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Finanšu ministrijai 
 

Par likumprojektu “Grozījumi 
Publiskās un privātās partnerības 
likumā” 
 

Latvijas Pašvaldību savienība ir izvērtējusi likumprojektu “Grozījumi 
Publiskās un privātās partnerības likumā” (turpmāk – likumprojekts) un 
nesaskaņo to, izsakot šādus iebildumus: 

1. Likumprojekta 1. pantā paredzētā likuma 8.1 panta pirmajā daļā 
noteikts, ka Iepirkumu uzraudzības birojs vienas darbdienas laikā pēc lēmuma 
administratīvā pārkāpuma lietā paziņošanas personai, par pieņemto lēmumu 
informē institūcijas, kurās šī persona ieņem valsts amatpersonas amatus, kā 
arī šo institūciju augstākās institūcijas vai kapitāla daļu īpašniekus vai 
turētājus, ja attiecīgā institūcija ir kapitālsabiedrība. Savukārt minētā panta 
trešajā daļā Iepirkumu uzraudzības birojam pēc tam, kad lēmums kļuvis 
nepārsūdzams, informācija par šo lēmumu publicējama Iepirkumu 
uzraudzības biroja mājaslapā publikāciju vadības sistēmā. Institūcijai, kurā 
sodītā persona ieņem valsts amatpersonas amatu, ir pienākums nodrošināt, ka 
persona neieņem šos amatus, nepieņem lēmumus un neslēdz līgumus. Ņemot 
vērā minēto, nepieciešams precizēt piedāvātās tiesību normas, paredzot, kādā 
veidā institūcija uzzinās, ka lēmums par administratīvā soda piemērošanu ir 
kļuvis nepārsūdzams. Turklāt šāda nepieciešamība pēc informācijas iegūšanas 
būs nepieciešama arī institūcijai, kura būs iecēlusi amatpersonu amatā laikā 
pēc tam, kad piemērots sods (nezinot par piemēroto sodu). Laika periods no 
lēmuma par administratīvā soda piemērošanu līdz tā spēkā stāšanās, 
piemēram, lēmuma pārsūdzēšanas gadījumā var būt diezgan ilgs. 

2. Likumprojekta 1. punktā paredzētā likuma 8.1 panta pirmajā daļā 
noteikts, ka Iepirkumu uzraudzības birojs par lēmumu par administratīvā soda 
piemērošanu informē vienas darbdienas laikā (lēmums vēl nav spēkā), 
savukārt saskaņā ar šā paša panta trešo daļu Iepirkumu uzraudzības birojs trīs 
darbdienu laikā pēc ziņu saņemšanas, kad lēmums kļuvis nepārsūdzams, 
publicē informāciju par to savā mājaslapā. Ņemot vērā minēto, nepieciešams 
precizēt minētās tiesību normas, jo būtiskāk pēc iespējas īsākā termiņā 
informēt par lēmuma spēkā stāšanos, nevis par tā pieņemšanas faktu. Turklāt 
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vēršam uzmanību, ka saskaņā ar šā paša panta otro daļu institūcijai 
pienākums nodrošināt, ka persona neveic likumā noteiktās darbības, tajā 
skaitā neieņem amatu, ir jau no lēmuma spēkā stāšanās brīža. 

3. Precizēt likumprojektu un noteikt kārtību, kādā piemērojams 
administratīvais sods par tiesību atņemšanu ieņemt valsts amatpersonas 
amatu, gadījumos, kad sodīto personu ieceļ amatā un atbrīvo no amata 
koleģiāla institūcija. 

4. Precizēt likumprojekta 1. pantā paredzētā likuma 8.1 panta trešo daļu 
un noteikt publicējamās informācijas apjomu līdzīgu kā tas noteikts likuma 
“Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 31. panta 
ceturtajā daļā. Nav saprotams, kādēļ līdzīgos gadījumos, kad tiek publicēta 
informācija par valsts amatpersonu izdarītajiem pārkāpumiem, publicējamās 
informācijas apjoms atšķiras atkarībā no izdarītā pārkāpuma vai institūcijas, 
kas piemērojusi attiecīgo administratīvo sodu. 

5. Precizēt likumprojekta 1. pantā paredzētā likuma 8.1 pantu, precīzi 
nosakot, vai tajā ir runa tikai par Iepirkumu uzraudzības biroja piemērotajiem 
administratīvajiem sodiem, kas saistīti ar tiesību atņemšanu ieņemt valsts 
amatpersonu amatus. Saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksu 
administratīvo sodu – tiesību atņemšana ieņemt valsts amatpersonas amatu 
piemēro arī Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs un Valsts ieņēmumu 
dienests. 
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