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VSS-66, Par likumprojektu 
“Grozījumi likumā “Par interešu 
konflikta novēršanu valsts 
amatpersonu darbībā”” 
 

Latvijas Pašvaldību savienība (LPS) ir izvērtējusi un nesaskaņo 
likumprojektu “Grozījumi likumā “Par interešu konflikta novēršanu valsts 
amatpersonu darbībā”, jo ir šādas iebildes. 
 
1. Pret 32. panta otro daļu. 
 
Izteikt 32. panta otro daļu šādā redakcijā: 
 
“(2) Par likumā noteikto valsts amatpersonu sarakstu un to grozījumu 
neiesniegšanu noteiktajā kārtībā, kā arī par nepilnīgu šādu sarakstu 
iesniegšanu uzliek naudas sodu valsts un pašvaldību institūciju vadītājiem vai 
viņu pilnvarotajām personām no četrpadsmit līdz četrdesmit divām naudas 
soda vienībām, izņemot gadījumus, kad tehnisku iemeslu dēļ tos nav 
iespējams iesniegt elektroniskā veidā, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta 
elektroniskās deklarēšanas sistēmu.” 
 
Pamatojums: 
 
Ievērojot, ka likuma 20. panta piektā daļa nosaka, ka publiskas personas 
institūcijas vadītājam vai viņa pilnvarotai personai ir pienākums šajā likumā 
un Ministru kabineta noteiktajā kārtībā nodrošināt, lai tiktu sastādīti un 15 
dienu laikā elektroniski Valsts ieņēmumu dienestam iesniegti valsts 
amatpersonu saraksti un to grozījumi, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta 
elektroniskās deklarēšanas sistēmu, attiecīgi papildināms arī administratīvās 
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atbildības subjektu loks, paredzot, ka gadījumos, kad šo pienākumu institūcijā 
veic pilnvarota persona, tai nosakāma arī administratīvā atbildība. 
Vēršam uzmanību, ka praksē vērojami gadījumi, kad tehnisku iemeslu dēļ 
(piemēram, VID elektroniskās deklarēšanas sistēma tiek pilnveidota) vai citu 
neparedzamu apstākļu dēļ, kas nav saistīti ar apzinātu prettiesisku rīcību, nav 
iespējams elektroniski iesniegt sarakstus. 
 
 
2. Pret 32. panta trešo daļu. 
 
Priekšlikums: 
 
Izteikt 32. panta trešo daļu šādā redakcijā: 
“(3) Par neziņošanu par saprātīgi paredzamu atrašanos interešu konflikta 
situācijā valsts amatpersonai uzliek naudas sodu līdz septiņdesmit naudas 
soda vienībām.” 
 
Pamatojums: 
 
Līdz šim Administratīvo pārkāpumu kodekss paredzēja administratīvo 
atbildību par apzinātu neziņošanu par atrašanos interešu konflikta situācijā. 
Vēršam uzmanību, ka sodīšana jāparedz gadījumos, kad valsts amatpersonas 
prettiesiskā rīcība – interešu konflikta situācija – varēja būt saprātīgi 
paredzama. 
 
 
 
 
 
 
 
Priekšsēdis Andris Jaunsleinis 
 
 
12.02.2017. 23:41 
17 
Vineta Reitere, priekšsēža padomniece juridiskajos jautājumos  
67508537, 29198629, vineta.reitere@lps.lv 
 
Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu. 


