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Iesniegums.
Ņemot vērā pastāvošo lielo iespēju, ka jau šā gada rudenī notiks ārkārtas Saeimas vēlēšanas,
biedrība PROGRESĪVIE aicina Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju (KNAB) pievērst
pastiprinātu uzmanību politisko partiju finansiālajam stāvoklim. Publiskajā telpā ir izskanējusi
informācija, ka vairākām politiskajām organizācijām ir vērā ņemamas parādsaistības, kas
izveidojušās pēc 10. Saeimas priekšvēlēšanu kampaņas. Mums ir bažas, ka šādas
parādsaistības rada lielus korupcijas riskus, kā arī liecina par iespējamiem pārkāpumiem
politisko partiju finansēšanā.
Politisko organizāciju (partiju) finansēšanas likums nosaka dažādus ierobežojumus politisko
organizāciju finansēšanai. Milzīgās parādsaistības, kas izveidojušās vairākām politiskajām
organizācijām, rada aizdomas par šo ierobežojumu neievērošanu:


ja politiskās organizācijas par saņemtajām precēm un pakalpojumiem nav
norēķinājušās līdz to saņemšanas brīdim vai saprātīgā termiņā pēc tam, var uzskatīt,
ka politiskā organizācija ir savu darbību nodrošinājusi ar aizņēmuma palīdzību, kas ir
aizliegts ar likumu;



ja komersanti, kuri pārdod preces un pakalpojumus politiskajām organizācijām, nav
vienojušies ar politiskajām organizācijām par komercpraksei atbilstošiem līgumsoda
nosacījumiem, uzskatāms, ka politiskās organizācijas saņēmušas mantisku labumu,
ko no juridiskām personām liedz saņemt likums;



ja politiskās organizācijas nav vienojušās ar komersantiem par līgumsodu saistību
neizpildes gadījumā, jāpārbauda, vai politiskās organizācijas par laikā neizpildītajām
līgumsaistībām ir maksājušas likumiskos soda procentus. Ja soda procenti nav
maksāti, ir pārkāpts likums;



ja komersanti, kuri pārdod preces un pakalpojumus politiskajām organizācijām, ir
vienojušies ar politiskajām organizācijām par komercpraksei atbilstošiem līgumsoda
nosacījumiem, jāpārbauda, vai līgumsodi tiek maksāti. Ja tas tā nav, uzskatāms, ka
politiskās organizācijas saņēmušas mantisku labumu no juridiskas personas, ko
likums aizliedz;



ja komersanti, kas snieguši pakalpojumus vai preces politiskajām organizācijām, tām
atļauj par precēm vai pakalpojumiem norēķināties pastāvošajai komercpraksei
neatbilstoši ilgā laika periodā pēc pakalpojuma vai preču saņemšanas, uzskatāms, ka
politiskās organizācijas saņēmušas mantisku labumu finansiāla aizdevuma formā, ko
liedz likums.

Lai pārbaudītu šo aspektu, biedrība PROGRESĪVIE aicina KNAB izvērtēt politisko partiju un to
juridisko personu finansiālās un mantiskās attiecības, kuru ietvaros politiskās organizācijas
jau ilgstoši pēc vēlēšanām nenorēķinās par saņemtajiem pakalpojumiem. Lai to paveiktu,

KNAB būtu jāpārbauda noslēgtie sadarbības līgumi starp politiskajām organizācijām un
pakalpojumu sniedzējiem.
Otrs aspekts, ko aicina pārbaudīt biedrība PROGRESĪVIE, ir tas, vai politiķi, kuri pārstāv
politiskās partijas ar vērā ņemamām parādsaistībām, darbojoties valsts pārvaldē, nav
pieņēmuši pozitīvus lēmumus attiecībā uz juridiskajām personām, kurām šīs politiskās
organizācijas ir parādā.
Ja politiskās partijas ir guvušas mantisku labumu no juridiskajām personām vai arī savu
darbību finansējušas uz aizņēmuma pamata, PROGRESĪVIE aicina KNAB vērsties pret
attiecīgajām politiskajām organizācijām ar likumā noteiktajām soda sankcijām.
Mēs labprāt saņemtu informāciju par to, vai uz šī iesnieguma pamata ir veiktas kādas
darbības un vai KNAB saskata problēmas politisko organizāciju parādsaistībās.
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