā veidā tiek apiets likumā noteiktais 
aizliegums juridiskām personām veikt ziedojumus. Salīdzinoši 
daudz mazāka ir tā ienākumu daļa, kas partiju kasēs ieplūst 
no pašiem partiju biedriem, proti, tiem, kas ieņem vēlētus 
amatus partijā vai arī valsts vai pašvaldību institūcijās. 
Savukārt valsts un pašvaldību valžu pārstāvju ziedojumi 
atsevišķos gadījumos kļuvuši par pastāvīgu un nozīmīgu 
partiju finanšu avotu, tādēļ šiem ziedojumiem plašāka 
uzmanība tiks pievērsta nākamajā nodaļā. 

 
Kopumā jāsecina, ka pozīcijas partijām ir mazāks lielo 
ziedojumu īpatsvars ienākumos. Savukārt opozīcijas partijām 
(3.attēlā) piemēram, apvienībai PCTVL būtisku ienākumu daļu 
veido ziedojumi no tā sauktajiem partijas aktīvajiem 
pārstāvjiem. Ar apzīmējumu „partiju aktīvisti” šī pētījuma 
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ietvaros tika saprasti Saeimas un vietējo pašvaldību 
deputāti, Eiropas Parlamenta deputāti un viņu palīgi, 
pašvaldību domju un padomju komisiju locekļi, kā arī partijas 
vadības (esošie un bijušie partijas līderi, ģenerālsekretāri, 
valdes locekļi un reģionālo nodaļu vadītāji) pārstāvji. 
 
Cita apvienība, kas šobrīd ir pārstāvēta Saeimā kā frakcija, 
taču netika ievietota tabulā, jo parlamentā frakcijas 
deputāti iepriekš darbojās kā Tautas saskaņas partijas 
deputāti ir savienība Saskaņas centrs. Dati par partijas 
ienākumiem liecina, ka  87.26% no Saskaņas centra ziedojumiem 
ir šai laika periodā ir ziedojis apvienības valdes 
priekšsēdētājs Aivars Bergers Ls9250 (no Ls10 600), kurš ir 
vienīgais ziedotājs ar summu, kas lielāka par Ls1000 gada 
laikā. Tas izskaidrojams ar šīs apvienības nodibināšanu pēc 
pašvaldību vēlēšanām 2005. gada 9. jūlijā, izvairoties no  
vislielākā tēriņu perioda. Savukārt PCTVL aktīvākā ziedotāja 
ir Eiropas Parlamenta deputāte Tatjana Ždanoka, kura partijai 
saziedojusi Ls6550.  Dati liecina, ka atsevišķas partijas ir 
pilnībā atkarīgas no viena ziedotāja, kas līdz ar to var 
būtiski ietekmēt partijas darbību un radīt pamatu aizdomām, 
ka partija nodrošina šī ziedotāja intereses. 

 
3.attēls 

Saeimā pārstāvēto partiju aktīvistu (vēlētos amatos 
partijas struktūrā vai valsts/pašvaldību institūcijās) 

ziedojumu īpatsvars  (%)
(iek ļauti ziedojumi, kuru summa gadā pārsniedz 1000Ls)
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Gandrīz trešdaļa no lielajiem ziedojumiem, ko saņem Tautas 
partija, ir nākusi no partijas aktīvajiem pārstāvjiem, starp 
kuriem lielākie ir partijas dibinātājs Andris Šķēle, kurš gan 
2005.gadā, gan 2006.gadā ziedojis Ls9000, kā arī Jūrmalas 
domes deputāts Agris Kalnciems un Salaspils domes deputāts 
Vilnis Grīviņš. Vilnis Grīviņš pirms amata ieņemšanas bija 
SIA Lion direktors, šo amatu pašlaik ieņem viņa sieva Elita 
Grīviņa, kura arī ir viena no lielākajām ziedotājām. 
V.Grīviņš bija aktīvs partijas atbalstītājs arī pirms tam. 
Kopumā partijai kopš 2002.gada V.Grīviņš ziedojis Ls21 500, 
bet viņa sieva Ls12500.  

 

2.2.Lielākajās pašvaldībās pārstāvētās politiskās 
partijas 
Atsevišķi tika apskatītas arī Valmieras, Liepājas, Daugavpils 
un Ventspils politiskās partijas, kā arī tās partijas, kas 
darbojas Rīgas domē un arī citās pašvaldībās, taču nav 
pārstāvētas Saeimā, kā Jaunais centrs, savienība Latvijas 
ceļš, „Dzimtene”. 4.attēlā apkopoti šo partiju ienākumi, kā 
arī norādīts lielo ziedotāju īpatsvars attiecībā pret 
kopējiem ienākumiem. Lielākie ienākumi Jaunajam centram, kas 
nav pārstāvēta Saeimā, taču pretendē uz nacionāla mēroga 
partiju, kura pārstāvēta arī citās pašvaldībās. Tāpēc 
izskaidrojami ir arī partijas lielie ienākumi salīdzinājumā 
ar reģionālajām partijām. Līdzīgi ir arī ar savienību 
Latvijas ceļš, kura nav pārstāvēta Saeimā, bet ir pārstāvēta  
pašvaldībās. Šajā laika periodā LC ieņēmumi sasniedza 
Ls89016, no kuriem aptuveni 85% veido lielie ziedojumi. 

 

Savukārt no reģionālajām partijām turīgākās ir partija 
Liepājas attīstībai (95% lielo ziedojumu īpatsvars) un 
Daugavpilī pārstāvētā Latgales Gaisma (85%). Starp 4. attēlā 
ietvertajām partijām nav pieminētas divas reģionālās partijas 
– Daugavpils pilsētas partija un Latvijai un Ventspilij, jo 
KNAB publicētajā partiju ziedotāju sarakstā šīm partijām nav 
norādīts neviens ziedojums apskatāmajā laika periodā. 
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4.attēls 

Lielākajās pašvaldībās pārstāvēto politisko partiju 
ienākumi 01.01.05. -29.05.06.
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Partijai saziedotie līdzekļi no
01.01.05.- 29.05.06.

Lielo ziedotāju (>1000Ls
gadā) saziedotie līdzekļi
01.01.05.-29.05.06.

 
 

Latvijai un Ventspilij pēdējais reģistrētais ziedojums ir 
2004.gada 15.jūnijs. Ikgadējā finansiālās darbības 
deklarācija par 2005.gadu pie partijas ienākumiem norādīti 
Ls8.68, kuru avots ir bankas procenti par naudas atlikumu 
kontos. Savukārt izdevumu sadaļu veido Ls2961,99, no kuriem 
lielāko daļu veido izdevumi reklāmai Ls960 un iespieddarbu 
izdošana. Jānorāda, ka partija 2005.gadā par telpu īri 
samaksājusi Ls35,40 un sakaru un interneta pakalpojumiem 
Ls32. Savukārt biedru nauda veidojusi Ls80,90.  

 

Savukārt Daugavpils pilsētas partija ienākumu galveno sadaļu 
veido ienākumi no biedru naudas. Ikgadējā finansiālās 
darbības deklarācijā uzrādīts, ka tās ienākumi no biedru 
naudas bijuši Ls713 no kopējiem 2005.gada ieņēmumiem 
Ls787,27.  
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2.3. Lielo ziedotāju īpatsvars no partiju kopējiem 
ienākumiem 
 

Iepriekš jau tika norādīts, ka politisko partiju darbība 
lielā mērā balstās uz lielajiem ziedojumiem, par ko liecina 
šo ziedojumu īpatsvars no politisko partiju ienākumiem. Starp 
līderiem ar 95% izvirzījās TB/LNNK. Lai varētu spriest par 
to, cik liela ir atsevišķu ziedotāju ietekme partiju 
finansiālā uzturēšanā, 5. attēlā lielo ziedojumu apjoma 
īpatsvars tika salīdzināts ar ziedotāju skaitu.   

 

5.attēls Lielo ziedotāju skaits un saziedoto līdzekļu apjoms 

  

Lielo 
ziedotāju 
saziedoto 
līdzekļu 
kopējais 
apjoms

Lielo 
ziedojumu 
īpatsvars no 
partijas 
kopējiem 
ienākumiem 
šajā laikā 
(%) 

Lielo 
ziedotāju 

skaits

TP 256 358,50 92% 50

ZZS 33 830 80% 17

LZS 249 500,90 85% 70

LZP 93 944,40 80% 32

TSP 121 304,55 85% 32

Dzimtene 18 000 78% 18

LPP 248 049,60 84% 55

JL 377 521,45 82% 103

TB/LNNK 87 026,50 95% 25

Latgales Gaisma 12 200 85% 3

Liepājas partija 6000 48% 3

Liepājas attīstībai 7500 97% 3

Jaunais centrs 101 155,67  79% 33

PCTVL 34 831,04  50% 18

Konservatīvā partija 3970 87% 1

Latvijas ceļš 75 656,20 85% 21

LSDSP 139 115,62 69% 50

Saskaņas centrs 7200 68% 1

Latvijas jaunatnes partija 1000 33% 1
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Var apgalvot, ka TB/LNNK atkarība no lielajiem ziedotājiem ir 
lielāka, jo 95% no visiem partijas ienākumiem šai laikā ir 
ziedojušas 25 privātpersonas. Savukārt Tautas partijai, kuras 
kasē lielie ziedojumi veido 92% no ienākumiem, šos ziedojumus 
ir veikušas divreiz vairāk personas – 50 ziedotāji. Tāpat 
izteikta atkarība vērojama ZZS gadījumā, kad 80% no 
savienības ienākumiem nodrošina 17 personas. Atšķirībā no 
iepriekš minētajām partijām Jaunajam laikam vērojama mazāka 
atkarība no lielajiem ziedotājiem, jo 82% no partijas 
ienākumiem nodrošina 103 personas. 

 

Izteikta partijas atkarība no dažiem ziedotājiem ir partijai 
Latgales Gaisma, kuru uztur 3 personas, līdzīgi arī partijai 
Liepājas attīstība. To pašu var apgalvot arī par Konservatīvo 
partiju, kuru uztur gandrīz pilnībā tikai 1 persona Šāda 
atkarība var radīt augstu politiskās korupcijas risku, jo 
partijas darbību nosaka dažas personas. Savukārt LSDSP un 
PCTVL vērojams, ka pastāv visai liela dažādība ziedotāju 
vidū. 

 
Rezumējot, partiju ienākumu struktūras analīze liecina, ka 
pirmkārt,  politiskās partijas ir pakļautas visai ciešai 
atkarībai no partiju lielajiem donoriem, jo tie ziedojumi, 
kas pārsniedz Ls1000, veido lielāko partiju budžeta ieņēmumu 
daļu. Otrkārt, atsevišķās partijās vērojama atkarība no 
dažiem lielajiem ziedotājiem, bet, piemēram, savienībā 
Saskaņas centrs šāds ir tikai viens ziedotājs. Treškārt, 
divām reģionālajām partijām izvēlētajā laika periodā partiju 
kasēs nav ziedoti līdzekļi, tādēļ var pieņemt, ka partija 
balstās uz brīvprātīgo darbu, vai arī tās darbība tiek 
finansēta no līdzekļiem, kas partijai bija uzkrāti 
iepriekšējos gados, nevar izslēgt arī iespēju, ka partijas 
uzturēšanai tiek izmantoti citi līdzekļi, kas netiek 
deklarēti. 
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III 
Partiju ziedojumi no valsts/pašvaldību 
uzņēmumu valžu un padomju pārstāvjiem 

 
Šajā pētījuma daļā tiks aplūkots jautājums par valstij un 
pašvaldībai piederošo uzņēmumu vadības institūciju pārstāvju 
ziedojumiem politiskajām partijām. Šīs analīzes mērķis ir 
noteikt, cik liels īpatsvars ir valsts un pašvaldības 
uzņēmumu valžu un padomju pārstāvju ziedojumiem Latvijas 
politisko partiju ienākumu struktūrā. 

 
Vispirms šīs daļas sākumā tiks sniegts vispārējs ieskats 
valsts un pašvaldības uzņēmumu pārvaldes struktūrā, lai dotu 
ieskatu valžu un padomju kompetencē un funkcijās, kā arī 
savstarpējo attiecību raksturojumā. Tālāk pētījumā tiks 
sniegti partiju ziedotāju analīzes dati par valsts un 
pašvaldību uzņēmumu vadības pārstāvju ziedojumu īpatsvaru 
pētījumā izvēlēto partiju ienākumu struktūrā. Lai labāk 
ilustrētu novērojamas tendences saistībā ar aplūkojamo 
problēmu šajā pētījumā daļā arī tiks sniegts pārskats par 
partiju lielākajiem ziedotājiem no izvēlētas ziedotāju 
grupas. Savukārt nobeigumā pēc esošas situācijas analīzes 
tiks sniegts novērtējums par Latvijā pastāvošos valsts un 
pašvaldības uzņēmumu valžu un padomju locekļu izvēles kārtību 
un principiem. 

 
 
3.1.Vispārējs pārskats par valsts un pašvaldību 
uzņēmumu pārvaldes struktūru 
Saskaņā ar Komerclikumu, tāpat kā privātuzņēmumu, valsts un 
pašvaldības uzņēmumu pārvaldes institūcijas ir akcionāru 
sapulce, valde un padome (skatīt shēmu 1 „Shēma 1. Valsts un 
pašvaldības uzņēmumu pārvaldes struktūra)1. 

 
Uzņēmuma augstākā lēmējinstitūcija ir akcionāru sapulce, kas 
pārstāv uzņēmuma akciju turētāju – attiecīgo ministriju vai 
pašvaldību. Akcionāru sapulci pārstāv ministriju augstākās 
vadības (ministrs, ministriju valsts sekretāri vai valsts 
sekretāra vietnieki) vai pašvaldību vadītāji (pašvaldības 
domes priekšsēdētājs vai pašvaldības institūcijas vadītājs). 
Akcionāru sapulces funkcijas pilda akciju turētājs. Tikai 

                                                 
1  Pētījuma ietvaros ar apzīmējumu valsts un pašvaldību uzņēmums (vai 
kapitālsabiedrība) tika saprasti tie uzņēmumi, kuros visas kapitāla daļas 
vai balsstiesīgās akcijas pieder valstij vai pašvaldībai. Tomēr pētījumā 
arī tika analizēti to valsts pārstāvju ziedojumi, kuri ir iecelti 
uzņēmumu padomēs, kuros valstij nepieder vairums akciju, piemēram, AS 
Ventspils nafta.  
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akcionāru sapulce ir tiesīga lemt par valsts un pašvaldību 
uzņēmuma padomes locekļu ievēlēšanu un atsaukšanu, kā arī par 
uzņēmuma padomes locekļu atlīdzības apmēru. Parasti valsts un 
pašvaldības uzņēmuma padomes locekļus akcionāru sapulcē 
ievēlē un atsauc pēc saskaņošanas ar akciju turētāju – tātad 
attiecīgas ministrijas vai pašvaldības augstākās politiskās 
vadības pārstāvjiem. 

 

Shēma 1. Valsts un pašvaldības uzņēmumu pārvaldes struktūra 

 

 
 
 

Uzņēmuma padome ir valsts vai pašvaldības uzņēmuma 
pārraudzības institūcija, kas pārstāv akcionāru intereses 
sapulču starplaikā, kā arī likumos un uzņēmuma statūtos 
noteiktajos ietvaros uzrauga valdes darbību. Uzņēmuma 
statūtos var noteikt, ka svarīgo jautājumu izlemšanā 
(piemēram, uzņēmuma atsavināšana, jaunu darbības veidu 
uzsākšana vai nekustamā īpašuma iegūšana u.c.) valdei ir 
nepieciešama padomes piekrišana. 

Akcionāru sapulce 
Pārstāv uzņēmuma akciju turētāju 

– ministriju vai pašvaldību 

ievēl 

Padome 
Akcionāru interešu pārstāvības institūcija 

 
Padomes 

priekšsēdētājs
 
Padomes locekļi

Ievēl un uzrauga 

Valde 
Uzņēmuma augstākā izpildinstitūcija 

Valdes 
priekšsēdētājs 

Valdes locekļi 
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Padomes locekļi no sava vidus ievēlē padomes priekšsēdētāju 
un vismaz vienu viņa vietnieku. Komerclikumā ir atrunāts, ka 
atlīdzību padomes locekļiem nosaka akcionāru sapulce, taču 
valdības noteikumi paredz, ka valsts vai pašvaldības uzņēmuma 
padomes priekšsēdētāja alga nevar pārsniegt 20% no valdes 
priekšsēdētāja mēneša atlīdzības (savukārt padomes 
priekšsēdētāja vietnieka un padomes locekļa mēneša alga 
nedrīkst pārsniegt 15% no uzņēmuma valdes priekšsēdētāja 
mēneša atlīdzības). 

 
Savukārt valde ir uzņēmuma izpildinstitūcija, kas vada un 
pārstāv uzņēmumu. Uzņēmuma valdes locekļus ievēlē uzņēmuma 
padome uz trim gadiem, ja uzņēmuma statūtos nav noteikts 
īsāks termiņš. Valdes locekļi no savas vidus ievēlē valdes 
priekšsēdētāju, kas organizē valdes darbu (uzņēmuma statūtos 
var paredzēt, ka valdes priekšsēdētāju ieceļ padome). 
Atlīdzības apmēru valdes locekļiem nosaka padome. 

 
Komerclikums nosaka, ka valdes locekli var atsaukt ar 
akcionāru sapulces lēmumu, savukārt uzņēmuma padome var 
atstādināt valdes locekli no amata līdz akcionāru sapulcei, 
bet ne ilgāk kā uz diviem mēnešiem. 

 

Shēma 2. Valsts vai pašvaldību uzņēmumu valžu, padomes 
locekļu pieļaujamais skaits un atlīdzības apmērs atbilstoši 
valsts vai pašvaldību uzņēmuma iedalījumam 

Avots: Ministru kabineta noteikumi Nr.704 „Noteikumi par valsts vai 
pašvaldību kapitālsabiedrību padomes un valdes locekļu skaitu, padomes un 
valdes locekļa atlīdzību, valsts vai pašvaldību kapitāla daļu turētāja 
pārstāvja un atbildīgā darbinieka atlīdzību” (pieņemti 2003.gada 
16.decembrī) 

 

Valdības noteikumos ir atrunāts, ka valsts un pašvaldību 
uzņēmumu padomes un valdes locekļu skaita, kā padomes un 
valdes locekļa mēneša atlīdzības noteikšanai tiek izmantots 
uzņēmumu dalījums četrās grupās – mazie, vidējie, lielie un 
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īpaši lielie. Izmantojot dažādus kritērijus, kuri ir 
uzskaitīti shēmā 2, uzņēmums tiek pieskaitīts pie kādas 
uzņēmumu grupas, kurai ir noteikts pieļaujamais valdes un 
locekļu skaits, kā arī viņu maksimālais atalgojums (skatīt 
shēmu 2). 

 

3.2.Ziedojumi pēc amata iegūšanas kādā no 
valsts/pašvaldību uzņēmumu valdēm vai padomēm 
 
Valsts un pašvaldību uzņēmumu valžu un padomju ziedojumi 
vairāk vai mazāk ir visu valdības vai Rīgas pašvaldības 
koalīcijā pabijušo Latvijas politisko partiju ieņēmumu daļa 
(laika posms: 2005.01 – 2006.05). Turpmāk tiks sniegts īss 
ieskats par politiskajām partijām. 

 

3.2.1.Latvijas Pirmā partija 
Vislielākais valsts un pašvaldības uzņēmumu valžu un padomju 
(kā arī Brīvostas valžu) pārstāvju īpatsvars ir Latvijas 
Pirmajai partijai (LPP), kas ir pārstāvēta gan valdības 
koalīcijā, gan Rīgas domes koalīcijā. Saskaņā ar veiktajiem 
aprēķiniem šīs ziedotāju grupas ziedojumu īpatsvars partijas 
kopējos ienākumos sastāda 20% jeb 53 000 latus. 
Salīdzinājumam, visai līdzīga daļa 29% no lielajiem 
ziedojumiem nāk no partiju aktīvistiem, kur lielāko artavu 
(nedaudz vairāk kā pusi no šī tipa ienākumiem) ieguldījuši 
Saeimas deputāti A.Šlesers un I.Šlesere un Jūrmalas domes 
iepriekšējā sasaukuma deputāts. A.Bašarins.  

 
Kā vislielākos LPP 
ziedotājus šajā grupā 
varētu minēt iepriekšējā 
un šī sasaukuma Rīgas 
domnieku Andri Ameriku, 
kurš no 2001.gada 
(sākotnēji no politiskās 
apvienības „Centrs”, vēlāk 
kā LPP pārstāvis) ir Rīgas 
pašvaldības pārstāvis 
Rīgas Brīvostas valdē. 
Divu gadu laikā A.Ameriks 
LPP ziedojis maksimāli 
atļauto summu – Ls 20 000, 
ko ļauj ievērojamā 
atlīdzība par darbu Rīgas 
Brīvostas valdē. 

Iespaidīgu summu – Ls 8000 – šogad LPP ziedoja tās biedrs 
Romāns Mežeckis, kurš ir AS “Ventspils nafta” un VAS “Valsts 
nekustamie īpašumi” padomes priekšsēdētāja vietnieks VAS 
“Latvijas gaisa satiksme” padomes loceklis. Tāpat maksimāli 

LPP: lie lo z iedotāju (>1000Ls gadā) struktūra

29%

20%

51%

Partiju aktīvisti vēlētos amatos partijas struktūrā vai
valsts/pašvaldību vēlētos amatos
Ziedojumi un no valsts un pašvaldību uzņēmumu
valžu/padomju locekļiem
Citi
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pieļaujamo summu – Ls 10 000 -  LPP šī pusotra gada laikā 
ziedoja ar partiju cieši saistītais uzņēmējs Dainis Liepiņš, 
kurš kā Satiksmes ministrijas pārstāvis darbojas Rīgas 
Brīvostas valdē, kā arī vairākos valsts uzņēmumu padomēs – 
VAS “Starptautiskā lidosta Rīga”, VAS “Latvijas valsts ceļi” 
un AS Rīgas Siltums” (līdz pērna gaida beigām). Aptuveni 
trešdaļa – 62% - uzņēmumu valžu un padomju locekļu ziedojumu 
LPP aplūkojamā periodā tika veikti 2005.gada pirmajos 
mēnešos, ko var izskaidrot ar pašvaldību vēlēšanām pērna gada 
martā, kas saistītas ar partijas priekšvēlēšanu kampaņas 
lielajiem izdevumiem. Šī tendence vērojama arī citās 
partijās, kad partiju atbalstītāji aktīvāk ziedo tieši 
priekšvēlēšanu periodā. 
 

 
3.2.2. Latvijas Zaļā partija 
Otrs augstākais valsts un pašvaldību uzņēmuma padomju locekļu 
ziedojumu īpatsvars – 17% - ir citai valdības koalīcijas 
partijai – Latvijas Zaļai partijai (LZP). Kopumā pusotra gada 

laikā politiskā 
organizācija no šīs 
ziedojumu grupas saņēma Ls 
20 307. Visvairāk – Ls 10 
930 – kopš 2005.gada ir 
saziedojis LZP biedrs un 
Vides ministrijas 
pārstāvis Rīgas Brīvostas 
valdē Viesturs Silenieks, 
kas jau vairākus gadus pēc 
kārtas ieņem šo amatu. 
Savukārt partijas 
pārstāvis VAS 
“Elektronisko sakaru 
inspekcija” Arnis Luhse 
pērn ziedoja LZP kopumā Ls 

5227. 

Aptuveni puse no uzņēmumu valžu un padomju pārstāvju 
ziedojumu LZP ir veikta pērna gada pirmajos trijos mēnešos, 
kas partijai bija īpaši aktuāls jautājums par līdzekļu 
piesaisti pašvaldību vēlēšanu kampaņas sarīkošanai. 

 

 
3.2.3. Latvijas Zemnieku savienība 
Arī Latvijas Zemnieku savienības (LZS) budžetā ievērojama 
ziedojumu daļa – 16 % jeb Ls 46 150 – nāk no pārstāvjiem 
valsts uzņēmumu valdēs un padomēs. No 2005.gada sākuma LZS 
saņēma ievērojamu ziedojumu apmēru no VAS “Latvijas valsts 
meži” valdes locekļiem – Ls 15 685 no Kārļa Boldiševica (kurš 
arī darbojas AS “Ventspils nafta” padomē un VAS “Latvijas 
attīstības fonds”) un Ls 5580 Modra Grantiņa („Latvijas 

LZP: lie lo z iedojumu īpatsvars no kopējiem 
ienākumiem

9%

17%

74%

Partiju aktīvisti vēlētos amatos partijas struktūrā
vai valsts/pašvaldību institūcijās(%)
Valdes/padomes pārstāvju ziedojumi (%)

Citi
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valsts meži” valdes loceklis). 

 
Likumā maksimāli 
atļauto summu – Ls 
10 000 – pērn LZS 
ir ziedojis 
uzņēmējs Ivars 
Bārdiņš, kas no 
2003.gada strādā 
VAS “Centrālā 
reģiona ceļi” 
padomē. Saskaņā ar 

I.Bārdiņa 
amatpersonas 

deklarācijām, 
2005.gadā par darbu 
VAS “Centrālā 

reģiona celi” padomē viņš nopelnīja Ls 3292,85, 2004.gadā – 
Ls 3060, bet 2003.gadā – Ls 765,10; līdz ar to, kopumā 
uzņēmuma padomē trijos gados nopelnītā summa pārsniedz Ls 
7000. Mazāk nekā ceturtdaļa jeb Ls10 700 no ziedojumiem, ko 
LZS saņēma no valžu un padomju pārstāvjiem, tika pārskaitīti 
partijas kontā no 2005.gada janvāra līdz 2005.gada marta 
vidum, kad aktīvi ritēja pašvaldību vēlēšanu kampaņa. 

 

 
3.2.4. Jaunais laiks 

Salīdzinoši mazāks valsts 
un pašvaldību uzņēmumu 
padomju un valžu pārstāvju 
ziedojumu īpatsvars ir 
partijai „Jaunais laiks” 
(JL), kas līdz šā gada 
aprīlim ir bijusi 
pārstāvēta valdībā un kopš 
2005.gada martā ir 
pārstāvēta Rīgas domes 
koalīcijā. Veiktie aprēķini 
liecina, ka šī ziedotāju 
grupa sastāda aptuveni 6 % 
no JL kopējo ziedojuma 
apjoma kopš 2005.gada 
sākuma. Kopumā JL virzītie 

pārstāvji valsts uzņēmumu vadošajos amatos partijai saziedoja 
Ls 26 681. Jāpiebilst, ka visi ziedojumi, kas nāk no šīs 
ziedotāju grupas, tika saņemti jau pēc 2005.gada martā 
notikušajām vēlēšanām, kad partija iekļuva Rīgas domes 
koalīcijā, kas pavēra iespējas virzīt savus pārstāvjus Rīgas 
pašvaldībai piederošo uzņēmumu vadošajos amatos. 

 

LZS: lielo ziedotāju (>1000Ls gadā) īpatsvars no 
partijas kopējiem ienākumiem

25%

16%
59%

Partiju aktīvisti vēlētos amatos partijas struktūrā vai valsts/pašvaldību
institūcijās(%)

Valdes/padomes pārstāvju ziedojumi (%)

Citi

JL: lie lo z iedotāju (>1000Ls gadā) īpatsvars no 
partijas kopējiem ienākumiem

8%

6%

86%

Partiju aktīvisti vēlētos amatos partijas struktūrā vai
valsts/pašvaldību vēlētos amatos

Ziedojumi un no valsts un pašvaldību uzņēmumu valžu/padomju
locekļiem

Citi



 

Vēlēšanas nav spēle! Balso gudri! 
Projekts „Administratīvo resursu izmantošanas novērošana pirms 

9.Saeimas vēlēšanām” 

220

Taču nepieciešams uzsvērt, ka lielākie JL ziedotāji 
aplūkojamā periodā bija nevis no Rīgas pašvaldības uzņēmumu 
padomēm, bet gan no valsts uzņēmumu padomēm un Brīvostas 
valdes, ko var izskaidrot ar lielāko atalgojuma apmēru 
pēdējos. Kādreizējs VAS „Latvenergo” padomes priekšsēdētājs 
Vilis Vītols, kā arī bijušais Ekonomikas ministrijas 
pārstāvis Rīgas Brīvostas valdē Nikolajs Sigurds Bulmanis 
ziedoja JL pa Ls 5000 katrs. Arī JL frakcijas Rīgas domnieks 
Mārtiņš Greste pēc viņa ievēlēšanas AS „Rīgas siltums” 
padomes priekšsēdētāja amatā partijai ir ziedojis Ls 5000. 

 
 
3.2.5. Tautas partija 

 

Tautas partijai (TP) 15% 
jeb Ls42 100 no visiem 
ziedojumiem kopš 2005.gada 
sākuma nāk no partijas 
pārstāvjiem, kas darbojas 
valsts un pašvaldību 
uzņēmumu padomēs vai 
valdēs. TP 
ģenerālsekretārs, kas kā 
Finanšu ministrijas 
pārstāvis darbojas AS 
“Ventspils nafta” padomē 
un Ventspils Brīvostas 
valdē no 2005.gada sākuma 
ziedoja savai partijai 
Ls14 000. Savukārt TP 

pārstāvis Māris Kaijaks, kas no 2004.gada darbojas VAS 
“Valsts nekustamie īpašumi” un VAS “Latvijas gaisa satiksme” 
padomē pusotra gada laikā ziedoja TP Ls10000. 

 
Ar Ls 8000 pērn TP ir atbalstījis VAS “Latvijas pasts” valdes 
loceklis Jānis Kalniņš. Saskaņā ar uzņēmuma valdes locekļa 
amatpersonas deklarāciju, darbs VAS “Latvijas pasts” bija 
vienīgais ienākuma avots. Līdz ar to, no VAS “Latvijas pasts” 
saņemtajiem Ls 39 361 aptuveni piektdaļu viņš ziedojis TP. 
Nepieciešams uzsvērt, ka atšķirībā no citām partijām TP 
pārstāvji valsts un pašvaldību uzņēmumu padomēs un valdēs nav 
veikuši lielus ziedojumus savai partijai pērna gada pirmajos 
trijos mēnešos. Līdz ar to, visi ziedojumi, kas nāk no šīs 
ziedotāju grupas, ir veikti jau pēc 2005.gada marta 
pašvaldību vēlēšanām. 

 
3.2.6. Latvijas Sociāldemokrātiskā strādnieku 
partija 
Salīdzinoši neliels īpatsvars pašvaldību uzņēmumu valžu un 
padomju pārstāvju ziedojumiem partijas ienākumu struktūrā ir 

TP: lie lo z iedotāju (>1000Ls gadā) īpatsvars no 
partijas kopējiem ienākumiem

29%

15%

56%

Partiju aktīvisti vēlētos amatos partijas struktūrā vai
valsts/pašvaldību vēlētos amatos
Ziedojumi un no valsts un pašvaldību uzņēmumu valžu/padomju
locekļiem
Citi
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Latvijas Sociāldemokrātiskai strādnieku partijai (LSDSP), 
kurai līdz pērna gada martam piederēja vara Latvijas 
galvaspilsētā. Jau valdīšanas sākumā 2001.gadā LSDSP bija 
iekļāvusi savus pārstāvjus Rīgas pašvaldībai piederošo 
uzņēmumu valdēs un padomēs. Kopumā šī ziedotāju grupa pusotra 
gada laikā saziedoja LSDSP Ls9706, kas sastāda 5 % no 
partijas kopējiem ienākumiem aplūkojamā periodā. Aptuveni 
divas trešdaļas no šīs summas tika saņemta 2005.gada pirmajos 
trijos mēnešos, kad LSDSP bija valdoša partija Rīgas 
pašvaldībā. Pēc varas nomaiņas Latvijas galvaspilsētā pērna 
gada martā galvenokārt visi LSDSP pārstāvji tika atcelti no 
saviem amatiem pašvaldības uzņēmumu padomēs. 

 

Lielākais LSDSP ziedotāji, kas joprojām darbojas pašvaldību 
uzņēmumu padomē, ir SIA „Jūrmalas gaisma” valdes 
priekšsēdētājs Andris Apsītis, kas pusotra gada laikā LSDSP 
saziedoja kopumā Ls 2980. Ar Ls 2000 partiju 2005.gada 
janvārī ir atbalstījis Rīgas domnieks Jānis Karpovičs, kas 
darbojās pašvaldības SIA „Rīgas ūdens” un AS „Rīgas siltums” 
padomēs. 

 
 
3.2.7. Tautas saskaņas partija 

Saeimā opozīcijā esošas 
kreisās Tautas saskaņas 
partijas (TSP) 
ziedotāju vidū ir 
atrodams tikai viens 
ziedotājs, kas darbojās 
valsts uzņēmuma padomē 
– Marija Ļeščinska, kas 
TSP ziedoja pirms 
pašvaldību vēlēšanām 
2005.gada janvārī Ls 
2000, kas ir 1,4% no 
partijas kopējie 
ienākumiem pēdēja 
pusotra gada laikā. VAS 
“Starptautiskā lidosta 

Rīga” padomē M.Ļeščinska darbojās līdz 2005.gada oktobrim. 
Jāatzīmē, ka šajā amatā viņa tika iecelta 2004.gada aprīlī 
Induļa Emša mazākumvaldības laikā. 

 
3.2.8. Jaunais centrs 
Līdz 2005.gada martam Rīgas domes koalīcijā bija pārstāvēta 
toreizējā Rīgas vicemēra Sergeja Dolgopolova vadītā partija 
“Jaunais centrs” (JC).  

 
Līdz koalīcijas nomaiņai Latvijas galvaspilsētā S.Dolgopolovs 

TSP: lielo ziedotāju (>1000Ls gadā) īpatsvars no partijas 
kopējiem ienākumiem

9%

1%

90%

Partiju aktīvisti vēlētos amatos partijas struktūrā vai valsts/pašvaldību
institūcijās(%)

Valdes/padomes pārstāvju ziedojumi (%)

Citi
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kā pašvaldības pārstāvis darbojies Rīgas brīvostas valdē un 
pašvaldības SIA “Rīgas satiksme” padomē. No Rīgas domē un 
šajos amatos nopelnītas naudas viņš ziedoja JC Ls1000, kas ir 

mazāk nekā 1% partijas 
kopējo ziedojumu 
īpatsvarā. 

Pēc pašvaldību 
vēlēšanām, kad Rīgā 
tika izveidota labējo 
partiju koalīcija, 
2005.gada martā 
S.Dolgopolovs un citi 
JC pārstāvji tika 
atcelti no amatiem 
pašvaldības uzņēmumu 
padomēs un Rīgas 
Brīvostas valdē. 

 
 

 
 
 
 
3.3. Ziedojums pirms amata iegūšanas kādā no 
valsts/pašvaldību uzņēmumu valdēm vai padomēm 
 
Nepieciešams uzsvērt, ka, pētot sakarību starp ziedojumiem 
politiskajām partijām un izmaiņām valsts un pašvaldību 
uzņēmumu padomēs un valdēs, var novērot arī citu tendenci – 
vispirms partijas atbalstītājs ziedo politiskajām spēkam 
ievērojamu naudas summu, savukārt vēlāk partija,  virza šo 
atbalstītāju darbam uzņēmumu padomēs vai valdēs. Protams, 
nevar izslēgt, ka partija nolemj virzīt konkrēto personu 
attiecīgajam amatam uzņēmuma padomē vai valdē viņas 
profesionalitātes un augsta kompetences līmeņa dēļ, taču 
iepriekš veiktais iespaidīgais ziedojums partijai, kurai ir 
izšķiroša ietekme par izmaiņām uzņēmumu padomēs un valdēs, 
rāda aizdomas par iespējamo politisko interešu konfliktu 
situāciju. 

 
Kopumā tika konstatēti 9 iespējamie gadījumi, kad kādas 
partijas atbalstītājs ziedoja partijai lielu summu, pēc kā 
viņš tika virzīts valsts vai pašvaldības uzņēmumu vadošajos 
amatos. Visvairāk šādu “šaubīgo darījumu” bija partijai 
„Jaunais laiks” (pieci gadījumi) un Latvijas Pirmajai 
partijai (trīs gadījumi), viens gadījums tika identificēts 
apvienībai „Tēvzemei un Brīvībai”/LNNK (konstatētie gadījumi 
ir aprakstīti Pielikumā 2) 

 
Aizdomas par partiju ziedotāju favorītismu rodas saistībā ar 

JC: lielo z iedotāju (>1000Ls gadā) īpatsvars no 
partijas kopējiem ienākumiem

15%

1%

84%

Partiju aktīvisti vēlētos amatos partijas struktūrā vai valsts/pašvaldību
vēlētos amatos

Ziedojumi un no valsts un pašvaldību uzņēmumu valžu/padomju
locekļiem

Citi
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2005.gada beigās lēmumu iecelt par Rīgas pašvaldības AAS 
„Rīgas slimokase” (patlaban AS „RSK apdrošināšanas AS”) LPP 
atbalstītāju Viltoldu Suksi, kurš pirms 2005.gada pašvaldību 
vēlēšanām LPP ziedojis Ls 10 000, kas kļuva par vienu no 
Rīgas domes koalīcijas partnerēm. V.Suksis, kurš kopš 
2002.gada kopumā saziedoja LPP Ls 19 000, līdz 2005.gada 
vidum strādāja par Valsts SIA „Kultūras un sporta centrs 
„Daugavas stadions”” valdes priekšsēdētāju. Šajā amatā viņš 
tika iecelts laikā, kad šī uzņēmuma kapitāldaļu turētāju – 
Izglītības un zinātnes ministriju – vadīja LPP pārstāvis 
Juris Radzevičs. 

 
Tāpat pēc LPP iesaistīšanās jaunās Rīgas domes koalīcijas 
izveidē pēc 2005.gada marta vēlēšanām pašvaldības uzņēmumu 
padomēs tikai virzīts Rīgas domnieks un plastiskais ķirurgs 
Jānis Zaržeckis, kurš pirms pašvaldību vēlēšanām atbalstīja 
partiju ar Ls 9000 lielu ziedojumu, bet kopš 2002.gada kopumā 
saziedoja LPP Ls15 420. J.Zarčeskis pēc varas maiņas Rīgas 
domē tika iecelts par SIA „Rīgas luksofors” padomes 
priekšsēdētāju, bet 2005.gada decembrī viņš nomainīja 
pašvaldības SIA „Rīgas satiksme” uzņēmuma padomē LPP pārstāvi 
Juri Lujānu, kurš atteicās no Rīgas domes deputāta mandāta. 

 
Savus finanšu atbalstītājus, kuri materiāli atbalstīja 
partiju, virzīja darbam valsts un pašvaldību uzņēmumu padomēs 
un valdēs arī partija „Jaunais laiks”. Tā, piemēram, 
2005.gada februārī JL pārstāvja Krišjāņa Kariņa vadītā 
Ekonomikas ministrija izvirzīja darbam Rīgas Brīvostas valdē 
Nikolaju Sigurdu Bulmani, kurš 2005.gada janvārī ziedoja 
partijai Ls 2500 (kopš 2002.gada ziedoja partijai kopumā Ls 
15 005). Savukārt Ivars Gaters, kurš pēc varas nomaiņas Rīgas 
domē tika iecelts triju pašvaldības uzņēmumu – SIA „Rīgas 
ūdens”, AS „Rīgas centrāltirgus” un SIA „Rīgas 
pilsētbūvnieks” – padomēs partijai ziedoja Ls 3000. Darbam 
Rīgas pašvaldībai piederošo uzņēmumu padomēs JL pēc 2005.gada 
marta virzīja arī Rīgas domnieces Baibu Brigmani un Māru 
Marnauzu, kas pirms pašvaldību vēlēšanām ievērojami 
atbalstīja savu partiju attiecīgi Ls1200 un Ls2800. 

 
Pēc Rīgas domes vēlēšanām 2005.gada martā, kad tika izveidota 
jaunā koalīcija ar JL, TP, LPP un TB/LNNK līdzdalību, darbam 
daļēji pašvaldībai piederošas AS „Rīgas starptautiskā 
autoosta” padomē tika virzīts Gaidis Bērziņš, kurš pērnā gada 
sākumā vienai no Rīgas domes koalīcijas partijām –TB/LNNK – 
kopumā bija saziedojis Ls2827. 

 
 
3.4. Uzņēmumu valžu un padomju ziedojumi 
politiskajām partijām:  tendences 
Analīze liecina, ka valsts un pašvaldību uzņēmumu padomju 
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(retāk – valžu) pārstāvji bieži savieno amatus ar citiem 
darbiem, kuros tiek gūti papildu ienākumi. Piemēram, LZS 
virzītais pārstāvis VAS „Latvijas dzelzceļš” padomē un VAS 
„Valsts nekustamie īpašumi” valdē Elmārs Švēde pērn saņēma 
atalgojumu arī kā zemkopības ministra Mārtiņa Rozes (ZZS) 
padomnieks un Valmieras domes deputāts. Arī viens no 
lielākajiem TP ziedotājiem A.Tiesnesis pērn, paralēli darbam 
AS „Ventspils nafta” padomē, Ventspils Brīvostas valdē un VAS 
„Latvijas valsts meži” valdē, saņēma atalgojumu arī kā 
finanšu ministra Oskara Spurdziņa (TP) padomnieks un TP 
ģenerālsekretārs. 

 
Arī vairums pārstāvju Rīgas pašvaldību uzņēmumu padomēs 
darbojas citos amatos – visbiežāk tie ir Rīgas domes 
deputāti, kuri parasti papildus darbam pašvaldībā strādā arī 
citu darbu, jo normatīvajos aktos noteiktie amata 
savienošanas ierobežojumi attiecas uz domes vadību un 
komiteju vadītājiem). Piemēram, Rīgas domniece Māra Marnauza, 
kura darbojas pašvaldības SIA „Purvciema nami” un SIA „Rīgas 
pilsētas lombards” padomēs, ir arī Rīgas pedagoģijas un 
izglītības vadības augstskolas prorektore. Savukārt Rīgas 
domniece no LPP Aina Krūkle, kas ir ievēlēta pašvaldības SIA 
„Sarkandaugava” un SIA „Rīgas pilsētas lombards” padomē, pērn 
ieņēma amatu arī Rīgas domes Komunālajā departamentā. 

 
Visbiežāk izmaiņas valsts un pašvaldību uzņēmumu padomēs 
notiek, mainoties politisko spēku sastāvam koalīcijā 
nacionālajā vai pašvaldības līmenī. Tas nepārprotami liecina, 
ka uzņēmumu padomēs tiek pārstāvētas politiskās nevis 
valstiskās intereses. Šo tendenci saistībā ar izmaiņām valsts 
uzņēmumu padomēs 2004.gadā visai precīzi izteicis toreizējs 
valdības vadītājs Indulis Emsis (ZZS). „Lieta ir vienkārša – 
tapāt kā viņus [padomes locekļus] no turienes izmeta savā 
laikā, ar tādu pašu metodi viņi tiek iecelti. [...] Tāda ir 
tā dzīves patiesība, un tur neko nevar darīt,” toreiz uzsvēra 
I.Emsis, piebilstot, ka opozīcijai nevar būt visas tās pašas 
iespējas kā pozīcijai. „Tas nekur pasaulē nav redzēts. 
Sakiet, kur tā ir, un es braukšu mācīties. ”Šāda politisko 
interešu motīvu vadīta uzņēmumu padomes nomaiņas prakse ir 
pretrunā ar Komerclikumā definēto principu, ka padome ir 
komercsabiedrības pārraudzības institūcija, kas pārstāv 
akcionāru (tātad valsts vai pašvaldības, nevis politisko 
partiju) intereses sapulču starplaikā un uzrauga valdes 
darbību. 

 
Jāatzīmē, ka dažām partijām iespaidīgos ziedojumus veica ne 
tikai pārstāvji no valsts vai pašvaldību uzņēmumu padomēs, 
kuru veidošana pēc politiskās pārstāvniecības principiem tiek 
uzskatīta par ierastu praksi, bet arī lielo valsts vai 
pašvaldību uzņēmumu valdes locekļi, kas rada aizdomas arī par 
valžu politizāciju (visvairāk šī tendence ir raksturīga VAS 
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„Latvijas valsts meži” valdei, kurā darbojas viens no 
lielākajiem TP ziedotājiem Aivars Tiesnesis, LZS pārstāvji un 
ziedotāji Modris Grantiņš un Kārlis Boldiševics; partiju 
pārstāvji darbojas arī VAS „Latvijas Dzelzceļš” valdē, kurā 
pārstāvēts viens no lielākajiem LPP ziedotājiem Uģis Magonis 
un TP virzītais Aivars Strakšas). Valde saskaņā ar 
Komerclikumu ir uzņēmuma izpildinstitūcija, kura vada un 
pārstāv uzņēmumu. Līdz ar to, uzņēmumu vadībai, kuras 
ikdienas pienākumi ir saistīti ar uzņēmuma pārvaldi, ir jābūt 
profesionāļiem ar augstu kompetences līmeni, nevis politisko 
partiju virzītajiem uzraugiem. 

 
Vairumā gadījumu darbs uzņēmumu padomēs ir tikai viens no 
amatpersonas ienākumiem avotiem, kas ļauj lielāko daļu no 
valsts vai pašvaldību uzņēmuma padomē nopelnītajiem 
līdzekļiem ziedot politiskajai partijai, ar kuru ir saistīta 
konkrēta amatpersona. Tādējādi politiskās partijas saņem 
netiešu finansējumu no valsts un pašvaldībai piederošo 
uzņēmumu budžeta. Šāda prakse ir pretrunā ar vienlīdzīgas 
politiskās konkurences principiem, jo šis finanšu resurss ir 
pieejams tikai tām partijām, kas ir pārstāvētas koalīcijā 
nacionālajā vai pašvaldības līmenī. Attiecīgi tas vērtējams, 
ka viena no administratīvo resursu izpausmēm Latvijas 
politiskajā praksē. 
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Pielikums 1. Ziedojums pēc amata iegūšanas kādā no 
valsts/pašvaldību uzņēmumu valdēm vai padomēm 

 
Tautas partija 

01.01.2005- 23.05.2006 
 
Kopā saziedoti: Ls 278 052 
 

Ziedotājs Amats Summa Datums Informācija par 
ienākumiem 2005.gadā (ja 

ziedojums izdarīts 
2005.gada pirmajā pusē 

arī ienākumi par 
2004.gadu) 

Aivars 
Tiesnesis 

AS “Ventspils nafta” 
padomes loceklis (no 
2005.03, pārstāv 
Finanšu ministriju), 
Ventspils Brīvostas 
valdes loceklis (no 
2004.03, pārstāv 
Finanšu ministriju), 
VAS “Latvijas valsts 
meži”  valdes 
loceklis (no 
2004.04) 

Ls 5000 12.04.2006 2005.gadā nopelnījis: 
AS “Ventspils nafta” - 
Ls 8400 
Ventspils Brīvostas 
valdē – Ls 12 298 
VAS “Latvijas valsts 
meži”  - Ls 23 315 
 
Kopējie ienākumi 
2005.gadā - Ls 108 233 
 
No 2003.gada TP 
saziedojis kopumā Ls 28 
000 

Māris Kaijaks VAS “Latvijas gaisa 
satiksme” padomes 
loceklis (no 
2004.05), VAS 
“Valsts nekustamie 
īpašumi” valdes 
priekšsēdētājs (no 
2004.10) 

Ls 4000 07.04.2006 2005.gadā nopelnījis: 
VAS “Latvijas gaisa 
satiksme”  - Ls 4832 
VAS “Valsts nekustamie 
īpašumi” - Ls 38 092 
 
Kopējie ienākumi 
2005.gadā - Ls 43 426 
 
No 2002.gada TP 
saziedojis kopumā Ls 33 
000 

Jānis Klaužs VAS “Latgales ceļi”  
padomes 
priekšsēdētāja 
vietnieks (no 
2004.03), VAS 
“Centrālā reģiona 
celi” padomes 
loceklis (no 
2006.03.) 

Ls 4000
Ls 100 
 
Kopā:  
Ls 4100

31.03.2006 
13.01.2006 

2005.gadā nopelnījis: 
VAS “Latgales ceļi” - Ls 
3120 
 
Kopējie ienākumi 
2005.gadā - Ls 20 320 
 
No 2003.gada TP 
saziedojis kopumā Ls 
6310 

Jānis Kalniņš VAS “Latvijas pasts” 
valdes loceklis (no 
2004.11) 

Ls 100 
Ls 7900
 
Kopā:  
Ls 8000 
 

23.12.2005 
25.10.2005 

2005.gadā nopelnījis: 
VAS “Latvijas pasts” - 
Ls 39 361 
 
Kopējie ienākumi 
2005.gadā - Ls 39 361 
 
No 2002.gada TP 



 

Vēlēšanas nav spēle! Balso gudri! 
Projekts „Administratīvo resursu izmantošanas novērošana pirms 

9.Saeimas vēlēšanām” 

227

Ziedotājs Amats Summa Datums Informācija par 
ienākumiem 2005.gadā (ja 

ziedojums izdarīts 
2005.gada pirmajā pusē 

arī ienākumi par 
2004.gadu) 

saziedojis kopumā Ls 16 
215 

Aivars 
Strakšas 

VAS “Latvijas pasts” 
padomes loceklis (no 
2004.04 līdz  
2005.09), VAS 
“Latvijas dzelzceļš” 
valdes loceklis (no 
2005.09) 

Ls 3000 17.10.2005 2005.gadā nopelnīja: 
VAS “Latvijas dzelzceļš” 
- Ls 13 490 
VAS “Latvijas pasts” - 
Ls 4457 
 
Kopējie ienākumi 
2005.gadā - Ls 30 441 
 
No 2004.gada TP 
saziedojis kopumā Ls 
6000 

Aivars 
Tiesnesis 

AS “Ventspils nafta” 
padomes loceklis (no 
2005.03, pārstāv 
Finanšu ministriju), 
Ventspils Brīvostas 
valdes loceklis (no 
2004.03, pārstāv 
Finanšu ministriju), 
VAS “Latvijas valsts 
meži”  valdes 
loceklis (no 
2004.04) 

Ls 9000 16.09.2005 2005.gadā nopelnījis: 
AS “Ventspils nafta” - 
Ls 8400 
Ventspils Brīvostas 
valdē – Ls 12 298 
VAS “Latvijas valsts 
meži”  - Ls 23 315 
 
Kopējie ienākumi 
2005.gadā - Ls 108 233 
 
No 2003.gada TP 
saziedojis kopumā Ls 28 
000 

Andris Pauls-
Pāvuls 

VAS “Latvijas pasts” 
padomes loceklis (no 
2005.09), VAS 
“Latvijas gaisa 
satiksme” padomes 
loceklis (no 2004.04 
līdz 2005.09), VAS 
“Valsts informācijas 
tīkla aģentūra” 
padomes loceklis (no 
2004.11) 

Ls 3000 30.08.2005 Amatpersonas deklarācija 
par 2005.gadu VID 
mājaslapā vēl nav 
pieejama 
 
No 2002.gada TP 
saziedojis kopumā Ls 10 
000 

Māris Kaijaks VAS “Latvijas gaisa 
satiksme”  padomes 
loceklis (no 
2004.05), VAS 
“Valsts nekustamie 
īpašumi”  valdes 
priekšsēdētājs (no 
2004.10) 

Ls 6000 22.06.2005 2005.gadā nopelnījis: 
VAS “Latvijas gaisa 
satiksme”  - Ls 4832 
VAS “Valsts nekustamie 
īpašumi” - Ls 38 092 
 
Kopējie ienākumi 
2005.gada - Ls 43 425 
 
No 2002.gada TP 
saziedojis kopumā Ls 33 
000 

 
Kopā valsts un pašvaldību uzņēmumu padomju un valžu pārstāvju ziedojumi: 
Ls 42 100 jeb 15%  
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Latvijas Zaļā partija 
(01.01.2005- 29.05.2006) 

 
Kopā saziedoti Ls 117 795 
 

Ziedotājs Amats Summa Datums Informācija par 
ienākumiem 2005.gadā 
(ja ziedojums izdarīts 
2005.gada pirmajā pusē 

arī ienākumi par 
2004.gadu) 

Viesturs 
Silenieks 

Rīgas Brīvostas 
valdes loceklis (no 
2003.12 pārstāv Vides 
ministriju) 

Ls 
1000 
Ls 200 
 
Kopā: 
Ls 
1200 

24.02.2006 
17.01.2006 

Amatpersonas 
deklarācija par 
2005.gadu VID 
mājaslapā vēl nav 
pieejama 
 
No 2002.gada LZP 
saziedojis kopumā Ls 
19 585 

Viesturs 
Silenieks 

Rīgas Brīvostas 
valdes loceklis (no 
2003.12 pārstāv Vides 
ministriju) 

Ls 
1000 
Ls 300 
Ls 
1000 
Ls 800 
Ls 
1000 
Ls 130 
Ls 500 
Ls 
5000 
 
Kopā:  
Ls 
9730 

05.10.2005 
16.03.2005 
16.03.2005 
09.03.2005 
08.03.2005 
04.03.2005 
22.02.2005 
03.02.2005 

2004.gadā Rīgas 
Brīvostas valdē 
nopelnījis Ls 67 588; 
amatpersonas 
deklarācija par 
2005.gadu VID 
mājaslapā vēl nav 
pieejama 
 
No 2002.gada LZP 
saziedojis kopumā Ls 
19 585 

Arnis Luhse VAS “Elektronisko 
sakaru direkcija”  
padomes loceklis (no 
2004.10) 

Ls 527 
Ls 
1350 
Ls 
1650 
Ls 
1700 
 
Kopā: 
Ls 
5227 

12.09.2005 
25.07.2005 
11.04.2005 
10.03.2005 

2004.gadā VAS 
“Elektronisko sakaru 
inspekcija” nopelnīja 
Ls 2454, 2005.gadā - 
Ls 3240, 
 
Kopējie ienākumi 
2005.gadā - Ls 4920 un 
30 300 eiro 
 
No 2002.gada 
saziedojis LZP kopumā 
Ls 11 407 

Andrejs 
Brūvelis 

VAS “Latvijas valsts 
meži”  valdes 
loceklis (no 2003.07) 

Ls 
3000 

06.09.2005 2005.gadā VAS 
“Latvijas valsts meži” 
nopelnīja Ls 24 665 
 
Kopējie ienākumi 
2005.gadā – Ls 45 047 
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Ziedotājs Amats Summa Datums Informācija par 
ienākumiem 2005.gadā 
(ja ziedojums izdarīts 
2005.gada pirmajā pusē 

arī ienākumi par 
2004.gadu) 

 
No 2004.gada ziedojis 
LZP kopumā Ls 3220 

Jānis 
Teterovskis 

VAS “Latvijas pasts”  
padomes loceklis (no 
2003.01) 

Ls 
1150 

03.03.2005 2004.gadā “Latvijas 
pasts” nopelnīja Ls 
6120, 2005.gadā – Ls 
6426 
 
Kopējie ienākumi 
2005.gadā – Ls 8710 

 
Kopā valsts un pašvaldību uzņēmumu padomju un valžu pārstāvju ziedojumi: 
Ls 20 307 jeb 17% 
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Latvijas Pirmā partija 
(01.01.2005 – 29.05.2006) 

 
Kopā saziedots: Ls 269 105 
 

Ziedotājs Amats Summa Datums Informācija par 
ienākumiem 2005.gadā; ja 

ziedojums izdarīts 
2005.gada pirmajā pusē 

arī ienākumi par 
2004.gadu 

Aina Krūkle SIA “Rīgas 
pilsētas lombards” 
padomes 
priekšsēdētāja (no 
2005.11), SIA 
“Sarkandaugava”  
padomes 
priekšsēdētāja (no 
05.2005) 

Ls 
3000 

03.05.2006 2005.gadā nopelnīja: 
SIA “Rīgas pilsētas 
lombards” - Ls 362 
SIA “Sarkandaugava” - Ls 
1053 
 
Kopējie ienākumi 
2005.gadā – Ls 10 030 
 
No 2005.gada saziedoja 
LPP kopumā Ls 3400 

Andris Ameriks Rīgas Brīvostas 
valdes loceklis 
(no 2001.04, 
atkārtoti 
apstiprināts amatā 
2005.04) 

Ls 10 
000 

25.04.2006 2005.gadā Rīgas Brīvostā 
nopelnījis Ls 68 705. 
 
Kopējie ienākumi 
2005.gadā - Ls 147 565 
 
No 2004.gada saziedoja 
LPP kopumā Ls 30 000 

Dainis Liepiņš Rīgas Brīvostas 
valdes loceklis 
(pārstāv Satiksmes 
ministriju no 
2004.03), AS 
“Rīgas siltums” 
padomes loceklis 
(no 2004.04 līdz 
2005.12), VAS 
“Latvijas valsts 
ceļi”  padomes 
loceklis (no 
2005.03), VAS 
“Starptautiskā 
lidosta Rīga” 
padomes loceklis 
(no 2005.10) 

Ls 
2500 
Ls 
2500 
 
Kopā: 
Ls 
5000 

23.01.2006
17.01.2006

2005.gadā nopelnījis: 
AS “Rīgas siltums” - Ls 
4552 
VAS “Starptautiskā 
lidosta Rīga” - Ls 1371 
VAS “Latvijas valsts 
ceļi” - Ls 3150 
Rīgas Brīvostas pārvalde 
– Ls 70 444 
 
Kopējie ienākumi 
2005.gadā – Ls 105 301 
 
No 2002.gada saziedoja 
LPP kopumā Ls 29 800 

Juris Lujāns SIA “Rīgas ūdens”  Ls 29.12.2005 2005.gadā nopelnījis: 
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Ziedotājs Amats Summa Datums Informācija par 
ienākumiem 2005.gadā; ja 

ziedojums izdarīts 
2005.gada pirmajā pusē 

arī ienākumi par 
2004.gadu 

padomes loceklis 
(no 2005.05 līdz 
2005.12), SIA 
“Rīgas satiksme”  
padomes loceklis 
(no 2005.05 līdz 
2005.11) 

2000 SIA “Rīgas ūdens” - Ls 
2180 
SIA “Rīgas satiksme” - 
Ls 2900 
 
Kopējie ienākumi 
2005.gadā – nav zināmi 
 
No 2003.gada ziedojis 
LPP kopumā Ls 5650 

Sergejs 
Mihailovs 

SIA “Daugavpils 
autobusu parks”' 
valdes loceklis 
(no 2002.gada) 

Ls 
1000 

24.02.2005 2004.gada SIA 
“Daugavpils Autobusu 
parks”  nopelnījis Ls 
6222, 2005.gadā – Ls 
7647 
 
Kopējie ienākumi 
2005.gadā – Ls 7745 un 
1500 eiro 

Andris Ameriks Rīgas Brīvostas 
valdes loceklis 
(no 2001.04, 
atkārtoti 
apstiprināts amatā 
2005.04) 
 

Ls 10 
000 

17.02.2005 2004.gadā Rīgas Brīvostā 
nopelnījis Ls 68 876, 
2005.gadā – Ls 68 705 
 
Kopējie ienākumi 
2005.gadā - Ls 147 565 
 
No 2004.gada saziedoja 
LPP kopumā Ls 30 000 

Romāns 
Mežeckis 

VAS “Valsts 
nekustamie 
īpašumi”  padomes 
loceklis (no 
2004.03), SIA 
“Jūrmalas ūdens” 
valdes loceklis  
(no 2004.04 līdz 
06.2005), VAS 
“Latvenergo”  
padomes loceklis 
(no 2004.04 līdz 
2005.03), VAS 
“Latvijas gaisa 
satiksme”  padomes 
loceklis (no 
2004.04), AS 
„Ventspils nafta” 
padomes loceklis 
(no 2005.08) 

Ls 
8000 

17.02.2005 2004.gadā uzņēmumu 
padomēs kopumā 
nopelnījis Ls 29 748 
 
2005.gadā nopelnījis: 
VAS “Valsts nekustamie 
īpašumi” - Ls 4996 
SIA “Jūrmalas ūdens” - 
Ls 1500 
VAS “Latvenergo”  - Ls 
1258 
VAS “Latvijas gaisa 
satiksme” - Ls 4831 
 
Kopējie ienākumi 
2005.gadā – Ls 42 285 
 
 

Uģis Magonis VAS “Latvijas 
dzelzceļš” padomes 
priekšsēdētājs (no 
2004.08 līdz 
2005.08),  VAS 
“Latvijas 

Ls 
9000 

17.02.2005 2004.gadā par darbu 
uzņēmumu padomēs saņēmis 
kopumā – Ls 14 675 
 
2005.gadā nopelnījis: 
VAS “Latvijas dzelzceļš” 
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Ziedotājs Amats Summa Datums Informācija par 
ienākumiem 2005.gadā; ja 

ziedojums izdarīts 
2005.gada pirmajā pusē 

arī ienākumi par 
2004.gadu 

Dzelzceļš” valdes 
priekšsēdētājs (no 
2005.09), AS “Air 
Baltic”  padomes 
loceklis (no 2004. 
līdz 2005.10), SIA 
“Latvijas mobilais 
telefons” padomes  
loceklis (no 
2004.05 līdz 
2005.10) 

- Ls 6635 un Ls 17053 
SIA “Latvijas mobilais 
telefons” - Ls 7091 
AS “Air Baltic” – Ls 
4147 
 
Kopējie ienākumi 
2005.gadā – Ls 34 857 
 
No 2002.gada saziedoja 
LPP kopumā Ls 19 000 

Dainis Liepiņš Rīgas Brīvostas 
valdes loceklis 
(pārstāv Satiksmes 
ministriju no 
2004.03), AS 
“Rīgas siltums” 
padomes loceklis 
(no 2004.04 līdz 
2005.12), VAS 
“Latvijas valsts 
ceļi”  padomes 
loceklis (no 
2005.03), VAS 
“Starptautiskā 
lidosta Rīga” 
padomes loceklis 
(no 2005.10) 

Ls 
5000 
 

14.02.2005 2004.gadā Brīvostā un 
uzņēmumu padomēs kopumā 
nopelnījis – Ls 49 292 
 
2005.gadā nopelnījis: 
AS “Rīgas siltums” - Ls 
4552 
VAS “Starptautiskā 
lidosta Rīga” - Ls 1371 
VAS “Latvijas valsts 
ceļi” - Ls 3150 
Rīgas Brīvostas pārvalde 
– Ls 70 444 
 
Kopējie ienākumi 
2005.gadā – Ls 105 301 
 
No 2002.gada saziedoja 
LPP kopumā Ls 29 800 

 
Kopā valsts un pašvaldību uzņēmumu padomju un valžu pārstāvju ziedojumi: 
Ls 53 000 jeb 20% 
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Latvijas Zemnieku savienība 
(01.01.2005 – 29.05.2006) 

 
 
Kopā saziedots: Ls 293 796 
 

Ziedotājs Amats Summa Datums Informācija par 
ienākumiem 2005.gadā; ja 

ziedojums izdarīts 
2005.gada pirmajā pusē 

arī ienākumi par 
2004.gadu 

Elmārs Švēde VAS “Valsts 
nekustamie 
īpašumi”  valdes 
loceklis (no 
2004.10), VAS 
“Latvijas 
dzelzceļš” 
padomes loceklis 
(no 2003.01) 

Ls 5600 24.04.2006
 

2005.gadā nopelnījis: 
VAS “Latvijas dzelzceļš” 
- Ls 7248 
VAS “Valsts nekustamie 
īpašumi” - Ls 29 183 
 
Kopējie ienākumi 
2005.gadā – Ls 212 944 
 
No 2002.gada saziedojis 
LZS kopumā Ls 25 930 

Kārlis 
Boldiševics 

AS “Ventspils 
nafta”  padomes 
loceklis (pārstāv 
Vides ministriju 
no 2005.07), VAS 
“Latvijas valsts 
meži” valdes 
loceklis (no 
2004.06), VAS 
“Lauku attīstības 
fonds” (no 
2005.02) 

Ls 5700 23.03.2006 2005.gadā nopelnījis: 
AS “Ventspils nafta” - 
Ls 8400 
VAS “Latvijas valsts 
meži” - 23 315 
VAS “Lauku attīstības 
fonds” - Ls 5738 
 
Kopējie ienākumi 
2005.gadā - Ls 46 558 
 
No 2003.gada saziedojis 
LZS kopumā Ls 16 299 

Modris Grantiņš VAS “Latvijas 
valsts meži” 
valdes loceklis 
(no 2003.07) 

Ls 1500 
Ls 2000 
Ls 2000 
Ls 40 
Ls 40 
 
Kopā: 

28.12.2005
20.10.2005
05.10.2005
03.03.2005
11.01.2005

2004.gadā “Latvijas 
valsts meži”  nopelnījis 
Ls 16 637, 2005.gadā – 
Ls 24 615 
 
Kopējie ienākumi 
2005.gadā – Ls 32 638 
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Ziedotājs Amats Summa Datums Informācija par 
ienākumiem 2005.gadā; ja 

ziedojums izdarīts 
2005.gada pirmajā pusē 

arī ienākumi par 
2004.gadu 

Ls 5580  
No 2003.gada saziedojis 
LZS kopumā Ls 5860 

Ivars Bārdiņš VAS “Centrālā 
reģiona celi” 
padomes loceklis 
(no 2003.11) 

Ls 10 
000 

03.11.2005 2004.gadā VAS “Centrālā 
reģiona ceļi” nopelnīja 
Ls 3060, 2005.gadā - Ls 
3293 
 
Kopējie ienākumi 
2005.gadā – Ls 25 171 un 
11 500 eiro 
 
No 2004.gada saziedoja 
LZS kopumā Ls 10 200 
 

Kārlis 
Boldiševics 

AS “Ventspils 
nafta”  padomes 
loceklis (pārstāv 
Vides ministriju 
no 2005.07), VAS 
“Latvijas valsts 
meži” valdes 
loceklis (no 
2004.06), VAS 
“Lauku attīstības 
fonds” (no 
2005.02) 

Ls 1400 
Ls 985 
Ls 500 
Ls 1000 
Ls 1000 
Ls 450 
Ls 1000 
Ls 1050 
Ls 2500 
Ls 100 
 
Kopā: 
Ls 9985 

20.10.2005
06.10.2005
25.08.2005
10.08.2005
15.07.2005
12.07.2005
13.06.2005
03.03.2005
07.02.2005
18.01.2005

2005.gadā nopelnījis: 
AS “Ventspils nafta” - 
Ls 8400 
VAS “Latvijas valsts 
meži” - 23 315 
(2004.gadā – Ls 9434) 
VAS “Lauku attīstības 
fonds” - Ls 5738 
 
Kopējie ienākumi 
2005.gadā: Ls 46 558 
 
No 2003.gada saziedojis 
LZS kopumā Ls 16 299 

Jānis Lapše VAS “Lauku 
Attīstības fonds” 
padomes 
priekšsēdētājs 
(no 2000.gada) 

Ls 1140 
Ls 45 
Ls 1000 
Ls 20 
Ls 20 
 
Kopā: 
Ls 2225 

29.09.2005
19.09.2005
18.08.2005
17.03.2006
11.02.2005

2005.gadā VAS “Lauku 
attīstības fonds” 
nopelnīja Ls 2276 
 
Kopējie ienākumi 
2005.gadā – Ls 13 388 
 
No 2003.gada LZS 
saziedojis kopumā Ls 
4326 

Aivars Smagars VAS “Latvijas 
pasts”  padomes 
loceklis (no 
2004.04) 

Ls 20 
Ls 2000 
 
Kopā: 
Ls 2020 

09.03.2005
10.02.2005

2005.gadā VAS “Latvijas 
pasts”  nopelnījis Ls 
5847 (informācija paar 
ienākumiem 2004.gadā nav 
pieejama) 
 
Kopējie ienākumi 
2005.gadā – Ls 9312 
 
No 2003.gada saziedojis 
LZS kopumā Ls 2135 

Elmārs Švēde VAS “Valsts 
nekustamie 
īpašumi”  valdes 

Ls 5000 21.01.2005 2004.gadā VAS “Latvijas 
dzelzceļš” nopelnījis Ls  
7236 (2005.gadā – Ls 
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Ziedotājs Amats Summa Datums Informācija par 
ienākumiem 2005.gadā; ja 

ziedojums izdarīts 
2005.gada pirmajā pusē 

arī ienākumi par 
2004.gadu 

loceklis (no 
2004.10), VAS 
“Latvijas 
dzelzceļš” 
padomes loceklis 
(no 2003.01) 

7248), VAS “Valsts 
nekustamie īpašumi” - Ls 
29 183  (2005.gadā - Ls 
29 183) 
 
Kopējie ienākumi 
2005.gadā – Ls 212 944 
 
No 2002.gada saziedojis 
LZS kopumā Ls 25 930 

 
Kopā valsts un pašvaldību uzņēmumu padomju un valžu pārstāvju ziedojumi: 
Ls 46 150 jeb 16% 
 
 

 
 
 
 

Jaunais laiks 
(01.01.2005 - 29.05.2006) 

 
Kopā saziedots: Ls 453 556 
 

Ziedotājs Amats Summa Datums Informācija par 
ienākumiem 2005.gadā (ja 

ziedojums izdarīts 
2005.gada pirmajā pusē 

arī ienākumi par 
2004.gadu) 

Juris 
Zvirbulis 

SIA “Rīgas 
satiksme” padomes 
loceklis (no 
2005.05), Rīgas 
pašvaldības 
aģentūras “Rīgas 
gaisma”  
konsultatīvas 
padomes loceklis 
(no 2005.09) 

Ls 2000 
Ls 2000 
 
Kopā: 
Ls 4000 

05.05.2006 
24.02.2006 

2005.gadā nopelnījis: 
SIA “Rīgas satiksme” - 
Ls 3959 
Aģentūras “Rīgas gaisma” 
konsultatīvā padome – Ls 
591 
 
Kopējie ienākumi 
2005.gadā – Ls 28 339 
 
No 2004.gada JL kopumā 
saziedojis Ls 17 000 

Baiba 
Brigmane 

AS “Rīgas 
starptautiskā 
autoosta”  padomes 
priekšsēdētāja (no 
2005.05)  

Ls 1200 21.04.2006 2005.gadā AS “Rīgas 
Starptautiskā autoosta” 
nopelnīja Ls 7124 
 
Kopējie ienākumi 
2005.gadā Ls 112 498 
 
No 2002.gada JL kopumā 
saziedoja Ls 2750 
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Ziedotājs Amats Summa Datums Informācija par 
ienākumiem 2005.gadā (ja 

ziedojums izdarīts 
2005.gada pirmajā pusē 

arī ienākumi par 
2004.gadu) 

Nikolajs 
Sigurds 
Bulmanis 

Rīgas Brīvostas 
valdes loceklis 
(no 2005.02 līdz 
2006.04 pārstāvēja 
Ekonomikas 
ministriju) 

Ls 5000 24.01.2006 Amatpersonas deklarācija 
par 2005.gadu VID 
mājaslapā vēl nav 
pieejama 
 
No 2002.gada kopumā JL 
saziedoja Ls 15 005 

Māra 
Marnauza 

SIA “Rīgas 
pilsētas lombards” 
padomes locekle 
(no 2005.07), SIA 
“Purvciema nami” 
padomes 
priekšsēdētāja (no 
2005.05) 

Ls 1375 27.12.2005 Amatpersonas deklarācija 
par 2005.gadu VID 
mājaslapā vēl nav 
pieejama 
 
No 2002.gada JL kopumā 
saziedoja Ls 4255 
 

Ēriks 
Škapars 

SIA “Rīgas ūdens”  
padomes 
priekšsēdētāja 
vietnieks (no 
2005.06), SIA 
“Juglas nami” 
padomes 
priekšsēdētājs (no 
2005.05), SIA 
“Zemgale” padomes 
loceklis (no 
2005.06) 

1405,60 22.12.2005 2005.gadā nopelnīja: 
SIA “Rīgas ūdens” - Ls 
3148 
SIA “Juglas nami” - Ls 
1252 
SIA “Zemgale” - Ls 1457 
 
Kopējie ienākumi 
2005.gadā – Ls 27 220 

Juris 
Zvirbulis 

SIA “Rīgas 
satiksme” padomes 
loceklis (no 
2005.05), Rīgas 
pašvaldības 
aģentūras “Rīgas 
gaisma”  
konsultatīvas 
padomes loceklis 
(no 2005.09) 

Ls 1200 20.10.2005 2005.gadā nopelnījis: 
SIA “Rīgas satiksme” - 
Ls 3959 
Aģentūras “Rīgas gaisma” 
konsultatīvā padome – Ls 
591 
 
Kopējie ienākumi 
2005.gadā – Ls 28 339 
 
No 2004.gada JL kopumā 
saziedojis Ls 17 000 

Mārtiņš 
Greste 

AS “Rīgas siltums” 
padomes 
priekšsēdētājs (no 
2005.07 līdz 
2005.12, no 
2006.02) 

Ls 5000 20.02.2006 2005.gadā AS “Rīgas 
siltums”  nopelnīja Ls 
2676 
 
Kopējie ienākumi 
2005.gadā – Ls 52 645 
 
No 2005.gada saziedoja 
JL kopumā Ls 10 050 

Uldis Grava Liepājas speciālās 
ekonomiskās 
pārvaldes zonas 
pārvaldes loceklis 
(no 2005.03) 

Ls 2000 
Ls 500 
 
Kopā: 
Ls 2500 

29.08.2005 
16.03.2005 

2005.gadā Liepājas 
speciālās ekonomiskās 
zonas pārvaldē 
nopelnījis Ls 6309 
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Ziedotājs Amats Summa Datums Informācija par 
ienākumiem 2005.gadā (ja 

ziedojums izdarīts 
2005.gada pirmajā pusē 

arī ienākumi par 
2004.gadu) 

Kopējie ienākumi 
2005.gadā Ls 18 410 
 
No 2004.gada kopumā 
saziedoja JL Ls 12 755 

Vilis Vītols VAS “Latvenergo”   
priekšsēdētājs 
(padomes 
priekšsēdētājs no 
2005.03 līdz 
2006.04) 

Ls 5000 13.06.2005 2004.gadā VAS 
“Latvenergo” nopelnījis 
Ls 2400, 2005.gadā - Ls 
7923 
 
Kopējie ienākumi 
2005.gadā - Ls 302  013 
 
No 2002.gada saziedoja 
JL kopumā Ls 21 459 

 
Kopā valsts un pašvaldību uzņēmumu padomju un valžu pārstāvju ziedojumi: 
Ls 26 681 vai 6% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Zaļo un zemnieku savienība 
(01.01.2005 – 29.05.2006) 

 
Kopā saziedots: Ls 42 335 
 

Ziedotājs Amats Summa Datums Informācija par 
ienākumiem 2005.gadā (ja 

ziedojums izdarīts 
2005.gada pirmajā pusē 

arī ienākumi par 
2004.gadu) 

Naina 
Cibuļska 

AS “Rīgas 
centrāltirgus”  
valdes 
priekšsēdētāja 
(uzņēmuma valdē 
darbojās no 
1997.gada; 
2005.07.- ievēlēta 
par AS "Rīgas 

Ls2000 11.10.2005 2005.gadā AS “Rīgas 
centrāltirgus”  
nopelnīja Ls 22 417 
 
Kopējie ienākumi 
2005.gadā – Ls 91 017 
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Ziedotājs Amats Summa Datums Informācija par 
ienākumiem 2005.gadā (ja 

ziedojums izdarīts 
2005.gada pirmajā pusē 

arī ienākumi par 
2004.gadu) 

centrāltirgus" 
valdes 
priekšsēdētāju 

 
Kopā valsts un pašvaldību uzņēmumu padomju un valžu pārstāvju ziedojumi: 
Ls 2000 vai 3% 
 

 
 

Tautas saskaņas partija 
(01.01.2005 – 29.05.2006) 

 
Kopā saziedots: Ls 142 804,48 
 

Ziedotājs Amats Summa Datums Informācija par 
ienākumiem 2005.gadā ( 
ja ziedojums izdarīts 
2005.gada pirmajā pusē 

arī ienākumi par 
2004.gadu) 

Marija 
Ļeščinska 

VAS “Starptautiskā 
lidosta Rīga”  
padomes locekle (no 
2004.04 līdz  
2005.10) 
 

Ls 2000 20.01.2005 2004.gadā VAS 
“'Starptautiskā lidosta 
Rīga” nopelnīja Ls4643, 
2005.gadā – Ls5517,85 
 
Kopējie ienākumi 
2005.gadā – Ls20 235,85 

 
Kopā valsts un pašvaldību uzņēmumu padomju un valžu pārstāvju ziedojumi: 
Ls 2000 vai 1%  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

“Jaunais centrs” 
(01.01.2005 – 29.05.2006) 

 
Kopā saziedots: Ls127 999 
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Ziedotājs Amats Summa Datums Informācija par 
ienākumiem 2005.gadā (ja 

ziedojums izdarīts 
2005.gada pirmajā pusē 

arī ienākumi par 
2004.gadu) 

Sergejs 
Dolgopolovs 

Rīgas Brīvostas 
valdes loceklis (no 
2001.04 līdz 
2005.04), SIA “Rīgas 
satiksme”  padomes 
loceklis (no 
2003.02. līdz 
2005.05) 

Ls 1000 12.04.2005 2005.gadā kā Rīgas 
Brīvostas pārvaldes 
loceklis nopelnījis 
Ls15 722 (2004.gadā – 
Ls66 885), kā SIA “Rīgas 
satiksme” padomes 
loceklis – Ls5133 
(2004.gadā – Ls5880) 
 
Kopējie ienākumi 
2005.gadā – Ls52 550,11 
 

 
Kopā valsts un pašvaldību uzņēmumu padomju un valžu pārstāvju ziedojumi: 
Ls 1000 jeb mazāk par 1% 
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Latvijas Sociāldemokrātiskā strādnieku partija 
(01.01.2005 – 29.05.2006) 

 
 
Kopā saziedots: Ls 202 420 
 

Ziedotājs Amats Summa Datums Informācija par 
ienākumiem 2005.gadā (ja 

ziedojums izdarīts 
2005.gada pirmajā pusē 

arī ienākumi par 
2004.gadu) 

Pēteris 
Ladnijs 

Rīgas pašvaldības 
SIA „Mežciema 
namsaimnieks” 
valdes 
priekšsēdētājs (no 
2004.11), 
pašvaldības 
uzņēmuma “Kurzemes 
nami” likvidācijas 
komisijas 
priekšsēdētājs 
(līdz 2004.11) 
 

27.01.200
5 

1000 2004.gadā SIA “Mežciema 
nami” nopelnījis Ls 
1240, uzņēmumā “Kurzemes 
nami”  - Ls 10 240; 
amatpersonas deklarācija 
par 2005.gadu vēl nav 
pieejama 
 
No 2003.gada LSDSP 
saziedojis kopumā Ls 
1800 

Juris Erts Pašvaldības AS 
“Mežaparks” valdes 
loceklis   2005.01 
līdz 2005.05), SIA 
"Sarkandaugava" 
padomes 
priekšsēdētāja 
vietnieks (no 
2004.11 līdz 
2005.05) 
 

94 
1000 
 
Kopā: 
1094 

12.03.2005 
27.01.2005 

2005.gadā nopelnīja AS 
“Mežaparks”  - Ls 1571, 
SIA “Sarkandaugava”  - 
Ls 389 (2004.gadā – Ls 
195) 
 
Kopējie ienākumi 
2005.gadā – Ls 23 317 un 
60 000 eiro 
 
No 2005.gada kopumā 
saziedoja LSDSP Ls 
1094,40 

Jānis 
Karpovičs 

AS “Rīgas siltums” 
padomes 
priekšsēdētājs (no 
2001.gada līdz 
2005.07), SIA 
“Rīgas ūdens” 
padomes 
priekšsēdētāja 
vietnieks (no 
2001.gada līdz 
2005.05) 
 

2000 27.01.2005 2005.gadā AS “Rīgas 
siltums”  nopelnīja Ls 
3000 (2004.gadā – Ls 
5550), SIA “Rīgas ūdens” 
- Ls 1509 (2004.gadā – 
Ls 4450) 
 
Kopējie ienākumi 
2005.gadā – Ls 17 620 
 
No 2005.gada kopumā 
saziedoja LSDSP Ls 2950 

Jānis 
Kalnačs 

SIA “Rīgas ūdens”  
padomes 
priekšsēdētājs (no 
2001.gada līdz 
2005.05), SIA 
“Getliņi EKO” 
padomes loceklis 
(no 2002.gada līdz 
2005.07 ) 

1000 01.02.2005 2005.gadā SIA “Rīgas 
ūdens”  nopelnīja Ls 
2093 (2004.gadā – Ls 
5928) , SIA “Getliņi 
EKO” - Ls 988 (2004.gadā 
– Ls 2780) 
 
Kopējie ienākumi 
2005.gadā – Ls 12 258 
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Ziedotājs Amats Summa Datums Informācija par 
ienākumiem 2005.gadā (ja 

ziedojums izdarīts 
2005.gada pirmajā pusē 

arī ienākumi par 
2004.gadu) 

  
No 2003.gada LSDSP 
saziedoja kopumā Ls 1300

Andris 
Apsītis 

SIA “Jūrmalas 
gaisma” valdes 
priekšsēdētājs (no 
2000.gadā) 
 

1000 
1000 
500 
 
Kopā: 
2500 

26.05.2006 
28.04.2006 
18.01.2005 

2004.gadā SIA “Jūrmalas 
gaisma” nopelnīja Ls 12 
387, 2005.gada 
amatpersonas deklarācija 
pagaidām nav pieejama 
 
No 2005.gada kopumā 
LSDSP saziedoja Ls 2980 

Antoņina 
Leškoviča 

Pašvaldības SIA 
“Kauguru veselības 
centrs” valdes 
locekle (no 
2001.gada) 
 

1000 
635 
 
Kopā: 
1635 

12.05.2006 
27.10.2005 

2004.gada SIA “Kauguru 
veselības centrs”  
nopelnīja Ls 14 064; 
2005.gada amatpersonas 
deklarācija pagaidām nav 
pieejama 

 
 
Kopā valsts un pašvaldību uzņēmumu padomju un valžu pārstāvju 
ziedojumi: Ls 9709 vai 5% 
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Pielikums 2. Ziedojumi pirms amata iegūšanas kādā no 
valsts/pašvaldību uzņēmumu valdēm vai padomēm 

 
 

Ziedotājs Amats Partija, 
ziedojuma 
summa  

Datums Informācija par 
ienākumiem  un 
ziedojumiem 

Juris 
Radzevičs 

2006.05 iecelts 
par VAS 
“Latvenergo” 
padomes locekli 

LPP 
Ls 5000 

 
02.05.2005

No 2003.gada kopumā 
saziedoja LPP Ls 7450 
 
Kopējie ienākumi 
2005.gadā – Ls 7309 

Vitolds 
Suksis 

2005.12 iecelts 
par AS “RSK 
apdrošināšanas 
AS”  padomes 
locekli 

LPP 
Ls 10 000 

 
28.02.2005

No 2002.gada saziedoja 
LPP kopumā Ls 19 000 
 
Kopējie ienākumi 
2005.gadā – Ls 1278 
(skaidrās naudas 
uzkrājumi - Ls 227 889)

Jānis 
Zaržeckis 

2005.07 iecelts 
par SIA “Rīgas 
luksofors” 
padomes 
priekšsēdētāju, 
2005.12 – par 
SIA “Rīgas 
satiksme”  
padomes locekli 

LPP 
Ls 9000 

 
17.02.2005

No 2002.gada saziedoja 
LPP kopumā Ls 15 420. 
 
SIA “Rīgas luksofors” 
2005.gadā nopelnīja Ls 
1092, SIA “Rīgas 
satiksme” - nav zināms 
(ikmēneša atalgojums 
pārsniedz Ls 500) 

Mārtiņš 
Greste 

2006.02 iecelts 
par AS “Rīgas 
siltums”  
padomes 
priekšsēdētāju 

JL 
Ls 5000 

 
20.02.2006

Kopumā no 2005.gada 
saziedoja JL Ls 10 050.
 

Ivars Gaters 2005.05 iecelts 
par SIA “Rīgas 
ūdens” padomes 
locekli, 
2005.07 – par 
AS “Rīgas 
centrāltirgus” 
padomes locekli 
un 2005.09 – 
par SIA “Rīgas 
pilsētbūvnieks”  
padomes locekli 

JL 
Ls 3000 

 
22.02.2005

2005.gadā nopelnījis: 
SIA “Rīgas ūdens” - Ls 
2149 
SIA “Rīgas 
pilsētbūvnieks” - Ls 
919 
AS “Rīgas 
Ccntrāltirgus” - Ls 726

Baiba 
Brigmane 

2005.05.ievēlēt
a par AS “Rīgas 
Starptautiskā 
autoosta” 
padomes 
priekšsēdētāju 

JL 
Ls 1200 

 
21.02.2005

No 2002.gada kopumā 
saziedoja JL Ls 2750 
 
2005.gadā AS “Rīgas 
starptautiskā autoosta” 
nopelnīja Ls 7124 

Māra Marnauza 2005.07 iecelta 
par SIA “Rīgas 
pilsētas 
lombards” 
padomes 
locekli, 

JL 
Ls 2800 

 
18.02.2005

No 2002.gada kopumā 
saziedoja JL Ls 4255 
 
Amatpersonas 
deklarācija par 
2005.gadu VID mājaslapā 
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Ziedotājs Amats Partija, 
ziedojuma 
summa  

Datums Informācija par 
ienākumiem  un 
ziedojumiem 

Juris 
Radzevičs 

2006.05 iecelts 
par VAS 
“Latvenergo” 
padomes locekli 

LPP 
Ls 5000 

 
02.05.2005

No 2003.gada kopumā 
saziedoja LPP Ls 7450 
 
Kopējie ienākumi 
2005.gadā – Ls 7309 

2005.05 – par  
SIA “Purvciema 
nami” padomes 
priekšsēdētāju 

vēl nav pieejama 

Nikolajs 
Sigurds 
Bulmanis 

2005.02 kā 
Ekonomikas 
ministrijas 
pārstāvis 
iecelts Rīgas 
Brīvostas valdē 

JL 
Ls 2500 

 
20.01.2005

No 2002.gada kopumā 
saziedoja JL Ls 15 005 
 
Amatpersonas 
deklarācija par 
2005.gadu VID mājaslapā 
vēl nav pieejama 

Gaidis 
Bērziņš 

 2005.05 
iecelts par  AS 
“Rīgas  
starptautiskā 
autoosta”  
padomes 
priekšsēdētāja 
vietnieku 

TB/LNNK 
Ls 2327 
Ls 500 
 
Kopā: 
Ls 2827 
 

 
03.01.2005
04.02.2005

No 2002.gada kopumā 
saziedoja TB/LNNK Ls 12 
827 
 
Amatpersonas ienākumi 
AS “Rīgas starptautiskā 
autoosta” 2005.gadā nav 
zināmi 

 


