STARPZIŅOJUMS
“Administratīvo resursu izmantošanas
novērošana pirms 9.Saeimas vēlēšanām”

2006.gada septembris
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Saturs
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Kopsavilkums
Šā gada veiktās novērošanas rezultāti liecina, ka pa šo laiku ievērojami augusi politiķu un
sabiedrības izpratne par valsts un pašvaldību resursu izmantošanas negodīgumu vēlēšanās.
Tomēr 2006.gada pētījuma rezultāti liecina, ka arī šajās vēlēšanās administratīvo resursu
izmantošana ir uzskātama par nopietnu problēmu, kas kropļo politisko konkurenci.
Šajā priekšvēlēšanu kampaņā veiktie novērojumi liecina, ka valdošie politiķi savtīgiem
nolūkiem visvairāk ir izmantojuši institucionālos resursus, t.i., institūcijas un amata pienākumu
pildīšanai paredzētos resursus. To vidū plašāk izplatītie gadījumi saistīti ar priekšvēlēšanu
aģitācijas pasākumiem valsts un pašvaldību iestādēs un valsts/ pašvaldību uzņēmumos. Cita no
līdz šim mazāk izplatītām formām, taču arī īstenota uz valsts resursu rēķina, ir pseidoaptauju
veidošana, kuras formālais mērķis ir uzklausīt sabiedrības viedokli. Tā piemēram, divi ministri,
izmantojot savu nozares vadīto ministriju aktivitātes, izvērsa sava tēla spodrināšanas kampaņu,
pievienojot anketām ministra foto vai arī īsu aprakstu par ministra dzīves gājumu. Tomēr
visplašāk no institucionālo resursu klāsta šajā priekšvēlēšanu kampaņā tika manipulēts ar
publiskam amatam piesaistīto autoritāti.
Publiskā amata autoritāte – vairāk izmantotais resursu veids
Publiskā amata autoritāte ir ietekmīgs resurss, ko persona iegūst, stājoties amatā. Proti, šī
autoritāte ir piederīga nevis personai, bet gan amatam, kas piešķir personas darbībām
leģitimitāti un uzticību. Lai arī šo resursu veidu dažkārt ir grūti kvantitatīvos rādītājos izteikt,
taču tā ietekme var būt daudz lielāka, kā citu resursu savtīga izmantošana. Amata autoritāte ir
arī pamatā tam, kādēļ valdošo partiju pārstāvjiem jau a priori ir priekšrocība pār opozīcijas
partijām vai ārpus varas esošajām partijām. Ja amatpersonas to izmanto savtīgos nolūkos, tad
tiek iedragāts vienlīdzīgu vēlēšanu princips un sabiedrības leģitimitāte valsts varai. Novērotie
gadījumi parāda, ka tieši amata autoritāte ir resurss, ko politiķi izmantojuši, lai īsā periodā
pirms vēlēšanām spodrinātu tēlu. Pie šādiem gadījumiem var minēt valdības pārstāvju
„priekšvēlēšanu tūrismu”, kad ievērojami pieaug reģionālo vizīšu skaits, kuru pamatojumam
tiek rasts formāls skaidrojums. Delnas novērojumi liecina, ka tieši premjerministrs ir līderis, no
šī gada 1.maija līdz pagājušās nedēļas beigām (22.09) ir apbraukājis jau 32 pašvaldības. Otrs
aktīvākais ir ZZS pārstāvis M.Roze, kuram seko A.Baštiks. Par premjerministra vizītēm Valsts
kancelejas izplatītā oficiālā informācijā tās tiek nosauktas par darba vizītēm. Delnas
novērojumi, piedaloties vienā no šādām darba vizītēm, liecina, ka to ietvaros notiek atklāta
Tautas partijas aģitācija, ar visu aģitācijas instrumentu arsenālu – plakātiem, aģitmateriāliem un
vairākiem deputātu kandidātiem.
Arī „Sabiedrības par vārda brīvību” izvērstā priekšvēlēšanu aģitācija ir nopietna administratīvo
resursu izmantošanas problēma. No nedaudz vairāk kā 30 runājošām personām, 20 ir valsts
amatpersonas, kuras ir minētajiem ministriem pakļautībā vai pārraudzībā esošo iestāžu
darbinieki, vai arī nāk no pašvaldībām, kur līderpozīcijas pieder TP, kas vairākumā gadījumu
ietekmē arī šo personu un viņu vadīto iestāžu finansiālo nodrošinājumu. Šāda amatpersonu
dalība politiskajās reklāmās vai to organizēšanā rada politiska interešu konflikta un
administratīvo resursu izmantošanas iespaidu, kad politiskās amatpersonas pakļautībā esoša
amatpersona, izmantojot savu statusu, aģitē par labu vadībai. Gan reģionālo braucienu skaits,
gan citi fiksētie gadījumi apliecina, ka tieši premjera partija ir bijusi līdere administratīvo
resursu savtīgā izmantošanā, jo īpaši saistībā ar amata autoritāti.
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Samazinājusies institucionālo mediju izmantošana
Salīdzinot ar pagājušā gada pašvaldību vēlēšanām, samazinājies valsts un pašvaldību
institucionālo mediju izmantošanas gadījumu skaits. Pēc pagājušā gada Delnas izteiktās kritikas
Rīgas domē vairākums no sadarbības līgumiem ar medijiem netika pagarināti un informatīvais
izdevums „Rīgas Vēstis” vairs netiek izdots. Novērotajās pašvaldībās tikai Liepājā un
Daugavpilī ir pašvaldības informatīvie izdevumi, taču tajos netika konstatēti AR izmantošanas
gadījumi. Toties novērojumi liecina, ka šis instruments tiek izmantots citās pašvaldībās, kur
pilsētas vai pagasta priekšsēdētājs kopā ar partijas biedriem, vairākumā gadījumu, ministriem
un Saeimas deputātiem, izmanto pašvaldības informatīvos izdevumus, lai izceltu partijas
darbus. Delnas analizēto ministriju izplatītajos institucionālajos medijos netika novēroti
šaubīgie gadījumi, izņemot Pasta avīzi, kurā turpina parādīties Latvijas Pirmās partijas deputātu
kandidāti. Taču līdere mediju resursu izmantošanā ir Ventspils pašvaldība, kura turpina
resursietilpīgu sadarbību ar laikrakstu Ventas Balss, kurā pašvaldības vadītājs brīvi komentē
valstī notiekošās aktualitātes, vienlaikus nomelnojot politiskos konkurentus un informācija par
pašvaldības darbu salīdzinoši aizņem krietni mazāku laikraksta laukumu.
Lai arī visi resursu veidi tiešāk vai netiešāk saistīti ar budžeta resursu izmantošanu, tiešā veidā
budžeta resursu izmantošana tika fiksēta tika vienā gadījumā, proti, Satiksmes ministrijas ceļu
remontiem un būvniecībai paredzēto rezerves fonda līdzekļu sadalījumā. Satiksmes ministrs
A.Šlesers vienpersoniski piešķīra naudu ar savu partiju saistītajām pašvaldībām, vēlāk
atbalstītājos reģionos īpaši uzsverot šo faktu partijas priekšvēlēšanu reklāmās.
Atkarība no lielajiem ziedotājiem partijās saglabājas, izteikti pieaug ziedojumu apjoms īsi
pirms vēlēšanām
Turpinot iepriekš iesākto partiju ziedojumu analīzi, ziņojumā sniegts īss pārskats par pēdējos
trīs mēnešos gūtajiem ienākumiem no ziedojumiem. Dati liecina, ka partiju atkarība no
lielajiem ziedotājiem saglabājas tik pat augsta vai nedaudz palielinās. Lielāko artavu partiju
kasēs aizpilda uzņēmēju veiktie ziedojumi, starp kuriem vērojami daži saistīto ziedojumu
gadījumi, kad ziedojumus veic viena uzņēmuma pārstāvji, kas rada pamatu aizdomām, ka
tādējādi tiek apiets juridisko personu ziedošanas aizliegums. Pozitīva tendence partiju
ziedojumos ir valsts un pašvaldību uzņēmumu amatpersonu veikto ziedojumu skaita
samazināšanās. Tas skaidrojams ar partiju stihisku līdzekļu meklēšanu priekšvēlēšanu aģitācijas
izdevumiem, kur lielākais atbalsts tiek rasts no privātā biznesa pārstāvjiem. Savukārt
ziedojumu apjoms un ziedošanas dinamika parāda, ka tieši pēdējos mēnešos pirms vēlēšanām
partiju kasēs ieplūst ievērojams līdzekļu daudzums, kas dažos gadījumos sasniedz to naudas
apjomu, kas partijai ziedots pusotra gada laikā.
Rezumējot, administratīvo resursu izmantošanas gadījumi liecina, ka valsts un pašvaldību
resursi, lai arī nu jau skairdri atpazīta kā problēma, ir aktuāla arī pirms šīm vēlēšanām. Turklāt
atsevišķas politiskās partijas tos, iespējams, padara par savas kampaņas kodolu, izmantojot
noteiktam publiskam amatam piederošu amata autoritāti. Tādējādi būtiski ietekmētas ir citu, pie
varas neesošu politisko partiju izredzes.
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I
Pārskats par administratīvo
izmantošanas gadījumiem

resursu
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1. MEDIJU RESURSI
Masu mediju izmantošana pie varas esošo politisko spēku labā, piemēram, politiskā reklāma
valsts / pašvaldības kontrolētajos medijos (informatīvie biļeteni, apkārtraksti, ziņu lapas) vai
mērķtiecīga tiekšanās pēc pozitīvas publicitātes privātajos medijos, izmantojot institucionālo,
budžeta vai regulatīvo resursu.

1.1. Fiksētie gadījumi
MR – mediju resurss, FR – finanšu resurss, IR – institucionālais resurss
Piezīmes
Parti Konstatētie AR izmantošanas AR veids
gadījumi
ja
Par Ventspils domes sagatavotas informācijas
LV/Z 2006.gada jūnijs  septembris – MR, FR
Ventspils
reģionālajā
laikrakstā
publicēšanu pašvaldība SIA „Ventas Balss”
ZS

ZZS

ZZS

LPP/
LC

LPP/
LC

„Ventas Balss”, kuru faktiski dotē
Ventspils pašvaldība, tiek publicēti
pozitīvas ievirzes materiāli par
Ventspils
mēru
un
ZZS
premjerministra kandidātu Aivaru
Lembergu, ļaujot viņam brīvi
komentēt politiskās norises valstī.
2006.gada augusts  žurnālā „Vides
Vēstis” tiek publicēts raksts un
fotoreportāža „Kā Indulis Emsis un
viņa
klons
Emsis
zemnieku
saimniecībā strādāja”, kurā stāsta par
ZZS Saeimas deputāta kandidāta
I.Emša darbu viņa saimniecībā.

2006.gada 14.septembris – Krāslavas
domes
informatīvajā
biļetenā
„Krāslavas vēstis” tiek intervēti ZZS
Saeimas
deputātu
kandidāti
Krāslavas
novada
domes
priekšsēdētājs Gunārs Upenieks un
vides ministrs Raimonds Vējonis.
Tāpat Krāslavas domes informatīvajā
biļetenā publicēts raksts par ZZS
deputātu kandidātu – Ingrīdas Ūdres,
Andra Bērziņa un Gunāra Upenieka
– Krāslavas Sociālajam dienestam
dāvināto masāžas krēslu.
2006.gada septembris – VAS
„Latvijas Pasts” izdotajā „Pasta
avīzē” publicēta pastnieku drošībai
veltīta diskusija ar LPP ministru
dalību
2006.gada septembris – Siguldas
novada domes mājas
lapā
(www.sigulda.lv)
centrāla vieta
atvēlēta aprakstam par Siguldas
novada domes priekšsēdētāju Tāli

šogad maksā Ls 26 000.

MR

MR

Žurnāla izdošana daļēji tiek finansēta par
valsts budžeta līdzekļiem. no2006.gadā no
Latvijas Vides aizsardzības fonda žurnāla
izdošanai piešķirti Ls 59 603. Līdz ar to,
daļēji par valsts līdzekļiem izdotajā žurnālā
tiek publicēta mazsvarīga ziņa, radot
pseidonotikumu, kas vairo konkrēta deputāta
kandidāta atpazīstamību.
Par
pašvaldības
līdzekļiem
izdotajā
pašvaldības biļetenā tiek intervēts domes
priekšsēdētājs
un
Saeimas
deputāta
kandidāts, kurš intervijā arī komentē ar
vēlēšanām saistītus jautājumus. R.Vējonis
izdevumā stāsta par savu vizīti Krāslavā un
plānotajiem projektiem šajā pašvaldībā.
Izdevumā tiek arī publicētas mazsvarīgas
ziņa (masāžas krēsla dāvana), lai vairotu
vienas
partijas
deputātu
kandidātu
popularitāti.

MR, FR

Par valsts uzņēmuma „Latvijas pasts”
līdzekļiem izdotās bezmaksas „Pasta avīzes”
izmaksas netiek atklātas.

MR

Pašvaldības
interneta
mājas
lapas
izmantošana pašvaldības vadītāja un Saeimas
deputāta kandidāta popularitātes vairošanai.
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LPP/
LC

JD/S
C

TP

TP

TP

Puķīti. Aprakstam pievienotas arī
vairākās fotogrāfijas no personīgā
arhīva.
2006.gada jūlijs  Siguldas novada
informatīvajā izdevumā „Siguldas
novada ziņas” tiek publicēts raksts
par foto akciju, kurā ar saviem
attēliem piedalījās T.Puķītis.
2006.gada jūnijs – Garkalnes novada
domes izdevumā „Garkalnes novada
vēstis” tiek stāstīts par toreizējās
Garkalnes
novada
domes
priekšsēdētājas Aelitas Veipas (JD)
un viņas vietnieka Jura Silova (SC)
dalību izglītības iestāžu izlaidumos
(tekstu papildina divas fotogrāfijas ar
A.Veipi un J.Silovu)
2006.gada augusts – Balvu domes
informatīvajā izdevumā „Balvu lapa”
tiek publicēts raksts par valdības
vadītāja un TP Saeimas deputāta
kandidāta Aigara Kalvīša vizīti
Balvos.

2006.gada augusts – Preiļu novada
domes
informatīvajā
izdevumā
„Preiļu novada vēstis” tiek publicēts
raksts par Siera svētkiem, kurā
piedalījās arī vairāki TP Saeimas
deputātu kandidāti – premjers Aigars
Kalvītis, Saeimas deputāte Elita
Šņepste, Preiļu novada domes
priekšsēdētājs Jānis Eglītis un
novada domes deputāts Jāzeps
Šņepsts.
Izdevumā ir atspoguļotas arī citu TP
pārstāvju aktivitātes Preiļos.
2006.gada augusts – Salaspils novada
domes izdevumā tiek atspoguļota
valdības vadītāja vizīte Salaspilī
(rakstam pievienota arī A.Kalvīša
fotogrāfija)

MR

MR , IR

MR, IR

Par
pašvaldības
līdzekļiem
izdotajā
informatīvajā izdevumā tiek publicēts
materiāls, kurā pieminēts pašvaldības
vadītājs, kas šajā gadījumā nav saistīts ar viņa
pienākumu veikšanu.
Garkalnes novada domes vadītāji un Saeimas
deputāta kandidāti izmanto reprezentācijas
funkcijas, lai vairotu savu publicitāti

Fragments no raksta:
„Īpaši vizītei bija gatavojies Balvu
pamatskolas kolektīvs ar skaistu, skolotāja
ansambļa dziedātu dziesmu uz terases tika
sagaidīts premjers. Sirsnīgus pateicības
vārdus par valdības politiku skolotāju algu
palielināšanā valdības vadītājam teica skolas
direktore Māra Pimonova [...]. Direktore teica
paldies Tautas partijai, kuru pārstāv
A.Kalvītis, par līdzekļiem šīs skolas
remontam. A.Kalvītis bija ļoti saviļņots par
šo tikšanos.”

MR, IR

MR, IR

TP Balvu domē, kura apmaksā izdevumu
izdošanu, atrodas pie varas (Domes
priekšsēdētāja TP pārstāve Ināra Ņikuļina)
Izdevumu izdot Preiļu novada dome, kur TP
ir pie varas (novada domes priekšsēdētāja
amatu ieņem TP pārstāvis Jānis Eglītis)

Salaspils pašvaldībā, kura izdod informatīvo
biļetenu, TP ir pie varas (Salaspils novada
domes priekšsēdētājs – TP biedrs Juris
Putniņš)
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1.2. Gadījumu analīze
•

„Latvijai un Ventspilij”/ ZZS  „Ventas Balss” un A.Lemberga popularizēšana

Vairākus gadus Ventspils pilsētas dome sadarbojas ar reģionālo laikrakstu „Ventas Balss” par
pašvaldības informācijas izvietošanu. Viens no šādiem sadarbības līgumiem ar laikraksta
izdevēju SIA „Ventas Balss” tika slēgts pērnā gada nogalē. Pēc Iepirkumu uzraudzības biroja
(IUB) reģistrā
publiskotiem datiem par domes sagatavotās informācijas publicēšanu
laikrakstam, saskaņā ar noslēgto līgumu, tiek maksāti Ls52 000 jeb Ls26 000 gadā. Līguma
darbības termiņš par informatīvo pakalpojumu sniegšanu domei ar laikrakstu ir no 2006.gada
sākuma līdz 2007.gada decembrim.
Laikraksta „Ventas Balss” publikāciju satura analīze liecina, laikposmā no 2006.gada maija līdz
septembrim, informācija, kura saskaņā ar likumu ir jāpublicē domei, laikrakstā atvēlēta
ievērojami mazāka daļa, nekā publikācijām rubrikā „Informē Ventspils pilsētas domes
priekšsēdētājs”. Šāda rubrika laikrakstā tiek publicēta regulāri. No maija sākuma līdz
septembra beigām rubrika “Informē Ventspils domes priekšsēdētājs A.Lembergs” laikrakstā
tika publicēta 26 reizes; divas reizes sešu mēnešu laikā “Ventas Balsī” tika publicēta rubrika
“Informē Ventspils pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieks J.Vītoliņš”. Kā atbildē uz „Delnas”
informācijas pieprasījumu skaidro Ventspils pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieks Guntis
Blumbergs, laikraksta „Ventas Balss” rubriku „Informē Ventspils pilsētas domes priekšsēdētājs
A.Lembergs” pašvaldība neapmaksā un tā ir laikraksta iniciatīva. Līdz ar to laikraksts garantē
pašvaldības vadītājam plašas iespējas paust savus uzskatus par visdažādākajiem jautājumiem,
kas vairākumā gadījumu nav saistīti ar pilsētas pašvaldības vadītāja pienākumu pildīšanu, tādēļ
rubrikas nosaukums „Informē Ventspils domes priekšsēdētājs A.Lembergs” maldina lasītāju.
Par „informēšanu” laikrakstā tiek apzīmēts A.Lemberga viedoklis par politisko oponentu
darbību, par valdošās partijas Latvijai un Ventspilij aktivitātēm un par paša A.Lemberga
apcerējumiem par uzsākto kriminālvajāšanu pret viņu u.c. jautājumiem. Ja šāda veida
publikācijas ir laikraksta iniciatīva, tad nav saprotams rubrikas nosaukums, kas vedina domāt,
ka publikācija ir pašvaldības iniciatīva.
1. un 2.attēlā var lasīt dažus fragmentus no minētās rubrikas. Papildus informāciju par
notikušajām un plānotajām norisēm Ventspils pilsētā un pašvaldības aktualitātēm, A.Lembergs
laikraksta „Ventas Balss” rubrikā, pauž politisko viedokli par jautājumiem, kas nav saistīti ar
Ventspils pašvaldību. Laikposmā no šī gada maija līdz septembrim šajā rubrikā komentējis
žurnālista Lato Lapsas uzrakstītās grāmatas „Kas ir Lembergs?” izdošanu, Korupcijas
novēršanas un apkarošanas biroja rīcību, uzsākot kriminālprocesu pret A.Lembergu tā sauktajā
„Ojāra Grīnberga lietā”, „miljardiera un spekulanta” Džordža Sorosa interviju Latvijas
televīzijai, partijas „Jaunais laiks” pārstāvju organizēto stafeti „Ar demokrātiju pret cinismu”,
Ģenerālprokuratūras rīcību saistībā ar drošības naudas apmēru A.Lembergu uzsāktā
kriminālprocesa ietvaros u.c.
Vienlaikus jāatgādina, ka pašvaldība laikrakstam maksā visai nozīmīgu naudas līdzekļu
daudzumu  Ls26 000 šogad un Ls29 500 pagājušajā gadā. Pēc Komercreģistru apkalpojošās
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firmas „Lursoft” informācijas 2005.gada beigās SIA „Ventas Balss” bruto peļņa ir bijusi
Ls110 927. Līdz ar to var secināt, ka pašvaldības iepirkums veidoja aptuveni 27% no laikraksta
bruto peļņas pērnā gada beigās. Tas varētu arī izskaidrot laikraksta labvēlību pret pašvaldības
vadītāju, ļaujot brīvi izvietot savus komentārus par dažādām politiskajām norisēm.
1.attēls
Fragments no rubrikas „Informē Ventspils domes priekšsēdētājs Aivars Lembergs”
laikrakstā „Ventas Balss” 2006.gada 13.jūnijā
„Būtiski ir tas, ka politiskā organizācija „Latvijai un Ventspilij” sapulcē pieņēma lēmumu
pirmo reizi piedalīties Saeimas vēlēšanās kopā ar Zaļo un zemnieku savienību, pamatojoties
uz noslēgto līgumu. Šobrīd mēs to līgumu gatavojam. Cerams, ka vienosimies. Ja
nevienosimies, nekas nesanāks. Mums ir partijas biedri, kuri pēc viedokļu apmaiņas atzinuši,
ka būtu gatavi piedalīties vēlēšanās, startējot atsevišķos apgabalos. Bet šīs jautājums vēl nav
lemts. Jūlijā beigās jāiesniedz saraksts.”
Liela daļa no Ventspils domes budžeta pastarpināti apmaksātās rubrikas ar A.Lemberga un viņa
vadītās partijas „Latvijai un Ventspilij” rīcību pirms Saeimas vēlēšanām saistītajiem
jautājumiem ir atvēlēta arī „Ventas Balss” 2006.gada 1.augusta numurā (2.attēls):
2.attēls
Fragments no rubrikas „Informē Ventspils domes priekšsēdētājs Aivars Lembergs”
laikrakstā „Ventas Balss” 2006.gada 1.augustā
Svētdien Rīgā notika Zaļo un zemnieku savienības prezentācija. No mūsu organizācijas
„Latvijai un Ventspilij” startē trīs, es domāju, ļoti labi deputātu kandidāti – Ventspils
domnieks un pilsētas slimnīcas galvenais ārsts Gundars Daudze, Ilze Buņķe un Guntis
Blumbergs. [...] Es nestartēju – par cik 20.jūlijā ZZS valde izvirzīja manu kandidatūru
premjera amatam un es tam esmu piekritis, tas nozīmē, ka aizņemt vienu vietu, kurš varētu
startēt un kļūt par Saeimas deputātu, labi apzinoties, ja es kandidēju uz ministru prezidenta
vietu, tad tas nav savienojams amats ar deputāta amatu. Nevar būt deputāts un ministru
prezidents. Es uzskatīju, ka pareizāk tādā gadījumā būtu neiet uz Saeimu. Līdz ar to manis tajā
sarakstā nav”.
Līdz ar to, šī gada laikrakstā „Ventas Balss” Ventspils pilsētas domes netieši apmaksāto rakstu
un rubriku publikāciju analizē apliecināja, ka tāpat kā pirms iepriekšējām pašvaldību
vēlēšanām Ventspils domes sagatavota informācija ļoti bieži satur domes pārstāvju vienpusējos
politiskus viedokļus un mēģinājumus atspēkot A.Lemberga oponentu un kritiķu argumentus. Šo
situāciju var uzskatīt par klasisko mediju resursa izmantošanu, kad ar sava amata autoritāti un
arī finanšu resursiem valdošas partijas pārstāvji publicē savus viedokļus, kas lasītāju acīs vairo
šo amatpersonu un viņu pārstāvēto politisko organizāciju popularitāti pirms Saeimas
vēlēšanām.
Nav saprotams, kādēļ šāda privilēģija ir piešķirta domes priekšsēdētājam savu politisko uzskatu
paušanai, caur kuru tiek asi kritizēti politiskie oponenti un popularizēta valdošās partijas un tās
sadarbības partnera ZZS aktivitātes. Laikrakstā nav atrodama līdzīga rakstura rubrika, kurā
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savu viedokli paustu citu partiju pārstāvji, jo rakstu saturs liecina, ka tajā tiek pausts viedoklis
nevis informācija par pašvaldības darbu.
Papildus domes sagatavotās informācijas publicēšanai laikrakstā “Ventas Balss”, pašvaldība no
2006.gada jūlija beigām sagatavoto ziņojumu „Ventspils pilsētas pašvaldības atskaite par gada
veikumu” izdod ar „Ventas Balss” tiešu līdzdalību. Laikraksts nodrošina atskaites izplatīšanu,
kā arī maketēšanas darbus. Līdz ar to papildus iepriekš minētajiem finanšu līdzekļiem, ko
pašvaldība maksā par savas informācijas izvietošanu, laikrakstam maksājusi arī par citiem
pakalpojumiem.
No pašvaldības budžeta finansētais izdevums „Ventspils pilsētas pašvaldības atskaite par gada
veikumu” sastāvēja no septiņām A3 lapām, kas saturēja ne tikai tekstu, bet arī krāsainas
fotogrāfijas. Katra atskaites lapa, kas kā pielikums bija pievienota laikrakstam „Ventas Balss”
periodā no šā gada jūlija beigām līdz augusta sākumam, tika veltīta kādai tēmai. Saskaņā ar
Ventspils domes sniegto informāciju atskaites sagatavošana, maketēšana, drukāšana un
izplatīšana no pašvaldības budžeta izmaksājusi Ls8021 (Ls 6797 + 18%PVN).
Pieminētajā ziņojumā pašvaldība atskaitās par izdarīto laikposmā no 2005.gada marta līdz šā
gada martam, taču atskaites izplatīšana iedzīvotājiem tika veikta 2006.gada jūlijā un augustā –
laikā, kad bija sākusies priekšvēlēšanu kampaņa.
Pašvaldības iedzīvotājus atskaites pirmā lapa saņēma ar A.Lemberga uzrunu, kurš īsi pirms tam
bija pasludināts kā ZZS premjera kandidāts. Ventspils mērs norāda, ka atskaites mērķis „ir
piedāvājums pārliecināties, vai jūsu izvēle pašvaldību vēlēšanās nes vēlamos augļus”. Atskaites
tekstā, kurā plaši izmantoti statistiskie dati, tiek uzsvērti Ventspils pašvaldības gada laikā
pozitīvie darbi. Atskaišu tekstā pozitīvi tiek pieminēts arī A.Lembergs – piemēram, sadaļā
„Veselība” tiek uzsvērts, ka Ventspils pašvaldības vadītājs uzdāvinājis dzīvības funkciju
novērošanas iekārtu, bet sadaļā „Kultūra” tiek norādīts, ka ZZS izvirzītais ministru prezidenta
kandidāts ir dāvinājis Livonijas ordeņa pilij monētu kolekciju un seno karšu krājumu. Tāpat
vairākās atskaišu lapās ir publicētas A.Lemberga, kā arī vairāku ZZS Saeimas deputātu
kandidātu – sportista Viktora Ščerbatiha, vides ministra Raimonda Vējoņa, Ventspils vicemēra
Gunta Blumberga – fotogrāfijas.
•

Liela daļa no Ventspils domes budžeta netieši apmaksāt

Līdz ar to, šī gada laikrakstā „Ventas Balss” Ventspils pilsētas domes netieši apmaksāto rakstu
un rubriku publikāciju anal


LPP un „Pasta avīze”

VAS „Latvijas Pasts” (LP) izdotajā biļetenā „Pasta avīze” 2006.gada trešajā numurā, kuru
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Latvijas iedzīvotāji saņēma septembra beigās, tika publicēta apjomīga diskusija „Pastnieku
drošība – visas valsts drošība”. Bez „Latvijas pasta” ģenerāldirektora Ginta Škodova un Latvijas
pašvaldību priekšsēdētāja Andra Jaunsleiņa, diskusijā piedalījās vairāki LPP pārstāvji, deputāta
kandidāti – iekšlietu ministrs Dzintars Jaundžeikars, tieslietu ministrs Guntars Grīnvalds un
satiksmes ministrs Krišjānis Peters. Tāpat diskusijā par pastnieku drošību „Pasta avīzes”
lapaspusēs piedalījās Pagastu apvienības valdes priekšsēdētājs, kas arī ir Saeimas deputāta
kandidāts no apvienības „Tēvzemei un Brīvībai”.
Par valsts uzņēmuma līdzekļiem izdota izdevuma publicētajā diskusijā LPP ministri izteica
savus viedokļus par iespējām uzlabot pastnieku drošību Latvijā. Taču diskusijas dalībniekiem
uzdotie jautājumi un viņu sniegtās atbildes rada aizdomas, ka šajā gadījumā informatīvais
biļetens tika izmantots pie varas partijas esošo ministru publicitātes vairošanai, nevis pastnieku
drošības problēmas apspriešanai un risināšanai. Tāpat rodas jautājums par izvēlēto
amatpersonu piedalīšanās lietderību minētajā diskusijā – piemēram, par G.Grīnvalda dalību,
kura vadītā ministrija ir atbildīga par valsts politikas izstrādi un īstenošanu tieslietu jomā.
Varētu izteikt šaubas, vai pastnieku drošības problēmas apspriešanai un tās risināšanai kā
galvenie speciālisti būtu jāintervē ministri, kuri ikdienā nenodarbojas ar jautājumiem, kas
saistīti ar šo problēmu.
Jāpiebilst, ka LP informatīvā biļetena izdošanas un izplatīšanas izmaksas neatklāj, norādot, ka
minētai informācijai ir komercnoslēpuma statuss un tā ir konfidenciāla. Kā skaidro LP
amatpersonas, liela daļa no uzņēmuma sniegtajiem pakalpojumiem ir brīvas konkurences
pakalpojumi, tāpēc sabiedrības informēšanai par uzņēmuma sniegtajām aktivitātēm tiek izdots
informatīvais biļetens. Savukārt informācijas publiskošana par izdevuma izdošanas izmaksām,
pēc LP amatpersonu teiktā, var „būtiski negatīvi ietekmēt uzņēmuma saimniecisko darbību,
radot materiālus zaudējumus”. Ziņu aģentūras LETA arhīvā gan atrodama informācija, kur,
atsaucoties uz LP pārstāvja teikto, minēts, ka „Pasta avīzes” pirmā numura izdošana valsts
uzņēmumam izmaksāja Ls 59 000.
Jāpiebilst, ka mēģinājumi izmantot „Pasta avīzi” sava tēla spodrināšanai bijuši arī iepriekš –
piemēram, 2004.gadā toreizējs satiksmes ministra pienākumu izpildītājs Ainārs Šlesers „Pasta
avīzē” stāstīja par pasta uzņēmuma attīstības plāniem. Savukārt pašreizējs satiksmes ministrs
K.Peters „Pasta avīzes” šā gada otrajā numurā klāstījis savu viedokli par stāvokli uz Latvijas
ceļiem un to atjaunošanu.
3.attēls
Fragmenti no „Pasta avīzē” publicētas diskusijas:
Jautājums: Pieņemsim, ka jūsu sapnis ir strādāt par pastnieku kādā pagastā un
priekšnieks saka, jā, mēs jūs ņemam, bet nodefinējiet visus noteikumus, ar kādiem jūs
būtu ar mieru strādāt .
G.Grīnvalds: Jebkurš amats ir labs – vai tas būtu ministra vai pastnieka. [...] Svarīgi saprast,
ka tas darbs ir nepieciešams ne tikai tev pašam, bet arī citiem, ka citi novērtē to, ko tu dari.
[...] Kad tādu [pastnieka] grūtu darbu dara, gribas būt arī lepnam par savu darbu: es ar augsti
paceltu galvu eju pie katra un nesu sūtījumu – vai tā būtu pensija vai avīze. Ka varu būt lepns
par to, ka es to vēstuli esmu atnesis, un cilvēkiem ir priekš ar mani aprunāties.
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Dz.Jaundžeikars: [...] Bet vienu gan varu pateikt, ka drīzumā pastnieki pagastos varēs justies
daudz drošāk, jo visi policijas iecirkņu inspektori, kuru pārziņā ir kārtības uzturēšana
pagastos, šogad tiks apgādāti ar autotransportu  pārsvarā ar apvidus automašīnām.
Jautājums: Uzbrukumi pastniekiem ir notikuši Latgales reģionā. Vai tā ir Latgales vai
visas valsts problēma?
Dz.Jaundžeikars: Tam nav saistības ar reģionu, bet kopējo sociālo situāciju valstī. Taču
skaidrs ir tas, ka arī turpmāk tiesībsargājošās struktūras atradīs visus, kas aplaupījuši
pastnieku, un visi šie laupītāji saņems bargus sodus – daudzus gadus cietumā.
Jautājums: Vai būtu iespējams, ka ikvienu pastnieku pavada apsardzes darbinieks?
G.Grīnvalds: Svarīgi ir tas, lai potenciālie noziedznieki zinātu, ka tiks noķerti un bargi sodīti.
Manuprāt, būtu nepieciešams likumdošanā noteikt, ka uzbrūkot pastniekam, jārēķinās ar
daudz bargāku sodu. Iespējams, pastnieku pat pielīdzinot policistam. Ja valstī ir problēma, tā
ir jārisina.
Jautājums: Kādas tad būs tās likumdošanas iniciatīvas pastnieku drošības uzlabošanai?
K.Peters: Piemērs ar braukšanu dzērumā rāda, ka bieži vien nevis informēšanas kampaņa un
padomi attur autovadītāju braukt dzērumā, bet tikai baiļu faktors. Tiem, kas plāno uzbrukt
pastniekiem, būtu jāzina, ka tas nebūs nosacīts sods, bet reāls daudzu gadu cietumsods, tas ir
šo laupītāju apziņu iedarbosies daudz pamatīgāk.



TP Saeimas deputāta kandidāti Preiļu novada informatīvajā izdevumā

Preiļu novada dome, tāpat kā vairākas Latvijas pašvaldības, izdod savu informatīvo izdevumu,
lai publicētu ar likumu noteikto informāciju un informētu iedzīvotājus par pašvaldības
aktualitātēm. Taču bieži priekšvēlēšanu laikā pie varas esošie politiķi izmanto pašvaldības
budžeta izdevumus sevis vai savas partijas popularizēšanai. Viens no spilgtākajiem mediju
resursu izmantošanas gadījumiem pašvaldību līmenī ir vienā partijā esošu Saeimas deputātu
kandidātu parādīšanās Preiļu pašvaldības informatīvajā izdevuma augusta numurā.
Šī gada augusta beigās galvenā uzmanība „Preiļu novada vēstīs” tika veltīta Siera svētkiem, kas
norisinājās 26.augustā. Preiļu pašvaldības sabiedrisko attiecību speciālistes Maija Paegles
sagatavotajā rakstā tiek stāstīts, ka pasākumā ar uzrunu uzstājies valdības vadītājs Aigars
Kalvītis, Preiļu novada domes vadītājs Jānis Eglītis, AS „Preiļu siers” valdes priekšsēdētājs
Jāzeps Šņepsts, kā arī Saeimas deputāte Elita Šņepste. Visas rakstā minētas amatpersonas ir TP
Saeimas deputātu kandidāti. Rakstam ir pievienota fotogrāfija ar TP politiķu dalību Sieru
svētkos.
Preiļu pašvaldības informatīvajā izdevumā savu viedokli par vairākiem jautājumiem speciālajā
slejā izsaka pašvaldības vadītājs un TP deputāta kandidāts Jānis Eglītis. Savā rakstā J.Eglītis
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piemin dažus TP deputātu kandidātus, uzverot viņu aktivitātes saistībā ar atbalstu pašvaldībai
(4.attēls). Tāpat augusta numura izdevumā ir publicēts raksts par Saeimas deputātes E.Šņepstes
Preiļu novada pensionāriem organizēto braucienu uz Saeimu un Rīgu.
Izņemot iepriekš nosauktās TP pārstāvju aktivitātes Preiļos, šajā informatīvajā izdevumā ir
publicēta informācija par veselības ministra un TP pārstāvja viesošanos Preiļu slimnīcā un
„tautpartijieša” ārlietu ministra Arta Pabrika pasniegtajiem atzinības rakstiem Preiļu
iedzīvotajiem. Šāda TP pārstāvju un Saeimas deputātu kandidātu bieža pieminēšana TP vadītas
pašvaldības izdotajā izdevumā liecina par mediju resursa izmantošanu, lai panāktu vienas
partijas un tās pārstāvju popularitātes vairošanu vietējā pašvaldībā. Tādejādi par pašvaldības
līdzekļiem izdotais biļetens tiek izmantots kā priekšvēlēšanu kampaņas instruments, kas nav
pieļaujams.
4.attēls
Fragments no Preiļu novada domes priekšsēdētāja slejas izdevumā „Preiļu novada
vēstis”
Patīkama ziņa saņemta no Ekonomikas ministrijas (paldies jaunajam ekonomikas ministram
A.Štokenbergam [Deputāta kandidāts no TP])  ir atbalstīts kārtējais domes iesniegtais
projekts, un novada domes kontā ieskaitīti Ls 240 000 energoefektivitātes paaugstināšanai. [...]
Novada liela vērība ir pievērsta sakrālo ēku renovācijai. Par Saeimas deputātes E.Šņepstes
[Deputātes kandidāte no TP] ir pabeigta Aizkalnes katoļu baznīcas fasādes atjaunošana.
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2. INSTITUCIONĀLIE RESURSI
Institucionālie resursi ir materiālie un cilvēkresursi, kas piederīgi noteiktam politiskajām
amatam vai institūcijai, piemēram, sev pakļauto ierēdņu nodarbināšana vai arī transporta
izmantošana savā priekšvēlēšanu kampaņā, kā arī amata autoritāte.

2.1. Fiksētie gadījumi

MR – mediju resurss, FR – finanšu resurss, IR – institucionālais resurss
Partija Fiksētais AR izmantošanas gadījums AR veids
Piezīmes
LPP

2005.gada septembris.
IR, FR
Ceļu būves vietās izvietotie Satiksmes ministra
A.Šlesera “atvainošanās plakāti”
Plakāti ar uzrakstu «Šeit tiek īstenoti valsts
nozīmes ceļu būves darbi. Atvainojamies par
pagaidu neērtībām.» uzstādīti uz autoceļiem
Rīgas, Limbažu, Bauskas, Jelgavas, Jēkabpils,
Saldus, Madonas un Liepājas rajonā.
Atvainošanos
autovadītājiem
Satiksmes
ministrijas vārdā tajos pauž A.Šlesers.

JL

ZZS

Pēc aģentūras LETA ziņām viena
plakāta izgatavošana izmaksāja
858,40 latus.
Katrā
no
14 objektiem tika uzstādīti divi
plakāti, līdz ar to kopējā
informatīvo plakātu izgatavošanas
summa sasniedz 24 000 latu.
SM viedoklis:
* Pēc sabiedrības un mediju asas
kritikas, šie plakāti tika novākti.

2006.14.09.
IR
JL deputātu kandidātu tikšanās ar skolēniem
Ogres 1.vidusskolā. Pasākuma laikā deputātu
kandidāti stāsta par partijas nākotnes iecerēm, kā
arī tiek izplatīti priekšvēlēšanu aģitācijas
materiāli.

Likums
“Par
priekšvēlēšanu
aģitāciju pirms Saeimas un Eiropas
Parlamenta vēlēšanām” :

2006.16.08.
IR
Pie Izglītības un zinātnes ministres B.Rivžas
darba kabineta Latvijas Lauksaimniecības
universitātē tika izvietots ZZS aģitācijas plakāts

Likums
“Par
priekšvēlēšanu
aģitāciju pirms Saeimas un Eiropas
Parlamenta vēlēšanām” 18.panta
1.daļa

Valsts un pašvaldību iestādēs,
kapitālsabiedrībās, kurās vairāk
nekā 50 procenti kapitāla daļu
(akciju)
pieder
valstij
vai
pašvaldībai, aizliegts publiski
pieejamās vietās izvietot un izplatīt
priekšvēlēšanu
aģitācijas
materiālus. (18.panta 1.daļa)

* Pēc Delnas un vietējā laikraksta
“Zemgales ziņas” kritikas plakāts
tika novākts.

ZZS

2006.16.06.
IR, FR
Zemkopības
ministrijas
rīkotā
aptauja
lauksaimnieku viedokļa noskaidrošanai par ES
finansētā Lauku attīstības plāna pasākumiem.

Anketa tika izplatīta 300 000
eksemplāros, taču pēc LETAS
apkopotās informācijas noteiktajā
laikā ministrija saņēmusi 810
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Partija

ZZS

Fiksētais AR izmantošanas gadījums

AR veids

Piezīmes

Tās ievadā lauksaimniekus uzrunā ministrs
M.Roze, anketai pievienota arī fotogrāfija.

atbildes .

2006. janvāris
IR, FR
ZM 10 000 eksemplāros izdota rokasgrāmata par
Lauku attīstības plānu.
Rokasgrāmatas ievadā ir ministra M.Rozes foto
un uzruna lasītājiem.

ZM norāda, ka ministra uzruna
šādā izdevumā „personificē un
vairāk ietekmē auditoriju un
paaugstina
lauksaimnieku
aktivitāti” (Diena, 16.06.06)
Savukārt nozarē strādājošie norāda,
ka šāda rokasgrāmata ir izdota par
vēlu: „Rokasgrāmata tika izdota
tikai 2006.gada sākumā. Tad
zemnieki daļā pasākumu roku jau
bija ietrenējuši. Ja sagatavotu
agrāk, tā būtu bijusi lietderīgāka”
(Biedrības „Zemnieku saeima”
biroja vadītāja) (Diena, 16.06.06.)
Savukārt aģentūrai LETA,
biedrības vadītāja komentē, ka 300
000 eksemplāru ir pārāk daudz, jo
Latvijā nemaz nav tik daudz lauku
saimniecību. (LETA, 18.19.06.)

ZZS

2006.11.09.
IR, FR
Vides ministrijas izsludinātā konkursa „Valsts
nozīmes dabas mantojums Latvijā” informēšanas
skrejlapas, kurā Latvijas iedzīvotāji tiek aicināti
iepazīties ar konkursa nolikumu un aktīvi
piedalīties tajā. Skrejlapai pievienota informācija
par ministra dzīves gājumu.

Skrejlapai pievienotā informācija
par ministru:
„Raimonds
Vējonis
dzimis
1966.gadā.
Beidzis
Madonas
1.vidusskolu,
LU
Bioloģijas
fakultāti, kur ieguvis maģistra
grādu.
Studē
neklātienē
doktorantūrā LU Vides pārvaldības
un zinātnes institūtā. Stažējies
Tamperes tehniskajā universitātē
Somijā.
Kopš
augstskolas
beigšanas 17 gadus strādājis vides
aizsardzības sistēmā. Uzstājies
ūdens piesārņotības kontroles un
zivju
resursu
aizsardzības
jautājumos. Precējies, divi dēli.”
”Nav svarīgi tas, kas cilvēkam
pieder. Svarīgi, kāda ir sirds.””

ZZS

2006.21.09.
IR, FR
Mārtiņš Roze rīko ideju konkursu par
Zemkopības
ministrijas
nama
fasādes
rekonstrukcijas iespējām.
Ministrs izmanto ministrijas mājas lapu savu
privātu iniciatīvu popularizēšanai.

Ministrijas mājas lapā norādīts:
„ZM nama fasādes rekonstrukcijas
ideju konkurss ir zemkopības
ministra
personīga
iniciatīva,
prēmijām
piesaistot
privātos
līdzekļus.
Ideju
konkursa
uzvarētājs saņems prēmiju Ls
150.00, otrās vietas ieguvējs – Ls
100.00, bet trešās vietas ieguvējs –
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Ls 50.00.”
Taču mājas lapā norādīts, ka
informāciju
sagatavoja
Informācijas
un
sabiedrisko
attiecību nodaļas vadītāja Dagnija
Muceniece.

JD

2006.gada septembris
IR
Jelgavas autobusu parka direktors autobusā
izvieto politisko aģitāciju

Likums
„Par
priekšvēlēšanu
aģitāciju pirms Saeimas un Eiropas
Parlamenta vēlēšanām”.

TP

2006. gada 27.jūlijs
IR. MR
Gundara Bērziņa uzruna Stradiņa slimnīcas
Radioloģijas centra konferenču zālē slimnīcas
klīniku vadītājiem

Fragments
no
uzrunas:
“Nākamajos
Eiropas
fondos
valdībai..., mums kopā pierādot, ka
nauda ir izmantota efektīvi, izdevās
panākt vislielāko daļu, kādu
jebkurā ES valstī ir atvēlēta
medicīnai – 247 miljoni. Pie kam
mēs izmantosim arī citus finanšu
instrumentus un Stradiņi
triju
četru gadu laikā, intensīvi
strādājot,
būs
pilnīgi
līdz
nepazīšanai. Jaunie korpusi, šo
korpusu
rekonstrukcija.
Paskatieties. Laiks pagājis ļoti īss.
Man ir nedaudz vairāk kā gads šajā
amatā. Pagājušajā gadā investīcijas
ir 4 milj. Tās ir lielākas kā visos 14
gados kopā. Tas ir tikai pirmais
solis un mēs esam uzsākuši ātri un
nedrīkstam apstāties.”
“Nevar cerēt uz pozitīvu operācijas
iznākumu, ja nepārtraukti notiek
nestabilitāte, ķirurgam dreb rokas
vai kas tamlīdzīgs. Tas ir
tā
vienkāršoti runājot. Jo man liekas,
ka visas problēmas, sevišķi
organizatoriskās ir universālas. Es
varu pateikt, ka tās lietas, par ko es
runāju, saprotiet, jābūt katrā lietā ar
visu sirdi un pārliecību. Nevar šis
lietas darīt, teiksim, ar gariem
pirkstiem. Es tiešām ar visu savu
degsmi un enerģiju esmu nācis
strādāt un gribu sasniegt to, ko ir
iespējams, nebaidoties no kritikām
vai kādām tādām citām lietām. Es
ļoti priecājos par katru veiksmi, jo
katra veiksme, kas ir veselības
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sistēmā, ir svētki man.”
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2. 2.Gadījumu analīze
•

Tautas partija un “Sabiedrības par vārda brīvību” reklāmas kampaņa

Nodibinājums “Sabiedrība par vārda brīvību” (SVB) plaši īstenoja priekšvēlēšanu aģitāciju, kur
vairāki sabiedrībā pazīstami cilvēki pauž savu viedokli par TP ministriem G.Bērziņu,
H.Demakovu un premjerministru A.Kalvīti. Nodibinājums šādu kampaņu izvērsa pamatojot, ka
likums “Par priekšvēlēšanu aģitāciju pirms Saeimas un Eiropas parlamenta vēlēšanām”
neregulē tā saukto “trešo personu” īstenotās reklāmas kampaņas. Ar “trešajām personām”
parasti saprot tādas personas, kas nekādā veidā nav saistītas ar politisko partiju, ne finansiāli (kā
ziedotāji), ne organizatoriski (kā biedri, dibinātāji, darbinieki). Nodibinājuma “Sabiedrība par
vārda brīvību” dibinātājs ir tieši saistīts ar Tautas partiju, publiski atzīstot, ka ir tās biedrs
(raidījums “Kas notiek Latvijā?” 20.09.06.). J.Liepnieks ir arī TP priekšvēlēšanu kampaņas
viens no organizētājiem, kā arī ministru prezidenta biroja vadītājs. Ņemot vērā šos apstākļus,
SVB veidotās reklāmas nevar nosaukt par trešo personu īstenotajām reklāmām, līdz ar to tās
uzskatāmas par Tautas partijas priekšvēlēšanu aģitācijas sastāvdaļu.
Vienlaikus jānorāda, ka tā ir ne tikai partiju finansēšanas likuma, bet arī administratīvo resursu
ļaunprātīgas izmantošanas problēma, jo nodibinājuma reklāmas kampaņas sejas lielākoties ir
valsts vai pašvaldību iestāžu vai kapitālsabiedrību pārstāvji, kuras pilda valsts vai pašvaldību
funkcijas. Šo funkciju pildīšanā tām nav jāvadās pēc kādas politiskās partijas interesēm, bet gan
sabiedrības kopumā interesēm. Amatam piederošā autoritāte ir viens no varas resursiem, līdz ar
to arī tās izmantošana priekšvēlēšanu mērķiem grauj vienlīdzīguma principu vēlēšanās.
Delna, SVB kampaņai uzņemot apgriezienus, nosūtīja aicinājumu abiem ministriem, kā arī
premjerministram publiski distancēties no šīm reklāmām, parādīt savu politisko atbildību un
tādējādi ievērot godīgu priekšvēlēšanu cīņu. Premjerministrs uz Delnas aicinājumu vispār nav
atbildējis, savukārt ministru sniegtās atbildes neliecina par izpratni šajā jautājumā.
Kultūras ministres atbildes fragments: „”Man ir problemātiski iztēloties, kādā veidā es varētu
īpaši distancēties no nodibinājuma „Sabiedrība par vārda brīvību”, jo juridiskā distance, kas
mani šķir no šī nodibinājuma, ir tikpat tāla kā saistība ar jebkuru citu sabiedrisku organizāciju
Latvijā, izņemot Latvijas 50 gadu okupācijas muzeja fondu, sabiedrisko izglītības fondu Jaunā
Akadēmija un varbūt vēl dažas citas. Varu tikai atkārtoti apliecināt, ka – cik man zināms – tie
cilvēki, kas izsakās nodibinājuma ”Sabiedrība par vārda brīvību” īstenotajā kampaņā, nav
privāti ieinteresēti šī viedokļa paušanā.(..)”
Savukārt veselības ministrs uz Delnas vēstuli uzdevis atbildēt ministrijas pārstāvei, valsts
sekretāra vietas izpildītājai L.Ruškulei, kura norāda, ka „veselības ministrs kā trešā persona
nevar iejaukties kādu citu fizisku un juridisku personu savstarpējās tiesiskajās attiecībās vai kā
citādi ietekmēt privātpersonu rīcību”. Vēstule tika sūtīta ministram, aicinot viņu uzņemties
politisko atbildību. Tas apliecina politiķa nespēju uzņemties politisko atbildību, rīkoties saskaņā
ar ētikas un taisnīguma principiem, uz ko Delna savā vēstulē ministru aicina. Tāpēc šādu
atbildi, nevar uzskatīt par atbildi pēc būtības. Tā kā KNAB var paust savus secinājumus par
politisko partiju priekšvēlēšanu izdevumiem par visām partijām vienlaicīgi  vienreiz gadā, kas
šajā gadījumā notiks dažus mēnešus pēc vēlēšanām, tad vienīgi paši politiķi var pārtraukt šādas
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priekšvēlēšanu metodes. TP pārstāvošo ministru un citu deputātu kandidātu atbildes vēstules
Delnai liecina, ka šāda rīcība ne vien nesekos, bet politiķi neizprot vai nevēlas izprast
problēmas kodolu.
SVB reklāmas rullīšos iesaistītās reklāmas sejas ir minētajiem ministriem pakļautībā vai
pārraudzībā esošo iestāžu darbinieki, vai arī nāk no pašvaldībām, kur līderpozīcijas pieder TP,
kas vairākumā gadījumu ietekmē arī šo personu un viņu vadīto iestāžu finansiālo
nodrošinājumu. Šāda amatpersonu dalība politiskajās reklāmās vai to organizēšanā rada
politiska interešu konflikta un administratīvo resursu izmantošanas iespaidu, kad politiskās
amatpersonas pakļautībā esoša amatpersona, izmantojot savu statusu, aģitē par labu pārraugam,
šajā gadījumā minētajiem diviem ministriem un premjerministram vai TP kopumā. Savukārt, ja
šīs personas par dalību reklāmas kampaņā saņēmušas atlīdzību, tās ir pakļautas likumam “Par
interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā”. 5. attēlā apkopotas lielākā daļa no
reklāmas rullīšos iesaistītajām personām, kas piedalījušās reklāmas rullīšos līdz ziņojuma
tapšanas brīdim. Trekninātā rakstā 5.attēlā iezīmēti amatpersonu vārdi. No vairāk kā 30
personām, kas piedalās reklāmas kampaņā, 20 ir amatpersonas.

5. attēls “Sabiedrības par vārda brīvību” reklāmas kampaņā iesaistītās reklāmas sejas
Persona
Normunds
Šnē

Amats
diriģents,
valsts
bezpeļņas
"KULTŪRKAPITĀLA
Padomes loceklis

Dzintars
Mozgis

Bērnu Klīniskās Universitātes slimnīcas kardiologs

Kārlis
Trušinskis

Paula Stradiņa Klīniskās slimnīcas kardiologs

Elmārs Grēns

LU Biomedicīnas pētījumu studiju centra vadītājs,
Institūcija ir likvidēta 16.06.2006. (Lursoft)

Andrejs Ērglis

Paula Stradiņa Klīniskās Universitātes Kardioloģijas centra
vadītājs

Agris Auce

Kodolfizikas zinātņu doktors

Andrejs
Žagars

Latvijas Nacionālās Operas direktors

akciju

sabiedrība
FONDS"

Klipa ilgums
30sek
1 min
30 sek
1 min
1 min
25 sek
1 min
55 sek
1:50 min
55 sek
55 sek
30 sek
55 sek
30 sek
1 min
30 sek
1 min
30 sek
30 sek
30 sek
1 min
30 sek
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Jānis
Grandovskis

Paula Stradiņa Klīniskās Universitātes
Kardioloģijas klīnikas vadītājs

Slimnīcijas 30 sek
30 sek
50 sek
1min
30 sek
Janīna Eiduka Preiļu pilsētas pensionāru apvienības valdes locekle
30 sek
Juris Ersts
Preiļu Valsts ģimnāzijas informātikas skolotājs
1 min
30 sek
Evita Sniedze Valmieras drāmas teātra direktora
30 sek
Jānis Kudiņš
Višķu pagasta padomes priekšsēdētājs
1 min
Juris Bozovičs Malnavas lauksaimniecības koledžas direktors
Maruta
Balvu tālākizglītības centra vadītāja
30 sek
Castrova
TP deputātu kandidāte
30 sek
Ņina Pleša
Balvu slimnīcas galvenā mās a,
Balvu rajona pašvaldības aģentūra "BALVU
SLIMNĪCA"
Iepirkuma komisijas locekle
1 min
Uldis Katlaps Dundagas vidusskolas direktors
1 min
Andris
LU Cietvielu fizikas institūta direktors
Šternbergs
1min
Andris Vilks
Latvijas Nacionālās Bibliotēkas direktors
Gunārs
Arhitekts
55 sek
Birkerts
Imants Resnis Diriģents
55 sek
45 sek
Ivars Kalviņš LU Organiskās sintēzes institūta direktors
57 sek
33 sek
Juris
Latvijas Zinātņ u akadēmijas prezidents;
Ekmanis
Valsts zinātniskā iestāde (bezpeļņas zinātniska
organizācija) "Latvijas ZA fizikālās enerģētikas
institūts FIZIKĀLĀS ENERĢĒTIKAS INSTITŪTS",
direktors
1:30
Kristīne
Latvijas Nacionālās Operas soliste
1 min
Opolais
Leons Briedis dzejnieks
30 sek
Māra Lāce
Latvijas nacionālā mākslas muzeja direktore; valsts 35 sek
aģentūra ''Latvijas Nacionālais Mākslas Muzejs'' 50 sek
Valsts/pašv. uzņēmuma direktore
Rēzija Kalniņa aktrise
1 min
Aina Miezīte
Kordiriģente
Kopā 30 min.
Dundure
Valmieras kultūras centra direktore
Agris
Skujevskis
Vaira
Dundure
Vanda

SIA „Saldus Medicīnas centrs” valdes priekšsēdētājs

30 sek

Valmieras kultūras centra direktors

30 sek

Madonas Valsts ģimnāzijas direktore, Madonas domes 30 sek
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Maderniece
Vilnis Rantiņš
Ekmanis
Rēzija Kalniņa
Ivars Kalviņš

deputāte
Mašīnbūves un metālapstrādes rūpniecības uzņēmēju 1:01 sek
asociācijas valdes priekšsēdētājs
1 min kopā
Latvijas Zinātņ u akadēmijas prezidents
aktrise
LU Organiskās sintēzes institūta direktors

Līdz ar to var apgalvot, ka “Sabiedrības par vārda brīvību” organizētā reklāmas kampaņa ir
cieši saistīta ar valsts un pašvaldību administratīvo resursu izmantošanu, jo minētajām
amatpersonām savu pienākumu pildīšanas ietvaros ir tiesības rīkoties ar valsts vai pašvaldības
mantu, tiesības izdot administratīvus aktus, veikt uzraudzības un kontroles funkcijas un citas
likumā uzskaitītās funkcijas. Līdz ar to papildus amata autoritātei, šīm amatpersonām ir visai
plašas pilnvaras rīkoties ar cita veida administratīvajiem resursiem. Šo personu iesaistīšanās
SVB organizētajā kampaņā rada politiskā interešu konflikta iespaidu.

•

ZZS  R.Vējonis un Vides ministrijas informatīvā skrejlapa par konkursu „Valsts
nozīmes dabas mantojums Latvijā”

Šī gada septembra sākumā Vides ministrija izsludināja konkursu „Valsts nozīmes dabas
mantojums Latvijā”. Konkursa nolikums tika apstiprināts 15.septembrī. Informācija par
konkursu un konkursa nolikums tika izplatīta skrejlapu veidā, kurā bez konkursa nolikuma
lapas otrajā pusē pievienota vides ministra R.Vējoņa uzruna, kā arī informācija par pašu
ministru. Turklāt arī pie informācijas par konkursu tiek norādīts, ka savus priekšlikumus var
iesūtīt „LR Vides Ministrijai vai LR Vides ministram R.Vējoņa kungam uz norādīto adresi”.
Pievienojot šādu informāciju skrejlapām, tiek izmantota ministra amata autoritāte, kā arī
personalizētas nozares ietvaros veiktās aktivitātes, lai atklāti popularizētu savu tēlu, pievienojot
informāciju par ministra dzīves gājumu. Tas sabiedrībā rada priekšstatu par to, ka konkrētais
konkurss ir ministra privāta iniciatīva, jo īpaši, ja tiek akcentēts, ka savus priekšlikumus var
sūtīt tieši ministram. Turklāt konkursa pamatojums rada pamatu aizdomām, ka tas ir veidots, ar
mērķi popularizēt tieši ministra tēlu, nevis vākt informāciju par valsts nozīmes dabas
mantojumu, jo konkursa aprakstā, zem kura parakstījies ministrs, tiek norādīts: „LR Vides
ministrija ir sākusi veidot Latvijas dabas mantojuma objektu sarakstu. Tas ir jādara ātri un
efektīvi, tāpēc ir nepieciešama plaša Latvijas sabiedrības līdzdalība.” Par steigu liecina arī
konkursa noslēguma termiņš – šī gada 1.oktobris. No konkursa komisijas izveidošanas līdz
konkursa noslēgumam par tik apjomīgu tēmu ir mazāk kā mēnesis laika, ņemot vērā laiku, kas
nepieciešams informatīvo materiālu izgatavošanai un izplatīšanai.
6.attēls
Informatīvajās skrejlapās pievienotā informācija:
„Raimonds Vējonis dzimis 1966.gadā. Beidzis Madonas 1.vidusskolu, LU Bioloģijas fakultāti,
kur ieguvis maģistra grādu. Studē neklātienē doktorantūrā LU Vides pārvaldības un zinātnes
institūtā. Stažējies Tamperes tehniskajā universitātē Somijā. Kopš augstskolas beigšanas 17
gadus strādāj is vides aizsardzības sistēmā. Uzstājies ūdens piesārņotības kontroles un zivju
resursu aizsardzības jautājumos. Precējies, divi dēli.”
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Informatīvajās skrejlapās pievienotā informācija:
„Raimonds Vējonis dzimis 1966.gadā. Beidzis Madonas 1.vidusskolu, LU Bioloģijas fakultāti,
kur ieguvis maģistra grādu. Studē neklātienē doktorantūrā LU Vides pārvaldības un zinātnes
institūtā. Stažējies Tamperes tehniskajā universitātē Somijā. Kopš augstskolas beigšanas 17
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”Nav svarīgi tas, kas cilvēkam pieder. Svarīgi, kāda ir sirds.””

Līdz ar to šādu skrejlapu ar Vides ministrijas informāciju, kurai pievienots arī apraksts par
ministru, izplatot iespējami plašam iedzīvotāju skaitam, jo īpaši, ja tas organizēts steigā vairāk
kalpo ministra tēla spodrināšanai, nevis ministrijas vajadzībām.

•

Jaunais laiks – Aģitācijas pasākums Ogres 1.vidusskolā

Priekšvēlēšanu laikā visai aktuāla ir dažāda līmeņa mācību iestāžu apmeklēšana. Šī gada
14.septembrī Ogres 1. vidusskolas vecāko klašu skolēniem politikas un tiesību mācību
priekšmeta stundas laikā tika noorganizēta tikšanās ar Jaunā laika deputātu kandidātiem.
Klātesošos uzrunāja Sandra Kalniete un bijusī izglītības ministre Ina Druviete, kā arī vēl daži
deputātu kandidāti no pašvaldībām. Jānorāda, ka likums „Par priekšvēlēšanu aģitāciju pirms
Saeimas un Eiropas Parlamenta vēlēšanām” nosaka, ka Valsts un pašvaldību iestādēs,
kapitālsabiedrībās, kurās vairāk nekā 50 procenti kapitāla daļu (akciju) pieder valstij vai
pašvaldībai, aizliegts publiski pieejamās vietās izvietot un izplatīt priekšvēlēšanu aģitācijas
materiālus.

7.attēls. Par priekšvēlēšanu aģitāciju valsts un pašvaldību iestādēs
19.pants. Pašvaldības, valsts un pašvaldību iestādes, kapitālsabiedrības, kurās vairāk nekā 50
procenti kapitāla daļu (akciju) pieder valstij vai pašvaldībai, piešķir politiskajām
organizācijām, politisko organizāciju apvienībām vai atsevišķiem deputātu kandidātiem telpas,
kur rīkot tikšanās ar vēlētājiem, bez maksas vai par maksu, kas nepārsniedz šo telpu
uzturēšanas faktiskos izdevumus.
20.pants. (1) Ja kāda šā likuma 19. pantā minētā iestāde vai kapitālsabiedrība iznomā vai izīrē
savu īpašumu vai mantu, kas nodota tās valdījumā, priekšvēlēšanu aģitācijai kādai politiskajai
organizācijai, politisko organizāciju apvienībai vai atsevišķiem deputātu kandidātiem, tai jādod
iespēja iznomāt vai izīrēt šo īpašumu vai mantu ar tādiem pašiem noteikumiem arī citām
politiskajām organizācijām, politisko organizāciju apvienībām vai citu nosaukumu kandidātu
sarakstos esošajiem kandidātiem, ja viņi to vēlas.
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Jāpiebilst, ka līdzīgs gadījums tika fiksēts arī Latvijas Lauksaimniecības universitātē, kur tika
izplatīti ZZS priekšvēlēšanu aģitācijas plakāti, kā arī Jelgavas autobusa parka sabiedriskajā
transportā izplatīti Jauno Demokrātu aģitācijas plakāti. Par līdzīgiem gadījumiem saņemtas
ziņas vēl citās pašvaldībās, taču tās tiek pārbaudītas un par tām tiks aprakstīts Delnas pētījuma
noslēdzošajā ziņojumā. Šie gadījumi liecina, ka amatpersonas, kas pilda savas funkcijas,
izmanto savā rīcībā esošos resursus savtīgiem mērķiem, tas parāda arī, ka pašvaldības nav
skaidri definējušas priekšvēlēšanu aģitācijas principus, kas varētu būt saistīti ar pašvaldības
īpašuma, telpu iznomāšanu u.c vai arī skaidri paustu pašvaldības nostāju par aģitācijas
aizliegumu noteiktās vietās.
•

Ministru reģionālie braucieni (01.05.2006 – 22.09.2006)

Situācijā, kad priekšvēlēšanu kampaņu noteikto finansiālo ierobežojumu dēļ partiju iespējas
izvērst dārgas reklāmas kampaņas ir apgrūtinātas, deputātu kandidāti bieži kā politiskās
aģitācijas instrumentu izmanto tikšanās ar vēlētājiem Latvijas reģionos. Tāpēc projekta gaitā
tika fiksēta un apkopota informācija arī par ministru braucieniem pa Latvijas reģioniem no šā
gada maija līdz 22.septembrim.
Apkopotie dati liecina, ka visaktīvāk no valdības pārstāvjiem Latvijas reģionus kopš šī gada
maija ir apmeklējis premjerministrs Aigars Kalvītis, kurš pabijis 32 vietās dažādos Latvijas
reģionos. Otrajā un trešajā vietā pēc Latvijas reģionu apmeklējuma biežuma ir zemkopības
ministrs Mārtiņš Roze (29 vietas) un bērnu un ģimenes lietu ministrs Ainars Baštiks, kurš
apmeklējis 23 vietas Latvijas reģionos. Tāpat starp aktīvākajiem braucējiem pa Latvijas
reģioniem pēdējā pusgada laikā var minēt reģionālās attīstības un pašvaldības lietu ministru
Māri Kučinski (21 vietas), vides ministru Raimondu Vējoni (20 vietas), ekonomikas ministru
Aivaru Štokenbergu (16 vietas), izglītības un zinātnes ministri Baibu Rivžu (14 vietas),
veselības ministru Gundaru Bērziņu (13 vietas).
Apkopotie dati liecina, ka visretāk reģionālajos braucienos pēdēja pusgada laikā devies
satiksmes ministrs Krišjānis Peters. Taču nepieciešams atzīmēt, ka K.Petera reģionālo
braucienu skaits, visticamāk, neatbilst reālajai situācijai, jo Satiksmes ministrijas mājas lapā jau
vairākus mēnešus nav atjaunots ministrijas notikumu kalendārs, kur iepriekš tika publicēta
informācija par ministra aktivitātēm.
Ministru braucienu biežums, galamērķis
Ministrs

Mēnesis

Aigars Kalvītis

Maijs
Jūnijs
Jūlijs
Augusts

Brauc.
skaits
5
3
2
9

Septembris

13

Kopā
Maijs

32
1

Raimonds Vējonis

Brauciena galamērķis
Ludza, Rēzekne, Krāslava, Preiļi, Dobele
Liepāja, Pāvilosta, Ērgļi
Liepāja, Cēsis
Madonas raj., Aizkraukle, Salaspils, Gulbene,
Balvi, Aglona, Valdemārpils, Talsi, Preiļi
Zilupe, Kārsava, Malnava, Ludza, Viļaka, Viļāni,
Rēzekne, Malta, Dagda, Daugavpils, Jaunjelgava,
Viesīte, Jēkabpils

Liepāja
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Krišjānis Peters

Māris Kučinskis

Dagnija Staķe

Helēna Demakova

Baiba Rivža

Dzintars
Jaundžeikars

Oskars Spurdziņš

Aigars Štokenbergs

Jūnijs
Jūlijs
Augusts

4
4
8

Septembris
Kopā
Maijs
Jūnijs
Jūlijs
Augusts
Septembris
Kopā
Maijs
Jūnijs
Jūlijs
Augusts

3
20
0
2
0
2
0
4
4
4
3
5

Septembris
Kopā
Maijs
Jūnijs
Jūlijs
Augusts
Septembris
Kopā
Maijs
Jūnijs
Jūlijs
Augusts
Septembris
Kopā
Maijs
Jūnijs
Jūlijs
Augusts
Septembris

5
21
0
0
0
3
1
4
2
1
2
3
0
8
3
1
1
3
6

Kopā
Maijs
Jūnijs
Jūlijs
Augusts
Septembris
Kopā
Maijs
Jūnijs
Jūlijs
Augusts
Septembris
Kopā
Maijs
Jūnijs
Jūlijs
Augusts

14
0
1
5
0
1
7
2
2
0
4
1
9
2
0
4
7

Septembris
Kopā

3
16

Ventspils, Jūrmala, Salaca, Skrīveri
Valmiera, Krāslava, Talsi, Ludza
Saldus, Burtnieki, Zirņubirzs, Skrīveri, Limbaži,
Rēzekne, Jūrmala, Jelgava
Rugāju pag., Krimuldas pag., Jūrmala

Jelgava, Saulkrasti
Liepāja, Jēkabpils

Ērgļi, Rēzekne, Jelgava, Saldus
Valmiera, Valmiera, Jaunpils, Kuldīga
Cēsis, Bīriņi, Krāslava
Daugavpils, Skrīveri, Limbažu raj., Rēzekne,
Olaine
Jelgava, Ranka, Ērgļi, Valmiera, Matīši

Ventspils, Jelgava, Aizkraukles raj.
Tukums
Rēzekne, Jūrmala
Ventspils
Cēsis, Ikšķile
Liepāja, Jēkabpils, Laubrenes pag.

Jelgava, Preiļi, Ventspils
Bulduri
Druva
Jūrmala, Limbažu rajons, Olaine
Daugavpils, Ventspils, Balvi, Cēsis, Ranka,
Jūrmala

Rēzekne
Bērzpils, Preiļi, Krāslava, Talsi, Kuldīga
Valmiera
Valmiera, Salaspils
Liepāja, Valmiera
Kuldīga, Liepājas raj., Rēzekne, Aglona
Daugavpils
Līvāni, Ērgļi
Liepāja, Daugavpils, Kuldīga, Talsi
Cēsis, Saldus, Valmiera, Ķekava, Salaspils,
Gulbene, Smiltene
Liepāja, Dobele, Salaspils
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Ainars Baštiks

Artis Pabriks

Atis Slakteris

Ina Gudele

Karīna Pētersone

Mārtiņš Roze

Gundars Bērziņš

Guntars Grīnvalds

Maijs
Jūnijs
Jūlijs
Augusts

1
3
1
10

Septembris

8

Kopā
Maijs
Jūnijs
Jūlijs
Augusts
Septembris
Kopā
Maijs
Jūnijs
Jūlijs
Augusts
Septembris

23
2
2
0
2
0
6
1
3
0
2
5

Kopā
Maijs
Jūnijs
Jūlijs
Augusts
Septembris
Kopā
Maijs
Jūnijs
Jūlijs
Augusts

10
2
2
1
1
0
6
2
1
1
6

Septembris
Kopā
Maijs

2
12
5

Jūnijs
Jūlijs

4
11

Augusts
Septembris

3
6

Kopā
Maijs
Jūnijs
Jūlijs
Augusts

29
2
0
2
8

Septembris
Kopā
Maijs
Jūnijs
Jūlijs
Augusts
Septembris

1
13
1
0
2
3
2

Jēkabpils
Staļģene, Cēsis, Vangaži
Jelgava
Jaunpils, Valmiera, Šķēdes pag., Straupes pag.,
Naukšēni, Valmiera, Liepāja, Grobiņa, Aizpute,
Sabile
Talsi, Ciravas pag., Aizkraukle, Kuldīga, Liepāja,
Bauska, Daugavpils, Jelgava
Jelgava, Saldus
Gulbene, Valka
Liepāja, Balvi

Lielvārde
Ādaži, Gulbene, Litene
Kuldīga, Jūrmala
Bauska, Ogre, Daugavpils, Rēzekne, Alūksne

Madonas raj., Daugavpils
Cēsis, Dobele
Ilūkste
Ogre

Talsi, Jelgava
Tukums
Mazirbe
Nīgrande, Mazirbe, Ventspils, Skrīveri, Sabile,
Iecava
Valmiera, Liepāja
Rēzeknes raj., Saldus raj., Dobeles raj., Ķekava,
Sigulda
Vaiņode, Baltinava, Vecauce, Tērvete Līdumi,
Iecava, Launkalne, Kalsnava, Viļāni, Skrīveri,
Kandava, Druva, Pūre, Ventspils raj., Tukums
Daugavpils raj., Balvi, Saldus raj.
Liepāja, Jelgava, Rankas pag., Aloja, Kuldīgas
raj., Talsi

Ventspils, Viesīte
Balvi, Jēkabpils
Liepāja, Olaine, Latgale, Līvāni, Preiļi,
Daugavpils, Naujiene, Rēzekne
Valmiera
Daugavpils
Cēsis, Salacgrīva
Aglona, Aglona, Jēkabpils
Cēsis, Jēkabpils
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Kopā
8
Avots: Ministriju mājas lapas un ziņu aģentūras LETA informācija

Ja šā gada maijā un jūnijā ministri nebija tik bieži devušies braucienos pa Latvijas reģioniem,
tad pēdējos divos mēnešos lielākai daļai ministru šo braucienu skaits būtiski palielinājies. Šo
tendenci ļoti labi ilustrē A.Kalvīša reģionālie braucienu, kuru kopējais skaits no maija līdz
jūlijam bija tikai 10, bet līdz ar vēlēšanu tuvošanos augustā un septembrī premjera reģionālo
braucienu skaits jau sasniedzis 21. Bieži šo braucienu laikā A.Kalvītim notikušas tikšanās ar
iedzīvotājiem. „Delna” projekta ietvaros apmeklēja vienu no šādām tikšanām, Jēkabpilī
20.septembrī. Tikšanās ar iedzīvotājiem un uzņēmējiem Jēkabpils kultūras namā nepārprotami
bija Tautas partijas organizētais politiskās aģitācijas pasākums, kurā bez A.Kalvīša piedalījās
arī citi Tautas partijas deputātu kandidāti – Juris Dalbiņš, Dzintars Ābiķis un viens no
reģionālajiem kandidātiem. Valdības vadītāja tikšanās laikā pie Jēkabpils kultūras nama tika
izvietota Tautas partijas aģitācijas telts, savukārt kultūras nama telpās tika dalīti partijas
aģitācijas materiāli. „Delna” pēc šī pasākuma apmeklējuma vērsās pie A.Kalvīša ar aicinājumu
pārtraukt valdības vadītāja partijai neatbilstošo priekšvēlēšanu kampaņu, kad premjerministrs,
izmantojot sava amata autoritāti, zem darba vizīšu izkārtnes veic politisko aģitāciju Latvijas
reģionos savas partijas labā. Septembra beigās „Delna” A.Kalvīša atbildes vēstuli, kuras saturu
veido viens teikums, kurā norādīts, ka „Delnas” viedoklis ar aicinājumu pārtraukt
administratīvo resursu izmantošanu valdības vadītāja partijas priekšvēlēšanu kampaņā ir
pieņemts zināšanai. Tas parāda politiķa cinisko attieksmi pret šāda veida priekšvēlēšanu
noteikumu neievērošanu.
A.Kalvīša un citu ministru biežie braucieni pirms vēlēšanām bez nozīmīga un argumentēta
iemesla ir vērtējami kā ministru amatam piemītošas autoritātes izmantošanu, kas ir svarīgs pie
varas esošo partiju priekšvēlēšanu kampaņu elements šogad. Nepieciešams arī atzīmēt, ka
ministru braucieni pa Latvijas reģionos tiek plaši atspoguļoti vietējos medijos un pašvaldību
izdotajos informatīvajos biļetenos, tādējādi ar savu amata autoritāti un tai piešķirto uzmanību
gūstot plašu publicitāti.
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3. BUDŽETA RESURI
Budžeta resursi  valsts vai pašvaldības līdzekļu izmantošana priekšvēlēšanu kampaņā pie
varas esošo politisko spēku, piemēram, var pirkt vēlētāju balsis, pēkšņi palielināt sociālus
pabalstus vai arī uzsākt grandiozus būvniecības projektus pirms vēlēšanām.

3.1. Fiksētie gadījumi


LPP un Satiksmes ministrijas Rezerves fonds

Šā gada februārī Valsts kontrole pēc veiktās revīzijas LPP pārstāvja Aināra Šlesera vadītajā
Satiksmes ministrijā secināja, ka 2005.gadā ministrs ar savu rīkojumu vienpersoniski no
ministrijas speciāla rezerves fonda līdzekļiem piešķīris pašvaldībām dažādām vajadzībām
līdzekļus Ls 969 698 apmērā. Piemēram, Ls 60 000 uz satiksmes ministra rīkojuma pamata no
rezerves līdzekļiem tika piešķirti balvas konkursos „Sakoptākais Latvijas pagasts” un
„Sakoptākā Latvijas pilsēta”. Taču ievērojama ministrijas rezerves līdzekļu daļa – Ls 909 698 –
tika piešķirta 16 pašvaldībām kā līdzfinansējums ceļu un citu satiksmes infrastruktūras objektu
būvēšanai vai rekonstrukcijai. Vislielāko summu no Satiksmes ministrijas Ls 247 000 jeb
25,5% no kopsummas pilsētas ielu rekonstrukcijai saņēmusi Daugavpils pašvaldība, kur pie
varas ir LPP politiskais partneris – partija Latvijas ceļš, kuras pārstāve Rita Strode ieņem
pilsētas mēra amatu (savukārt A.Šlesera partijas biedrs Vladislavs Drīksne Daugavpils domē
ieņem vicemēra amatu). Ls 233 195 jeb 23% no rezerves fonda līdzekļiem A.Šlesers
vienpersoniski bija piešķīris Jēkabpils pilsētas domei, kuru vada viņa partijas biedrs Leonīds
Salcevičs. Šī summa tika piešķirta pašvaldībai veloceliņa un pagaismoju izbūvei, kā arī ielu
rekonstrukcijai. Bez LPP pārstāvju vadītajām pašvaldībām aptuveni piektdaļa no rezerves
līdzekļiem (Ls 200 000) tika piešķirta Ventspils pilsētas domei. Atlikušās naudas summas, kas
svārstās no Ls 10 000 līdz 24 000, pašvaldības ceļu un ielu rekonstrukcijai tika sadalītas starp
Cēsu rajona padomi, Gulbenes pilsētas domei (no LPP ievēlēts viens deputāts), Limbažu
pilsētas domei (no LPP ievēlēti divi deputāti, no „Latvijas ceļa” – arī divi), Kārsavas pilsētas
domei (no LPP ievēlēts viens deputāts) un Viļānu pilsētas domei, kā arī Tilžas, Lēdurgas,
Jersikas, Mālpils un Sventes pagasta padomei (visi septiņi deputāti no saraksta „Mēs savam
novadam”, kas šajās Saeimas vēlēšanās ir LPP partneris), kā arī Amatas, Zilupes un Preiļu
novada domei.
Valsts kontrole secinājusi, ka izveidojot ministrijas rezervi un pašvaldību programmu
līdzfinansējumu Ls 962 000 apjomā, un bez noteiktiem kritērijiem piešķirot šos līdzekļus
atsevišķām pašvaldībām, Satiksmes ministrija nav ievērojusi taisnīguma principu valsts budžeta
līdzekļus sadalīšanā. Lemjot par naudas līdzekļu piešķiršanu konkrētai pašvaldībai, Satiksmes
ministrs vadījās pēc saviem ieskatiem, jo nebija skaidri definētu izvērtēšanas kritēriju. naudas
līdzekļu sadalei. Tāpat jāatzīmē, ka par naudas saņemšanas iespēju netika informēti visi
potenciālie līdzekļu saņēmēji, tādējādi ministrijas rezervēm līdzekļu saņemšanai nevarēja
pietiekties pašvaldības, kurām arī bija nepieciešama nauda satiksmes infrastruktūras objektu
rekonstrukcijai.. Šāda naudas līdzekļu sadales kārtība, ka nauda tiek sadalīta pēc politiskās
partijas piederības principiem nevis pēc reālas nepieciešamības, ir pretrunā gan vienlīdzības,
gan taisnīguma principiem..
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Reaģējot uz Valsts kontroles atklātajiem pārkāpumiem, Satiksmes ministrija izstrādājusi plānu
pārkāpumu novēršanai, tajā skaitā arī par ministrijas rezerves līdzekļu sadales kārtību.
2006.gada aprīlī jaunais Satiksmes ministrs Krišjānis Peters uzdevis likvidēt ministrijas
rezerves līdzekļu fondu un līdzekļus ieskaitīt citās Satiksmes ministrijas autoceļu fonda
apakšprogrammās.
Fakts, ka lielākā daļa no rezerves fonda naudas līdzekļiem tika sadalīta LPP un LC pārstāvju
vadītajam pašvaldībām, ļauj apgalvot, ka šajā gadījumā budžeta līdzekļu sadalīšana bijusi
negodīga ar mērķi atbalstīt ar Satiksmes ministra partiju saistītas pašvaldības. Tādējādi netiek
vērtēta budžeta līdzekļu izmantošanas lietderība un līdzekļi tiek novirzīti savtīgiem mērķiem
nevis pēc nepieciešamības.
Jāsaka, ka LPP un LC priekšvēlēšanu materiāli liecina, ka šīs apvienības deputāta kandidāti
visai bieži kā vienu no saviem darbiem piemin Latgales reģiona ceļu un citu satiksmes
infrastruktūras objektu atjaunošanu. Piemēram, Daugavpils laikrakstos LPP/LC apmaksātājos
aģitācijas materiālos tiek uzsvērts, ka pateicoties LPP pārstāvju rīcībai un atbalstam ir izdevies
uzsākt „vērienīgos un līdz šim neredzētos ceļu remontus un būvniecību Daugavpilī un citur
Latgalē” (laikraksts „Dinaburg Vestnik”, 2006.gada 14.septembrī). LPP savā priekšvēlēšanu
aģitācija arī īpaši akcentē, ka ar tas atbalstu tika piešķirti papildus līdzekļi ceļu remontiem
Kārsavas novadā („Dinaburg Vestnik”, 2006.gada 20.jūlijs un „Dinaburg Vestnik”, 2006.gada
24.augusts).
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II
Pārskats par veiktajiem ziedojumiem
politiskajām partijām 3 mēnešus pirms
vēlēšanām

30

2.1. Pētījuma metode
Pirmie secinājumi par ziedojumiem politiskajām partijām tika izdarīti par laika periodu no
2005.gada 1.janvāra līdz šī gada maija beigām. Šis pārskats turpina analizēt partiju kases,
apkopojot saņemtos ziedojumus pēdējo trīs mēnešu laikā pirms vēlēšanām. Dati apkopoti par
periodu no 2006.gada 1.jūnija līdz 25.septembrim.
Pārskatā analizēti tā sauktie “lielie ziedojumi”, ar kuriem tika saprasti vienas personas veiktie
ziedojumi, kas pārsniedz Ls 1000 gadā, kas ir pietiekami nozīmīga summa privātpersonai un
var liecināt par ziedotāja nolūkiem partijas darbībā.
Pārskatā īpaši pievērsta uzmanība trim ziedotāju grupām, proti, ar partiju cieši saistīto personu
(dibinātāju, Saeimas/pašvaldību deputātu un partijā strādājošo) ziedojumiem, valsts un
pašvaldību uzņēmumu valžu un padomju amatpersonu veiktajiem ziedojumiem, kā arī
uzņēmēju veiktajiem ziedojumiem partijām.
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” un
Lursoft datu bāzē.
Politisko organizāciju (partiju) finansēšanas likums nosaka, ka vienai partijai privātpersonas
ziedojums gada laikā nedrīkst pārsniegt Ls 10 000, šāds ierobežojums arī attiecas uz biedru
naudas apmēru. Tā kā pārskata ietvaros tika analizēti tikai ziedojumi politiskajām partijām,
informācija par kuriem ir publiski pieejama, bet netika analizēti citi partiju ienākumu avoti, kas
noteikti likumā, tad secinājumus nav iespējams izdarīt par partiju kopējiem ienākumiem, bet
gan tikai par tiem līdzekļiem, ko partija saņēmusi ziedojumu veidā.
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2.2. Lielo ziedojumu īpatsvars politisko partiju ziedojumos
Politisko partiju ziedojumu kases lielāko daļu aizpilda lielie ziedojumi, kas sastāda aptuveni
90% no ziedojumu. Latvijas Pirmajai partijai (LPP) šādi ziedojumi ir aptuveni 97% no
kopējiem partijai saziedotajiem līdzekļiem, partijai Jaunais laiks (JL) 96 % un Latvijas
zemnieku savienībai (LZS) 95%. Salīdzinoši mazāks lielo ziedojumu īpatsvars ir apvienībai
Par cilvēka tiesībām vienotā Latvijā (PCTVL), proti, 66.4% no apvienībai ziedotā pēdējo trīs
mēnešu laikā, lai gan, salīdzinot ar iepriekšējo periodu, ziedojumu īpatsvars ir pieaudzis
(skat.1.tabula).
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Kopumā pēdējo trīs mēnešu laikā ir krietni pieaudzis ziedojumu skaits un no tiem gūto
ienākumu apjoms, salīdzinot ar iepriekšējo laika periodu (no 2005.g.1.janvāra līdz 2006.g.
maija beigām.
LPP pēdējo trīs mēnešu laikā guvusi gandrīz tik pat ienākumu no lielajiem ziedojumiem, cik
pusotra gada laikā pirms šīs vasaras sākuma.
SC iepriekšējā periodā bija visai maz ziedojumu, kas bija izskaidrojams ar to, ka partija bija
nesen dibināta. Pēdējo trīs mēnešu laikā partijas kasē ir ieplūdis ievērojams naudas daudzums
no ziedotājiem.
LSDSP ziedoto līdzekļu apjoms no lielajiem ziedotājiem pēdējo trīs mēnešu laikā ir ievērojami
pārsniedzis to ziedojumu apmēru, ko partija bija guvusi pusotra gada laikā iepriekšējā periodā.
Salīdzinoši vienmērīgāka ziedošanas intensitāte saglabājusies partijai Jaunais laiks un Tautas
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partijai.
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Lielo ziedotāju skaits parāda, ka atsevišķas partijas uztur tikai dažas personas. Piemēram,
TB/LNNK 93.5% no partijas ziedojumiem ir nodrošinājušas 11 personas. LZS, kas vēlēšanās
startē kopā ar Zaļo un zemnieku savienību (ZZS) un Latvijas zaļo partiju (LZP) un šo partneru
vidū izceļas ar “visbiezāko” naudas maku, 95 % partijas ziedojumu nodrošina 22 personas.
Savukārt 95.7 % JL ziedojumu nodrošinājušas 20 personas. Lai arī apvienība Latvijas ceļš (LC)
vēlēšanās startē vienotā sarakstā ar LPP, divi lielākie ziedojumi, kas partijai veikti, veido arī
86% no partijas ziedojumiem (3.tabula). Daudzveidīgāks lielo ziedotāju skaits ir vērojams TP,
LPP un LSDSP kasēs.
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Pēdējo trīs mēnešu laikā valsts/ pašvaldību uzņēmumu valžu/padomju amatpersonu ziedošanas
aktivitāte, salīdzinot ar laika periodu no 2005.gada 1.janvāra līdz 2006.gada maija beigām ir
ievērojami samazinājusies. Šāds ziedojumu samazinājums, ņemot vērā iepriekš secināto, ka
šādiem ienākumiem ir visai būtiska loma, ļauj izteikt pieņēmumu, ka valsts un pašvaldību
uzņēmumu valžu un padomju locekļu atbalsts vairāk norit lēmumu pieņemšanas procesā, nevis
nokaitētajā pirmsvēlēšanu laikā. Vislielākais valsts uzņēmumu locekļu veikto lielo ziedojumu
īpatsvars, kas veido būtisku partijas ienākumu daļu ir Latvijas zemnieku savienībai. Šādi
ziedojumi veido 21.4% no partijai saziedotajiem līdzekļiem pēdējo trīs mēnešu laikā. Tautas
partijas (TP) ziedojumos pirmsvēlēšanu pēdējos trīs mēnešos tas sastāda 7.5% un LPP 4.46%
lielo ziedojumu. Taču kopumā ziedojumi no valsts un pašvaldību uzņēmumu valžu un padomju
amatpersonām pēdējo trīs mēnešu laikā ir krietni samazinājušies.
Lielāko daļu partijas ziedojumu veido privātpersonu ziedojumi, kuras pārsvarā ir saistītas ar
uzņēmējdarbību (4.tabula). Lai gan Politisko organizāciju (partiju) finansēšanas likums
neparedz juridisko personu ziedojumus, analizējot ziedotājus, tika novērots, ka atsevišķos
gadījumos partiju kasēs vienlaicīgi ienāk ziedojumi no viena uzņēmuma pārstāvjiem (skatīt
partiju profilus).
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No lielajiem ziedojumiem, kurus savā kasē ziedojuši ar partiju cieši saistīti cilvēki, vislielākais
īpatsvars vērojams PCTVL, JC un TP ziedojumos.
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2.3. Partiju ziedojumu struktūra

TAUTAS PARTIJA1
Laikposmā no šā gada jūnija līdz septembra vidum partija saņēmusi Ls 129 290, ko
saziedoja 40 ziedotāji. Lielie ziedojumi veido 92,33% jeb Ls 119 255 no visiem
ziedojumiem, ko TP ir saņēmusi analizētajā periodā. Lielo ziedotāju īpatsvars nav
mainījies salīdzinot ar laikposmu no 2005.gada sākuma līdz šā gada maijam, kad šīs
rādītājs bija 92%.
Partiju aktīvisti sākot ar šā gada jūniju saziedoja TP Ls 47 455, kas veido 39,79% no
saņemtajiem ziedojumiem (iepriekš partijas aktīvisti saziedoja partijai 28,88% no
kopējiem ziedojumiem). Lielākie ziedotāji no partijas aktīvistu grupas bija Preiļu
novada domes deputāts Jāzeps Šņepsts (Ls 9500), Valkas pilsētas domes priekšsēdētājs
Vents Armands Krauklis (Ls 5000) un Saeimas deputāts Uldis Briedis (Ls 5000).

%

TP: lielo ziedojumu (>1000LVL)
struktūra
60
50
40
30
20
10
0

56
29

39.8
15

52.7

7.5

Partiju aktīvisti
Valsts un pašvaldību
vēlētos amatos
uzņēmumu
partijas struktūrā vai
valžu/padomju
valsts/pašvaldību
locekļi
vēlētos amatos

Citi

ziedojumi
2005.01.01  2006.05.31.

2006.01.06.2006.26.09

Valsts un pašvaldību padomju un valžu pārstāvju ziedojumi pēdējos trijos mēnešos sastāda
7,55% vai Ls 9000 no kopējiem ziedojumiem (iepriekš šīs rādītājs bijis 15%). Partijai Ls 6000
šā gada jūnijā ziedojis Rīgas domnieks Edmunds Krastiņš, kas ir padomes priekšsēdētājs Rīgas
pašvaldības SIA „Rīgas ūdens”, kā arī Finanšu ministrijas pārstāvis Rīgas Brīvostas valdē, kur
mēnešalga pārsniedz Ls 5000. Tāpat Ls 1000 partijai jūnija ziedojis VAS „Latvijas Dzelzceļš”
valdes loceklis Aivars Strakšas. Iespaidīgu summu – Ls 2000  partijai ziedojis Daugavpils
pilsētas domes izpilddirektors, kas vairākus gadus strādā arī VAS „Latvijas Dzelzceļš” padomē.
Partija šā gada augustā saņēmusi Rīgas pašvaldības uzņēmuma SIA „Krasta nami” padomes
1

8.06.2006 – 14.09.2006
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priekšsēdētāja Aivara Lisenko ziedojumu Ls 9000 apmērā. Taču šīs ziedojums netika ieskaitīts
pašvaldības uzņēmumu padomju pārstāvju veikto ziedojumu grupā, jo SIA „Krasta nami”
mēnesī gūtais atalgojums ir neadekvāti zems (aptuveni Ls 200) salīdzinot ar veiktā ziedojuma
summu. Jāpiebilst, ka Aivars Lisenko nodarbojas ar uzņēmējdarbību un ieņem vairākus amatus
privātuzņēmumos, tāpēc, visticamāk, ziedojuma veikšanai tika izmantoti privātajā biznesā
nopelnītie līdzekļi.
Ls 17 500 sākot no šā gada jūnija partija saņēmusi no ziedotājiem, kuri ir saistīti ar piena
pārstrādes un ražošanas uzņēmumu AS „Preiļu siers” – Ls 9500 ziedojums tika saņemts no
uzņēmuma valdes priekšsēdētāja Jāzepa Šņepsta, Ls 4000  no viņa dzīvesbiedres un TP
Saeimas deputātes Elitas Šņepstas, Ls 2000 – no AS „Preiļu siers” valdes locekles Marijas
Plones un Ls 2000 – no šī uzņēmuma padomes locekles Lolitas Valdones.
Ziedotāju analīze liecina, ka Ls 8000 šā gada jūnijā TP saņēma no Normunda Aizkalna un
Edgara Kārkla, kuri savulaik bija saistīti ar valdības vadītāju A.Kalvīti un viņa dzīvesbiedri.
N.Aizkalns, kas ziedoja Ls 4000, ir vairāku mazo HES īpašnieks. Viena no N.Aizkalna
piederošo uzņēmumu – SIA „Braslas HES” – līdzīpašniecēm ir pašreizējā valdības vadītāja
sieva Kristīne Kalvīte. Ls 4000 ir ziedojis E.Kārkls, kurš arī ir SIA „Braslas HES”
līdzīpašnieks. Jāpiebilst, ka E.Kārklis iepriekš arī bijis saistīts ar pašreizējo valdības vadītāju, jo
abiem savulaik bijis ar pārtikas nozari saistītais kopīgais bizness SIA „Baltic Foods” un SIA
„Vienotais apgādes centrs”.
Viena uzņēmuma pārstāvja ziedojumus TP saņēma šā gada jūnija beigās, kad mobilo sakaru
priekšapmaksas karšu „Amigo” un „Hallo” nodrošinātāja SIA „ZetCom” padomes
priekšsēdētājs Nils Aleksa un uzņēmuma padomes loceklis Guntars Paškevičs ziedoja partijai
pa Ls 4000 katrs. Abi uzņēmēji iepriekš darbojās mobilo tālruņu tirdzniecības uzņēmuma SIA
„DT Mobile” padomē, bet patlaban viņi ir SIA „GN Nams” valdes locekļi.
Vienā dienā – 27.jūnijā – partija saņēmusi ziedojumus no gaļas pārstrādes un tirdzniecības
uzņēmumu pārstāvjiem. Tā, SIA „Pārtikas kompānija” valdes priekšsēdētājs Aleksandrs
Jarjomenko ziedojis Ls 1500, bet kādreizējs SIA „Talsu gaļa” padomes priekšsēdētāja vietnieks
Igors Rabčuks – Ls 2000. Vēl Ls 1500 šā gada 27.jūnijā partijai ziedojis SIA „Pārtikas
kompānija” valdes loceklis Germans Peremots, kas iepriekš bijis arī SIA „Talsu gaļa” valdes
loceklis.
Partijas kasē sākot ar šā gada jūniju ir nonācis ziedojums Ls 5000 apmērā no Latvijas miljonāru
sarakstā iekļauta uzņēmēja Vasilija Meļņika, kas ir daudznozaru uzņēmuma SIA
„Eiroholdings” valdes loceklis un īpašnieks. Jāatgādina, ka 1998.gadā V.Meļņiks jau tika
minēts kā viens no „pelēkajiem kardināliem”, kurš atbalstījis TP priekšvēlēšanu kampaņu.
TP ziedotāju vidū ir divas ziedotājas, par kurām nav izdevies atrast nekādu informāciju. Kāda
Jeļena Boborova, kas ir dzimusi 1982.gadā, ziedoja TP šā gada 9.jūnijā Ls 1500. Neizdevās
atrast informāciju arī par Tatjanu Šilkinu, kas ziedoja TP Ls 1000.
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JAUNAIS LAIKS
Pēdējo trīs mēnešu laikā partija ziedojumos saņēmusi Ls 124993.41. Partijas ziedotāju saraksts
liecina, ka lielāko daļu ziedojumu, ko partija pēdējo trīs mēnešu laikā ir saņēmusi, jeb 95.7%
(ko ziedojušas 20 personas) veido lieko ziedotāju veiktie ziedojumi. Salīdzinot ar laika periodu
no 2005.gada sākuma līdz pat 2006.gada maija beigām, lielo ziedojumu īpatsvars ir
palielinājies par 15.5%.

Partiju aktīvistu ziedojumu īpatsvars salīdzinājumā ar laiku pusotru gadu pirms vēlēšanām ir
palielinājies līdz 18.8% (iepriekš 8%). Lielākie ziedotāji partijas aktīvistu rindās ir Jānis Reirs
(pēdējo trīs mēnešu laikā saziedojis Ls 8500), Artis Kampars (Ls 5000) un Maksis Rozenbergs
(Ls 5000).
Pēdējo trīs mēnešu laikā partijas kasē ir ienācis viens ziedojums no valsts/ pašvaldību
uzņēmumu valžu/padomju locekļiem. To ir veicis Juris Zvirbulis (Ls 2000). Viņš vienlaikus ir
JL deputāts Rīgas domē, kā arī padomes loceklis SIA „Rīgas Satiksme”. Tomēr viņa veiktais
ziedojums netika ieskaitīts pie pašvaldību uzņēmuma padomes locekļu ziedojumiem, jo,
saskaņā ar amatpersonas deklarāciju, ziedotāja lielāko ienākumu daļu veido ienākumi no
personai piederošiem uzņēmumiem nevis dalības minētajā padomē. Tāpat, J.Zvirbuļa darbības
joma uzņēmējdarbībā ir cieši saistīta ar satiksmes jautājumiem, līdz ar to nav pamata apgalvot,
ka viņa atrašanās šajā amatā ir saistīta ar politiskajiem motīviem. Tāpat JL likumā pieļauto
maksimālo summu ziedojis miljonārs Vilnis Vītols (Ls 10000), kurš savulaik ieņēma padomes
locekļa amatu VAS “Latvenergo”, taču ziedojuma izdarīšanas brīdī vairs neatradās šajā amatā.
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Par vienu no ziedotājiem, Uldi Mierkalnu, kurš partijai ir ziedojis maksimālo atļauto summu Ls
10 000 un ir viens no lielākajiem mežu īpašniekiem Latvijā, presē izskanējušas aizdomas, ka
veiktais ziedojums var būt politisko interešu konflikta gadījums. Laikraksts Diena (07.07.2006)
norādīja, ka 2005.gada 22.decembrī Saeima pieņēma JL sagatavotos grozījumus Meža likumā,
saskaņā ar kuriem VAS "Latvijas valsts meži" (LVM) "kļūtu par vienīgo uzņēmumu Latvijā,
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kas nedrīkst pirkt meža zemi un reģistrēt to uz sava vārda". LVM Komunikācijas daļas vadītājs
Tomass Kotovičs laikrakstam bija komentējis, ka grozījumu pieņemšanas gadījumā, tas būtu
izdevīgi tikai meža uzpircējiem  LVM nevarētu iegādāties zemi, mazinātos konkurence tirgū,
pārdošanas cenas pazeminātos. Nedēļu pēc grozījumu pieņemšanas Saeimā viens no lielākajiem
meža īpašniekiem valstī Uldis Mierkalns JL kontā pārskaitīja 5000 latu. (30.12. 2005).
Uzņēmējs Dienai gan bija uzsvēris, ka atbalsta JL kā partiju, kas "ieguldījusi daudz pūļu
Inčukalna pagasta attīstībā". Arī JL ģenerālsekretārs Edgars Jaunups noliedza, ka Mierkalna
ziedojums būtu tieši saistīts ar JL virzīto likumprojektu, uzsverot, ka viņš arī agrāk ir ziedojis
partijai. Jāpiebilst, ka decembra beigās valsts prezidente šos noteikumus nosūtīja otrreizējai
caurlūkošanai.
Partijas ziedotāju sarakstā sastopami daži plaši izplatīti personvārdi, kuri, iespējams, ietilpst
kādā no ziedotāju kategorijām, taču to pētījuma veikšanas brīdī nebija iespējams pārbaudīt. Šie
ziedotāji ir: Mārtiņš Jansons (Ls 5000); Jānis Āboltiņš (Ls9700).
Citi lielākie ziedotāji ir Andris Griķis, SIA “AMD” rīkotājdirektors, SIA “Datoru drošības
tehnoloģijas” (IT pakalpojumi), SIA “Eurogrill” valdes priekšsēdētājs, SIA “Inbokss”
(interneta pakalpojumi) valdes loceklis, kurš partijai šai laikā ziedojis maksimālo summu –
10000Ls. Otrs lielāko ziedojumu veicis Leons Jakrins, būvdarbu uzņēmuma SIA “Vincents”
īpašnieks, SIA “Auto Italia” līdzīpašnieks.

Tēvzemei un Brīvībai/LNNK
Partijas kasē pēdējo trīs mēnešu laikā ienākušie ziedojumi veido Ls 75 460, kas ir visai
ievērojams apmērs, jo laika periodā no 2005. gada 1.janvāra līdz 2006. gada maija beigām (tai
skaitā arī trīs pirmsvēlēšanu mēneši pirms pašvaldību vēlēšanām) partijai tika saziedoti Ls 87
026,50. Pieļaujams, ka lielu daļu no partijas kopējiem ienākumiem veido biedru naudas.
Saskaņā ar Politisko organizāciju (partiju) finansēšanas likumu, vienas personas iemaksātās
biedra naudas apjoms nedrīkst pārsniegt Ls10 000 gadā. Līdz ar to iespējams, ka partijai viena
persona šādā veidā nodod līdz pat Ls 20 000. Pamatu šādām aizdomām rada tas, ka ikgadējā
finansiālās darbības deklarācijā par 2005. gadu partijas ienākumos norādīta Ls 121 403,63 liela
summa, ko partija ieguvusi no biedru un iestāšanās naudas2. Taču iepriekšējā, 2004.gadā
deklarēts, ka ienākumi no biedru un iestāšanās naudas ir gūti Ls 38 183,70 apmērā.
Kopumā partijas ziedotāju struktūras analīze parāda, ka 11 personas nodrošina 93.49% partijas
ziedojumu. No lielajiem ziedojumiem tikai 8% veido partijas aktīvistu ziedojumi, ko pēdējo trīs
mēnešu laikā virs Ls 1000 ir veikušas divas personas – Inese Vaidere, Eiropas Parlamenta
deputāte (Ls 5000) un Jurijs Strods (Ls 1000) TB/LNNK valdes un domes loceklis. Jelgavas
pilsētas domes deputāts.
Savukārt pārējie lielie ziedotāji ir dažādu jomu uzņēmēji, kuru vidū arī Gatis Deksnis (Ls4000),
kurš pirms tam bijis kādreizējā Satiksmes ministra R.Zīles padomnieks un Lielupes ostas
pārvaldes loceklis. Minētais ziedotājs pirms pāris gadiem kopā ar Robertu Zīli un Aldi
2

http://www.knab.lv/downloads/declarations/TBLNNK_2005_ikg.d..rev.pdf
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Čeksteru (ziedojis Ls 4000 dienu vēlāk kā G.Deksnis) ir bijuši īpašnieki firmai "Malēnija",
kurai savukārt pieder mazās HES ("Ranka Hidro" un "Gaujas HES") (LETA). Pēc Lursoft
datiem šobrīd kā vienīgā amatpersona šim uzņēmumam norādīts Aldis Čeksters.
Starp lielāko ziedojumu veicējiem ierindojas Mārtiņš Priede, par kuru publiski pieejamajos
resursos nav atrodamas ziņas, jo atrodamas vairākas personas ar šādu vārdu. M.Priede partijai
ziedojis 10 000Ls. Otrs lielākais ziedotājs ir Leons Jakrins (Ls9900), kurš ziedojis arī JL tajā
pašā dienā un tādu pašu summu. Ls 9200 ziedojis Arvils Jaks, SIA „Alko S” valdes loceklis
(namu apsaimniekošana), SIA “Alima” (gradaugu audzēšana) direktors, SIA “Iecavas
būvserviss” valdes loceklis, SIA “Lēne” (graudaugu audzēšana) valdes loceklis. Partijas pēdējo
lielāko ziedojumu veikusi Dainuvīte Robežniece, par kuru Lursoft datbu bāzē pieejamā
informācija ir visai skopa, tur norādīts, ka D. Robežniece ir valdes locekle Dzīvokļu īpašnieku
kooperatīvās sabiedrības “Pārogres nami” valdes locekle. Savukārt līdzīgi kā Leons Jakrins arī
Gunārs Ķirsons ziedojis gan JL, gan TB/LNNK (Ls 5000), ziedojumu veicot vienlaicīgi un
ziedojot identisku summu.

LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA
Partijai pēdējos nepilnos trīs mēnešos pirms vēlēšanām saziedoti kopsummā 69 145,00 LS, no
kuriem Ls 65 725 (95%) ir lielie ziedojumi. Tos partijai ziedojušas 22 personas. Gandrīz
ceturtā daļa partijas lielo ziedojumu nāk no partijas aktīvistiem, starp kuriem lielāko ziedojumu
veikusi Labklājības ministre Dagnija Staķe (Ls 4000), Saeimas deputāts Augusts Brigmanis (Ls
4000), Saeimas deputāts Vilnis Edmunds Bresis (Ls 3000) un Izglītības un zinātnes ministre
Baiba Rivža (Ls1800), ziedojis arī viņas vīrs. 1000Ls partija ziedojusi arī Saeimas
priekšsēdētāja I.Ūdre.
Visai ievērojamu lielo ziedojumu daļu salīdzinājumā ar citām politiskajām partijām LZS
ziedojušas valsts un pašvaldības uzņēmumu valžu/padomju amatpersonas. No lielo ziedojumu
īpatsvara, tas veido aptuveni ceturtdaļu ienākumu. Partija ziedojis Kārlis Boldiševics Ls 4100,
kurš ir AS “Ventspils nafta” padomes loceklis (pārstāv Vides ministriju no 2005.07), VAS
“Latvijas valsts meži” valdes loceklis (no 2004.06), VAS “Lauku attīstības fonds” padomes
loceklis (no 2005.02). VAS Latvijas valsts meži valdes loceklis Modris Grantiņš partijai
ziedojis 7000 Ls, savukārt SIA Šampētera nams valdes loceklis Andrejs Zagorskis 3000Ls.
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Jānorāda, ka par vairākām personām publiskajās datu bāzēs vai nu nekas nebija atrodams, vai
arī personvārds ir pārāk izplatīts, lai varētu apgalvot, ka konkrētais ziedotājs ir atbilstošā
persona publiski pieejamajā informācijā. Piemēram Antra Ināra Dombrovska (ziedojusi 5300
Ls), Jānis Lapiņš (5585Ls); Jānis Elksniņš (1000Ls); Igors Ivanovs (1000Ls).
Ārpus abām minētajām ziedotāju grupām var minēt viena uzņēmuma pārstāvjus, kas ziedojuši
LZS. Viens no tiem ir Egons Mednis, kurš partijai ziedojis Ls 4000 un ir datortehnikas
vairumtirgotāja AS "Elko Grupa" līdzīpašnieks un valdes priekšsēdētājs, kā arī AS “Dikļu pils”
valdes priekšsēdētāj. Pēdējā no minētajiem uzņēmumiem padomē darbojas arī cits LZS
ziedotājs – Normunds Grīva, kurš mēnesi vēlāk partijai ziedojumos atvēlējis Ls 5400. Kā
liecina Lauku atbalsta dienesta publiskotā informācija, AS “Dikļu pils” saņēmusi SAPARD
atbalstu pirms tam no valsts Ls 6593,79 un no ES līdzfinansējumu Ls19 781,36 apmērā3.
ZZS
Jānorāda, ka ZZS saņem krietni mazāk ziedojumu, nekā to veidojošās politiskās partijas.
Kopumā apskatāmajā laika periodā ZZS saņēmusi Ls 69 48,50, no kuriem Ls 4000 ir
ziedojušas 3 personas, lielie ziedotāji. Tie ir: Saeimas priekšsēdētāja I.Ūdre  Ls1000, Edgars
Vaļko, par kuru publiskajos reģistros nav atrodamas ziņas, kā arī Rasma Boldiševica Ls 2000,
kura ziedojusi arī LZS un ziedotāju vidū atrodams arī viņas dēls Kārlis Boldiševics.
LZP
Kopā partijai šai laikā saziedoti Ls 24 665, no kuriem Ls 22 435 veido lielie ziedojumi
(90.9%). Starp lielajiem ziedojumiem nav atrodami ne partijas aktīvisti, ne arī valsts vai
pašvaldību uzņēmumu valžu vai padomju locekļi. Lielo ziedotāju vidū ir G.Ķirsons (Ls 5000),
kurš ziedojis arī citām partijām, tāpat Elīna Pūrlāce, kura arī ziedojusi Ls 5000.

3

http://www.lad.gov.lv/images/data/maksajumi_saparda.pdf
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SASKAŅAS CENTRS4
Apvienība Saskaņas centrs, kurā ietilpst partija Jaunais centrs, Tautas saskaņas partija
un Daugavpils pilsētas partija, no šā gada maija līdz 16.septembrim saņēmusi Ls 122 67.
Lielie ziedojumi virs Ls 1000 veido 94,26% vai Ls 115 534 no apvienības kasē
saņemtajiem ziedojumiem. Ziedojumi virs Ls 1000 no šā gada maija tika saņemti no 26
fiziskām personām.
Partijas aktīvisti SC saziedoja Ls 17 615, kas sastāda 15,25% no šajā periodā
saņemtajiem ziedojumiem. Vislielākās summas no partijas aktīvistiem ziedoja SC
valdes priekšsēdētājs Nils Ušakovs (Ls 5415) un SC ģenerālsekretārs Aivars Bergers (Ls
2700).
Lielākie SC ziedotāji šo mēnešu laikā bijis SIA „Baltijas apvienotā šķīrējtiesa” valdes
priekšsēdētājs Antons Hirkovskis (Ls 10 000) un vairāku uzņēmumu maksātnespējas
administrators Viktors Gedola (Ls 9100).
Kreiso partiju apvienības ziedotāju sarakstos par pēdējiem trim mēnešiem atrodami vairāki
uzņēmēji, kuri ir iekļauti Latvijas miljonāru sarakstā. Piemēram, šā gada 31.jūlijā partijai Ls
3000 ziedojis Mārtiņš Lauva, kurš iepriekš bija saistīts ar Ventspils tranzītuzņēmumiem, bet
tagad kopā ar citiem uzņēmējiem Ļevu Voronovu un Juri Vanagu, kas iepriekš finansiāli
atbalstīja apvienībā Saskaņas centrs ietilpstošo partiju Jaunais centrs un Tautas saskaņas
partiju, nodarbojas ar nekustamo īpašumu projektu attīstīšanu Jūrmalā. Šo projektu īsteno SIA
„Lielupes paradīze”, kas pieder Ļ.Voronovam un J.Vanagam, savukārt M.Lauva ir šī uzņēmuma
valdes loceklis.
Uzņēmējs Jefims Ginzburgs, kurš, kā šogad ziņoja prese, par Ls 1,33 miljoniem pārdeva savu
nekustamo īpašumu Jūrmalā, ir ziedojis SC Ls 7000. Savukārt Ls 8000 šā gada augustā
apvienībai ziedojis cits Latvijas miljonāru sarakstā iekļautais uzņēmējs – Konstantīns Popiks,
kas ir alkoholisko dzērienu vairumtirdzniecības uzņēmuma SIA „Mobil Plus ADV”
līdzīpašnieks.
Vairāku uzņēmumu līdzīpašnieks un miljonārs Aleksandrs Aļperšteins šā gada 8.augustā
ziedojis SC Ls 5000. Tikpat lielu summu partijai ziedojis arī degvielas un naftas produktu
tirdzniecības uzņēmuma SIA „Leda Tranzīta Grupa” un viesnīcas „Majori” īpašnieks Vladimirs
Barinovs (viņš arī kandidē Saeimas vēlēšanās SC sarakstā).
Iespējams, par saistītiem ziedojumiem var uzskatīt SIA „Valērija Barjera nekustamie īpašumi”
valdes locekļa Aleksandra Savčenkova un Ilonas Savčenkovas ziedojumus Ls 5000 apmērā
katrs. Ziedojumi partijas kontā ir pārskaitīti vienā dienā – šā gada 4.augustā. Jāpiebilst, ka
I.Savčenkova ir nekustāma īpašuma uzņēmuma SIA „Liece” īpašniece, bet A.Savčenkovs ir šī
uzņēmuma rīkotājdirektors.

4
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LATVIJAS PIRMĀ PARTIJA5
Vislielāko ziedojumu summu pēdējos mēnešos – Ls 255 067  ir saņēmusi Latvijas Pirmā
partija. 45 personu veiktie ziedojumi virs Ls 1000 sastāda 96,69% (Ls 246 649) no kopējiem
saņemtajiem ziedojumiem. Salīdzinot ar iepriekšējo laika periodu partijas atkarība no lieliem
ziedojumiem nav mainījusies.
Partijas aktīvisti analizējamā periodā saziedoja Ls 51 700 jeb 20,96% no kopējiem saņemtajiem
ziedojumiem. Tas ir mazāk, nekā iepriekšējā periodā, kad šīs rādītājs LPP bija 29%. Partijas
aktīvistu rindās lielākie ziedotāji bija Rīgas domnieks un plastiskais ķirurgs Jānis Zaržeckis (Ls
10 000), kā arī Saeimas deputāti Vjačeslavs Stepaņenko (Ls 7000), Jānis Šmits (Ls 5000),
Andrejs Naglis (Ls 5000) un Pēteris Simsons (Ls 5000).
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Ziedojumi, kas nāk no partiju pārstāvjiem, kuri darbojas valsts vai pašvaldību uzņēmumu
padomes un valdē, veido 4,46% (Ls 11 000) no LPP kopējiem ziedojumiem (iepriekš šīs
rādītājs LPP bijis 20%). Alberts Stalidzāns, kurš ir VAS „Latvijas Loto” un VAS „Paula
Stradiņa klīniskā slimnīca” padomes loceklis no maijā ziedojis LPP Ls 5000. Arī cits partijas
pārstāvis Juris Radzevičs, kas strādā Rīgas pašvaldībai piederošā uzņēmuma AS „RSK
Apdrošināšanas AS” valdē un VAS „Latvenergo” padomē, šā gada augustā ziedojis partijai Ls
5000. J.Radzeviča ikmēneša atalgojums AS „RSK Apdrošināšanas AS” valdē ir Ls 1500,
savukārt VAS „Latvenergo” padomes locekļa mēnešalga svārstās no Ls 400 līdz Ls 800. LPP
pārstāve un zvērināta advokāte Linda Kaņepe, kas strādā valstij piederošas Latvijas Hipotēku
un zemes bankas padomē, šā gada septembrī savai partija ziedoja Ls 1000.
Veicot LPP ziedotāju analīzi, var konstatēt dažus gadījumus, kad ziedojumus veica ar vienu
uzņēmumu saistītas personas. Šā gada 16. augustā partijai Ls 9999 ziedojis miljonārs Ivo
Zonne, kuram pieder nekustamo īpašumu kompānija SIA „Latvijas nami” un IK „Ivo Zonne”.
Aptuveni pēc divām nedēļām LPP kontā Ls 1000 pārskaitīja Linda Kaņepe, kas ieņem
5
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prokūrista amatu IK „Ivo Zonne”. Vēlāk Ls 1350 partijai ziedojusi arī Ilona Šulte, kas ir IK
„Ivo Zonne” un SIA „Latvijas nami” prokūrists.
Šā gada 11. septembrī „mācītāju” partija saņēmusi vēl divus savstarpēji saistītus ziedojumus –
pa Ls 10 000 partijas kontā pārskaitījis Heino Aire un Ainārs Zariņš, kuriem iepriekš bijis
kopīgs bizness uzņēmumā SIA „Jumpravas ogles”, bet patlaban viņi ieņem SIA „Piknika lietas”
valdes priekšsēdētāja un locekļa amatus (uzņēmums nodarbojas ar dārza tehnikas un inventāra
tirdzniecību).
Vienā diena 12.septembrī – LPP saņēma ziedojumus no „Nissan” izplatītāja Latvijā SIA
„Motorcentrs” amatpersonām. Uzņēmuma valdes priekšsēdētājs Jānis Pormalis ziedojis partijai
Ls 10 000, bet uzņēmuma revidente Aija Pormale – Ls 5000.
Likumā atļauto maksimālo summu – Ls 10 000 – partijai pirms vēlēšanām ziedojis kādreizējais
AS „Rīgas kinostudija” valdes loceklis Juris Leps, 1984.gadā dzimusi Laura Pola, kas pēc
internetā pieejamām ziņām nodarbojas ar profesionālo tenisu, nekustama īpašuma uzņēmuma
SIA „Balsts” valdes priekšsēdētājs Aigars Zariņš, vairāku uzņēmumu valdes loceklis
Voldemārs Freivalds, kādreizējs SIA „SemsVM” valdes loceklis Valdis Maiznieks, SIA
„Senatus grupa” un SIA „Kuldīga Energo” valdes priekšsēdētājs Uģis Tabors, metroloģijas
uzņēmumu SIA „Sano” un SIA „Termes” valdes loceklis Edvīns Lapinskis, kā arī kādreizējs
SIA „K Invest” valdes priekšsēdētājs Sergejs Birins.
Maksimāli atļautu summu – Ls 10 000  2006.gada 12. septembrī „mācītāju partijai” ziedojis
AS „Rīgas juvelirizstrādājumu rūpnīca” valdes priekšsēdētājs un šī uzņēmuma līdzīpašnieks
Viesturs Cadovičs. 1999.gadā V.Cadoviču uz aizdomu pamata aizturēja saistībā ar uzņēmēja
Arņa Šķestera slepkavību. Ziņu aģentūras LETA arhīva dati arī liecina, ka 2000. gadā Cadovičs
uz Latviju bija aicinājis iespējamo Krievijas „Solncevas” noziedzīgā grupējuma līderi Sergeju
Mihailovu ar iesauku „Mihasj”.
Tāpat Ls 10 000 LPP pēdējos mēnešos ziedojuši Latvijas miljonāru sarakstā iekļautie uzņēmēji
 rūpniecības preču tirdzniecības uzņēmuma SIA „Gerkens un partneri” līdzīpašnieks
Raimonds Gerkens, SIA „Olaines ķīmiskā rūpnīca Biolars” līdzīpašnieks Jurijs Daņilko un AS
„Rietumu banka” lielākais līdzīpašnieks Leonīds Esterkins.

LATVIJAS CEĻŠ6
Pēdējos trijos mēnešos partija Latvijas ceļš saņēma Ls 7004, no tiem Ls 6000 jeb 85,67% bija
ziedojumi virs Ls 1000. LC lielākie ziedotāji bija AS „Māris Gailis” īpašnieks un partijas
dibinātājs Māris Gailis (Ls 3000) un SIA „Jelgavas koģenerācija” līdzīpašniece Aina Batarga.

6
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APVIENĪBA PAR CILVĒKA TIESĪBĀM VIENOTĀ LATVIJĀ7
Kreiso spēku apvienība PCTVL pēdējos mēnešos ziedojumos saņēma Ls 37 500, no kuriem Ls
24 934 (66,41%) veido lielie ziedojumi. Summas virs Ls 1000 apvienībai ziedoja 14 personas.
PCTVL atkarība no lieliem ziedojumiem, salīdzinot ar iepriekšējo periodu ir pieaugusi no 50%
līdz gandrīz 66%.
Lielākā PCTVL ziedojumu daļa – Ls 17 934 jeb 71,93%  nāk no partijas aktīvistiem.
Apvienības lielākie ziedotāji sākot ar šā gada maiju bija viena no PCTVL līderēm un Eiropas
Parlamenta deputāte Tatjana Ždanoka (Ls 4000), PCTVL Saeimas deputāta kandidāts un AS
„Lombards Moda” Krāslavas filiāles darbinieks Aivars Skeršāns (Ls 4800), pārtikas
mazumtirdzniecības uzņēmuma līdzīpašniece Olga Sirotkina (Ls 3000) un T.Ždanokas palīgs
un PCTVL ietilpstošas partijas „Līdztiesība” priekšsēdētāja vietnieks Miroslavs Mitrofanovs
(Ls 2054).
Veicot apvienības ziedotāju analīzi, nav izdevies atrast informāciju par 1928.gadā dzimušo
Valēriju Jakovļevu, kas šā gada 19.septembrī ziedojusi PCTVL Ls 1000.

LATVIJAS SOCIĀLISTISKĀ PARTIJA8
No partijām, kas patlaban ir pārstāvētas Saeimā Latvijas Sociālistiskā partija pēdējos trijos
mēnešos saņēmusi mazāku ziedojumu summu – Ls 8485. Ziedojumus virs Ls 1000 veica četras
personas, un šo lielo ziedojumu kopsumma ir Ls 7205 (84,9%). Iepriekšējā perioda laikā partija
nav saņēmusi ziedojumus, kas pārsniegtu Ls 1000.
Ziedojumi sociālistiem, kas pārsniedz Ls 1000, nāk no šīs partijas aktīvistiem. Sociālistu
lielākais ziedotājs (Ls 2705) bija Rīgas domnieks un apģērbu ražošanas uzņēmumu SIA „Lik
Stils” un SIA „Magone” īpašnieks Igors Zujevs. Viņš arī darbojas Rīgas pašvaldībai piederošajā
namu apsaimniekošanas SIA „Pļavnieku nami” padomē. Taču I.Zujeva lielāko ienākumu daļu
veido ienākumi no viņam piederošiem uzņēmumiem nevis dalības minētajā padomē, par ko
katru mēnesī viņš saņem algu Ls 112 apmērā.
Saeimas deputāts Aleksandrs Golubovs partijai ziedojis Ls 2000, LSP Saeimas deputāta
kandidāts un SIA „Aktivia” direktora vietnieks Sergejs Hristoļubovs – Ls 1500, bet Rīgas
domnieks Ivans Ivanovs – Ls 1000.

PARTIJA JAUNAIS CENTRS9
Pēdējo triju mēnešu laika partijas Jaunais centrs kontā saņemti ziedojumi Ls 15 370 apmērā.
No šīs summas 94,3% (Ls 14 500) veidoja lielie ziedojumi, kurus ziedojušas sešas
7
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privātpersonas. Partijas aktīvisti JC saziedoja Ls 7000 jeb 48,27% no ziedojumiem, kas
pārsniedz Ls 1000.
Lielākais partijas Jaunais centrs ziedotājs kopš jūnija ir bijis miljonārs un ēdināšanas
uzņēmuma SIA „Lido” īpašnieks Gunārs Ķirsons, kas ziedojis politiskai organizācijai Ls 5000.
Arī cits Latvijas miljonāru sarakstā ierindotais uzņēmējs Vladimirs Barinovs ziedojis JC Ls
1500. Tikpat lielas summas partijai ziedoja SIA „Jūrmalas vilnis” valdes loceklis Aleksandrs
Gorins, SIA „Interhaus” tehniskais direktors Guntars Valants un Rīgas domnieks Leonīds
Kurdjumovs.
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Savukārt par Artjomu Labejevu, kurš JC ziedojis Ls 1000, nav izdevies atrast nekādu
informāciju.

PARTIJA JAUNIE DEMOKRĀTI10
Sākot ar jūniju partija Jaunie demokrāti ziedojumos saņēma Ls 82 339. Lielie ziedojumi veido
Ls 75 400 vai 91,52% no kopējiem saziedotajiem līdzekļiem. Ziedojumus virs Ls 1000 partijai
trijos mēnešos pārskaitīja 30 privātpersonas. Partiju aktīvisti politiskai organizācijai kopumā
saziedoja Ls 42 300 (56,1% no lieliem ziedojumiem).
Partijas Jaunie demokrāti lielāko ziedotāju vidū no šā gada jūnija ir bijušais Ceļu policijas
vadītājs un SIA „ADE” projektu vadītājs Visvaldis Puķīte (Ls 9000), Saeimas deputāts un
partijas līderis Māris Gulbis (Ls 5000; partijai Ls 3000 ziedojusi arī M.Gulbja māte Inga
Podskočija), SIA „Komeks” direktors Elmārs Pauniņš (Ls 4000) , advokāts un Saeimas
deputāta kandidāts Juris Eglītis (Ls 4000), kā arī SIA „Ābele” direktore un Saeimas deputāta
kandidāte Mārīte Teivāne (Ls 3800).
Vienīgais partijas ziedotājs, kas nāk no valsts vai pašvaldību uzņēmumu vadības institūcijām, ir
10
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Saeimas deputāta kandidāts un Jelgavas pašvaldības SIA „Jelgavas autobusu parks” valdes
loceklis Pēteris Salkazanovs, kurš augustā partijai ziedojis Ls 2000 (2,65% no lieliem
ziedojumiem).
Partijas ziedotāji, par kuriem nav izdevies atrast nekādu informāciju, ir Krista Irbe (Ls 2000),
Lolita Cēsniece (Ls 1000) un Anita Langmane (Ls 1000).

LSDSP
Partijas kasē pēdējo nepilnu trīs mēnešu kopā saziedoti Ls 189 765,94, no kuriem 91.8%
ziedojumu (174 255,00 Ls) saziedojuši 51 lielais ziedotājs. Kopumā ziedotā summa pārsniedz to
ziedojumu kopapjomu, ko partijai bija izdevies savākt pusotra gada laikā no 2005.gada
1.janvāra līdz 2006.gada maija beigām (139 115,62Ls).

%

Analizējot lielo ziedojumu struktūru var vērot, ka nav izceļamas īpašas izmaiņas. Nedaudz
sarucis partijas aktīvistu ziedojumu īpatsvars. Jāpiebilst, ka nesen partijai ziedojuši arī divi
Darba partijas pārstāvji – Ilga Kreituse un Aivars Guntis Kreituss, kas arī tika iekļauti datos, jo
Darba partija cieši sadarbojusies jau iepriekšējā Rīgas domes sasaukumā un savu sadarbību
turpina kopīgi kandidējot vēlēšanās. Abi minētie deputātu kandidāti kopā ziedojuši Ls 9000.
Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieks Dainis Urbanovičs partijai ziedojis Ls 3000.
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Ienākumu īpatsvars no valdēs un padomēs pārstāvēto amatpersonu ziedojumiem veido 2.8% no
lielajiem ziedojumiem. Tos veikuši Pašvaldības SIA “Kauguru veselības centrs” valdes locekle
Antoņina Leškoviča, Pašvaldības SIA "Jūrmalas namsaimnieks" valdes loceklis  priekšsēdētājs
Jānis Slapiņš, kā arī Orvils Heniņš, kurš no 28.08.2001 Rīgas starptautiskās autoostas valdes
loceklis.
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Ziedotāju vidū parādās arī nodibinājuma „Pilsētai un Pasaulei” valdes priekšsēdētājs Artūrs
Snips, kurš ziedojis Ls 9800. Tik pat ziedojis arī Deniss Fedoruks. Viņš pēc medijos
publiskotās informācijas ziedojis arī nodibinājumam „Pilsētai un pasaulei” (Ls 4500).

Darba partija
Tā kā šajās vēlēšanās Darba partija kandidē vienotā sarakstā ar LSDSP, tas atspoguļojas arī
ziedojumos politiskajai partijai, jo paši Darba partijas pārstāvji Aivars Guntis Kreituss un I.
Kreituse abi ziedojuši LSDSP. Pēdējos trīs mēnešos partijai ziedoti Ls3010, no kuriem Ls3000
ziedojis miljonārs Viktors Liepiņš.

RĪGAS APRIŅĶA NOVADU PARTIJA (kopā ar LPP) – 28.06.2006
Rīgas apriņķa novadu apvienība trijos mēnešos saņēmusi ziedojumus Ls 2510 apmērā. Partijas
lielākais ziedotājs bija AS „Multibanka” valdes loceklis Goča Tutberidze, kas politiskai
organizācijai 28.jūnijā ziedoja Ls 2000.

TĒVZEMES SAVIENĪBA – 03.08.2006
Partija pēdējos mēnešos pirms vēlēšanām ziedojumos saņēmusi Ls 1300, no kuriem lielāko
daļu  Ls 1200 – ir ziedojis partijas priekšsēdētājs Mārtiņš Draudiņš.

PARTIJA VISU LATVIJAI
Partijai kopā pēdējo nepilnu trīs mēnešu laikā kopā saziedots Ls9860,81 no kuriem Ls 6500
ziedojuši lielie ziedotāji – divas personas – Aldis Sīpols (Ls2000) un Imants Parādnieks
(Ls4500).

PENSIONĀRU UN SENIORU PARTIJA
Partijai kopā pēdējo trīs mēnešu laikā ziedoti Ls 6109,02, no kuriem 2 lielākie ziedotāji  Jāzeps
Janiševs, kurš ir Latvijas brīvprātīgo ugunsdzēsēju komandu savienības priekšsēdētājs, Ogres
brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrības priekšsēdētājs, Ogres pilsētas ugunsdzēsēju biedrības
valdes loceklis, Pensionāru un Senioru partijas priekšsēdētāja vietnieks. Jāpiebilsts, ka
ziedotāja parādsaistību kopējā summa ir 1 500 000 Ls. Otrs ziedotājs ir Elmārs Zelgalvis
Pensionāru un Senioru partijas priekšsēdētājs.

NACIONĀLĀ SPĒKA SAVIENĪBA
Nacionālā spēka partijai kopā pa šo laiku ziedoti Ls1247, ko veikuši 4 ziedotāji. No tiem tikai
viena ziedojuma summa pārsniedz Ls1000, ziedojumu veicis Visvaldis Klincācs, viņš ir I/U
"VKAUTO" uzņēmējs, NSS valdes loceklis.
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SOCIĀLĀ TAISNĪFGUMA PARTIJA
Partijai kopā šai laika periodā ziedoti Ls 110 000, no kuriem 12400 ir lielo personu ziedojumi
(3 personas). Lielāko ziedojumu veicis partijas priekšsēdētājs Voicehs Teivāns Ls 3100 un
Sergejs Zmitrevičs Ls 4500, kurš šī gada aprīlī ievēlēts par Sociālā taisnīguma partijas
līdzpriekšsēdētāju, viņš ir arī SIA "Ziemeļu nafta" (Degvielas un naftas produktu
vairumtirdzniecība) līdzīpašnieks (51.07%) un valdes priekšsēdētājs; SIA “Naftas serviss”
(Degvielas un naftas produktu vairumtirdzniecība) valdes loceklis, SIA “Mūsu pamats”
(nekustamais īpašums) valdes loceklis.
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