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IEVADS
Maģistra darbs „Klientelisma attiecības un nepotisms valsts kapitālsabiedrību vadībā” aplūko
īpaši lielo un lielo valsts kapitālsabiedrību korporatīvās pārvaldības jautājumus attiecībā uz
amatpersonu neatkarīgu un profesionālu darbību. Darbs koncentrējas uz divu publiskās
korupcijas formu – klientelisma un nepotisma – pētniecību valsts uzľēmumu vadībā, aplūkojot
šīs formas kontekstā ar amatpersonu politisko piederību, saistību ar politiķiem vai politiskajām
partijām, kā arī radniecību ar vēlētajām amatpersonām
Darba aktualitāti veido tas, ka pēc neatkarības atjaunošanas Latvijā tika sākts demokratizācijas
process un paralēli tam notika arī pāreja uz tirgus ekonomiku. Par šiem procesiem atbildīgajām
amatpersonām un politiķiem vienlaikus bija jārisina divi svarīgi jautājumi – jāveido
demokrātiskas institūcijas un jānodrošina mehānismi atvērtās tirgus ekonomikas funkcionēšanai.
Nereti visas neveiksmes pārejas posma valstīs tiek pieskaitītas valdības neprofesionālai vai
netālredzīgai darbībai, taču nacionāla līmeľa neveiksmes visbieţāk ir rezultāts mijiedarbībai starp
valsts un privāto sektoru. Viena no lielākajām problēmām, kas var radīt arī strukturālās
problēmas gan ekonomikā, gan politikā ir korupcija, kas jaunajās demokrātijās tiek uzskatīta par
vienu no galvenajiem attīstības riska faktoriem, kuras izplatība un veidi var ietekmēt
demokrātijas konsolidācijas procesu un arī iedzīvotāju uzticēšanos jaunajai politiskajai sistēmai.
Arī Latvija nav varējusi izvairīties no šī politiskā un ekonomiskā fenomena, kas smagi skāra un
joprojām skar arī citas Centrālās un Austrumeiropas valstis, kas atguva neatkarību pēc Padomju
Savienības sabrukuma.„Transparency International” veiktais korupcijas uztveres indeksa
2010.gada pētījums norādīja, ka iedzīvotāju uztvere par korupcijas izplatību Latvijā ir augsta un
desmit ballu skalā, kur desmit ir zems korupcijas līmenis un nulle augsts, Latvijas rādītājs ir 4,3,
ierindojot valsti 59.vietā 178 valstu konkurencē.1
Privatizācija bija viens no galvenajiem tirgus ekonomikas veidošanas rīkiem, nododot valsts
īpašumā esošos aktīvus privāto īpašnieku rokās. Privatizācijas process Latvijā tika sākts
1990.gadu sākumā un 1994.gadā tika izveidota Privatizācijas aģentūra (PA), kas ir galvenā valsts
īpašuma objektu privatizācijas veicēja Latvijā. Arī pēc vērienīgā valsts uzľēmumu privatizācijas
procesa valsts īpašumā joprojām tieši vai pastarpināti ir vairāk nekā 140 uzľēmumi. Turklāt līdz
1

„Transparency International” Corruption Perception Index 2010. www.transparency.org („Transparency
International” mājaslapa.; aplūkota 09.05.2011.)

4

ar valsts fiskālajām problēmām, diskusijas par valsts uzľēmumu privatizāciju ir atjaunojušās,
tāpat kā jautājumi par valsts uzľēmumu efektīvāku un labāku pārvaldību. Taču sabiedrībā
attieksme pret tālāku valsts uzľēmumu privatizāciju ir noraidoša un vairākums (59%) iedzīvotāju
to neatbalstītu, no tiem trešdaļa kā iemeslu tam minējuši raizes, ka privatizācija ļaus oligarhiem
vēl vairāk palielināt savu ietekmi.2
Privatizācijas process nes sev līdzi ne tikai tirgus mehānismus, bet arī korupcijas riskus. Polijas
atbildīgais ministrs par valsts uzľēmumu īpašnieku maiľu un tagadējais Eiropas Savienības (ES)
budţeta komisārs Januš Levandovski (Janusz Lewandowski) savulaik izteicies, ka privatizācija ir
uzľēmumu, kas nevienam nepieder un kuru vērtību neviens nezina, pārdošana pircējiem, kuriem
nav naudas.3 J.Levandovski teiktais spilgti apliecina privatizācijas jautājuma problemātiku.
Privatizācijas process radīja iespēju iedzīvoties ne tikai valsts īpašuma privatizētājiem, bet arī
politiķiem un valsts amatpersonām radās iespēja veidot un palielināt savu un sev tuvo cilvēku
turību. Politoloģe Ţaneta Ozoliľa PA izdotajā grāmatā „Privatizācija Latvijā” minējusi, ka tieši
privatizācijas procesa politizācijā ir meklējamas saknes korupcijas problēmām Latvijā. 4 Tomēr
arī pēc masveida privatizācijas beigām, politizācija valsts uzľēmumos ir saglabājusies, radot arī
iespējamos korupcijas riskus, kas savukārt ietekmē valsts aktīvu apsaimniekošanas praksi.
Tomēr politizācijas un korupcijas riski nav attiecināmi tikai uz valsts uzľēmumiem, bet tie rada
arī aplamas motivācijas privātajā sektorā. Pasaules Bankas jau 1998.gadā veiktais pētījums par
korupcijas izplatību un formām Latvijā secināja, ka uzľēmumi, kuriem ir ciešāka saskarsme ar
valsts amatpersonām veic koruptīvas darbības bieţāk. Turklāt uzľēmumi, kas jelkad bijuši valsts
pilnīgā vai daļējā īpašumā, kukuļošanā iesaistās bieţāk.5 Tas liecina, ka politizācijas līmenis ir
saistāms ar augstākiem korupcijas riskiem.
Politoloģe un tagadējā Saeimas deputāte Rasma Kārkliľa savā grāmatā „Korupcija
postkomunisma valstīs” korupciju saista ne tikai ar Latvijas fenomenu, bet visam reģionam
raksturīgu lietu, kas sabiedrībai radījusi zaudējumus gan ekonomiskā, gan politiskā ziľā. Viľa pie
koruptīvas rīcības pieskaita arī sakaru izmantošanu un amatu „pārdošanu”, kas atvieglo arī citu
koruptīvu darbību. Turklāt kā atsevišķs korupcijas paveids ir izdalāms nepotisms, kad valsts
2

„DnB Nord Latvijas barometra” pētījums, 2010, Nr.29, 16.lpp. www.dnbnord.lv („DnB Nord bankas” mājas lapa;
aplūkota 12.04.2011.)
3
Savas E.S. Privatization in Post-Socialist Countries. Public Administration Review, 1992, Vol. 52, No. 6, p.576.
4
Riekstiľš J. red., Privatizācija Latvijā. Rīga: Privatizācijas aģentūra. 2004, 115.lpp.
5
Pasaules Bankas ziľojums „Coruuption in Latvia: Survey Evidence”, 1998, p.29. www.worldbank.org (Pasaules
Bankas mājas lapa; 20.04.2011.)
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amatpersonai tuvu stāvoši cilvēki (radinieki, draugi) tiek virzīti amatos valsts uzľēmumos vai
viľiem tiek piešķirtas citas privilēģijas. Arī patrona-klienta attiecības (klientelisms), kas politisko
atbalstu abpusēji izdevīgās attiecībās apmaina pret darbu, materiāliem labumiem, karjeras
aizsardzību, pakalpojumiem u.c. veida ieguvumiem6, ir korupcijas forma, kas ievērojami ietekmē
to, kādi cilvēki nokļūst valsts uzľēmumu vadībā. R.Kārkliľa raksta, ka šajās korupcijas formās
„galvenais mērķis ir iecelšana augstos amatos iestādēs, kas pārrauga nozīmīgas sabiedriskās
vērtības, piemēram, finanšu, ekonomikas un transporta ministrijās, privatizācijas aģentūras, valsts
uzľēmumu vadībā, ostās un citās infrastruktūrās, kā arī muitas un nodokļu inspekcijā”. Turklāt
jāuzsver, ka korupcija izpauţas ne tikai kā aktīva rīcība, bet arī kā bezdarbība. 7 Tādejādi
koruptīvu rīcību īsteno ne tikai tas ministrs vai ierēdnis, kurš savas politiskās partijas biedru ieceļ
valsts uzľēmuma valdē, bet arī tas ministrs, kurš uz to ir pievēris acis un šādu rīcību nav novērsis.
Protams, piederība kādai politiskajai partijai nevar kalpot par ierobeţojumu strādāt valsts
struktūrās, taču labās prakses uzľēmumu pārvaldības principi nosaka, ka valsts uzľēmumu
amatpersonas jāizvēlas tikai pamatojoties uz to profesionālo kompetenci un amatpersonu izvēli
nedrīkst ietekmēt politiski apsvērumi.8
Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (turpmāk - OECD) vadlīnijas valsts
uzľēmumu pārvaldei, kas ir pasaules labākās prakses standarts, norādīts, ka valsts uzľēmumi
pārvaldība ir viens no lielākajiem izaicinājumiem daudzās pasaules valstīs, jo ir nepieciešams
sabalansēt efektīvu uzľēmumu pārvaldību, vienlaikus nodrošinot apolitisku menedţmentu.
Valstij kā uzľēmuma īpašniekam ir jāspēj nodrošināt strukturēta un caurskatāma valţu un
padomju nominēšanas un iecelšanas procedūra, radot priekšnosacījumus, lai vadībā nokļūt
profesionāļi, kuri darbojas uzľēmuma ilgtermiľa interesēs. Vadlīnijās tiek uzsvērts, ka valdes un
padomes locekļus, pildot pienākumus, nedrīkst vadīt politiski apsvērumi. Lai izslēgtu interešu
konfliktu iespējamību maksimāli jāsamazina arī valsts administratīvā aparāta cilvēku ievēlēšana
uzľēmumu vadībā.
OECD uzskata, ka profesionāla, kompetenta un no politiskās ietekmes neatkarīga uzľēmuma
vadība nodrošina veiksmīgāku uzľēmuma funkcionēšanu, ievērojot akcionāra intereses un
izvirzītos mērķus. Visi valţu un padomju locekļi ir jānominē caurskatāmā procesā, skaidri
6

Sousa L. Clientelism and the Quality (ies) of Democracy Public and Policy Aspects. Budapest: A Research Center
at Central European University, 2008, p.2.
7
Kārkliľa R. Korupcija postkomunisma valstīs. Rīga: Valters un Rapa, 2006, 39.lpp.
8
Baltijas Korporatīvās pārvaldības institūts. Valsts uzľēmumu pārvaldības vadlīnijas Baltijas valstīs, 2010.
www.corporategovernance.lt (Baltijas Korporatīvās pārvaldības institūta mājas lapa; aplūkota 23.02.2011.)
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nosakot, ka viľu uzdevums un pienākums ir strādāt kompānijas interesēs. Uzľēmumu valdes un
padomes ir jāaizsargā no politiskās iejaukšanās.9
Valsts uzľēmumu pārvaldības jautājumi ir cieši saistīti arī sabiedrības uzticēšanos valsts
politiskajai sistēmai. Proti, savu draugu, partijas biedru, bijušo kolēģu, paziľu vai skolasbiedru
iecelšana valsts uzľēmumu vadībā samazina citu sabiedrības locekļu iespējas iegūt labi atalgotu
darbu godīgas un vienlīdzīgas konkurences ceļā, bet atbildīgie politiķi šādā veidā aizsargā savu
ietekmes sfēru no jauniem un labi izglītotiem cilvēkiem.10
Kopš 20.gadsimta beigām pētnieki ir pievērušies daţādu korupcijas formu pētniecībai Centrālās
un Austrumeiropas reģionā, taču klientelisms un nepotisms, izmantojot Latvijas gadījumu, līdz
šim nav guvis plašu pētnieku uzmanību. Lai gan klientelisms Latvijas politikā ir reti pētīts un nav
kļuvis par tik aktīvu diskusiju un pētījumu objektu kā citas korupcijas formas, tomēr klientelisms
ir sens politiskais fenomens.11 Latvijas akadēmiskajā vidē diskusijas par daţādām korupcijas
formām lielākoties koncentrējas uz korupcijas kā vienota veseluma pētniecību, bet atsevišķas
korupcijas formas tiek analizētas reti. Piemēram, politiskais klientelisms un tā izpausmes ir pētīts
tikai atsevišķos bakalaura un maģistra studiju noslēguma darbos.
Tā kā Latvijā ir pārstāvniecības tipa demokrātija, tad pilsoľu intereses un vēlmes politiskajā
dienaskārtībā tiek ieviestas un nodrošinātas ar politisko partiju starpniecību jeb pārstāvniecību.
Klientelisms visbieţāk tiek novērots sabiedrībās, kuras piedzīvo straujas sociālās pārmaiľas un
ekonomikas attīstība notiek uz valsts resursu bāzes. Pēc Latvijas neatkarības atgūšanas patronaklienta attiecību tīkliem laika gaitā vajadzētu mazināties līdz ar tirgus ekonomikas
nostabilizēšanos, varas decentralizāciju pašvaldībām un demokrātisko institūciju konsolidāciju.
Darba teorētisko bāzi veidos tādi klientelisma sistēmu pētnieki kā Dţonatans Van Lo (Jonahan
Van Loo), Lūize De Sauza (Luis de Sousa), Indridi Indrideisona (Indridi Indridason) un Simona
Piatoni (Simona Piattoni). Līdztekus klientelisma teorijai darbā tiek izmantota arī nepotisma

9

Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas korporatīvās pārvaldības vadlīnijas valsts uzľēmumiem, 2005.
www.oedcd.org (Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas mājas lapa; aplūkota 28.12.2010.)
10
Kārkliľa R. Korupcija postkomunisma valstīs. Rīga: Valters un Rapa, 2006, 40.lpp.
11
Sousa L. Clientelism and the Quality (ies) of Democracy Public and Policy Aspects. Budapest: A Research Center
at Central European University, 2008, p.2.

7

teorija, kuru attīstījuši tādi autori kā Luidţī Zingales (Luigi Zingales), Aleksandrs Daiks
(Alexander Dyck), Miks Burkarts (Mick Burkart), Dţoels Helmans (Joel Hellman) u.c..
Maģistra darba mērķis ir izanalizēt, vai un kādā veidā klientelisms un nepotisms funkcionē
Latvijas īpaši lielo un lieko kapitālsabiedrību vadībā.
Izvirzītie darba uzdevumi ir:
1. Veikt nepotisma un klientelisma teorētiskās literatūras izpēti.
2. Izanalizēt labās prakses korporatīvās pārvaldības vadlīnijas valsts uzľēmumiem.
3. Izanalizēt informācijas pieejamību par valsts kapitālsabiedrību darbību to
interneta mājas lapās.
4. Izpētīt valsts uzľēmumu kapitālsabiedrību bijušo un esošo amatpersonu (valţu
un padomju) politizāciju pēc sekojošiem kritērijiem:
a. vai persona ir politiskās partijas biedrs;
b. vai persona ir veikusi ziedojumus politiskajām partijām;
c. vai persona ir kandidējusi Saeimas, pašvaldību vai Eiropas Parlamenta
vēlēšanās;
d. vai persona ir ieľēmusi politiskos amatos, piemēram, Saeimas deputāta,
pašvaldības deputāta,

ministra, ministra padomnieka, ministrijas

parlamentārā sekretāra.
5. Iepazīties ar valsts kapitālsabiedrību amatpersonu izglītību un profesionālo
pieredzi.
6. Izpētīt, vai valsts kapitālsabiedrību vadībā tiek rekrutētas amatpersonas pēc
nepotisma un klientelisma principiem.
7. Izpētīt, vai un kādos gadījumos valsts kapitālsabiedrību amatpersonas, pildot
pienākumus, ir mainījušas politisko piederību.
8. Izanalizēt, kā valsts kapitālsabiedrību amatpersonu sastāvu ietekmē valdību un
ministriju politiskās vadības nomaiľa.
9. Izpētīt, kuru nozaru uzľēmumos, amatpersonu politizācija ir augstākajā līmenī.
10. Izpētīt, vai ar politiskajām partijām saistītie valsts uzľēmumi vadītāji mēdz
mainīt uzľēmumus, mainoties politiskajai situācijai.
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Pētnieciskais jautājums, uz kuru darba gaitā tiks mēģināts sniegt atbilde ir –vai valsts
uzľēmumu valţu un padomju locekļu rekrutācija atbilstoši klientelisma un nepotisma principiem
ir vispārīga prakse vai atsevišķi gadījumi?
Pētījuma laikā tiks pārbaudīta hipotēze, ka valsts īpaši lielo un lielo kapitālsabiedrību valdēs un
padomēs dominē politizētās amatpersonas, kuru rekrutācijā ir vērojami nepotisma un klientelisma
attiecību principi.
Darbā tiek analizēti 14 valsts kapitālsabiedrību amatpersonu saraksti no 2003.gada, kad tika
izveidota esošā uzľēmumu vadības sistēma, likvidējot valsts pilnvarnieku amatus, līdz 2011.gada
10.februārim, kad no Uzľēmumu reģistra apkalpojošās firmas SIA „Lursoft” iegūti dati. Jāľem
vērā, ka no 2009.gada 1.jūlija valsts kapitālsabiedrībā tika likvidētas padomes, izľemot, bankas,
kurās saskaľā ar Finanšu instrumentu tirgus likuma prasībām padomes institūcija tika saglabāta.
Pētījuma empīriskajai daļai nepieciešamie amatpersonu saraksti iegūti no „Lursoft”, bet personu
politiskās piederības un ģimenisko saišu noskaidrošanai izmantota Centrālās vēlēšanas komisijas
informācija par Saeimas, pašvaldību un Eiropas Parlamenta vēlēšanās kandidējušajām personām,
aģentūras „LETA” personu datubāze, Valsts ieľēmumu dienesta (turpmāk - VID) amatpersonu
deklarāciju datubāze, kā arī valsts uzľēmumu un iestāţu interneta mājaslapās publicētā
informācija.
Lai pārbaudītu izvirzīto hipotēzi, tiek izmantotas gan kvalitatīvās, gan kvantitatīvās pētniecības
metodes, kas atbilst izvirzītajiem darba mērķiem un uzdevumiem.
Darbs sastāv no divām nodaļām – pirmo tematisko bloku, kas ietver trīs apakšnodaļas, veido
jautājuma teorētiskais izvērtējums, bet darba otrajā daļā 17 apakšnodaļās tiek pētīts nepotisms un
klientelisms Latvijas valsts kapitālsabiedrībās.
Pētnieks darba laikā ir centies ievērot ētikas un morāles principus, veikt pētījumu atbilstoši
akadēmiskajiem standartiem, izmantot tikai drošus informācijas un datu ieguves avotus, lai tie
atspoguļotu pēc iespējas patiesāku situāciju, kā arī nav krāpies vai īstenojis citas nelikumīgas un
akadēmiskajiem standartiem neatbilstošas prakses. Iegūtie dati netiks lietoti negodīgos nolūkos.
9

1. KLIENTELISMS, NEPOTISMS UN UZĽĒMUMU KORPORATĪVĀ
PĀRVALDĪBA
1.1.Korupcija un klientelisma attiecības
Jaunajās demokrātijās kā viens no galvenajiem attīstības riska faktoriem tiek uzskatīta korupcija,
kuras izplatība un veidi var ietekmēt demokrātijas konsolidācijas procesu un arī iedzīvotāju
uzticēšanos jaunajai politiskajai sistēmai. Šajā nodaļā tiek sniegts īss ieskats korupcijas
teorētiskajā aplūkojumā, kā arī jau detalizētāk tiek aplūkotas klientelisma attiecības.
Korupcijas studijas jau ilgu laiku ir pētnieku uzmanības lokā un, šķiet, ka šie jautājumi nezaudē
savu aktualitāti. Daţādu līmeľu korupcijas demokrātiskās valstīs vienmēr spēj ierindoties masu
mediju dienaskārtības augšgalā, nodrošinot arī regulāru sabiedrības interesi par korupcijas
problemātiku. Korupcijas vienkāršākās formas ir saistītas ar kukuļdošanu zema līmeľa valsts
varas priekšstāvjiem, taču, jo augstāks amatpersonas līmenis, jo augstāka līmeľa korupcijas
shēmas tiek izmantotas, turklāt ne vienmēr tās ir saistītas ar tiešu naudas un labuma apmaiľu, jo
amatpersona

var

sniegt

arī

pakalpojumu

pret

pakalpojumu

vai

politisko

atbalstu.

Teorētiķi un praktiķi izveidojuši virkni daţādu korupcijas definīciju, taču lielākoties to pamatu
veido uzstādījums, ka „korupcija ir valsts ierēdľa vai politiķa sniegts pakalpojumus apmaiľā pret
kukuli”.12 Korupcija nozīmē publiskās varas izmantošanu privātam labumam un tādejādi tā
mazina valdības leģitimitāti un efektivitāti, samazina investīciju apjomus valstī un nodokļu
ieľēmumus, ierobeţo ekonomisko izaugsmi, kā arī infrastruktūras un publisko pakalpojumu
kvalitāti.13 Vienlaikus korupcijas negatīvās sekas nevar pieľemt jau a-priori, jo tās nosaka ārējo
apstākļu apmērs. Pastāv situācijas, kurās korupcija tiek saistīta ar pozitīvu ietekmi. Piemēram,
gadījumos

ar

apgrūtinošām

un

pārmērīgām

birokrātiskajām

procedūrām

vai

tirgus

ierobeţojumiem, korupcija ir simptoms neadekvātai valsts intervencei, palīdzot radīt jaunas
iespējas, lai atjaunotu tirgus efektivitāti.14 Tomēr tiklīdz amatpersonas vai politiķi ir iesaistījušies

12
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Economics of Transparency in Politics. Eds. Breton A., Galeotti G., Salmon P., Wintrobe R. England: Ashgate
Publishing Limited, 2007, p.124.
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Analysis. International Journal of Comparative Sociology, 2005, p.327.
14
Lambsdorff J. Invisible Feet and Grabbing Hands: The Political Economy of Corruption and Welfare. In: The
Economics of Transparency in Politics. Eds. Breton A., Galeotti G., Salmon P., Wintrobe R. England: Ashgate
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kukuļdošanā, viľi var izšķirties ignorēt pārvaldes un birokrātisko procedūru apgrūtinošo raksturu,
lai saglabātu esošo sistēmu un turpinātu gūt no tās personīgo labumu.15
Tiek pieľemts, ka demokrātiskās valstīs korupcijas līmenis ir zemāks, jo institūcijas un arī
rīcībpolitikas (policies) ir mazāk atkarīgas no elites, bet pilsoniskā sabiedrība un mediji palīdz
nodrošināt valdības atskaitīšanos par paveikto un plānoto. Salīdzinot ar nedemokrātiskajām
valstīm, valstis ar stabilām demokrātiskajām sistēmām un politisko konkurenci spēj arī labāk
kontrolēt korupciju, piemēram, caur tiesisko sistēmu, demokrātiskām vēlēšanām, politiskajām
tiesībām, pilsoniskajām brīvībām un preses brīvību. Taču vienlaikus demokrātija pati par sevi
nespēj garantēt korupcijas neesamību.16 To pierāda arī „Transparency International” veidotie
korupcijas uztveres indeksi, kas atspoguļo, ka nevienas pasaules valsts iedzīvotāji savu valsti
neuzskata par pilnībā brīvu no korupcijas. Vienlaikus zemāki korupcijas līmeľi ir attīstītajās
demokrātijās, īpaši Skandināvijas valstīs.17
Līdztekus politiskajiem faktoriem, korupcijas izplatību var ietekmēt arī ekonomiska rakstura
faktori. Plaši tiek pieľemts, ka nabadzība ir viens no galvenajiem iemesliem korupcijai, veicinot
kukuļdošanas un kukuļľemšanas praksi. Neattīstītās ekonomiskajās sistēmās amatpersonām var
veidoties spēcīgākas materiāla rakstura iniciatīvas iesaistīties koruptīvās darbībās. 18 Tomēr ne
tikai nabadzība, bet arī ienākumu nevienlīdzība, lēna ekonomiskā izaugsme un arī cerības vai
gaidas no dzīves var kalpot par pamatu plašākiem korupcijas apmēriem. 19 Empīriskie pētījumi
atklājuši, ka valstis ar atklātām un caurspīdīgām valsts pārvaldes struktūrām spēj sasniegt labākus
ekonomiskās izaugsmes un labklājības rādītājus. Tādejādi tiek pieľemts, ka ekonomiskajai
attīstībai pastāv pozitīva korelācija ar veiksmīgu korupcijas kontroli. Tomēr jāmin, ka ne vienmēr
ienākumu palielināšanās, nozīmēs ar korupcijas mazināšanos. Kā piemēri ir Igaunija un Spānija,
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Shen Ce, Williamson B.J. Corruption, Democracy, Economic Freedom, and State Strength: A Cross-national
Analysis. International Journal of Comparative Sociology, 2005, pp.330, 331.
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kurās, vadoties tikai pēc ekonomikas izaugsmes rādītājiem, korupcijai būtu jābūt lielākai nekā tā
ir patlaban.20
Vēl viens korupciju ietekmējošs faktors ir valsts stiprums (strength), ko mēra pēc valdības
tēriľiem attiecībā pret iekšzemes kopproduktu (IKP). Tiek uzskatīts, ka valstīs ar augstākiem
tēriľiem ir plašāka birokrātija, kas savukārt korelē ar korupcijas apmēriem. Plaša valsts pārvalde
reizēm noved arī pie pārspīlētas valdības iejaukšanās, veicinot daţādu formu korupciju. Tāpēc
viens no ieteikumiem korupcijas izplatības ierobeţošanai ir valdības struktūru un valsts varas
samazināšana. Svarīgs aspekts cīľā ar korupciju nenoliedzami ir tiesiskās sistēma, kas rada
apstākļus, lai cīnītos ar korupciju un sodītu korumpētās amatpersonas. 21
Tā kā ikvienas politiskās sistēmas pamatā ir sabiedrība ar tās vērtībām un sociālajām institūcijām,
tad korupcija ir jāsaista ar sabiedrībā pastāvošajām kultūras normām. Piemēram, tiek norādīts, ka
sabiedrības, kurās lojalitātes ir balstītas ģimenes vai klana saitēs, ir augstāks korupcijas līmenis.22
Soma Pilleija (Soma Pillay) un Nirmala Doreisamija (Nirmala Dorasamy) šajā kontekstā uzsver,
ka visas valsts institūcijas nekad nebūs korumpētas vienādā līmenī, tāpēc kultūra spēj skaidrot
koruptīvās rīcības līmeľus un formas. Viľu skatījumā institūcijas un to vadību vislabāk var
saprast, iepazīstot tieši nacionālo kultūru un sociālās institūcijas, jo tās nosaka robeţas valsts
amatpersonu rīcībai un iespējām.23
Viľas norāda, ka amatpersonu iesaisti korupcijā pozitīvi ietekmē viľu monopols pār
pakalpojumiem, kā arī ieskati par to, kā ir jāsadala resursi, savukārt negatīvi – atbildība un
atskaitīšanās par savu rīcību. Jo lielāki būs iespējamie ieguvumi, jo lielāka korupcijas
iespējamība. Tomēr, jo augstākas būs likmes, jo lielākie morālie sodi var tikt piemēroti un jo
augstākas kopumā ir sabiedrības morālās prasības, jo indivīdam būs mazāka vēlme padoties
korupcijas vilinājumam.24 Mazās valstīs, kuras vēl tikai ir sākušas savu attīstības ceļu, valdībai
bieţi mēdz būt monopols pār noteiktu labumu un pakalpojumu sadali arī caur valsts
uzľēmumiem, taču šie monopoli atstāj negatīvu ietekmi uz publisko pakalpojumu nodrošināšanas
20
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21
Turpat, 331., 332.lpp.
22
Turpat, 332.lpp.
23
Pillay S., Dorasamy N. Linking cultural dimensions with the nature of corruption: An institutional theory
perspective. International Journal of Cross Cultural Management, 2010, Vol.10, p.365.
24
Turpat, 366.lpp.

12

sistēmas caurskatāmību. Šādos apstākļos valsts amatpersonām var būt ietekme uz to, kādi līgumi
tiek noslēgti, kā tiek organizēti iepirkumi un kādas cenas piedāvā valsts uzľēmumi un
pakalpojumu sniedzēji. Tāpēc, ja valsts vēlas apkarot korupciju, tai ir jāspēj ne vien nodrošināt
skaidrus un caurskatāmus valsts pārvaldes procesus, bet arī jāsavalda monopoli un jāierobeţo
amatpersonu rīcības brīvība.25 Valsts uzľēmumi ļoti bieţi darbojas tieši monopolistiskajās
nozarēs, tāpēc korupcijas risku izskaušana tajos ir jo īpaši svarīga, jo tie nedarbojas klasiskajos
tirgus konkurences apstākļos, kas liek uzľēmumam meklēt veidus, kā kļūt efektīvākiem un
labākiem par saviem konkurentiem. Korumpētu amatpersonu iecelšana valsts uzľēmumos,
piešķirot viľiem pārlieku lielu rīcības brīvību, var nozīmēt valstij neizdevīgu darījumu slēgšanu
ar privātajiem komersantiem, politisko angaţētību un pasūtījumu izpildi, neefektīvu
organizatorisko struktūru un darba pienākumiem, atbildībai nesamērīgu atalgojumu. Tas savukārt
var novest pie augstākām uzľēmuma darbības izmaksām un dārgākiem pakalpojumiem vai
produktiem iedzīvotājiem, kuriem uzľēmuma monopola situācijā alternatīvas piedāvātajam
produktam ir ierobeţotas.
Lai arī nereti valda uzskats, ka korupcijas apmērus nav iespējams noteikt, Pasaules Bankas
pētnieki Daniels Kaufmans (Daniel Kaufmann), Ārts Kreijs (Aart Kraay) un Mašimo Mastruči
(Massimo Mastruzzi) norāda, ka korupcijas mērīšana ir viens no pirmajiem nepieciešamajiem
soļiem, lai ar to efektīvi cīnītos. Lai gan vispārināmus secinājumus par kopējo korupcijas līmeni
valstī tiešām ir ļoti grūti un gandrīz neiespējami izdarīt, viľi piedāvā trīs izplatītākos veidus, kā ir
iespējams novērtēt korupcijas apmērus:
1) Apkopojot nozīmīgu un informētu pušu viedokļus. Tas ietver pētījumus par kompānijām,
valsts amatpersonām un indivīdiem, kā arī novērotāju jeb ekspertu uzskatus, piemēram,
NVO, ziedotāju un privātā sektora dalībnieku. Iegūtos datus var izmantot gan individuāli,
gan arī apkopojuma veidā.
2) Izpētīt valsts institucionālos raksturojumus un pazīmes, kas piedāvā informāciju par
korupcijas iespējām un potenciālajām iniciatīvām, piemēram, iepirkumu sistēmu un
budţeta caurskatāmību. Lai gan tādejādi netiks noteikti reālās korupcijas apmēri, tomēr tā
varēs iegūt noderīgu informāciju par korupcijas iespējamību un sistēmas vājajiem
punktiem.
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3) Specifisku projektu audits. Tie var būt finanšu auditi, vai arī detalizēti konkrētu projektu
izdevumu un rezultāta salīdzinājumi. Šādi pētījumi sniedz informāciju par nelikumībām
specifiskos projektus, taču nedod iespēju izdarīt secinājumus par kopējo valsts mēroga
korupcijas līmeni.26
Pētnieki arī uzsver, ka neviens no korupcijas pētniecības instrumentiem nepiedāvā 100%
uzticamību iegūtajiem datiem, jo tie lielā daļā būs ne tikai subjektīvi, bet arī nespēs sniegt precīzu
atbildi par to, kāda ir korupcijas patiesā izplatība valstī. Tomēr, viľuprāt, tikai pētot korupciju ir
iespējams identificēt problēmas un tās novērtēt, lai līdzīgās situācijās koruptīvas rīcības iespējas
tiktu izslēgtas vai vismaz minimizētas.27
Tā kā korupcijas izplatībā nozīmīgu lomu spēlē ne tikai politikas un valsts pārvaldes jautājumi,
bet arī ekonomiskie procesi, tad īpašu pētnieku uzmanību ir izpelnījušās postpadomju valstis,
kurām izaicinājumus sagādāja ne tikai publiskās pārvaldes veidošana, bet arī ekonomiskās
sistēmas prasīja ievērojamas pārmaiľas, transformējot tās tirgus ekonomikās un radot
priekšnoteikumus brīvajam tirgum un kapitālismam. Timotijs Freijs (Timothy Frye) un Andreijs
Šleifers (Andrei Shleifer) min, ka pārejas posma valstīs ir sastopami trīs birokrātu un uzľēmēju
darbības pamata tipi. Kā pirmo viľi izdala „neredzamās rokas” modeli, kurā valdība ir labi
organizēta, nav vispārēji korumpēta un arī labvēlīga. Šajā modelī valdība piedāvā tikai pamata
publiskos labumus – nodrošina likumu ievērošanu un kārtību, kā arī nosaka pamata regulējumus,
taču pārējos lēmumus atstāj privātpersonu rokās. Otrajā -„palīdzīgās rokas” - modelī birokrāti ir
cieši iesaistīti privātās uzľēmējdarbības aktivitātes nodrošināšanā. Viľi sniedz atbalstu
specifiskiem uzľēmumiem, bet iznīcina pārējos, īsteno industriālo politiku. Šajā ekonomiku
pārejas tipa modelī birokrāti var būt vai nu ekonomiski vai ģimeniski cieši saistīti ar uzľēmējiem.
Likumiskajam ietvaram ir ierobeţota loma, jo birokrāti paši pēc savas saprašanas un vispārējās
koruptīvās kārtības izšķir visus strīdus vai nesaskaľas. Lai gan birokrāti ir korumpēti, tomēr
korupcija ir ierobeţota un ļoti labi organizēta. Arī trešajā – „grābjošo roku” – modelī valdība
iejaucas privātajā sfērā, taču tās organizētības līmenis ir ievērojami zemāks nekā „palīdzīgās
rokas” modelī. Valdību veido liels skaits neatkarīgu personu, kuras īsteno pašas savu
dienaskārtību, kas ietver arī kukuļľemšanas praksi. Lai arī šie birokrāti izmanto „palīdzīgās
26
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rokas” retoriku, realitātē viľi nevadās saskaľā ar kopīgajiem valsts politikas uzstādījumiem un
izmanto savu varu, lai gūtu personīgo labumu.28
Pārejas posms ir ļoti svarīgs valsts turpmākajā attīstībā, jo tas iedibina prakses, saskaľā ar kurām
vadīsies ne vien amatpersonas un uzľēmēji, bet kuras arī sabiedrība kopumā var akceptēt kā
savas un pieľemamas. Būtu nepareizi pieľemt, ka visās pārejas posma valstīs reformas veiktas
ciešā sasaistē ar korupciju, taču šāda veida pārmaiľas ir labvēlīga augsne koruptīvām darbībām.
Dţonatans Van Lo (Jonathan Van Loo) ir izdalījis trīs korupcijas veidus pārejas tipa
ekonomiskajās sistēmās: 1) „grābjošo roku” modelis; 2) valsts nozagšana un 3) politiskais
klientelisms.29
„Grābjošo roku” modelī valsts amatpersonas ir ieinteresētas saglabāt daţāda veida likumus,
nosacījumus un normas, kas rada labvēlīgus apstākļus kukuļdošanai. Nosacījumi var tikt veidoti
arī mākslīgi, lai uzľēmēji būtu ieinteresēti dot kukuļus, bet amatpersonas varētu nopelnīt.
Korupcija šajā modelī ir veids kā vara tiek pārvērsta politiķu ienākumos.30 „Grābjošo roku”
modelis dod iespēju birokrātiem darboties neatkarīgi no tiesu sistēmas, īstenojot savu gribu
uzľēmējdarbības vides veidošanā. Galējās šī modeļa izpausmēs, valdība kļūst tik neorganizēta, ka
tā zaudē savas spējas nodrošināt likuma spēku un kārtību, kā arī pamata tiesisko aizsardzību.31
Pasaules Bankas pētnieks Aleksandrs Daiks (Alexander Dyck), kurš pievērsies korporatīvās
pārvaldības jautājumu analīzei privatizācijas procesos, secinājis, ka, lai arī privatizācija bija
instruments, kā postpadomju valstis centās liberalizēt ekonomisko sistēmu un samazināt valsts
ietekmi tirgus funkcionēšanā, tā ir veicinājusi „grābjošo roku” izplatību, palīdzot novirzīt valsts
labumus ne vien amatpersonām, bet arī privatizēto kompāniju jaunajiem īpašniekiem un
vadībai.32 A.Daika skatījumā „grābjošās rokas” darbojas ne vien kā publiskā sektora, bet arī kā
privātā sektora fenomens. Ja publiskajā sektorā amatpersonas pieprasa maksājumus apmaiľā pret
pakalpojumu vai biznesam nepieciešamo licenci, tad privātajā sektorā, kurā „grābjošās rokas” ir
28
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mazāk zināmas, privatizācijas process sniedz iespēju organizācijas locekļiem (vadības komandai
un akcionāriem) novirzīt resursus sev vēlamajā virzienā.33 „Grābjošās rokas” nozīmē arī valsts
resursu izsaimniekošanu – privatizācijai tiek nodoti aktīvi bez atbilstoša to vērtības novērtējuma,
valstij par tiem nesaľemot pietiekamu cenu. Tomēr „grābjošās rokas” var pastāvēt arī valsts
uzľēmumos, kad birokrāti vai politiķi tiek vai nu iecelti šo uzľēmumu vadībā vai organizē to
politisko dienaskārtību tā, lai gūtu sev personīgu labumu. Tas var nozīmēt arī birokrātisku šķēršļu
saglabāšanu, ja tas ir izdevīgi pašam politiķim vai birokrātam.
Valsts nozagšanas modelis uzsver tieši privāto kompāniju nozīmi, kas spēj izveidot institucionālo
vidi savas darbības nodrošināšanai. Valsts nozagšana nozīmē, ka valsts tiek pakļauta kādas
ietekmīgas firmas vai vairāku mērķu izpildei. Caur nelikumīgiem vai daļēji likumīgiem
maksājumiem politikas veidotājiem un amatpersonām, politiskajām partijām, tiesām un
centrālajai banka kompānijām ir iespēja ietekmēt institucionālo vidi atbilstoši savām
vajadzībām.34 Dţoels Helmans (Joel Hellman) norāda, ka valstīs ar augstu valsts nozagšanas
līmeni vērojama arī būtiska ekonomiskās izaugsmes tempu samazināšanās.35 Ekonomiskās
izaugsmes bremzēšanās savukārt nozīmē zemāku pārticības līmeni iedzīvotājiem, tanī pat laikā
ļaujot bagātību vairot atsevišķiem biznesa pārstāvjiem.
Lai arī Dţ.Van Loo valsts sagrābšanu saista tieši ar mērķtiecīgu privāto kompāniju darbību,
savukārt R.Kārkliľa norāda, ka šo procesu var īstenot ne tikai firmas, bet arī politiskie līderi, kuri
spēj izveidot mehānismus, lai to būtu grūti atklāt, pierādīt un ierobeţot. R.Kārkliľas skatījumā
„valsts sagrābšana ir sistemātiska augsta līmeľa korupcija, kas rada slēptu politisku reţīmu, kurš
ir pretrunā ar valsts institūciju mērķiem”.36 Viľa gan sīkāk nepaskaidro, kā tieši funkcionē
politisko līderu valsts sagrābšana, taču, visticamāk, arī šajā gadījumā politiskie līderi tomēr
darbojas nevis valstisku, bet privāta biznesa interešu vadīti.
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Dţ.Helmans un Marks Šeinkermans (Mark Schankerman) norāda, ka efektīvai valsts sagrābšanai
ir nepieciešami vismaz divi faktori. Pirmkārt, kompānijas vai citi privātie aģenti, kuri spēj
ietekmēt politiskos lēmumus, piedāvājot privātus labumus politiķiem. Otrkārt, šādai ietekmei ir
jābūt koncentrētai salīdzinoši nelielā skaitā uzľēmumu. Ja spēja ietekmēt valsts institūcijas ir
plaši un vienmērīgi izplatīta, tad to var saistīt arī ar efektīvu resursu pārdali. Politiku izkropļojumi
un ar to saistītie maksājumi visbieţāk ir aktuāli, ja valsts nozagšana ir koncentrēta starp nelielu
skaitu aģentu.37 Turklāt šāda sistēma var būt arī pārmantojama, mainoties politiskajai vadībai, kas
savas prakses nodod saviem sekotājiem.
Valstis, kas politikā ir pakļautas koncentrētām biznesa interesēm, saskaľā ar Dţ.Helmanu un
M.Šeinkermanu mazākā mērā spēj īstenot reformas, lai uzlabotu savu pārvaldību, kas savukārt
varētu likvidēt izkropļojumus ekonomiskajā sistēmā, kuri nodrošina privātus labumus sistēmas
esamībā ieinteresētajiem.38
Kā trešais korupcijas veids pārējas tipa ekonomikās, pēc Dţ.Van Lo, ir klientelisms jeb patronaklienta attiecības. Klients kā politiskā figūra bija zināms jau senajā Romā, bet mūsdienās patrona
- klienta attiecības un to ietekme uz politikas procesu ir ievērojami mainījusies. Mūsdienās
romiešu patricieti ir nomainījis politiskais boss, partijas līderis, valdības amatpersona vai
politiskais brokeris, bet klienti šajā sistēmā tiek rekrutēti no daţādām sociālajām šķirām.
Klientelisma attiecības balstās uz principu, ka balsis vai politiskais atbalsts tiek apmainīts pret
darbu, materiāliem labumiem, karjeras aizsardzību, pakalpojumiem u.c. veida ieguvumiem, lai
attiecības būtu abpusēji izdevīgas.39
Patronāţa mūsdienu politikā un biznesā nav nekas jauns - tā ir viena no senākajām sociālās
organizācijas formām, kas pārsvarā ir vērojama sabiedrībās, kurās iztrūkst spēcīgas centralizētas
institūcijas un pastāv augsta nevienlīdzība. Apmaiľā pret aizsardzību, politisko aizbildniecību un
citiem labumiem patrons saľem lojalitāti, darbu, politisko atbalstu un arī prestiţu.40 Tas savukārt
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rada kropļojumus sistēmā, veicinot vēl lielāku nevienlīdzību sabiedrībā, jo no ekonomiskās un
politiskās vides daļēji tiek izslēgtas tās personas, kas šajās attiecības nespēj vai negrib iekļauties.
Politisko klientelismu var definēt kā brīvprātīgas savstarpējās apmaiľas attiecības starp klientu un
patronu, kurās politiskā vara ir cieši saistīta ar ekonomiskajiem resursiem. Tomēr šīs attiecības,
lai arī brīvprātīgas, ir nevienlīdzīgas, jo patronam ir vara attiecībā pret klientu. Politisko
klientelismu raksturo četri pamatelementi: 1) hierarhiska patronu un klientu vienojošā struktūra;
2) personīgas vai tiešas attiecības starp patronu un klientu ar retām horizontālām saitēm starp
klientiem; 3) neformālā apmaiľa; 4) formāli brīvprātīga apmaiľa. Klienteliskā apmaiľa rada
vertikāli un hierarhiski organizētus tīklus, kuros apmaiľa tiek atkārtota. Dţ.Van Loo skaidro, ka
patronāţa un klientelisms visbieţāk dominē politiskajā sistēmās, kuras atrodas starpposmā starp
likumīgo, centralizēto hierarhiju un sadalīto vai izklaidu varu.41 Tomēr Herberts Kitšelts (Herbert
Kitschelt), kurš ir viens no zināmākajiem politisko partiju pētniekiem, uzskata, ka klientelismam
nav nekādas saistības ar reţīmu, jo ne tikai pārejas posmā uz demokrātiju vai jau demokrātiskajos
reţīmos pastāv klientelistiskā politika, bet arī autoritāros reţīmos sabiedrības atbalsta gūšanai tiek
izmantotas klientelismam raksturīgas iezīmes.42 Klientelisma iezīmes sabiedrībā pilnībā izskaust
nemaz nebūtu iespējams, jo tas veido daļu no cilvēku sociālās mijiedarbības, tomēr galvenais ir
jautājums par to, cik lielos apmēros un kādiem mērķiem šīs attiecības tiek izmantotas. Viena lieta
ir iecelt kādā zema līmeľa amatā savu politisko atbalstītāju, bet jau citas sekas radītu savu klientu
iecelšana valsts uzľēmumu, ministriju, aģentūru augstākā līmeľa vadībā, lai vadītu to resursu
plūsmu sev izdevīgā virzienā.
Interesantu pieeju patrona- klienta attiecībām izstrādājis Ēriks Wolfs (Eric Wolf), kurš tās skata
kā apgriezto jeb ačgārno draudzību, kurā uzticība tiek nopirkta ar nākotnes kopējā labuma
solījumu. Tāpat kā radniecība un draudzība arī patrona un klienta savstarpējā saikne ietver ne
tikai iesaistīto pušu pašreizējo vajadzību apmierināšanu, bet arī nākotnes attiecības.43 Patrona
piedāvātie labumi klientam sniedz materiālos ieguvumus – viľam tiek piedāvāti ekonomiskie
stimuli vai aizsardzība pret autoritāšu prasībām. Savukārt klients par to atmaksā ar sākotnēji
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netaustāmiem labumiem. Pirmkārt, tā var būt cieľa un lojalitāte pret patronu. Lojalitātes un
cieľas izrādīšana pret patronu savukārt veicina jaunus lojalitātes kanālus, veicina patrona
reputāciju un daļēji nodrošina viľa „nemirstību”. Otrs veids, kā klients kalpo savam patronam, ir
informācijas piegāde par citu pušu darbību. Treškārt klients var solīt arī politisko atbalstu. Šajā
gadījumā klients ne tikai sola savu balsi vai atbalstu politikas procesos, bet arī to, ka neiesaistīs
citu patronu tā vietā, kurš viľam ir sniedzis labumus un uzticamības kredītu. Tādejādi klientam ir
ne tikai jāpiedāvā sava lojalitāte, bet arī jāspēj tā pierādīt. Klients kļūst par kliķes dalībnieku, kurš
konkurējošos apstākļos kalpo savas kliķes līderim.44 Valsts uzľēmumos klienta kalpošana
patronam (partijai, ministram utt.) var izpausties daţādos veidos, ľemot vērā gan uzľēmuma
darbības jomu, finansējuma avotus un mērķus. Pēc politiskā klienta iniciatīvas uzľēmums var
pieľemt darbā citus patrona atbalstītājus, veikt iepirkumus no patronam pietuvinātajām
organizācijām, tieši vai netieši atbalstīt patrona politiskās un sociālās aktivitātes, „lūgt”
darbiniekus vēlēšanās atbalstīt kādu konkrētu politisko spēku, diskreditēt patrona oponentus utt..
Turklāt jāľem vērā, ka sabiedrībās, kas balstās cilšu un radniecīgās attiecībās, patrona statuss var
tikt nodots sekotājiem, nodrošinot pēctecību, bet sabiedrībās, kuru darbību veido institucionālais
ietvars, patronāţa klasiski nenoved līdz sekotāju grupas izveidei, kas būtu neatkarīga no
oficiālajām struktūrām. Drīzāk patronāţa izpaudīsies kā sponsorēšana, kurā patrons klientam
nodrošina saikni ar institūcijām. Šādos gadījumos patrona vara slēpjas ne tik daudz ietekmē, bet
gan piekļuvē resursiem un pakalpojumiem. Tādejādi patrona ietekme pār klientu kļūst vājāka,
veidojoties virknei saišu starp daţādiem sponsoriem un klientiem, kuri var mainīt patronu
ietekmes zonas.45 Šāda pieeja gan nesaskan ar Ē.Volfa teikto, ka klientam ir jāgarantē uzticība
savam patronam.
Ar klientelisma pētniecību nodarbojas ne tikai politologi vai sociologi, bet arī ekonomisti.
Piemēram, Pasaules Bankas ekonomikas pētnieki veikuši vairākus pētījumus par klientelisma
ietekmi uz jauno demokrātiju ekonomisko un politisko attīstību. Šie pētījumi vairāk koncentrējas
tieši uz ekonomisko faktoru analīzi, parādot, kā klientelisms ir ietekmējis valsts resursu sadali
starp daţādām nozarēm un attiecīgi arī ekonomikas attīstību vai regresu. Lai mērītu klientelisma
līmeni šajos pētījumos tiek izmantotas matemātiskās formulas (kvantitatīvā metode) un iegūtie
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rādītāji tiek salīdzināti daţādos laika periodos, parādot, kādas izmaiľas piedzīvo jaunās
demokrātijas. Taču klientelisma pētniecībā lielākoties tiek veikti kvalitatīvie pētījumi. Īpaši
populāri ir tā dēvētie „case study” jeb viena gadījuma pētījumi, kas skaidrojams ar to, ka
korupcijas daţādo formu pētījumi pasaulē īpaši aktuāli kļuva 20.gadsimta beigās, pētot konkrētas
jaunattīstības valstis un veicot arī to savstarpējo salīdzināšanu. „Case study” metode klientelisma
pētījumos tiek izmantota arī, piemēram, lai skatītu valsts budţeta izdevumus kādā konkrētā
nozarē vai pašvaldībām novirzītās dotācijas.
Lielākā daļa autoru klientelisma izplatības līmeni saista arī ar valsts demokrātiskās pārvaldes
pieredzi, ekonomiskajiem procesiem un arī demokrātijas efektivitāti. Viena no ietekmīgākajām
klientelisma sistēmu pētniecēm Simona Piatoni (Simona Piattoni) klientelismu skata kā „robeţu
noteikšanas” problēmu un savīšanos starp daţādiem organizāciju tipiem, kurā sareţģītie
vēsturiskie apstākļi organizāciju veidošanā nosaka neskaidras robeţas un „savīšanos” starp
jaunizveidotajām modernajām organizācijām.46 Viľa pieľem, ka klientelisms attīstās uz valsts
resursu bāzes, ko veicina straujas sociālās izmaiľas. Ja ekonomika ir atkarīga no valsts resursiem,
bet pašvaldības vai valsts uzľēmumi nav spējīgi patstāvīgi funkcionēt bez valsts palīdzības, tad
veidojas situācija, kuru varot raksturot ar jēdzienu „modernizācija bez attīstības”.47
Šādu viedokli atbalsta arī Dţ.Van Lo, kurš norāda, ka klientelisms būs augstāks tajās politiskajās
sistēmās, kurās politiķiem ir lielākas iespējas saglabāt varu, kontrolējot ekonomisko patronāţu.
Valstīs, kurās korupcija pārējas procesā ir kļuvusi par neatľemamu politiskās sistēmas darbības
daļu, laika gaitā izveidojas politiskā klientelisma sistēma.48 Ekonomisko varu patroniem
nodrošina tieši pieeja valsts resursiem, starp kuriem, ir arī valsts īpašumā esošie uzľēmumi, kuri
arī nereti attīstās uz valsts resursu bāzes un patroni (arī klienti) gūst personīgu labumu, izmantojot
resursus, kas citiem cilvēkiem nav pieejami. Arī gadījumos, ja uzľēmums savai darbībai nesaľem
valsts dotācijas, tā darbībai būs pieejami tādi valsts resursi, piemēram, zeme un ēkas, kuri rada
tiem priekšrocības attiecībā pret privātajiem tirgus dalībniekiem.
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Klientelisms tiek uzlūkots ne tikai kā resursu sadales elements, bet arī kā politiskās uzticēšanās
indikators. Piemēram, Pasaules Bankas pētnieks Filips Kīfers (Philip Keefer), kas vairākos
pētījumos ir analizējies daţādus klientelisma elementus un to saistību ar demokrātijas efektivitāti,
secinājis, ka politiskās uzticēšanās trūkums ir viens no galvenajiem iemesliem, kāpēc
demokrātiskajās sistēmās veidojas patrona - klienta attiecību tīkli, bet Luīze de Sauza (Luis de
Sousa) savā darbā „Clientelism and the Quality (ies) of Democracy Public and Policy Aspects”
norāda, ka klientelisms, lai gan ir nevēlams, tomēr veido praktisku risinājumu demokrātijas
pārstāvniecības problēmām.49
L.De Sauza pārstāv uzskatu, ka klientelisms ir „vēsturiski izveidojusies kārtība, caur kuru
daţādās intereses tiek pārstāvētas un ieviestas politiskajā dienaskārtībā”. Viľasprāt, klientelisms
palīdz valstij veikt tās pārdales funkcijas, saista daţādas nacionālās kultūras un reģionālos
mērķus, integrē neizglītotos imigrantus politikā un atvieglo sabiedrības un birokrātijas
attiecības.50 Šī pieeja rāda, ka politiskā neefektivitāte ir nevis sekas, bet cēlonis daţādu neformālu
darbības tīklu integrācijai politiskajā sistēmā. Tomēr L.De Sauze neizanalizē to, kādas ilgtermiľa
sekas var radīt šāda veida neformālie tīkli un vai tie kopumā neapdraud demokrātijas
pastāvēšanu, parādot, ka demokrātija likumīgā un godīgā veidā netiek galā ar tās pamatfunkcijām
un tādā veidā tiek ierobeţota valsts ekonomiskās attīstības kapacitāte, balstot to uz neformāli
radītām priekšrocībām kādam no tirgus spēlētājiem, un tā, iespējams, iznīcinot godīgas
konkurences balstus ne vien privātajā, bet arī publiskajā sektorā.
Līdzīgu viedokli L.De Sauzai pauţ arī Luiss Ronigers (Luis Roniger), kura skatījumā
klientelisma attiecības skaidrāk izpauţas postkomunisma valstīs, kurās paralēli veidojas
neformālās apmaiľas tīkli ne tikai politiskajā līmenī, bet arī individuālajā līmenī, jo „tirgus
sistēma un demokrātiskā sistēma nespēj nodrošināt visas kārotās preces un pakalpojumus visiem
patērētājiem”. Postkomunisma valstīs politiskajā elitē nomenklatūras tīkli pārveidojos klientūras
tīklos, kuros to līderi - oligarhi - kontrolē galveno varas un naudas plūsmu.51
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Tieši valsts resursu jeb naudas plūsma ir viens no izplatītākajiem veidiem, kā pētnieki pamato
klientelisma sistēmas esamību, izplatību un ietekmi uz lēmumu pieľemšanas procesu. Ja klasiski
korupcija tiek uztverta kā tieša labumu apmaiľa starp divām vai vairākām ieinteresētajām pusēm,
no kurām vismaz viena pārstāv publisko sektoru, tad klientelisms visbieţāk izpauţas kā labumu
apmaiľa nevis pret citu materiālo labumu, bet gan politisko atbalstu. Protams, arī politisko
atbalstu var uzlūkot kā materiālo labumu nesošu rīcību, tomēr ne vienmēr var skaidri nodalīt,
kura no iesaistītajām pusēm ir tā, kas gūst materiālo labumu – vai tas ir politiķis, kurš, pateicoties
politiskajam atbalstam, var novirzīt valsts resursus pašu interesējošās jomās, vai vēlētājs, kurš par
„pareizo” balsojumu ir saľēmis paaugstinājumu amatā, kam seko arī algas pielikums. Abos
gadījumos puses gūst materiālo labumu, bet visbieţāk tomēr tiek uzskatīts, ka klientelisma
sistēma balstās ne tikai materiālo labumu savstarpēji izdevīgā apmaiľā, bet arī politisko vai
sociālo labumu apmaiľā.
Kristofs H. Štefes (Christoph H.Stefes) norāda, ka valsts amatpersonas klienteliskajās attiecībās ir
patroni, sniedzot pieeju vērā ľemamiem resursiem, bet tie indivīdi, kuri paši pārvalda
ievērojamus materiālos vai varas resursus, arī kļūst par patroniem, piemēram, bagāti uzľēmēji
kļūst par politisko partiju patroniem, sniedzot tām finansiālo atbalstu priekšvēlēšanu kampaľu
īstenošanai. Izľemot klienteliskās piramīdas pašu augšu (tikai patronus) un apakšu (tikai
klientus), pārējie tās locekļi ir vienlaicīgi gan patroni, gan klienti.52
Vienlaikus lielākā daļa autoru, piemēram, L.Ronigers norāda, ka līdz ar valsts attīstību un
veiksmīgi funkcionējošas demokrātijas izveidi būtu jāsamazinās arī klientelisma izplatībai un
nozīmei politiskās un ekonomiskās sistēmas funkcionēšanā, bet tanī pat laikā F.Kīfers akcentē, ka
demokrātijas pārstāvniecības problēmu atrisinājums nav meklējams tikai demokrātiskās pieredzes
ilgumā, bet to ietekmē daţādi faktori – etniskais dalījums, izglītības sistēma, izvēlētais pārvaldes
modelis, atalgojuma sistēma u.c.53
F.Kīfers vienā no pēdējiem saviem pētījumiem „Clientelism, Credibility, and the Policy Choices
of Young Democracies” klientelisma attīstību pirmkārt skaidro tieši ar jauno demokrātiju politiķu
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mazspēju. Politiķu mazspēja izriet no tā, ka politiķi pirms vēlēšanām un arī pēc tām nespēj dot
ticamus (credibile) solījumus saviem vēlētājiem, tāpēc viľi, vai nu ir spiesti tiešā veidā nopirkt
vēlētāju atbalstu (balsu pirkšana) vai arī ar patronu starpniecību (netieši) nodrošināt sev politisko
atbalstu. F.Kīfera skatījumā tieši politiskās uzticēšanās trūkums ir viens no galvenajiem
iemesliem, kāpēc arī demokrātiskajās sistēmās veidojas patrona- klienta attiecību tīkli, tomēr
demokrātiskā pieredze viena pati nav garants politiķu solītā ticamībai (credibility), kas savukārt
varētu kalpot kā klientelistisko attiecību nepieciešamības mazinošs faktors.54
Tā kā lielākā daļa autoru klientelismu skata arī kontekstā ar politiskās sistēmas efektivitāti, tad
ievērojamu lomu iegūst arī publisko institūciju darba vērtējums. L.De Sauza pauţ, ka institūciju
nespēja nodrošināt nepieciešamās preces, pakalpojumu un vērtības rada sabiedrībai
nepieciešamību meklēt alternatīvus problēmu risinājumus caur neformālajām institūcijām,
noteikumiem un procesiem, kā, piemēram, klientelismu, kas ir politiskās un administratīvās varas
organizācijas produkts.55 Gan Dţ.Van Lo, gan L.de Sauza uzskata, ka par institūciju nespēju
nodrošināt veselīgu uzľēmējdarbības vidi, kas balstītos uz brīvā tirgus principiem, liecina augsts
līmenis preču apmaiľai starp valsts institūcijām un firmām, bet institūciju efektivitāti raksturo arī
tās sniegto pakalpojumu kvalitāte, ietekme uz biznesa vides attīstību, spēja aizsargāt īpašumu,
uzľemties godīgas saistības, papildus tam būtisks darba efektivitātes rādītājs ir arī politikas
veidošanas prognozētība un caurredzamība.56
Attīstot Dţ.van Lo un L.de Sauzas idejas par klientelismu ne tikai kā rīku politiskās līdzdalības
nodrošināšanā, bet arī uzľēmējdarbības vides veidotāju, Dţ.Helmans savos pētījumos
koncentrējas uz privāto uzľēmumu motivācijas un darbības pētīšanu, lai izprastu korupcijas
līmeni un ietekmi uz daţādām sociālās dzīves sfērām. Dţ.Helmans pauţ ļoti interesantu un arī no
citiem autoriem atšķirīgu domu, ka caurmērā nepareizi ir korupciju skatīt tikai kā valsts vājuma
simptomu, bet ir nepieciešams pievērst uzmanību uzľēmumiem, kuri lielākoties ir iesaistīti
koruptīvo tīklu izveidošanā un var sniegt nozīmīgu informāciju par korupcijas patieso dabu un
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izplatības problēmām.57 Šī pieeja norāda uz to, ka ne tikai valsts var būt vāja, bet tās uzľēmēji tik
spēcīgi, lai panāktu valsts vājumu savu interešu īstenošanai.
Indridi Indrideisona (Indridi Indridason) ir izveidojusi sistemātiskāku pieeju klientelisma
analīzei. Viľa ir pētījusi šo fenomenu valdību veidošanās procesā, minot jau konkrētas
klientelisma pazīmes, kas uz parlamentārās demokrātijas procesu atstāj lielāko ietekmi. Viľa
definējusi, ka valdības darba efektivitāte, caurredzamība un prognozējamība neparedz lielas
iespējas attīstīties klientelismam,58 bet L.de Sauza argumentē, ka klientelisma klātbūtne valdības
darbā var veicināt sabiedrības lielāku diferencēšanos no saviem pārstāvjiem politiskajā elitē, jo
patrona – klienta attiecības iesaistītie politiķi nespēj īstenot visas sabiedrības intereses un
koncentrējas uz noteiktu prasību īstenošanu, kas nodrošinās viľiem politisko atbalstu vai sniegs
materiālu labumu. Tomēr viľa secina, ka mūsdienās klienteliskās saites lielā mērā nodrošina
partijas veiksmi vēlēšanās, jo arvien retāk vēlēšanās tiek atdota balss par uzticamu priekšvēlēšanu
programmu. Tas savukārt neveicina politisko konkurenci un arī politisko atbildību pret visu
sabiedrības sabiedrību.59
Dţ.Van Lo un. L. De Sauzas skatījums par to, ka zema uzticēšanās politiskajām partijām veicina
klientelisma sistēmas nostabilizēšanos, jo partijām ir grūti iegūt politisko atbalstu uz to
programmatiskajiem principiem, saskan. Valdības, kurās pastāv neliela ideoloģiskā vai
programmatiskā vienotība, bieţāk veido klienteliskas attiecības ar biznesa un industriālajām
grupām. Pirmkārt, tāpēc, ka, nepastāvot ideoloģiskajai vai programmatiskajai saskaľotībai, valsts
amatpersonas būs elastīgākas, lai caur personiskajiem sakariem ar firmām un to vadītājiem
nodotos personīgā vai savas partijas labuma gūšanai. Otrkārt, tāpēc, ka, ideoloģiskās šķelšanās
gadījumā, ievēlētās amatpersonas labprātāk izmantos klientelisko apmaiľu kā leģitimitātes bāzi.60
Tāpat kā iepriekš minētie autori, arī F.Kīfers un Razvans Vlaics (Razvan Valicu) norāda, ka
patronu un klientu ietekmi uz politiskajiem procesiem nosaka tieši uzticēšanās trūkums. Tā kā
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politiskā uzticēšanās ir iegūstama tikai ilgākā laika periodā, tad paļaušanās uz patroniem, šo
procesu ievērojami paildzina, jo valstīs, kurās indivīdi iegūst nozīmīgu sociālo vai ekonomisko
labumu no savas saistības ar patroniem, politiķu iniciatīva, izveidot uzticamas politikās
organizācijas, samazinās.61 Vienlaikus klientelisma sistēmas nostiprināšanās arī var kalpot kā
uzticēšanos mazinošs aspekts, jo cilvēki, kuri nav iesaistīti šajās attiecībās, var zaudēt ticību
politiķu godaprātam un darbam valsts labā.
F.Kīfers un R.Vlaics uzsver, ka uzticamība ir dārga, jo ir nepieciešami resursi, kas nodrošinātu,
lai vēlētājiem ir pieejama informācija, kas ļautu tiem izvērtēt, vai politiskie solījumi tiek īstenoti,
vai, lai uzzinātu vēlētāju intereses un prasības, vai arī, lai mainītu elektorāta uzvedību. Tāpat
politiskajām partijām un politiķiem izveidot tiešu kontaktu un saikni ir ievērojami sareţģītāk,
nekā izmantot patrona – klienta attiecības, kurās politiķis nav vienīgais patrons, bet pastāv
apakšpatroni, kuri nodrošina konkrētas grupas atbalstu savam augstākajam patronam. 62 Viľi
secina, ka nepieciešamība, veidot sabiedrības uzticamību politiķa vai partijas solījumiem
politiskās konkurences apstākļos, veicina privātu labumu piedāvāšanu, neskatoties uz to, vai
uzticamība tiek veidota individuālā vai kolektīvā līmenī.63
Palielinot birokrātiju, veidojot jaunus valdības uzľēmumus vai īstenojot kontroli pār privāto
uzľēmējdarbību, klientelisma sistēmā politiķi var mēģināt palielināt savu patronāţa varu, jo tas
„palielina politisko atbalstu”.64 To, ka amats kā apmaiľa pret politisko atbalstu ir ļoti izplatīts
klientelismā, apstiprina arī R.Kārliľa, viľasprāt, tieši proporcionālā vēlēšanu sistēma un koalīciju
veidošanas process veicina koruptīvo saikľu veidošanos, jo, lai gan notiek konstruktīvas sarunas
un rīcībpolitiskie kompromisi, nav izslēgta interešu sfēru sadale, ko partijas var īstenot bez
koalīciju partneru iejaukšanās. Motivācija koalīcijas izveidē var balstīties labumu un interešu
sfēru sadalē, kas galu galā izveido spēcīgus elites karteļus, kas kavē demokrātisko attīstību.65
Savukārt H,Kitšelts uzsver, ka tieši klientelistiskās partijas ir tās, kas ievērojamus līdzekļus
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investēs administratīvajā infrastruktūrā, lai nodrošinātu balsis savai partijai.66 Valsts uzľēmumi
tādejādi kalpo par vēl vienu organizāciju, kurā amatos patroni var virzīt savus klientus, vienlaikus
piekļūstot arī jauniem resursiem.
Galvenā problēma, ko rada klientelistiskā sistēma, ir tā, ka tikai tie indivīdi, kuriem ir ciešas
attiecības un/vai finanšu resursi spēj aizsargāt un īstenot savas intereses, 67 nozīmīgi ietekmējot
politisko konkurenci, jo partijas atkarībā no savas materiālās bāzes ir spējīgākas vai mazāk
spējīgas iekļūt parlamentā, bet indivīdu profesionālās iespējas ir atkarīgas no viľu politiskajām
preferencēm.

Atšķirībā

no

programmatiskās

politikas,

klienteliskā

politika

veidojas

individuālāka, bet tajā pašā laikā tā samazina demokrātisko atbildību, ko būtu jāveicina
programmatiskajai politikai.68
Pētnieki norāda, ka klientelisma sistēma balstās uz pēctecību un ilglaicību, jo politiķi un lielo
firmu īpašnieki ir ieinteresēti saglabāt šo sistēmu maksimāli ilgi un nodrošināt savu pārvēlēšanu,
lai būtu piekļuve amatiem, valsts varas un naudas resursiem. Par nozīmīgu resursu šajā kontekstā
uztverama arī likumdošana, jo tā rada tiesisko rāmi jebkurai rīcībai. Līdz ar klientelistisko
sistēmu, partijās nozīmīgu lomu iegūst biznesa vides pārstāvji un viľi ir ieinteresētāki jaunu
politisko spēku veidošanā, jo redz partiju kā savu interešu īstenošanas mehānismu politikas
augstākajā līmenī.
Tādejādi secināms, ka klientelisms ir nozīmīgs valsts demokrātiskās un ekonomiskās izaugsmes
rādītājs, kas ietekmē ne tikai valsts resursu sadali, bet var kalpot kā viens no indikatoriem, kas
norāda uz demokrātijas pārstāvniecības un uzticēšanās problēmām.
Tomēr viena no galvenajām problēmām klientelisma literatūrā ir, ka lielākā daļa autoru savos
pētījumos izmanto ļoti daţādus rādītājus jeb mainīgos, lai skaidrotu un analizētu šo politisko
fenomenu, tomēr nereti secinājumi vairāk balstās uz pieľēmumiem, kuru pamatojums ne vienmēr
ir skaidri formulēts.
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1.2.Nepotisms
Darba tirgus problemātika pašreizējos Latvijas ekonomikas apstākļos ir kļuvusi par vienu no
galvenajiem diskusiju objektiem ekspertu un politiķu vidū. Ja eksperti runā par to, ka
nepieciešams risināt strukturālā bezdarba problēmas un rast iespēju kāpināt ekonomikas
atkopšanās gaitas, tad no esošo darba meklētāju puses dzirdami arī pieľēmumi, ka patlaban darbu
var atrast tikai ar paziľu, radu vai draugu palīdzību. Visticamāk, ikvienam Latvijas iedzīvotājam
būs zināms kāds stāsts, kad darbs iegūts tieši pateicoties draudzības vai radniecības saitēm.
Turklāt šādas tendences vērojamas arī valsts augstākā līmeľa vadībā, radot konkurences
izkropļojumus darba tirgū. Šādos gadījumos tiek runāts par nepotismu, kura izpausmes un
daţādas formas tiks aplūkotas šajā nodaļā.
Nepotisma pētniecībā pārsvarā koncentrējas uz privāto firmu darbību, taču pēdējos gados
aktualitāti ieguvuši arī pētījumi par situāciju ES institūcijās, kā arī izglītības sistēmā, tostarp
universitātēs, medicīnas iestādēs un pētnieciskajos institūtos. Ja klientelisma pētniecība vairāk
koncentrējas uz ekonomikas pārejas posma valstīm, nepotisms tiek pētīts daţādās politiskajās un
ekonomiskajās sistēmās neatkarīgi no tā, kādā attīstības posmā valsts atrodas. Līdzīgi kā attiecībā
uz klientelismu, arī nepotismā tiek pieľemts, ka spilgtāk tas izpauţas mazāk attīstītajās valstīs,69
lai arī realitātē tas skaidri izpauţas arī attīstītajās valstīs, īpaši politikā, kur nereti tiek pieľemts,
ka arī veiksmīga premjera dēls šajā amatā būs tikpat veiksmīgs.70
Nepotisms plaši ir pētīs dabaszinātnēs, kur veikta virkne pētījumu par to, kā nepotisms funkcionē
dzīvnieku un kukaiľu pasaulē. Tāpat nepotisms ir aktuāls ekonomikas pētniecības lauks, šiem
pētījumiem koncentrējoties uz privātās uzľēmējdarbības un personālvadības jautājumiem. Tomēr
nepotisms ir interesents arī politikas zinātnes studiju objekts, jo rada iespējas plašam
starpdisciplināro pētījumu laukam.
Vārds „nepotisms” ir cēlies no latīľu vārda „nepots”, kas nozīmē brāļadēls vai māsasdēls.71
Longman mūsdienu angļu valodas vārdnīcā nepotisms tiek definēts, kā „varas vai augsta amata
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nodrošināta priekšrocību došana saviem radiniekiem, īpaši attiecībā uz iekārtošanu labā darbā”.
Oksfordas vārdnīca piedāvā līdzīgu definīciju, taču tajā tiek iekļauta priekšrocību sniegšana ne
tikai radiniekiem, bet arī draugiem. Savukārt Kembridţas vārdnīcā piedāvātajā definīcijā tiek
iekļauts arī tas, ka šādas priekšrocības ir netaisnīgas. Latvijas terminu un svešvārdu skaidrojošajā
vārdnīcā „Letonika.lv” nepotisma definīcija gan netiek piedāvāta.
Vairāki autori par klientelismu runā arī korupcijas kontekstā. Piemēram, Antonio Argandons
(Antonio Argandona) nepotismu aplūko ne tikai kā publiskais privātajam (public-to-private), bet
arī kā privātais privātajam (private-to-private) korupcijas formu. Privātais privātajam korupcija
viľa skaidrojumā nozīmē, ka vadītājs vai darbinieks īsteno noteiktu varu vai ietekmi, kas
pārsniedz viľa funkcijas, uzdevumus vai atbildību. Viľš var uzvesties pretēji saviem
pienākumiem un atbildībai, un tādejādi tieši vai netieši nodarīt kaitējumu kompānijai vai
organizācijai, bet gūt labumu sev vai sev pietuvinātajiem cilvēkiem, piemēram, draugiem vai
radiniekiem. Saskaľā ar A.Argandonu šis privātās korupcijas tips var izpausties ļoti daţādās
formās: kukuļdošana, izspiešana, apšaubāmas komisijas, dāvanas vai pakalpojumi, nepotisms,
konfidenciālas informācijas izpaušana, pārmērīga ietekmes izmantošana utt.72
A.Argadons privātajā korupcijā neredz ieguvumus, bet uzskata, ka šāda rīcība nodara kaitējumu
ne vien konkrētajai organizācijai, bet arī citiem tirgus dalībniekiem, jo viľu piedāvājumi var tikt
noraidīti nevis tāpēc, ka viľu produkts vai pakalpojumus būtu sliktāks, bet, tāpēc, ka viľi nav
maksājuši kukuli. Turklāt arī sabiedrību kopumā tas ietekmē negatīvi, jo veicina vispārēju
korupcijas un neuzticības atmosfēru. Viľaprāt, indivīdu morālās un ētiskās kategorijas nosaka,
vai viľš būs gatavs iesaistīties vai pats izrādīs iniciatīvu koruptīvai rīcībai.73
Nepotisms klasiski tiek saistīts ar radniecību, taču šīs attiecības var veidoties ne tikai starp vienas
ģimenes locekļiem, bet arī starp citām sociālajām vai ekonomiskajām grupām. Līdzīgi kā
klientelisms arī nepotisms ir saistīts ar patronāţu, jo arī šajās attiecībās veidojas patrona un
klienta attiecības, taču atšķirība ir tā, ka no klienta nepotisma gadījumā var netikt prasīta labumu
apmaiľa.
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Nepotismā patrons ir gatavs altruismam pat, ja viľa sniegtie labumi nedos atgriezenisku
labumu.74 Nepotisms nozīmē, ka cilvēks saľem patrona aizbildniecību pateicoties attiecībām,
nevis savām kvalitātēm vai īpašībām.75
Aplūkojot nepotisma vēsturisko attīstību, Adams Belovs (Adam Below) to salīdzina ar itāļu
mafiju 20.gadsimta 50. un 60.gados, kur statuss, ietekme un vara tiek pārmantota no paaudzes
paaudzē, kur radniecīgas saites un draudzība tiek vērtēta augstāk par visu, bet nodevība netiek
pieľemta un attaisnota – par to pienākas sods. Mafijā radniecība un draudzība ir augstāka par
jebkuru oficiālo likumu. Ja šīs ģimenes intereses izplešas, tās vara un ietekme tiek īstenota arī
caur draugu un biedru tīklu. Antropologi to apzīmē kā fiktīvo radniecību. Kā uzsver A.Belovs,
jebkurā sabiedrībā neatkarīgi no tās attīstības līmeľa izveidojas sistēma, kā iekļaut svešiniekus,
piešķirot tiem tuvinieku statusu. Laulības un adoptācija ir senākie šīs sistēmas elementi, bet
fiktīvās radniecības formas ir arī patronāţa, mācekļa stāvoklis, audzināšana, līgumi, asins brālība,
rituāli un cieša draudzība.76
A.Belovs uzskata, ka mafijas organizācijas vienkāršības pamatā ir tās vērtības un spējas
pielāgoties mainīgajai videi. Šīs spējas ir saistītas ar attiecību ģimenisko raksturu, kura pamatā ir
nepotisma kultūra.77 Lai arī nepotismu klasiski uzskata par ģimenes saikľu radītu fenomenu,
tomēr tikpat labi radniecīgās saites var aizstāt finansiālās un ekonomiskās saites.78 Arī mafijas
savstarpējās attiecības atklāj, ka tās organizāciju veido ne vien radniecība, bet arī ar tiešu
radniecību nesaistītas attiecības.
A.Belovs par „veco nepotismu” sauc tādu, kurā dominējošais ir viens līderis, kurš arī pārējiem
grupas locekļiem pateikts, ko darīt, izveidos uzvedības normas, un kurš vienlaikus ir spējīgs būt
skarbs un neţēlīgs, bet padevību un paklausību atalgo, „sniedzot savam aizbilstamajam visu
pasauli”. Šāds līderis daļēji aizstāj institucionālo kārtību, izveidojot pats savu sistēmu, saskaľā ar
kuru arī vada savu saimniecību. Rietumu sabiedrībās valsts institucionālā nostiprināšanās un
tirgus ir mazinājis ģimeľu nozīmi un liberalizētajiem indivīdiem sniedzis iespēju vadīties pēc
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saviem mērķiem. Tomēr, kā uzsver A.Belovs, lielākajā daļā pasaules ģimeniskās sistēmas
joprojām dominē, īpaši, arābu valstīs, kuras arī mūsdienās vada monarhi vai diktatori, kuri savu
varu joprojām balsta ģimenēs, klanos un ciltīs.79 Tomēr Rietumu sabiedrībās nepotisms laika
gaitā ir ievērojami mainījies un kļuvis individuālāks un mazāk kolektīvs.80 Lai arī nepotisma
sistēmā klasiski ir tikai viens centrālais patrons, līdzīgi kā klientelismā mūsdienās tajā veidojas
vairāku līmeľu patronāţas un klientūras slāľi.
Nepotismu raksturo altruisms, kas var transformēties arī abpusējā altruismā jeb labvēlīgā darbībā
pret citiem, sagaidot līdzvērtīgu vai lielāku labumu atpakaļ. Abpusējais altruisms ir kā
mēģinājums ietekmēt citu cilvēku rīcību labvēlīgā vai izpalīdzīgā veidā, cerot, ka saľēmējs
atmaksās ar to pašu. Abpusējais altruisims var tikt skatīts, kā pamats tirgus principu izveidei, jo
tas paredz labumu apmaiľu, uzticību un arī vērtību izpratni un ir veids, kā cilvēki iemācījās
uzticēties tiem, kuri nav viľu ģimenes locekļi.81
A.Belova vērtējumā nepotismu kā kulturālu un vēsturisku fenomenu vislabāk var saprast, ja uz to
lūkojas, nevis kā uz savtīgu indivīdu mijiedarbību, bet gan kā uz kolektīvās stratēģijas daļu, kuras
mērķis ir saglabāt sociālo nepārtrauktību.82
Nepotisms ekonomikas pētījumos lielākoties tiek kritizēts par to, ka tā ir neprofesionāla rīcība, jo
ietekmē ne tikai konkrētās organizācijas vadības stilu, kontroli, personāla organizāciju un tēlu,
bet rada arī darba tirgus kropļojumus. Tomēr arvien ir vadītāji, kuri nodrošina saviem
radiniekiem vai tuviem draugiem amatu savā organizācijā vai izmanto savu ietekmi, lai iekārtotu
tuviniekus darbā citās organizācijās.83
To, ka nepotisms ne vien ietekmē pašu organizāciju sniegumu, bet arī samazina konkurenci darba
tirgū, min arī Francisko Perezs-Gonzales (Francisco Perez-Gonzalez), kurš pētījis augstākā
līmeľa vadību uzľēmumos. Lai skaidrotu situāciju, viľš izmanto analoģiju ar investora Varena
Bufeta (Warren Buffet) savulaik teikto par to, ka vadītāju izraudzīšanās no šaura ģimenes loka ir
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tas pats, kā „2020.gada Olimpiādei izraudzīties vecākos dēlus no 2000.gada Olimpiādes zelta
medaļu ieguvējiem”. Radniecībā vai ciešā draudzībā nesaistīti vadītāji savukārt reprezentējot
spēcīgi motivētu komandu, kas spiesta rēķināties ar darba tirgus spiedienu un veikt savus
pienākumus pēc iespējas augstākā līmenī.84 Savukārt nepotisma sistēma šādu darba tirgus radīto
līdzsvaru var izslēgt, jo cilvēkam darbs ir pieejams, pateicoties radniecībai, nevis profesionālajai
kvalitātei un spējām.
Ja organizācijā pastāv nepotisms, samazinās iespējas izveidot meritokrātiju, kas nozīmētu, ka
vadošajos amatos strādā spējīgākie un profesionāli labākie cilvēki. Tādejādi tiek mazināta arī
darbinieku motivācija, jo, lai cik labi viľi darītu savu darbu, viľiem ir ļoti grūti konkurēt ar tiem,
kuri ir radinieki vai draugi augstākajās pozīcijās strādājošajiem.85 Radniecīgās saiknes var radīt
arī konflikta situācijas organizācijā. Klasiski šādi konflikti veidojas, jo no indivīdiem pēc biznesa
prasībām tiek sagaidīts vairāk nekā saskaľā ar ģimenē pieľemtajiem principiem. Ivans Lansbergs
(Ivan Lansberg) skaidro, ka pretrunas starp normām un principiem, kas pastāv ģimenē un
biznesā, ļoti bieţi kavē efektīvu cilvēkresursu vadību ģimenes uzľēmumos.86 Ja darbinieks nav
izraudzīts pēc tā spējām, viľa sniegums, iespējams, organizācijai nedos maksimālo labumu.
Kā vēl viena problēmsituācija tiek definēta resursu sadale nepotiskajos uzľēmumos. Ģimenēs
resursi visbieţāk tiek sadalīti atbilstoši katra vajadzībām, nevis, vadoties pēc katra ģimenes
locekļa ieguldījuma un attiecīgās resursu vērtības. Biznesā resursu sadales procesu nosaka
ekonomiskie principi, kas liek novērtēt tirgus vērtību labumiem un samērot to ar saľēmēja
ieguldījumu. Savukārt, ja darbinieka pieľemšanā vadošais motīvs bijusi radniecība, sarunas par
atalgojumu var radīt arī pārpratumus, kas noved pie tā, ka atalgojumu veido ne tikai biznesa
kritēriji, bet to apvienojums ar ģimenes izvirzītajiem principiem, radot uzľēmumā daţādus
disfunkcionālus procesus.87 Atsaucoties uz empīriskajiem pētījumiem par nepotismu privātajās
kompānijās, I.Lansbergs secinājis, ka vadītāji vai īpašnieki mēdz atalgojuma ziľā pārvērtēt savus
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radiniekus, maksājot viľiem augstāku algu nekā citiem līdzvērtīga amata un atbildības
darbiniekiem.88
I.Lansbergs ģimenes un biznesa vērtību atšķirības attēlojis grafikā, parādot, ka starp biznesa un
ģimenes vērtībām valda ievērojamas atšķirības, kuru apvienojuma mēģinājumi var radīt kā
saspīlējumus ģimenē, tā arī problēmas biznesā.

1.1.att. Ģimenes un biznesa vērtību atšķirības
Avots: Lansberg I. Managing Human Resources in Family Firms: The problem of Institutional Overlap.
Organizational Dynamics, 12 (1), 1983, p.44.

I.Lansbergs uzskata, ka ģimenē un biznesā dominējošās normas ir savstarpēji konfliktējošas, kas
uzľēmuma īpašniekiem rada grūtības izveidot un piemērot skaidrus vadības kritērijus. Situācijās,
kad veidojas konflikti starp ģimenes un biznesa principiem, visbieţāk tiekot piemērotas divas
stratēģijas. Pirmā paredz kompromisu. Piemēram, ja uzľēmuma dibinātājs nevar izvēlēties starp
savu dēlu un profesionālu vadītāju, viľš no viena amata izveido divus. Otra stratēģija ir svārstīties
starp biznesa un ģimenes principiem. Tas nozīmē, ka atsevišķos gadījumos dibinātājs vadās tikai
88
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saskaľā ar biznesa normām, bet citos – saskaľā ar ģimenes, strikti neizlemjot kādiem principiem
organizācija seko.89 Tas savukārt neveicina uzľēmuma darbības efektivitāti.
Daugs Dţons (Doug Jones) gan uzskata, ka radniecības altruisms bieţi vien tiek sociāli uzspiests,
nevis rodas no donora un saľēmēja savstarpējās pieķeršanās un mīlestības. Tādejādi viľš pieľem,
ka grupas spēj nodrošināt nepotisma pastāvēšanu arī neatkarīgi no indivīda gribas.90 Tomēr
I.Lansbergs uzsver, ka bieţi vien radinieki uzskata, ka radniecīgās saiknes ir iemesls, lai iegūtu
labu darbu un citas iespējas neatkarīgi no savas kompetences konkrētajā jomā.91
Attīstot ideju par grupu nepotismu, D.Dţons definē vairākus grupas nepotisma modeļus. Par
vienkāršāko grupas nepotisma formu viľš uzskata kondicionālo, ko veido divi brāļi vai māsas,
kuri sniedz palīdzību trešajam. Šajā modelī katrs potenciālais palīdzības sniedzējs cer, ka otrs
sniegs lielāko daļu palīdzības, taču abām pusēm strādājot kopā altruisma līmenis palielinās nekā
tas būtu gadījumā, ja palīdzību sniegtu tikai viens indivīds.92 Pēc I.Lansberga kondicionālais
nepotisms veidojas, jo ģimenēs pastāv princips, ka radiniekiem, kuram ir grūtības vai vajadzības,
vienmēr ir jāpalīdz vai vismaz jācenšas to izdarīt. Šāda kondicionālā palīdzība ne vienmēr saskan
ar biznesa principiem, pārvēršot uzľēmumu par sociālā pabalsta aģentūru, apdraudot arī biznesa
efektivitāti un spēju izdzīvot.93
Alternatīva kondicionālajam nepotismam ir sociāli uzspiestais nepotisms, kas paredz abpusēju
piespiešanos. Ja lēmumu pieľēmēju skaits pārsniedz divus, palielinās arī iesaistīto skaitu un varas
kauss nosveras par labu tiem grupas biedriem, kuri centīsies īstenot kopīgās normas, nodrošinot,
ka grupai ir nepieciešamie resursi, lai kontrolētu pakļaušanos šīm normām. D.Dţons pieľem, ka
grupas nepotismu ir grūtāk sākt nekā to turpināt. Turklāt, grupu nepotisms darbojas arī, ja patroni
nemaz nav radniecīgi saistīti ar saľēmējiem, veidojoties individuālajam nepotismam, kas spēj
izplatīties pat vēl straujāk nekā grupu nepotisms.94
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Vienlaikus nepotisma pastāvēšanā liela nozīme ir solidaritātei ar pastāvošo sistēmu. Ja grupas
vidū ir solidaritāte un neveidojas spēcīgas pretkustības, tad nepotisma pastāvēšanai nemaz nav
nepieciešamas ciešas ģenētiskās saiknes. Trešajā modelī nepotismu nodrošina tā pretinieku sods,
kas var izpausties daţādos veidos. Vienlaikus tas nozīmē arī to, ka viens un tas indivīds var ne
tikai mainīt savus patronus, bet arī pāriet to pusē, kuri šādu sistēmu neatbalsta. Ja pirmajā un
otrajā nepotisma grupu modelī biedrus nodrošina to kopīgā izcelšanās, trešajā modelī grupa
veidojas atlases ceļā pēc vēsturiski izveidojušās kārtības, kas arī nodrošina nepotisma darbību
augstākā līmenī nekā to noteiktu grupas biedru radniecība.95
Tanī pat laikā D.Dţons uzskata, ka bez nepotisma cilvēki joprojām būtu sociāli dzīvnieki, bet
radniecība un cilvēku izcelsme būtu ievērojami novājinātākas nozīmes jēdzieni.96 Arī A.Belovs
uzskata, ka pētījumi ne tikai par nepotisma izpausmēm civilizētajās sabiedrībās, bet vispirms jau
dzīvnieku un kukaiľu pasaulē, ir pierādījuši, ka nepotisms, kas atspoguļo spēju kooperēties,
veidot krājumus, aizsargāties un izaudzināt jaunos sekotājus, definē sociālās radības.97
Lai arī nepotismu daudzi autori cenšas uzlūkot kā nesaimniecisku un sliktu uzvedību, A.Belovs ir
pārliecināts, ka ikviens cilvēks pēc savas dabas ir nepotisks un nepotisms ir ģenētiski iedzimts.
Cilvēku nepotisms no citu dzīvo radību nepotiskās rīcības atšķiras ar to, ka cilvēks ir spējīgs
izveidot radniecībai līdzīgus savienojumus, paplašinot altruismu arī pret tiem cilvēkiem, kuri nav
bioloģiskie radinieki. Tādejādi cilvēku sabiedrībā nepotisms aug un vijas viscaur cilvēku
vēsturei.98 Tieši tāpēc, ka nepotismam ir sociāls raksturs, A.Belovs ir pārliecināts, ka tas ne tikai
turpināsies nākotnē, bet tam arī ir jāturpinās.99
Nepotisms ir cieši saistīts ar personāla vadības funkcijām, kas ietver darbinieku rekrutāciju,
atlasi, apmācības, karjeras attīstību, atalgojumu un sasniegtā novērtējumu. Personāla vadība ir
viena no galvenajām organizācijas funkcijām, jo no darbiniekiem ir atkarīgs organizācijas
sniegums. Personālā atlasē un uzľēmuma vadībās procesos liela nozīme ir korporatīvās
pārvaldības principiem, kas plašāk aplūkoti nākamajā apakšnodaļā.
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1.3. Korporatīvās pārvaldības nozīme valsts uzľēmumos
Korporatīvās pārvaldības jautājumi pēdējo divdesmit gadu laikā viscaur pasaulē ir ieguvuši jaunu
aktualitāti. Lielākoties pastiprinātu interesi korporatīvajai pārvaldībai uzľēmumu īpašnieki un arī
sabiedrība pievērš laikā, kad tiek atklāti kādi pārkāpumi lielos uzľēmumos, kuru pamatā bijusi
nolaidīga vadības rīcība.100 Tomēr šie jautājumi aktualizējušies arī līdz ar pēdējo globālo finanšu
krīzi, kas atklājusi nepilnības ne vien banku un finanšu sektora pārraudzībā, bet arī kopējā
biznesa ētikā un ilgtspējā.
Korporatīvā pārvaldība attiecas uz plašu jautājumu un darbību loku, ko akcionāri, uzľēmuma
vadītāji un izpilddirektori īsteno un ievēro, lai organizētu un vadītu paši savu darbu un izpildītu
savas saistības pret investoriem un citām ieinteresētajām pusēm, piemēram, sadarbības
partneriem.101 To var definēt kā uzľēmuma vadību, līderību un kontroli saskaľā ar formāliem un
neformāliem, kā arī publiskiem un privātiem noteikumiem. Līderība šajā definīcijā tiek saprasta
kā sistematizētas kompānijas vadlīnijas, vadības standarti, kā arī vadītāja spēja būt par piemēru
pārējiem. Vadības aspekts iekļauj formālo lēmumu pieľemšanas mehānismu, kā arī korporatīvās
kultūras vērtības. Savukārt uzľēmuma kontrole nozīmē auditus un citus piesardzības pasākumus,
kā arī individuālās darbības risku izslēgšanu.102
Korporatīvā pārvaldība, ko veido likumu, noteikumu un faktoru kopums, lai kontrolētu procesus
uzľēmumā,103 tiek uzskatīta par vienu no galvenajiem biznesa veiksmes faktoriem. Tā ir
attiecināma uz veidiem, kā uzľēmuma investori nodrošinās, lai saľemtu atdevi no savām
investīcijām. Līdztekus tam korporatīvā pārvaldība veido arī apstākļus, lai piesaistītu
uzľēmumam ārējo, piemēram, banku finansējumu.104 Laba korporatīvā pārvaldība var
uzľēmumam palīdzēt nodrošināt priekšrocības salīdzinājumā ar konkurentiem. Tā vienlaikus var
veicināt arī labāku resursu pieejamību kompānijas iekšienē un sekmēt uzľēmuma rezultātus.105
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Vienkāršoti varētu teikt, ka korporatīvā pārvaldība ir skapis, kurā katram plauktiľam ir zināma
vieta un piepildījums, radot skaidru un saprotamu kārtību.
Korporatīvā pārvaldība ir saistīta arī ar informācijas atklātību, kas investoriem sniegtu objektīvu
un ticamu informāciju par to, kas un kāpēc uzľēmumā notiek, kādi ir tā mērķi un sasniegumi.
Armēns A. Alčians (Armen A. Alchian), piemēram, norāda, ka skaidrība un skaidri definēti
uzľēmuma darbības principi nepieciešami, lai īstenotu uzľēmuma mērķus un tādejādi arī
maksimizētu peļľu. Viľaprāt, mērķis gūt vai maksimizēt peļľu pats par sevi ir bezvērtīgs, ja
uzľēmums nespēj izvirzīt arī konkrētas vadlīnijas, kādi procesi un kādā veidā tiks veikti, lai šo
mērķi sasniegtu. A.Alčiana vērtējumā bez skaidrības jebkurš lēmums ir saistīts tikai ar rezultātu
iespējamību, nevis unikālo rezultātu. Ar unikālo rezultātu viľš saprot tādu procesu, kas sniedz
uzľēmumam iespēju gūt panākumus, nevis tikai cerēt uz to, ka izpildīsies priekšnosacījumi, lai
pieľemtais lēmums būtu veiksmīgs. Neskaidrība, kas kaitē uzľēmuma sniegumam, veidojas
vismaz divu apstākļu dēļ. Pirmkārt, ja ir nepilnīgs nākotnes redzējums un, otrkārt, ja nav
cilvēcisku prasmju risināt sareţģītas problēmas arī gadījumos, ja apstākļi ir iepriekš definēti. 106
Korporatīvās pārvaldības veiksme ir tajā, ka morālajām vērtībām un prasībām ir jābūt ne tikai
uzrakstītām vai definētām, bet arī integrētām praktiskajā darbībā.107
Korporatīvās pārvaldības jautājumi attiecas uz visiem kompānijas jautājumiem – tie veidojas
vadības līmenī, bet izplatās visos hierarhijas līmeľos. Tomēr lēmums par korporatīvās
pārvaldības vadlīniju izveidi ir vadības atbildība. Šīs vadlīnijas spēj arī palīdzēt atbildēt uz
jautājumu, kāpēc un kādiem mērķiem darbojas uzľēmums. Vai tā ir tikai kompānija, kas cenšas
gūt ekonomiskus labumus vai arī tās mērķi un uzdevumi iekļauj sociālo aspektu?108 Attiecīgi
mērķiem tiek piemērotas arī nepieciešamās darbības un prakses to sasniegšanai.
Tiesa korporatīvās pārvaldības prakse daţādās valstīs gan ir atšķirīgi un reiz izveidotas vadlīnijas
nav vispārināmās uz visām valstīm vai tajās bāzētājiem uzľēmumiem. Anglosakšu valstīs un
Zviedrijā korporatīvā pārvaldība tiek vairāk uzlūkota kā iespēja kontrolēt uzľēmumu un vadības
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darbu. Dānijā savukārt korporatīvā pārvaldība ir veids, kā efektīvi sadarboties ar ieinteresētajām
pusēm.109
Ľemot vērā ne vien valstu atšķirības, bet arī kompāniju daţādo darbību un mērķus, kopumā ir
izdalāmas trīs daţādas korporatīvās pārvaldības teorētiskās skolas.
1.1. tabula
Korporatīvās pārvaldības teorētiskās skolas

Teorija

Fokuss

Pārvaldības veids

Izziľas veids

Aģentūras teorija

Īpašumtiesības vai

Kontrolēt, uzraudzīt, pārbaudīt

Tirgus

Hierarhija

kontrole
Darījuma

Vadības nodošana

Formālie un neformālie likumi

izmaksu teorija

daţādiem darījumiem

un organizācijas struktūras

Organizatoriskā

Iesaistīto pušu tiesības

Organizatoriskie resursi,

teorija

vai atbildība

kompetences

Stratēģiskā vadība

Avots: Wieland J. Corporate Governance, Values Management, and Standards: A European Perspective. Business
Society, 2005, p.79.

Aģenta teorija galveno uzmanību pievērš jautājumiem, kā nodalīt īpašumtiesības un kontroli.
Teorijas pamatā ir īpašnieku un vadības, kā arī īpašumtiesību un lēmumu pieľemšanas tiesību
jautājumi. Tā kā īpašnieku un uzľēmuma vadības funkcijas un arī intereses var būt atšķirīgas,
aģenta teorija mēģina risināt šo konfliktu. Lielākoties tiek pieľemts, ka īpašnieku un vadības
funkcijas būtu nodalāmas, tāpēc ir nepieciešama sistēma, kā īpašnieki var kontrolēt sava
uzľēmuma vadītājus. Uzľēmuma vadība šajā teorijā darbojas kā aģenti, kuri mēģina strukturēt,
veidot un uzturēt attiecības ar visām uzľēmuma darbībā iesaistītājām pusēm, kurai katrai var būt
savas intereses un vēlmes, kā arī prasības.

110

Kompānija šajā gadījumā ir līdzīga tirgum, kurā

sastopas daţādas intereses, spēlētāji un piedāvājumi, bet pārdevējam ir jāspēj rast līdzsvars un
apmierinātība visos dalībniekos, ar kuriem viľš sadarbojas.
Atšķirībā no aģentu teorijas, darījumu izmaksu pieeja izmanto pārvaldības jēdziena tiešumu –
kompānija tiek uzlūkota kā efektīva hierarhiskā struktūra, kas kalpo, lai īstenoto līgumiskās
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attiecības. Kompānija ir kā daţādu kontraktu un līgumu saikne, kas organizē un regulē produktu
un pakalpojumu plūsmu. Darījumu izmaksu teorijas centrā ir mēģinājumi rast efektīvāko
uzľēmuma pārvaldības sistēmu, lai nodrošinātu veiksmīgāko produktu plūsmu. Šajā pieejā
problēmas rada tas, ka pārāk maza uzmanība tiek pievērsta akcionāru tiesībām, bet visa uzmanība
tiek veltīta līgumu un likumu izpildei, daļēji tos uztverot kā vadības struktūras.111
Savukārt organizatoriskā teorija pārvaldību neuzlūko ne kā tirgu, ne hierarhiju, bet gan
stratēģisku resursu un kompetenču vadību atbilstoši organizācijas izvēlētajam ceļam.
Organizatoriskajā korporatīvajā pārvaldībā galvenais uzdevums ir piesaistīt cilvēku un
organizatoriskos resursus, spējas un kompetences, lai radītu, apvienotu un aktivizētu resursus
konkurētspējas celšanai.112
Vairāki autori norādījuši, ka ne tikai valsts īpatnības, bet arī uzľēmumu īpašnieku struktūra var
mainīt korporatīvās pārvaldības principus. Šajā gadījumā nošķīrums rodams starp privātajām
kompānijām un valsts īpašumā esošajiem aktīviem. Piemēram, Daniels D. Sokols (Daniel D.
Sokol) ir pārliecināts, ka valsts uzľēmumu efektīva uzraudzība ir ievērojami sareţģītāka nekā
privāto kompāniju. Viľaprāt, privātajām kompānijām līdzvērtīgu korporatīvo pārvaldību valsts
uzľēmumos nav iespējams panākt ne ar iekšējo vai ārējo kontroli, ne arī likumdošanas
regulējumu.113
Liberālajās ekonomikās plaši izplatīts ir viedoklis, ka valsts nevar būt labākais un efektīvākais
uzľēmumu īpašnieks un privātās rokās valsts uzľēmumi varētu sasniegt labākus rezultātus un
darboties veiksmīgāk. Īpašnieku un uzľēmumu snieguma savstarpējo korelāciju apskata ļoti plašs
literatūras klāsts, lielākoties tomēr secinot, ka privātās sektora kompānijas ir efektīvākas nekā
valsts uzľēmumi. Vienlaikus ir arī pietiekami liels skaits pētījumu, kas pierādījuši, ka valsts
uzľēmumi nebūt nav neefektīvāki nekā to konkurenti privātajā sektorā. Turklāt valsts uzľēmumu
privatizācija nebūt nenozīmē, ka automātiski uzlabosies arī kompānijas darbība, jo iz jāizpildās
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arī citiem saistītajiem faktoriem – konkurētspējai, pieejai tirgiem, iekšējiem un ārējiem
novērtējumiem, kā arī rīkiem uzľēmuma vadības kontrolei. 114
Tomēr kopumā valsts un privātās kompānijas organizatoriskā līmenī darbojas ļoti līdzīgi (skatīt
1.2.att.). Abas vada padome, kuras locekļi ir atbildīgi par kompānijas vadību akcionāru priekšā.
Padomes galvenais mērķis ir sekot līdzi, kā tiek ievērotas akcionāru intereses. Padomei ir jābūt
īpaši modrai attiecībā uz stratēģisko plānošanu, aktīvu aizsardzību un uzľēmuma darbības
uzraudzību. Valsts uzľēmumos akcionārs ir valsts un tādejādi padomei ir jāsniedz atskaites
valdības pārstāvjiem, kuri savukārt no vienas puses pārstāv publisko gribu (iedzīvotājus) un no
otras puses Ministru kabinetu. Līdztekus ikgadējiem pārskatiem, valsts uzľēmumiem būtu
jāiesniedz arī korporatīvais plāns, kā arī kapitāla un operacionālais budţets. Labas korporatīvās
pārvaldības principi paredz, ka korporatīvajam plānam ir jāsaľem valdības akcepts, nodrošinot
kontroles un atskaitīšanās mehānismus, kā arī sniedzot skaidrību par biznesa aktivitātēm un
investīcijām. Tāpat tas apraksta uzľēmuma mērķus, to sasniegšanai piemēroto stratēģiju un arī
sniedz ieskatu darbības novērtējuma indikatoriem un kritērijiem.115

1.2.att. Privāto un valsts uzľēmumu organizatoriskā atskaitīšanās sistēma
Avots: Bozec R., Zeghal D., Boujenoui A. The Effect of the reform of Canadian state-owned enterprises on major
corporate governance mechanisms. Australian Journal of Public Administration, 2004, Vol.63, Issue 2, p.82.

Īpašu aktualitāti valsts uzľēmumu pārvaldība ir ieguvusi postkomunisma valstīs, kurām bija
jāveido rīki, lai celtu valsts uzľēmumu konkurētspēju, padarot to darbību efektīvāku un
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inovatīvāku. Šajā procesā problēmas sagādāja tas, ka uzľēmumi, kuri ilgstošu periodu bija
darbojušies plānveida ekonomikas apstākļos, nebija vēl pieľēmuši „jauno” tirgus ekonomikas
domāšanas veidu, bet arvien funkcionēja ar specifisku organizatorisko un varas dalījuma
struktūru. Šo uzľēmumu veiksmīgam startam tirgus ekonomikā bija nepieciešamas radikālas
reformas, lai atbrīvotos no padomju uzľēmuma mantojuma sekām.116
Lielākajā daļā postkomunisma valstu kā galvenais reformu rīks tika uzlūkota privatizācija, kurai
bija jāpaver ceļš privātajai uzľēmējdarbībai un jāsamazina valsts loma ekonomiskajos procesos.
Domas par to, vai privatizācija veicama straujā vai piesardzīgā tempā dalījās, taču procesa
rezultātā joprojām valstu īpašumā saglabājās nozīmīgi aktīvi, kuru pārvaldība ir jautājums ne
tikai par ekonomiskajiem, bet arī sociālajiem mērķiem.
Privātajā biznesā lielākoties uzľēmumu darbībai ir komerciāli mērķi, taču valsts uzľēmumiem ne
vienmēr ir iespējams izvirzīt līdzvērtīgus darbības efektivitātes rādītājus, jo to funkcijās var ietilpt
arī sociālo labumu nodrošināšana, kas nesaskan ar peļľas maksimizēšanas mērķi. Valsts var būt
uzľēmumu īpašnieks vairākos gadījumos, piemēram, lai sekmētu ekonomikas attīstību vai, lai
novērstu un nepieļautu valstij nozīmīgu privāto kompāniju bankrotu.117 Pēdējās ekonomiskās
krīzes laikā tieši privāto uzľēmumu bankrota novēršana bija viens no galvenajiem iemesliem,
kāpēc paplašinājās valstu loma un nozīme ekonomikā, jo tās bija spiestas pārľemt savā īpašumā
nozīmīgus aktīvus no privātajiem tirgus dalībniekiem.
Atšķirīgs ir skatījums ne tikai uz uzľēmuma darbības mērķiem, bet arī to, kā uzľēmums uzlūko
sabiedrību. Valsts kompānijām sabiedrība būtu jāuztver kā saľēmēji un labuma guvēji, bet
privātie tirgus spēlētāji sabiedrību uzlūko kā klientus. Tādejādi privāto kompāniju vadītāji strādā
kā peļľas maksimizētāji, bet valsts uzľēmumu vadītājiem būtu jārūpējas par valsts kopējo
labklājību atbilstoši kopējām valsts interesēm.118 Šajā gadījumā vairāki pētnieki ir norādījuši, ka
jautājumā par kompāniju darbības efektivitāti salīdzinoši mazāk svarīgs ir aktīvu īpašnieku
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sastāvs, bet galvenā nozīmē ir tam, kas šos aktīvus kontrolē.119 Tādejādi korporatīvās pārvaldības
rīki uzľēmuma mērķu izpildei iegūst ļoti nozīmīgu lomu, jo tie ne tikai nosaka uzľēmuma
darbības principus, bet arī regulē attiecības starp uzľēmuma īpašniekiem un vadītājiem.
Tomēr valsts uzľēmumu pārvaldība ir ļoti daudzšķautnains process, kurā ir iesaistīts plašs aktieru
loks, jo publiskajā sektorā pastāv virkne kontrolējošo iestāţu, kuru mērķi un prioritātes arī var būt
atšķirīgas. Valsts uzľēmumu vadība lielākoties ir atbildīga un tā tiek uzraudzīta no daţādu
interešu grupu puses, kas iekļauj gan politiķus un birokrātus, gan arī arodbiedrības un medijus.120
Daniels D. Sokols (Daniel D. Sokol), atsaucoties uz Pasaules Bankas secinājumiem, norāda, ka
valsts īpašumā esošo uzľēmumu efektivitātes uzlabošana par 5% atbrīvotu finanšu resursus
aptuveni 5% apmērā no valsts IKP. Savukārt, ja valsts uzľēmumi tiek vadīti neefektīvi un slikti,
valdības izdevumi var pieaugt, samazinot pieejamos līdzekļus citām prioritātēm.121 Tādejādi
valsts uzľēmumu pārvaldībai ir ļoti liela nozīme arī kopējā valsts politikas veidošanā, jo to
darbība ietekmē arī valsts kopējo budţetu.
Ja privātajās kompānijas uzľēmuma darbība ir balstīta peļľas gūšanā un attiecīgi korporatīvā
pārvaldība tiek pakārtota šim mērķim, veidojot attiecības starp visām iesaistītajām pusēm. Valsts
uzľēmumos korporatīvā pārvaldība savukārt pašai valstij rada vairākus izaicinājumus, jo tā
vienlaikus ir uzľēmuma īpašnieks un arī tā klientus pārstāvošais spēks. Valdībai ir jāspēj rast
līdzsvars starp regulatora un uzľēmuma īpašnieka lomām. Turklāt jāľem vērā, ka patiesais valsts
uzľēmuma īpašnieks ir iedzīvotāji, kuri vienlaikus ir arī šī paša uzľēmuma pakalpojumu vai
produkcijas patērētāji.122 Arī birokrāti vienlaikus ir ne tikai uzraugi, bet uzľēmumu klienti,
tādējādi viľiem var rasties vēlme aizsargāt valsts uzľēmumus no konkurences vai radīt tiem
labvēlīgākus apstākļus nekā privātajiem tirgus dalībniekiem. Tāpat politiķiem un arī birokrātiem
var būt vēlēšanās palielināt kopējo birokrātiju, tostarp arī valsts uzľēmumos strādājošo skaitu, jo
tas viľiem nodrošina lielāku prestiţu un karjeras iespējas.123 Savukārt politiķiem plaša birokrātija
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rada lielāku iespējamo atbalstītāju skaitu, jo birokrāti ir viena no vēlētāju grupām, par kuru
vēlēšanās cīnās politiķi.
Tā kā valsts uzľēmumi īsteno ne vien komerciālos, bet arī politiskos uzstādījumus, tad var rasties
situācijas, kurās uzľēmuma vadībai nav piešķirta pietiekama neatkarība un autoritāte, jo
uzľēmuma mērķus nosaka politiskā līmenī.124 Tas var nozīmēt arī to, ka tiek samazināta
uzľēmumu vadītāju atbildība. Valsts uzľēmumos padome retāk izšķiras atlaist vadītājus par
kļūdīgiem lēmumiem, bet pati valsts savukārt visbieţāk tiecas „izvilkt” arī slikti vadītus
uzľēmumus, kuru darbība nav efektīva. No teorētiskā viedokļa, valsts uzľēmumu darbībai būtu
jāuzlabojas, ja tiek sakārtotas attiecības starp uzľēmuma vadību un īpašniekiem.125
Būtiska atšķirība no privātajām kompānijām ir arī tajā, kā valsts uzľēmumi attiecas uz savu
budţeta plānošanu. Valsts uzľēmumi visbieţāk nestrādā saskaľā ar stingri noteiktiem budţeta
ierobeţojumiem, bet gan, kā to mēdz dēvēt ekonomisti, saskaľā ar „maigajiem” budţeta
ierobeţojumiem. „Maigie” budţeta ierobeţojumi nozīmē, ka kāda cita valdības institūcija
samaksās par uzľēmuma neveiksmēm. Valsts uzľēmumi visbieţāk nemaz nebaidās no kļūdu
radītām negatīvām sekām, jo zaudējumus segs valsts. Principiāli atšķirīga situācija ir privātajās
kompānijās, kuru vadītāji nevar cerēt uz ārējo finanšu palīdzību.126
Tradicionāli uzľēmumos tiek veidota gan valde, gan padome, kuras galvenais uzdevums ir
uzraudzīt valdes darbību un pieľemtos lēmumus. Padome uzľēmumā darbojas kā sargsuns, kura
uzdevums ir aizsargāt īpašniekus no potenciālajiem riskiem un valdes kļūdām stratēģijas izpildē.
Tāpat padomei ir liela nozīme atalgojuma politikas veidošanā, nodrošinot, ka par vadītāju darbu
uzľēmums nepārmaksā neadekvātu cenu. Padomei ir arī jāraugās, lai vadītāji neizvairītos no
atbildības un savā darbībā ievērotu akcionāru noteikto stratēģiju.127
Padomes galvenā loma ir nodrošināt īpašumtiesību un kontroles funkciju nodalījumu. Tā kā
korporatīvo īpašumtiesību izkliedēšanai būtu jāsniedz valdei pietiekama brīvība un vara, lai tā
varētu īstenot arī tādus objektīvus lēmumus, kas novirzās no akcionāru labklājības
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nodrošināšanas, padomei ir rūpējas par to, lai valdē strādātu tikai tādi vadītāji, kuri spēj
nodrošināt un īstenot akcionāru izvirzītos mērķus.128
Lai arī padome pilda ļoti nozīmīgas funkcijas, valsts uzľēmumos ietekmīgākais no lēmumu
pieľēmējiem tomēr ir izpildu institūcija, īpaši izpilddirektors, kas vienlaikus visbieţāk ir arī
valdes priekšsēdētājs. Valdes locekļi ir atbildīgi par pilnīgi visiem procesiem uzľēmumā,
izľemot, viľu pašu pieľemšanu vai atlaišanu, kas ir valsts kā uzľēmuma īpašnieka atbildība.129
Tā kā vadītājiem uzľēmumu darbībā ir ļoti svarīga nozīme, viľu reputācija ir viens no
galvenajiem personāla atlases kritērijiem, jo tā atspoguļo, kā ir veicies uzľēmumam un kādus
rezultātus tas konkrētā vadītāja laikā ir sasniedzis. Tomēr valsts uzľēmumus vadītāju uzraudzība
bieţi tiek veikta ļoti virspusēji un to reputāciju saskaľā ar uzľēmuma darbības rādītājiem noteikt
ir ļoti grūti. Turklāt tā kā valsts uzľēmumu mērķis ne vienmēr ir peļľas maksimizācija, tad
vadītāji var saglabāt arī savu darbu neatkarīgi no uzľēmuma snieguma. Daudzi potenciālie
vadītāji labprātāk izvēlas darbu privātajās kompānijās, jo tās spēj piedāvāt labāku atalgojumu, kā
arī labākas iespējas jaunām idejām un iniciatīvām, savukārt valsts uzľēmumi spēj piedāvāt
augstāku stabilitāti, jo privātajās kompānijas nesekmīgos vadītājus atlaist ir vienkāršāk, jo viľiem
tiek piemēroti skaidrāki standarti un prasības.130
Uzľēmumu darbības specifika lielā mērā nosaka to, kādas personas veidos uzľēmuma padomi vai
valdi. Valsts bezpeļľas uzľēmumos vadības komandās bieţāk tiek iekļauti cilvēki no uzľēmuma
iekšienes. Piemēram, slimnīcās vadības komandās lielākā īpatsvarā ir pašas slimnīcas darbinieki.
Ja uzľēmuma mērķis ir peļľas maksimizācija, tad uzľēmuma vadības komandā tiek iekļauti
vairāk tādi vadītāji, kuri spēj koncentrēties komerciālajiem mērķiem.131
Korporatīvā pārvaldība nenoliedzami ir ļoti būtiska veiksmīga uzľēmuma sastāvdaļa un tai būtu
jāpievērš uzmanība arī valsts īpašumā esošajos uzľēmumos, kuros kontroles funkcijas ne vienmēr
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tiek īstenotas atbilstošā līmenī kā tas ir privātajās kompānijās, kuru mērķi, lai arī ar daţādām
motivācijām, ir sasniegt komerciālus labumus un gūt peļľu.
Valsts uzľēmumu regulējuma un kontroles prakse daţādās valstīs ir atšķirīga un lielā mērā
atkarīga no kopējām administratīvajām tradīcijām, valsts sektora nozīmīguma ekonomikā, kā arī
kopējā valsts aktīvu regulējuma un vadības. Tomēr kopumā OECD valstu vidū tiek izdalīti trīs
pamata tipi, kā var tikt organizēta valsts uzľēmumu pārvaldība: 1) decentralizētais jeb sektoru
modelis; 2) duālais modelis un 3) centralizētais modelis. 132
Decentralizētajā modelī valsts uzľēmumu pārraudzība tiek uzticēta atbilstošā sektora ministrijai.
Atsevišķos gadījumos kāda no ministrijām pilda arī koordinējošās funkcijas, taču galveno lomu
spēlē nozares ministrija, kura izstrādā uzľēmuma īpašumtiesību politiku un arī specifiskas
darbības vadlīnijas. Galvenā modeļa peirkšrocība ir, ka tas sniedz lielākas iespējas nozaru
ekspertīzei, taču no otras puses šajā modelī ir sareţģīti nodalīt īpašumtiesību un regulatora
funkcijas, kā arī pastāv risks, ka valdība pārlieku iesaistīsies uzľēmuma ikdienas darbā.133
Decentralizētais modelis vienlaikus var neveicināt efektīvāko valsts uzľēmumu pārvaldību, jo
nozaru ministriju vidū var iztrūkt savstarpējās koordinācijas un sadarbības, kas veicinātu
uzľēmumu darbību attiecīgi valsts kopējai attīstības politikai, nevis katras atsevišķas nozares
prioritātēm.
Duālajā modelī atbildība par valsts uzľēmumu darbību tiek dalīta starp attiecīgā sektora
ministriju un vienu centrālo ministriju vai iestādi, kura, ľemot vērā valsts uzľēmumu sektora
nozīmīgumu valsts ekonomikas un finanšu sfērās, visbieţāk ir Finanšu vai Ekonomikas
ministrija. Vadošā ministrija darbojas kā valsts īpašumtiesību pārstāve, piemēram, izvirzot valdes
un padomes pārstāvjus un informējot par uzľēmumu sniegumu. Nozīmīga priekšrocība duālajam
modelim ir, ka tas var mazināt konflikta iespējamību starp valdību kā uzľēmuma īpašnieku un
valdību kā uzľēmuma klientu pārstāvi. Ja šīs divas lomas tiek nodalītas divās ministrijās, rodas
korporatīvās pārvaldības pamats, kas nodrošina labāku „pārbaudes un līdzsvara” („checks and
balances”) sistēmu, nekā tikai vienas ministrijas īstenotā uzľēmuma pārraudzība. Galvenais
modeļa mīnuss ir tas, ka ministriju atbildības var saplūst vai pat izkliedēties, bet uzľēmuma
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vadības komanda sevi sāk uztvert, kā „divu kungu kalpu”, tā kaitējot uzľēmuma kopējai morālei
un sniegumam.134 Konfliktsituācija veidojas, jo nozares ministrijas un vadošās ministrijas
nostādnes var būt atšķirīgas un uzľēmuma vadībai var nebūt skaidru vadlīniju, kā rīkoties, lai
izdabātu abām valsts intereses pārstāvošajām pusēm.
Savukārt centralizētajā modelī, kas veidojies kā atbilde uz privatizācijas procesiem, atbildība par
visiem valsts uzľēmumiem ir nodota vienai iestādei vai ministrijai. Daţās valstīs tiek veidotas
īpašas ministrijas vai aģentūras, kas ir vairāk vai mazāk autonomas no valdības. Par galvenajām
modeļa priekšrocībām tiek uzskatīts tas, ka ir skaidri sadalītas atbildības, valdība var īstenot ciešu
fiskālo uzraudzību un ieviest saskaľotu uzľēmumu pārraudzības politiku. Vienlaikus modelis
sniedz iespēju taupīt arī valsts pārvaldes cilvēkresursus, jo nav nepieciešams katrā nozares
ministrijā nodrošināt ekspertus, kuri nodarbotos ar attiecīgo valsts uzľēmumu īpašumtiesību
realizāciju. Tomēr mīnuss ir, ka viena iestāde, iespējams, nespēs veikt tikpat kvalitatīvu nozares
ekspertīzi, kā to vajadzētu spēt konkrētās nozares ministrijai.135 Tas var būt svarīgi, lai pilnvērtīgi
novērtētu uzľēmuma darbību, izvirzītu un noteiktu tam mērķus un arī uzdevumus.
Pastāv arī ceturtais modelis, kā valsts var organizēt savu uzľēmumu uzraudzību. Tas paredz
holdingu izveidi, kuros tiek apvienoti specifiski valsts uzľēmumi. Šis uzľēmumu holdings pieder
valstij un par to ir atbildīga viena ministrija. Tomēr holdingā netiek iekļauti pilnīgi visi valsts
uzľēmumi un daļu no tiem joprojām pārrauga nozares ministrija. Holdingu veidošanas mērķis ir
samazināt politisko ietekmi uzľēmumu vadībā, dodot tai plašākas darbības un lemšanas iespējas.
Tomēr šis modelis saskaľā ar Pasaules Bankas pētnieku secināto, nav spējis pierādīt savu
efektivitāti ne attiecībā uz korporatīvo pārvaldību, ne finanšu kontroli,136 tāpēc arī nav guvis
plašāku popularitāti OECD valstu vidū.
No literatūras secināms, ka laba korporatīvā pārvaldība būtu arī viens no rīkiem, kā samazināt
klientelisma un nepotisma iespējamās negatīvās sekas uz valsts uzľēmumu darbības rezultātiem,
mazinot korupcijas riskus un tādējādi veicinot arī sabiedrības uzticēšanos politiskajām
institūcijām un to vadītājiem, kas patlaban Latvijā ir kritiski zemā līmenī.
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2. NEPOTISMS UN KLIENTELISMS LATVIJAS
KAPITĀLSABIEDRĪBĀS
2.1.Metodoloģija
Iepriekšējā nodaļā tika aplūkoti nepotisma un klientelisma, kā arī korporatīvās pārvaldības
teorētiskie aspekti, identificējot to galvenos uzstādījumus un arī problēmjautājumus. Ne visi
teorētiskajā daļā piedāvātie nepotisma un klientelisma skatījumi būs vienlīdz nozīmīgi arī
jautājumos par valsts uzľēmumu darbību, tāpēc šajā nodaļā tiek sniegts darba autora vērtējums
par svarīgākajiem aspektiem, kuru dēļ šos abus fenomenus ir nozīmīgi skatīt arī valsts aktīvu
pārvaldības kontekstā. Tāpat nodaļa paskaidro izmantoto metodoloģiju darba pētnieciskajā daļā.
Nepotisms un klientelisms ne vienmēr tiek uzlūkoti kā korupcijas formas, taču gan literatūra, gan
empīriskie pētījumi sniedz pietiekamu skaitu norāţu, lai šos abus jēdzienus skatītu kontekstā ar
publiskās korupcijas problemātiku. Lai arī abi šie fenomeni neparedz kukuli valsts amatpersonai,
tie abi paredz kukulim pielīdzināmas labumu apmaiľas formas. Klientelisma gadījumā kukuļa
vietā patrons saľem politisko atbalstu (piemēram, balsojumu vēlēšanās, ziedojumu partijai), bet
klients saľem kāroto labumu (piemēram, amatu, labvēlīgākus nosacījumus, licenci, iepirkumu,
lielākus resursus no valsts budţeta). Savukārt nepotisma gadījumā klients iegūst amatu un tā
sniegtos materiālos labumus, bet patrons gūst savas ģimenes vai pietuvināto cilvēku atzinību un
arī savas varas paplašinājumu.
Klientelisms ietver ļoti daţādus aspektus – to var uzlūkot kā interešu akumulēšanu politiskajā
dienaskārtībā, demokrātijas pārstāvniecības problēmu, politiskās uzticēšanās trūkumu, publiskā
sektora neefektivitāti, resursu sadali un uzľēmējdarbības vides veidotāju. Attiecībā uz valsts
kapitālsabiedrībām ļoti būtiski ir tieši resursu sadales un uzľēmējdarbības vides aspekti. Pastāvot
klientelisma sistēmai, valsts resursi netiek sadalīti pēc sabiedrībā un tās normatīvajos aktos
nostiprinātajiem principiem, bet gan vadoties pēc patronu un klientu interesēm, kas var
nesaskanēt ar visu iedzīvotāju labklājības un pārticības veicināšanu. Klientelisma sistēma rada arī
izkropļojumus publiskajā sektorā, pieļaujot apgrūtinošu birokrātisko šķēršļu un procedūru
esamību, kas savukārt kavē ne vien valsts pārvaldes efektivitāti, bet arī privāto tirgus spēlētāju
attīstības iespējas.
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Valsts uzľēmumu vadības rekrutācija saskaľā ar klientelisma principiem savukārt var nozīmēt
valsts aktīvu izsaimniekošanu un neproduktīvu pārvaldību, mazinot ne vien šo uzľēmumu
vērtību, bet sadārdzinot arī to uzturēšanas izmaksas un attiecīgi arī sniegto pakalpojumu vai
produktu cenu to lietotājiem. Tas vēl vairāk var nostiprināt cēloľus (nevienlīdzību, institūciju
neefektivitāti, neuzticēšanos politiskajām partijām un institūcijām utt.), kas ir veicinājušas šādas
korumpētas sistēmas izveidi. Lai arī teorētiķi klientelismu skata arī kā šo pašu cēloľu risinājumu,
jo demokrātija un tirgus ekonomika nespēj nodrošināt labumus visiem tās locekļiem, tas arvien
akumulē resursus to personu rokās, kurām ir politiskie un tādējādi arī ekonomiskie resursi.
Nepotisms savukārt nav saistāms tikai ar publisko sektoru, bet plaši tiek izmantots arī privātajā
sfērā, kur šī prakse ir pat izplatītāka un vairāk pētīta nekā publiskajā sektorā. Nepotisms biznesā
visbieţāk izpauţas ģimenes uzľēmumos, kur īpašnieku struktūru veido radinieki, prioritāri darbā
tiek pieľemti tuvinieki, bet nākamos vadītājus un arī īpašniekus izraugās no radinieku vidus.
Tomēr nepotisms no privātās sfēras viegli pārceļo arī uz publisko sektoru, kur to jau var uzlūkot
korupcijas kontekstā. Ja uz korupciju lūkojas tikai kā uz pakalpojuma un kukuļa apmaiľu
personīgam labumu, tad nepotisms šādā korupcijas izpratnē pilnībā neiekļaujas. Skatot korupciju
arī kā negodprātīgu amatpersonu vai politiķu rīcību, kas neparedz kukuli, bet paredz personīgu
un, iespējams, nepelnītu labumu kādai no pusēm, nepotisms kļūst par korupcijas formu, kurā
valsts resursi līdzīgi kā klientelismā tiek izmantoti un koncentrēti savstarpēji cieši saistītas grupas
lokā, izslēdzot citus sabiedrības locekļus, kuriem uz tiem būtu jābūt līdzvērtīgām tiesībām.
Galvenā problēma attiecībā uz valsts uzľēmumiem, to pārvaldību un darbību gan nepotisma, gan
klientelisma gadījumā ir, ka tādējādi tiek izjaukti godīgas konkurences pamati ne vien darba
tirgū, bet arī uzľēmējdarbības vidē kopumā. Abos gadījumos valsts uzľēmumi var prioritāri
attiekties pret konkrētu sabiedrības grupu interesēm, nedarbojoties visas sabiedrības interesēs,
uzlabojot uzľēmumu vadību, ceļot to vērtību un vairojot to sniegtos sociālos, tā arī ekonomiskos
labumus. Nepotisms un klientelisms valsts kapitālsabiedrības var nozīmēt to neprofesionālu
vadību, bet tieši vadības komandas spējas un profesionalitāte lielā mērā ir pamatā uzľēmuma
veiksmīgam darbam. Turklāt nepotisms un klientelisms augstākajā vadības līmenī var pārceļot arī
uz zemākiem līmeľiem, iespējams, radot vēl plašākas organizatoriskās problēmas uzľēmumā.
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Darba pētnieciskās daļas mērķis bija izpētīt, vai Latvijas īpaši lielo un lielo kapitālsabiedrību
vadībā ir nepotisma un klientelisma elementi, kādas grupas veido šīs sistēmas un kā tās
funkcionē. Lai izpildītu mērķi, tika izvirzīti vairāki uzdevumi, kas tika īstenoti, izmantojot
kvalitatīvās un arī kvantitatīvās pētniecības metodes.
Pirmkārt, tiek sniegts raksturojums valsts kapitālsabiedrību normatīvajam regulējumam Latvijā
un saskaľā ar normatīvajos aktos atrunātajiem uzľēmumu lieluma noteikšanas kritērijiem, atlasot
uzľēmumus, kuru amatpersonu saraksti tiek analizēti turpmākajā darba daļā. Ľemot vērā
ierobeţotos laika un finanšu resursus, analīzei izvēlētas tikai īpaši lielās un lielās valsts
kapitālsabiedrības saskaľā ar jaunāko pieejamo valsts kapitālsabiedrību iedalījumu, kas veikts
2009.gadā. Šis iedalījums joprojām tiek uzskatīts par objektīvu un aktuālu informāciju, jo tajā
fiksēta situācija uz 2009.gada beigām, bet kopš tā laika nozīmīgas reformas, kas varētu ietekmēt
datu validitāti, valsts kapitālsabiedrībās nav notikušas.
Otrkārt, tiek veikts divu organizāciju – OECD un Baltijas Korporatīvās pārvaldības institūta
(turpmāk - BKPI) – izstrādāto korporatīvās pārvaldības vadlīniju salīdzinājums, koncentrējoties
uz tām sadaļām, kas attiecas tieši uz kapitālsabiedrību vadību atlasi un darbību. OECD vadlīnijas
valsts uzľēmumu korporatīvajai pārvaldībai tikai izvēlētas, jo tās tiek starptautiski pieľemtas kā
labās prakses piemērs, bet BKPI izstrādās vadlīnijas ir piemērotas tieši Baltijas valstu apstākļiem.
Korporatīvās pārvaldības vadlīniju empīriskā analīze nepieciešama, lai noskaidrotu, kādas ir
rekomendācijas amatpersonu izvēlē un darbībā. Tā kā labā prakse attiecībā uz valsts
uzľēmumiem paredz maksimālu iespējamās informācijas pieejamību sabiedrībai kā uzľēmumu
akcionāram, tiek veikts arī uzľēmumu interneta mājaslapās pieejamās informācijas izvērtējums.
Informācijas pieejamība vērtēta pēc pieciem kritērijiem, kuri identificēti, veicot labās prakses
vadlīniju analīzi.
Treškārt, veikta īpaši lielo un lielu valsts kapitālsabiedrību amatpersonu sarakstu analīzei, lai
noskaidrotu, vai vadības komandas atlasē un arī vēlākā atbrīvošanā pastāv nepotisma un
klientelisma attiecību elementi. Tā kā klientelisma sistēmā politiskais atbalsts un piederība tiek
uzlūkoti kā galvenie rekrutācijas kanāli, tiek identificēta valdes un padomes locekļu politizācijas
pakāpe saskaľā ar četriem kritērijiem – politiskā piederība, ziedojumi politiskajām partijām,
kandidēšana Saeimas, pašvaldību vai Eiropas Parlamenta vēlēšanās, kā arī politiskie amati. Tā kā
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politiskā piederība nevar kalpot par pamatu cilvēka diskriminācijai darba tirgū, lai noskaidrotu
personu piemērotību ieľemamajam amatam, no oficiāliem informācijas avotiem tiek iegūta
informācija par amatpersonas līdzšinējo darba pieredzi un izglītību.
Latvijā nav publiskas datubāzes vai informācijas avota, kur būtu pieejama informācija par
personu radiniekiem un tuviniekiem, tāpēc nepotisma identificēšanai pamatā tiek izmantota VID
datubāze, kurā ir pieejama informācija par amatpersonas norādītajiem radiniekiem. Radinieku
vārdi tiek ievadīti VID amatpersonu deklarāciju datubāzē, lai noskaidrotu, vai šīs personas ir
amatpersonas. Par nepotismu netiek uzskatīti gadījumi, kad radinieki strādā daţādu nozaru
ministriju pārraudzītajās jomās, kuru politiskajā vadībā atrodas daţādu partiju pārstāvji.
Pētījumam nepieciešamie kapitālsabiedrību amatpersonu saraksti iegūti no „Lursoft” datubāzes šā
gada 10.februārī, tāpēc pētījuma pabeigšanas laikā amatpersonu aktuālie sastāvi var būt arī
mainījušies. Pārējie dati iegūti no Centrālās vēlēšanu komisijas (turpmāk - CKV) datubāzes,
Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja (turpmāk - KNAB) aģentūras LETA personu
datubāzes, VID amatpersonu deklarāciju datubāzes, kā arī valsts uzľēmumu un iestāţu interneta
mājas lapām.
Iepriekš minētie dari ir primārie informācijas avoti, tādejādi tie ir uzticami un sniedz objektīvu
informāciju. Tomēr, lai darbs būtu saturiski vērtīgāks, tiek izmantota arī laikrakstos un citos
plašsaziľas līdzekļos publicētā informācija, kuru izdevējs nav atsaucis kā nepatiesu vai neprecīzu.
Visa empīriskajā daļā iegūtā informācija apkopota autores veidotās tabulās, kas pievienotas darba
pielikumā, par katru no pētījumā iekļautajiem uzľēmumiem. Tabulas satur publiski pieejamo
informāciju ar valsts kapitālsabiedrību amatpersonu vārdiem un uzvārdiem, politisko piederību,
veiktajiem ziedojumiem politiskajām partijām, izglītību, profesionālo pieredzi, kā arī radniecības
saitēm ar citām amatpersonām.
Tā kā ne par visām valsts kapitālsabiedrību amatpersonām nepieciešamā informācija, piemēram,
par izglītību un atcelšanas iemesliem, ir pieejama publiskajos resursos, apkopotā informācija var
nebūt pilnīga.
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2.2. Latvijas valsts kapitālsabiedrību regulējums
Iepriekšējā nodaļā tika aplūkoti daţādi valsts uzľēmumu korporatīvās pārvaldības modeļi, kas
praksē var ietekmēt arī uzľēmumu darbību. Kā pieľemamāko un veiksmīgāko OECD rekomendē
centralizēto īpašumtiesību modeli. Turklāt OECD skatījumā valsts uzľēmumu darbība un valsts
īpašumtiesības šajos uzľēmumos būtu jāīsteno vienai neatkarīgai aģentūrai.137 Šajā apakšnodaļā
īsumā tiek apkopota informācija par to, kādi normatīvie akti regulē valsts uzľēmumu darbību, kā
arī tiek veikta BKPI un OECD piedāvāto valsts uzľēmumu korporatīvās pārvaldības vadlīniju
analīze.
Latvijā valsts uzľēmumu kontrolē un pārvaldība tiek īstenots decentralizētais modelis, kurā
atbildība par valsts aktīviem ir sadalīta ministriju vidū atbilstoši to nozarei. Tomēr patlaban
valdībā sāktas arī diskusijas par valsts uzľēmumu pārvaldības centralizācijas nepieciešamību,
uzraudzības funkcijas nododot vienai īpaši šim mērķim veidotai iestādei vai fondam. 138 Tas tiek
uzskatīts par vienu no risinājumiem, lai celtu uzľēmumu vērtību un nodrošinātu labākus peļľas
rādītājus, kurus saskaľā ar pārskatu „Latvijas valstij piederošie aktīvi” ir iespējams ievērojami
palielināt, valstij ik gadu dividendēs saľemot līdz pat 85 miljoniem latu vairāk.139
Patlaban valsts uzľēmumu darbību Latvijā nosaka vairāki likumi un Ministru kabineta noteikumi,
kuros definēti gan uzľēmumu darbības principi, gan arī kontroles mehānismi. Nozīmīgākais
likums ir „Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām”, kas valsts
kapitālsabiedrību definē kā kapitālsabiedrību (sabiedrību ar ierobeţotu atbildību (turpmāk - SIA)
vai akciju sabiedrību (turpmāk - AS), kurā visas kapitāla daļas vai balsstiesīgās akcijas pieder
valstij.140 Savukārt saskaľā ar Komerclikumu, AS ir „atklāta sabiedrība, kuras daļas (akcijas) var
būt publiskās apgrozības objekts”, bet SIA ir „slēgta sabiedrība, kuras daļas nav publiskās
apgrozības objekts”.141
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Tāpat valsts kapitālsabiedrības darbojas saskaľā ar Valsts pārvaldes iekārtas likumu, likumu „Par
pašvaldībām”, likumu „Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas
novēršanu”, likumu „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā”, Publisko
iepirkumu likumu. Jomu regulē arī vairāki Ministru kabineta (turpmāk – MK) noteikumi,
piemēram, MK 30.06.2009. noteikumi Nr. 705 „Noteikumi par valsts un pašvaldības akciju
sabiedrību tipveida statūtiem”, MK 30.06.2009. noteikumi Nr. 690 „Noteikumi par valsts un
pašvaldības sabiedrības ar ierobeţotu atbildību tipveida statūtiem”, MK 15.12.2009. noteikumi
Nr. 1471 „Kārtība, kādā tiek noteikta un ieskaitīta valsts budţetā izmaksājamā peļľas daļa par
valsts kapitāla izmantošanu”, MK 30.03.2010. noteikumi Nr.311 „Noteikumi par valsts vai
pašvaldību kapitālsabiedrību valdes locekļu skaitu, padomes un valdes locekļa, pašvaldības
kapitāla daļu turētāja pārstāvja un atbildīgā darbinieka atlīdzību”, MK 13.04.2010. noteikumi
Nr.378 „Noteikumi par kapitālsabiedrību sarakstu”,142 MK 15.12.2009. noteikumi Nr.1471
„Kārtība, kādā tiek noteikta un ieskaitīta valsts budţetā izmaksājamā daļa par valsts kapitāla
izmantošanu”.
Tā kā darbs aplūko nepotismu un klietelismu valsts kapitālsabiedrību vadībā, tad kā avoti darbā
tiek izmantoti arī tādi normatīvie akti kā Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un
darbinieku atlīdzības likums, Politisko organizāciju (partiju) finansēšanas likums un Informācijas
atklātības likums.
Līdz pat 2010.gada beigām Latvijā nebija izveidots vienots pārskats par visiem valstij pilnībā vai
daļējie piederošajiem uzľēmumiem. Šāds pārskats pirmo reizi nāca klajā 2010.gada rudenī,
apkopojot ne vien informāciju par to, cik un kādi uzľēmumi ir valsts īpašumā, bet arī kādi ir to
finanšu rādītāji, strādājošo skaits un kopējā vērtība. Pārskats sniedz arī vairākus ieteikumus valsts
uzľēmumu pārvaldei, starp kuriem rodami gan valsts īpašuma politikas pilnveidošana, darbības
rezultātu mērīšana, īpašumu vērtības celšana, uzlabojot to efektivitāti un konkurenci, korporatīvās
pārvaldības uzlabošana, kā arī uzľēmumu caurredzamības nodrošināšana.143
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Saskaľā ar šo pārskatu Latvijas valstij daļēji vai pilnībā pieder 142 uzľēmumi, kuru kopējā aktīvu
vērtība 2009.gada beigās bijusi 7,15 miljardi latu, bet valstij piederošā daļa šajos uzľēmumos
bijusi 2,06 miljardi latu. Tajos 2009.gada nogalē nodarbināti bija vairāk nekā 52 600 cilvēku.144
No 142 uzľēmumiem 45. valsts daļu īpatsvars nesasniedz 100%, bet vēl 17 uzľēmumos valstij
daļas pieder pastarpināti. Attiecīgi valstij pieder 80 kapitālsabiedrības, kurās tās ir vienīgā un
tiešā īpašniece.
Gandrīz visi uzľēmumi, kuros valsts ir lielākais akcionārs, strādā nozarēs, kas ir vietējā tirgus
dabiskie monopoli, piemēram, elektroenerģijā (AS „Latvenergo” koncerns), kā arī transportā
(VAS „Latvijas Dzelzceļš” (turpmāk - LDz) koncerns, AS „Pasaţieru vilciens” (turpmāk - PV),
AS „Latvijas Autoceļu uzturētājs” (turpmāk - LAU), VAS „Starptautiskā lidosta Rīga” (turpmāk
lidosta „Rīga”), VAS „Latvijas Gaisa satiksme” (turpmāk - LGS) un AS „Latvijas Valsts ceļi”
(turpmāk - LVC) un sakaros (VAS „Latvijas Pasts” (turpmāk - LP)). Vienlaikus ir arī uzľēmumi,
kuri tirgū darbojas ļoti spēcīgas konkurences apstākļos. Šāda situācija vērojama, piemēram,
telekomunikācijās (SIA „Lattelecom”), finanšu pakalpojumos (AS „Parex banka”, AS „Citadele
banka”, VAS „Latvijas Hipotēku un zemes banka” (turpmāk – „Hipotēku banka”)) un
nekustamajos īpašumos.145
Noteikumi „Par valsts vai pašvaldību kapitālsabiedrību valdes locekļu skaitu, padomes un valdes
locekļa, pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvja un atbildīgā darbinieka atlīdzību” valsts
kapitālsabiedrības iedala četrās grupās: mazās, vidējās, lielās un īpaši lielās. Atbilstoši
kapitālsabiedrības lielumam tiek noteikts arī amatpersonu atalgojums. Ierobeţoto resursu un laika
dēļ darbā tiek apskatītas tikai vidējo, lielo un īpaši lielo kapitālsabiedrību valţu un padomju
sastāvi laika posmā no 2003.gada, kad spēkā stājās likums Par valsts un pašvaldību kapitāla
daļām un kapitālsabiedrībām, ar kuru tika likvidēti valsts pilnvarnieki uzľēmumos un kapitāla
daļu pārraudzība tika nodota atbildīgajām ministrijām.
Kapitālsabiedrības lielumu raksturo vidējais darbinieku skaits un finanšu rādītāji (neto
apgrozījums vai bilances kopsumma). Kapitālsabiedrības lielumu nosaka atbilstoši vidējam
darbinieku skaitam, ja vismaz viens finanšu rādītājs ir tai pašā grupā kā vidējais darbinieku
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skaits, ja abi finanšu rādītāji ir augstākā grupā nekā vidējais darbinieku skaits vai arī gadījumā, ja
viens finanšu rādītājs ir zemākā, bet otrs – augstākā grupā nekā vidējais darbinieku skaits.
Savukārt atbilstoši lielākajam finanšu rādītājam kapitālsabiedrības lielums tiek noteikts, ja abi
finanšu rādītāji ir zemākā grupā nekā vidējais darbinieku skaits.

2.1.tabula
Valsts kapitālsabiedrību lieluma noteikšanas kritēriji
Valsts vai
pašvaldību
p.k.
kapitālsabiedrību
iedalījums
1.
2.
3.
4.

Maza
Vidēja
Liela
Īpaši liela

Kritēriji
finanšu rādītāji
bilances
neto apgrozījums
kopsumma
(milj. latu)
(milj. latu)
ne vairāk kā 3,0
3,0–15,0
15,0–24,0
24,0 un vairāk

ne vairāk kā 4,0
4,0–23,0
23,0–40,0
40,0 un vairāk

vidējais darbinieku Valdes locekļu skaits
skaits
ne vairāk kā 49
50–249
250–499
500 un vairāk

ne vairāk kā 3
ne vairāk kā 4
ne vairāk kā 5
ne vairāk kā 7

Avots: MK 30.03.2010. noteikumu Nr.311 „Noteikumi par valsts vai pašvaldību kapitālsabiedrību valdes locekļu
skaitu, padomes un valdes locekļa, pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvja un atbildīgā darbinieka atlīdzību”
pielikums.

Uz 2009.gada 30.oktobri no 80 valstij pilnībā piederošajām kapitālsabiedrībām 10 bija īpaši
lielās, četras – lielas, 25 vidējas un 41 maza. Tādejādi darbā tiek aplūkotas kopskaitā 14 īpaši
lielās un lielās valsts kapitālsabiedrības: VAS „Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs”
(turpmāk - LVRTC), LGS, PV, LP, LAU, lidosta „Rīga”, „Hipotēku banka”, VAS „Valsts
nekustamie īpašumi” (turpmāk - VNĪ), valsts SIA „Paula Stradiľa klīniskā universitātes
slimnīca” (turpmāk - PSKUS), SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” (turpmāk –
Austrumu slimnīca), valsts SIA „Bērnu klīniskā universitātes slimnīca” (turpmāk - BKUS), AS
„Latvijas Valsts meţi” (turpmāk - LVM) un AS „Latvenergo”.
2.3. Labā prakse valsts uzľēmumu korporatīvajā pārvaldībā
Saskaľā ar teoriju un arī empīriskajiem pētījumiem korporatīvā pārvaldība ir būtisks uzľēmuma
darbības indikators, kas palīdz uzľēmumam darboties saskaľā ar tā mērķiem un uzdevumiem.
Latvijā korporatīvās pārvaldības ziľojumi līdz šim pārsvarā bijuši aktuāli tikai brīvajā tirgū
(birţā) kotētajiem uzľēmumiem, kuriem šādi pārskati jāsagatavo obligāti. Pārskatā par valsts
aktīvu situāciju uz 2009.gada beigām secināts, ka Latvijas uzľēmumu pārvaldības jomā joprojām
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ir ļoti daudz darāmā un nepieciešams nepārtraukti uzlabot valstij piederošo uzľēmumu
korporatīvo pārvaldību, lai veicinātu to labu vadību un pārraudzību.146
Kā jau minēts iepriekš, nepastāv vispārināmas korporatīvās pārvaldības vadlīnijas, kuras bez
modifikācijas būtu piemērojamas konkrētas valsts vajadzībām. Tomēr kā autoritatīvākās tiek
uzskatītas 2005.gadā OECD izstrādātās vadlīnijas, kas veidotas īpaši valsts uzľēmumiem. OECD
izstrādātās vadlīnijas tiek uzskatītas kā labās prakses piemērs. Lai gan Latvija pagaidām nav
OECD dalībvalsts, lai Latvijas valsts uzľēmumu pārvaldība mijiedarbotos ar OECD vadlīnijām,
BKPI izstrādājis Baltijas reģionam pielāgotas valsts uzľēmumu korporatīvās pārvaldības
vadlīnijas.
OECD vadlīnijas apskata ļoti plašu jautājumu loku, tāpēc turpmāk tiks uzskaitīti tikai tiek faktori,
kas ir būtiski attiecībā uz uzľēmuma vadības atlasi un darbinieku rekrutāciju. Savukārt OECD
vadlīniju salīdzinājums ar Baltijas Korporatīvās pārvaldības institūta izstrādātajām vadlīnijām
skatāms tabulā 2. pielikumā.
OECD iesaka valstij izveidot savu uzľēmumu pārvaldības politiku, nosakot arī skaidru procesu
un formu, kā tā īstenos savas īpašumtiesības, un kāda būs tās loma uzľēmuma korporatīvajā
pārvaldībā. Tas nepieciešams, jo nereti valsts iejaucas tādu lēmumu pieľemšanā, kuri būtu
jāatstāj uzľēmuma un tās vadītāju kompetencē. Skaidrai īpašumtiesību politikai būtu jānovērš arī
gadījumi, kad uzľēmumam tiek piešķirta pārmērīga autonomija mērķu noteikšanā.147
Aktīva un informēta valsts īpašumtiesību politika nozīmē, ka pastāv arī skaidrs vadības
nominācijas process. Tomēr, lai arī valdībai ir jābūt aktīvai savu īpašumtiesību realizētājai, tai
nevajadzētu iejaukties uzľēmuma ikdienas darbā. Valdības iespējām dot pavēles, rīkojumus
uzľēmumam vai tā vadībai ir jābūt ierobeţotām līdz stratēģiskiem jautājumiem. Tam, kādos
jautājumos valsts var iejaukties un dot savus norādījumus, vajadzētu būt atrunātam un publiski
noteiktam.148
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OECD vadlīnijās netiek minēts, ka valsts uzľēmumu vadītāju amatiem vajadzētu izraudzīties
tikai apolitiskus cilvēkus, kuri nekādā līmenī, formā vai attiecībās nav saistīti ar politiķiem vai
politiskajām partijām, taču tajās tiek uzsvērts, ka nominācijas un ievēlēšanas procesā ir
jākoncentrējas uz uzľēmuma vajadzībām un potenciālo vadītāju spējām izpildīt savus
pienākumus profesionāli un neatkarīgi. OECD vērtējumā ir svarīgi, lai valdes vai padomes
locekļi, pildot savus pienākumus, nerīkotos kā daţādu pušu pārstāvji.149 Šāda situācija varētu
rasties gadījumā, ja vadības amatos tiek apstiprinātas daţādu, iespējams, arī ideoloģisko vai
programmatiski atšķirīgu partiju pārstāvji.
Lai arī OECD nerekomendē izraudzīties uzľēmumu vadībai tikai ar politiskajiem spēkiem
nesaistītas personas, tomēr tiek uzsvērts, ka, pildot savus pienākumus, personas nevar vadīties
saskaľā ar politiskiem uzstādījumiem.150 Vienlaikus, lai izvairītos no interešu konflikta, tiek
rekomendēts vadības amatiem neizraudzīties pārstāvjus no valsts administrācijas. Tādejādi tiek
samazināta valsts iejaukšanās uzľēmumā biznesā vai vadībā, kā arī tiek ierobeţota valsts
atbildība par uzľēmuma valdes pieľemtajiem lēmumiem. Valsts administrācijas darbinieki
saskaľā ar labās prakses piemēriem valsts uzľēmumu valdē var tikt ievēlēti tikai gadījumos, ja
viľiem ir nepieciešamās prasmes, kas tiek prasītas arī no citiem locekļiem, kā arī, ja viľi spēs
norobeţoties no politiskās ietekmes. No valsts sektora ievēlētajiem valdes locekļiem ir jāpilda
līdzvērtīgi pienākumiem kā citiem valdes locekļiem, jāuzľemas atbildība par savu darbību un
jāstrādā uzľēmuma interesēs. OECD ieteikumi paredz, ka valsts uzľēmumu vadībai nav jāreaģē
uz politiskiem aicinājumiem, ja vien tie nav saľēmuši parlamenta vai citu specifisku procedūru
akceptu.151
Valstij tāpat kā ikvienam citam privātā uzľēmuma akcionāram vajadzētu savos uzľēmumos
nodrošināt efektīvu un labi funkcionējošu vadības komandu, kurā ir apvienotas nepieciešamās
kompetences. Šādas vadības komandas izveide paredz, ka ir jābūt strukturētam kandidātu izvēles
procesam, kurā aktīvi piedalās uzľēmumu pārraugošā institūcija no valsts puses (OECD
skatījumā tai jābūt centralizētai un neatkarīgai, īpaši šim mērķim veidotai organizācijai). OECD
ieteikumi paredz, ka valstij piederošo uzľēmumu vadības nominācijas process jāveido
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caurskatāms, labi strukturēts un ľemot

vērā visas kandidātiem nepieciešamās prasmes,

kompetences, kā arī pieredzi. Kandidātu izvēlei var tikt veidotas komisijas, kā arī šajā procesā var
tikt iesaistīta jau esošā padome, taču izvēlētie kandidāti un informācija par to profesionālo
pieredzi ir jāpublisko pirms akcionāru sapulces 152
Turklāt valdes izveidē ir jāveic priekšizpēte par to, cik liels valdes sastāvs ir nepieciešams, kāda
būs tās uzbūve un locekļu atalgojums. Šajā izpētes posmā jāparedz arī apmācības programmas
jaunajiem un arī jau esošajiem valdes locekļiem. Visā šajā procesā var iesaistīt arī ārējos
ekspertus un akcionāru pārstāvjus.153 OECD arī rekomendē valsts uzľēmumu vadībai izveidot
īpašu ētikas kodeksu, lai veidotu uzticamu un paredzamu ikdienas darbu, kas būtu saskaľā ar
ētiskajiem standartiem un arī valstī pieľemtajām normām. Ētikas kodeksam jādod arī skaidrs un
detalizēts priekšstats pārējiem darbiniekiem par sagaidāmo darba rezultātu.154
Attiecībā uz valsts kapitālsabiedrību vadību OECD vadlīnijas nosaka, ka tai jābūt veidotai tā, lai
tās lēmumu pieľemšanas process un spriedumi būtu neatkarīgi. Vadlīnijās vairakkārt tiek
uzsvērts, ka vadības locekļi ir jāizraugās caurskatāmā procesā, skaidri nosakot, ka viľiem ir
jādarbojas visas kompānijas interesēs, nevis viľus apstiprinājušo personu vai iestāţu vārdā. Tas
paredz arī to, ka uzľēmuma valdei ir jābūt aizsargātai no pārmērīgas un tiešas politiskās
iejaukšanās, kas var novirzīt tās uzmanību no akcionāra iepriekš izvirzīto mērķu sasniegšanas.
OECD skatījumā galvenais priekšnosacījums valdes objektivitātei ir tās izveide no kompetentiem
cilvēkiem, kuri spēj spriest neatkarīgi. OECD iesaka valsts uzľēmumu vadības komandas
locekļus izraudzīties no privātā sektora, lai viľi vairāk būtu uz biznesu orientēti, īpaši tas attiecas
uz uzľēmumiem, kuri darbojas konkurējošos apstākļos. Vienlaikus vadībai ir jāpiemīt
kompetencēm, kas ir atbilstošas uzľēmuma specifiskajiem uzdevumiem.155
Lai palielinātu valdes neatkarību, tiek ieteikts arī nodalīt valdes priekšsēdētāja un izpilddirektora
amatus. Tam vajadzētu radīt varas līdzsvaru, kā arī palielināt atbildību un lēmumu pieľemšanas
neatkarību. Var pieľemt, ka valdes priekšsēdētāja un izpilddirektora amatu nodalīšana veicinās
opozicionāru viedokļu radītus konfliktus, taču šādas situācijas būtu jānovērš skaidri definētajām
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valdes un tās vadītāja funkcijām. Gadījumos, ja ir divpakāpju vadība (valde un padome), tad labā
korporatīvā prakse paredz, ka valdes priekšsēdētājs netiek vēlāk ievēlēts par padomes
priekšsēdētāju.156
OCED vadlīnijas pamatā liek uzsvaru uz valsts uzľēmumu vadības neatkarību un profesionalitāti.
Lai gan tās neliedz valsts uzľēmumu valdē vai padomē iecelt politiski angaţētas personas, tomēr
tās noraida iespējamību īstenot kādus specifiskus politiskos uzstādījumus vai intereses, kas būtu
pretrunā ar uzľēmuma darbības kopējiem mērķiem un uzdevumiem, kuriem valstiskā līmenī
jābūt skaidri definētiem.
Līdzīgas rekomendācijas rodamas arī BKPI piedāvātājās vadlīnijās, kurās arī tiek uzsvērta
īpašumtiesību politikas nozīme, kas veido pamatu veiksmīgai un efektīvai valsts uzľēmumu
darbībai. Līdzīgi kā OECD, arī BKPI rekomendē valsts uzľēmumus atbrīvot no politiskās
ietekmes, lai īstermiľa politiskie mērķi, politiskā nestabilitāte vai pat izmaiľas valsts
administrācijā neradīt negatīvu ietekmi uz uzľēmumu. BKPI pieľem, ka „stratēģijas, ieguldījumu
un operatīvo lēmumu politizācija, kā arī bieţas izmaiľas vēlēšanu ietekmē grauj VU un
sabiedrības intereses, veidojot nenoteiktu plānošanas un saimnieciskās darbības vidi”, vienlaikus
uzsverot, ka pārvaldībai jābūt veidotai tā, lai tiktu nodrošināta uzľēmumu darbības nepārtrauktība
arī gadījumos, ja notiek pārmaiľas politiskajā vidē un ministru uzstādījumi, kā arī vadības stili ir
atšķirīgi. 157
Lai arī Latvijā kopš 2009.gada ir likvidētas padomes valsts uzľēmumos, BKPI uzskata, ka tās
būtu jāatjauno, jo šāda neatkarīga, profesionāli izveidota pārraudzības forma būtu visatbilstošākā
valsts uzľēmumu darbībai. Šis priekšlikums ir saistīts ar rekomendāciju stiprināt uzľēmumu
pārraudzību un kontroli, kas gan neparedz valsts amatpersonu tiešu iejaukšanos uzľēmuma
ikdienas darbā, bet gan tieši otrādi - padomes neatkarības un profesionalitātes stiprināšanu.
BKPI izstrādātajās vadlīnijās īpaša uzmanība pievērsta tieši daţādām valsts uzľēmumu
pārraudzības institūcijām, tostarp, pārraudzības padomēm, lai gan tiek norādīts, ka pārraudzības
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orgānam nav obligāti jābūt padomei, bet tas var būt arī citāds veidojums. Padomes nozīme
slēpjoties ne tikai tās uzraudzības funkcijās, bet arī spējās rast risinājums starp uzľēmuma
finansiālajiem un sociālajiem mērķiem.158
Attiecībā uz pārraudzības padomes locekļu nomināciju vadlīnijas rekomendē izvēlēties
kandidātus tikai balstoties uz viľu profesionālo kompetenci un iespējamo ieguldījumu
uzľēmumā. Padomes locekļu nepieciešamajās prasmēs ietilpst gan zināšanas par nozari,
finansēm, profesionālas darba iemaľas, vadīšanas, motivācijas metodes, kā arī citas kompetences.
Tas nenozīmē, ka katram padomes locekli jāpiemīt visām attiecīgajām prasmēm, bet padomē ir
nepieciešams visu šo prasmju apvienojums. Tāpat kā OECD vadlīnijās tiek norādīts, ka padomes
locekļi jāizraugās ļoti rūpīgi un šai procedūrai jābūt oficiāli, kā arī publiskai. Savukārt iecelšanas
procedūras tiek ieteikts neatkarīgam auditoram pārbaudīt vismaz reizi gadā. Turklāt arī BKPI
iesaka nodrošināt apmācību pirms padomes loceklis sāk pildīt savus pienākumus.159
BKPI ne tikai uzsver, ka padomei jābūt neatkarīgai, bet arī definē, kas šajā gadījumā ir jāsaprot ar
padomes locekļa neatkarību – „spēja neatkarīgi spriest un domāt, spriest un paust savu viedokli”.
Tas nozīmē arī to, ka šāds padomes loceklis, veicot amata pienākumus, nedrīkst rīkoties, politisku
apsvērumu vadīts. Arī BKPI nepieprasa, lai uzľēmumu vadībā strādātu tikai ar politiskajām
partijām nesaistīti cilvēki, taču tiek rekomendēts, lai pārraudzības padomes locekļi nebūtu
parlamenta pārstāvji, ministri, to vietnieki un ierēdľi. Ja to nav iespējams nodrošināt, tad ir
nepieciešami skaidri kritēriji un noteikumi, saskaľā ar kuriem padomes locekļi pilda savus
pienākumus, uzsverot nepieciešamību viľiem būt lojāliem uzľēmumam un tā akcionāriem.160
Attiecībā uz pārraudzības padomēm BKPI arī uzsver, ka tām ir jānodrošina stabila darba vide,
kas paredz noteiktu pilnvaru termiľu – ne īsāku par trim gadiem, nodrošinot, ka padomes locekļi
var pildīt savus pienākumus neatkarīgi no personāliju izmaiľām ministrijās vai valsts
administrācijā. Savukārt padomes locekļu atalgojums ir jānosaka atbilstoši padarītajam un
kopējai praksei tirgū.161
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Par valdes komandas atlasi atbildīga ir padome, tāpēc arī tās profesionāla izveide ir ļoti svarīga,
jo ietekmēs arī uzľēmuma kopējo ikdienas sniegumu, par kuru galējo atbildību jānes pašai
padomei. Tāpat kā attiecībā uz uzraudzības padomi, arī valdes locekļu izvēlē tiek ieteikts tos
izvēlēties tikai atbilstoši viľu kompetencei, nodrošinot viľu darbības autonomiju. Tomēr
autonomija vienlaikus prasa arī caurskatāmāku un atbildīgāku sistēmu, lai valdība varētu justies
droša par to, ka vadība rīkojas atbilstoši uzľēmuma interesēm, ko ir definējuši tā akcionāri. 162
Tāpat kā uzľēmumam kopumā arī tā vadības komandai ir jāizvirza skaidri, kvalitatīvi un
izmērāmi mērķi, kuri jāfiksē rakstveidā. Atbilstoši izvirzītajiem mērķiem reizi gadā ir jāvērtē
vadītāju sniegums.163
Gan OECD, gan BKPI piedāvātās vadlīnijas būtisku nozīmi piešķir tieši valsts politikai, kam
būtu jākalpo par pamatu tās īpašumā esošo uzľēmumu darbībai. Tomēr Latvijā šāda politika
valstiskā līmenī nav izstrādāta un ikviena nozares ministrija ar savā pārraudzībā esošajiem
uzľēmumiem darbojas atbilstoši tās ieskatiem, kas savukārt nozīmē, ka netiek veikta arī vispārīga
uzľēmumu darbības kontrole un nenotiek atskaitīšanās parlamentam. Par to liecina arī tas, ka līdz
pat 2010.gada rudenim valsts nebija izveidojusi pārskatu par savā īpašumā esošajiem aktīviem,
turklāt šāda apskata izveidei bija nepieciešama nevalstiskā sektora iniciatīva.
Gan OECD, gan Baltijas valstīm piemērotās vadlīnijas nosaka, ka valsts uzľēmumiem ir jāveido
arī savi korporatīvās pārvaldes kodeksi un tiem jābūt publiski pieejamiem. Visi darbā aplūkotie
uzľēmumi ir izveidojuši savas mājas lapas, kurās teorētiski ir iespējams publicēt visu sabiedrībai
svarīgo informāciju par uzľēmuma darbību, kas ietver arī korporatīvās pārvaldības vadlīnijas. Tā
kā arī vadības komandu procesam ir jānorit saskaľā ar publiski pieejamu procedūru, tad arī
informācijai par to, kādas personas vada uzľēmumu, būtu jābūt pieejamai uzľēmuma mājas lapā.
Tāpat arī uzľēmuma gada pārskatam ir jābūt publiski pieejamam uzľēmuma mājas lapā, lai
ikviens iedzīvotājs varētu iepazīties ar uzľēmuma darbu.
Iepazīstoties ar informāciju īpaši lielo un lielo kapitālsabiedrību interneta mājas lapās (skatīt 1.
pielikumu), secināms, ka korporatīvās pārvaldības kodeksu tikai viens no pētījumā iekļautajiem
uzľēmumiem – „Latvenergo” - ir publicējis arī savā interneta mājas lapā, bet pārējo uzľēmumu
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interneta vietnēs šāds kodekss nav atrodams, kas ļauj pieľemt, ka šādus kodeksus uzľēmumi nav
izveidojuši. Tomēr atsevišķi uzľēmumi (LAU, PSKUS) mājas lapās publicējuši kvalitātes
vadības sistēmas ziľojumus, kas arī daļēji nosaka uzľēmuma darbības principus un izvēlēto
stratēģiju, tomēr tie ir vairāk vērsti uz klientu apkalpošanas, nevis uzľēmuma pārvaldības
jautājumiem.
Saskaľā ar labas pārvaldības praksi un MK noteikumiem Nr.171 „Kārtība, kādā iestāde ievieto
informāciju internetā”, valsts uzľēmumiem savā mājas lapā būtu jāpublicē arī darbības
pārskati.164 Finanšu pārskatus savā mājas lapā bija publicējuši 10 jeb 71,5% no 14 pētījumā
aplūkotajiem uzľēmumiem. Pārskatus nebija publicējuši: PSKUS, Austrumu slimnīca, BKUS un
VNĪ, bet vairāki uzľēmumi bija publicējuši tikai saīsinātos pārskatus.
Labā prakse un arī MK noteiktumi paredz, ka interneta mājas lapā jābūt pieejamai arī
informācijai par valsts uzľēmumu vadību, kā arī to profesionālo pieredzi.165 Valdes locekļu vārdi
un uzvārdi bija publicēti 11 (78,6%) kapitālsabiedrību mājas lapās, bet BKUS, VNĪ, PV interneta
vietnēs gada šāda informācija nebija atrodama. Lai arī gandrīz četras piektdaļas uzľēmumu savās
interneta vietnēs ir publiskojušas vadītāju vārdus un uzvārdus, tikai trīs uzľēmumi (LVRTC,
LAU, LP) bija pievienojuši arī viľu profesionālās pieredzes aprakstus.
Publiski pieejamai jābūt arī informācijai par kapitālsabiedrības izsludinātajiem un veiktajiem
iepirkumiem, par kuriem informācija bija pieejama 13 (93%) uzľēmumu interneta vietnēs, bet LP
ir vienīgais uzľēmums, kura mājaslapā nav izveidota iespēja iepazīties ar tā veiktajiem
iepirkumiem. Tomēr visi uzľēmumi savās mājaslapās piedāvā iespēju iepazīties ar tajos
notiekošajām aktualitātēm.
Kopumā visus piecus izvēlētos informācijas pieejamības kritērijus pilnībā nespēja izpildīt
neviena no kapitālsabiedrībām. Vispilnīgākā informācija par uzľēmuma darbību rodama LVRTC
interneta mājas lapā, kurā nebija pieejams korporatīvās pārvaldības kodekss, kā arī „Latvenergo”,
kas, lai gan informē par uzľēmuma vadību, taču nenodrošina iespēju uzzināt arī par valdes
locekļu profesionālo pieredzi. Mazākās iespējas iepazīties ar uzľēmuma sniegumu piedāvā VNĪ
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mājas lapa, kurā no izvēlētajiem kritērijiem atrodama vien informācija par iepirkumiem un
aktualitātēm uzľēmumā.
Nākamājās apakšnodaļās tiek sniegts situācijas skaidrojums par amatpersonu izraudzīšanās praksi
konkrētos valsts uzľēmums, apkopojot informāciju gan par amatpersonu iegūto izglītību un
partejisk piederību, gan arī veiktajiem ziedjumiem un nepotisma gadījumiem.

2.4.Latvijas Gaisa satiksme
LGS ietilpst lielo valsts kapitālsabiedrību grupā un tās valsts kapitāla daļu turētāja ir SM.
Uzľēmuma galvenais ienākumu avots ir aeronavigācijas maksājumi, ko tas saľem par
sniegtajiem pakalpojumiem. Dotācijas no valsts budţeta LGS nesaľem, bet valstij dividendēs no
2008.gada par kapitāla izmantošanu no savas peļľas tai jāizmaksā 80%. Kopumā no 2006.gada
līdz 2010.gadam (par 2009.finanšu gadu) LGS no peļľas valstij dividendēs ir izmaksājusi 1,218
miljonus latu. Tāpat valsts pamatbudţeta ieľēmumos LGS ieskaita 1% no tranzīta pārlidojumos
iekasētajām summām, kas no 2007.gada līdz 2009.gadam veido 362 200 latus. Savukārt 10% no
tranzīta pārlidojumos iekasētajām summām tiek ieskaitīti valsts aģentūras „Civilās aviācijas
aģentūra” budţetā. No 2007.-2009.gadam aģentūras budţetā LGS ieskaitījusi 3,4 miljonus latu.166
LGS valdē no 2003.gada līdz 2010.gada 10.februārim valdes locekļa pienākumus pildījusi 21
persona, no kurām deviľas pētījuma laikā identificētas kā politizētas. Savukārt padomē no 19
amatpersonām tikai četros gadījumos netika konstatēta politizācija. Gadījumos, kad personas nav
bijušas saistītas ar politiskajām partijām, tās lielākoties bijušas SM augsta līmeľa ierēdľi vai arī
LGS departamentu vadītāji.
LGS padomē no 14 politizētajām amatpersonām sešas bija saistītas ar Latvijas Pirmo partiju
(turpmāk - LPP) vai Latvijas Ceļu (turpmāk - LC), kas kopš 2007.gada augusta, apvienojoties arī
ar partijām ”Mēs savam novadam” un „Vidzemes apvienība”, izveidoja partiju LPP/LC. Laikā,
kad satiksmes ministrs bija Roberts Zīle (TB/LNNK), bet koalīciju veidoja „Jaunais laiks”
(turpmāk - JL), Tautas partija (turpmāk - TP) un „Tēvzemei un brīvībai”/LNNK (turpmāk TB/LNNK) LGS padomē darbojās pārstāvji no JL, ZZS, TB/LNNK, taču līdz ar Aināra Šlesera
(LPP/LC) nonākšanu satiksmes ministra amatā 2004.gada martā padomes sastāvs tika būtiski
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mainīts un pielāgots jaunajam koalīcijas sastāvam. Padomes amatu atstāja TB/LNNK un JL
pārstāvji un viľu vietā tiek iecelti pārstāvji no TP un LPP. Vēlāk, kad tiek izveidota tautpartijieša
Aigara Kalvīša valdība, kurā atkal iesaistās arī JL, LGS padomē vieta atrodas arī jaunam JL
pārstāvim, kurš pēc JL aiziešanas no koalīcijas arī drīz vien amatu pamet.
Savukārt LGS valdē politizācijas līmenis ir ievērojami zemāks un valdes locekļu amatus
ieľēmušas personas no LGS darbinieku vidus, piemēram, departamentu vadītāji, kā arī
profesionāļi no aviācijas nozares, kuri pieredzi guvuši arī privātajā biznesā. Politizētās
amatpersonas savukārt nākušas no tajā brīdī koalīciju veidojošo partiju vidus. LGS valdes locekļi
vairakkārt izraudzīti konkursa kārtībā un šajos gadījumos par labākajiem pretendentiem atzītas
personas, kuras nav saistītas ar politiskajām partijām.
Gan LGS valdē, gan arī padomē tika identificēti atsevišķi nepotisma gadījumi, kad SM vai pašā
LGS strādājušas personas, kuras vieno pirmās pakāpes radniecība. Visskaidrāk nepotisms
izpaudies laulāto Roberta Līča un Ilonas Līces gadījumā. R.Līcis padomē strādājis no 2003.gada
februāra līdz 2005.gada septembrim, bet pēc viľa atbrīvošanas amatā tiek iecelta viľa sieva
I.Līce, kura 2011.gada februārī tika iecelta arī lidostas „Rīga” valdē.
Tā kā politizācija nav vienīgais priekšnoteikums tam, lai spriestu, ka amatpersona savu amatu ir
ieguvusi, pateicoties patrona un klienta attiecībām vai radniecībau, kas izveidojušās partijā, darbā
tika apkopota arī informācija par to, kādu izglītību ieguvuši valsts uzľēmumu vadītāji. Labās
prakses vadlīnijas paredz, ka tieši personas profesionalitātei ir jābūt galvenajam kritērijam valsts
uzľēmumu amatpersonu izvēlē. Saskaľā ar publiski pieejamo informāciju, augstākā izglītība ir 17
no 19 padomes locekļiem, bet par divu padomes locekļu iegūto izglītību informācija interneta
resursos nebija atrodama. Divi no padomes locekļiem bija ar nepabeigtu augstāko izglītību un
abas šīs personas bija saistītas ar politiskajām partijām. Valdē augstāko izglītību ieguvuši 16
locekļi, bet par piecu personu iegūto izglītību informācija nebija pieejama. Ja LGS valdes locekļu
dzīvesgājuma aprakstos dominē tehniskās zinātnes, padomes locekļu vidū plašākā skaitā bijuši
juristi un citi sociālu zinātľu pārstāvji, taču vienlaikus arī politizēto padomes locekļu vidū bijušas
personas, kuras ieguvušas ar aviācijas un transporta nozari saistītu izglītību.
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Uz to, ka LGS padomes un atsevišķos gadījumos arī valdes locekļi izraudzīti saskaľā ar patrona
un klienta attiecību principiem, norāda tas, ka tikai ļoti retos gadījumos bijis paskaidrots
amatpersonas atcelšanas iemesls, vai iecelto personu kompetences un prasmes, publiski
pieejamajai informācijai par pārmaiľām amatpersonu sarakstos esot ļoti trūcīgai. Mediju interese
par šādiem gadījumiem palielinās līdz ar valdību nomaiľu, kad arī amatpersonu sarakstos
vērojamas aktīvākās korekcijas.
No visiem valdes un padomes locekļiem ziedojumus politiskajām partijām, kas savukārt liecina
par labumu apmaiľu starp partiju un tās klientiem, kas vienlaikus šajā sistēmā ir arī patroni, jo
veido tālākus klientūras tīklus gan partijā, gan, iespējams, arī pārstāvētajos valsts uzľēmumos.
No 40 LGS amatpersonām ziedojumus politiskajām partijām veikuši 23 cilvēki, kopējai
ziedojumu summai veidojot 245 732 latus, no kuriem 162 197 latus veido padomes locekļu
veiktie ziedojumi septiľām politiskajām partijām.
Daļa no valdes un padomes locekļiem vai nu līdztekus darbībai LGS, pirms vai pēc tam strādājuši
arī citās valsts un pašvaldību kapitālsabiedrībās, kuras lielākoties bijušas SM pārraudzībā. Tas var
liecināt, ka personas tiešām ir uzskatāmas par nozares profesionāļiem, taču vienlaikus, īpaši
ľemot vērā, ka uz amatu vietām konkursi netiek izsludināti, liecina, ka amati valsts uzľēmumos
šīm personām kļuvuši pieejami, pateicoties politiskajai darbībai vai personīgajiem sakariem ar
partiju politisko vadību.
2.5. Latvijas Dzelzceļš
LDz, kas ir atbildīgs par publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras pārvaldīšanu, ir viens no
lielākajiem uzľēmumiem valstī un saskaľā ar kapitālsabiedrību iedalījumu pēc lieluma ir īpaši
liela kapitālsabiedrība, kas savā darbībā nesaľem valsts dotācijas. LDz koncernu veido sešas
atkarīgās sabiedrībās AS „LatRailNet”, SIA „LDz Cargo”, SIA „LDz Infrastruktūra”, SIA „LDz
Ritošā sastāva serviss”, SIA „LDz Apsardze”, kā arī LDz netieši pakļauta ir „LDz Cargo”
meitassabiedrība SIA „LDz Cargo loģistika”. No saimnieciskās darbības LDz laika posmā no
2006.gada līdz 2009.gadam (par iepriekšējiem finanšu gadiem) valstij dividendēs ir izmaksājis
15,03 miljonus latu.167
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Laika posmā no 2003.gada līdz 20101.gada februāriem LDz valdē un padomē bijusi 31
amatpersona, no kurām 18 pildījušas padomes locekļu pienākumus, bet 13 – valdes locekļa
pienākumus. No visiem padomes locekļiem 15 tika identificēti kā politizēti, bet valdē tikai četrām
amatpersonām tika konstatētas politizācijas pazīmes. Politizēto padomes locekļu iecelšanas LDz
padomē sākusi no 2004.gada marta, kas sakrīt ar laiku, kad par satiksmes ministru kļuva
A.Šlesers. LDz padomē visplašāk bijuši pārstāvi ar LPP un LPP/LC saistītie cilvēki, kuri pirms
vai pēc LDz amatpersonu pienākumu pildīšanas bijuši arī citu valsts kapitālsabiedrību
amatpersonu sarakstos. Atšķirībā no citām valsts kapitālsabiedrībām LDz koncernā ietilpst arī
salīdzinoši liels meitasuzľēmumu skaits, kuru vadībā pēc darba pārtraukšana LDz tikuši iecelti
bijušie padomes un arī valdes locekļi.
LDz padomē no 15 politizētajām amatpersonām sešas bija saistītas ar LPP vai LPP/LC, trīs ar
ZZS vai tajā ietilpstošajām reģionālajām partijām, divas ar JL, pa vienai ar TP, TB/LNNK,
Tautas saskaľas partiju un „Demokrātiju visiem”. Savukārt valdē pa vienai amatpersonai nākušas
no LPP, TP, LSDSP un „Demokrāti.lv”.
LDz padomē tika konstatēti arī vairāki gadījumi, kad amatpersonas laika gaitā bija mainījušas
politisko piederību. Kopumā politisko piederību bija mainījušas četras no amatpersonām, no
kurām divas pārstāvējušas koalīciju veidojošās partijas. Šajos gadījumos politiskās piederības
maiľa nekorelē arī ar pārmaiľām koalīcijā, taču vienā gadījumā (Kārlis Greiškalns) konstatēts, ka
amatu padomē persona ieľēmusi pēc tam, kad bija kļuvusi par nozares ministra pārstāvētās
partijas biedru. LDz padomē trīs gadījumos amatpersonas tika mainītas īsi pēc pārmaiľās valdību
veidojošo partiju vidū. Vismaz sešos gadījumos, lai arī tiešas politizācijas pazīmes netika
konstatētas, tomēr saskaľā ar laikrakstos un citos plašsaziľas līdzekļos publicēto informāciju,
LDz valdes amatpersonas ir bijušas saistītas ar tobrīd koalīciju veidojošajām partijām.
Nevienā gadījumā saskaľā ar plašsaziľas līdzekļu, kā arī SM publiskajos paziľojumos vēstīto
netika konstatēts, ka amatpersonas darbam LDz valdē būtu izraudzītas konkursa kārtībā. Turklāt
arī publiski pieejamā informācija par nepolitizētajiem valdes locekļiem bija ļoti ierobeţota, īpaši
attiecībā uz amatpersonu iegūto izglītību.
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No 18 padomē strādājušajām personām 14 bija ieguvušas augstāko izglītību, bet par četrām šādu
informāciju neizdevās iegūt. Lielākā daļā gadījumu amatpersonu izglītība bija saistīta ar
tehniskajām un tiesību zinātnēm, taču vienā gadījumā lielākās valsts kapitālsabiedrības padomē
tika iecelta persona, kuras iegūtā specialitāte ir skolotājs, bet maģistra grāds iegūts socioloģijā.
Par četru no 13 valdes locekļu iegūto izglītību informācija netika iegūtā, bet pārējie valdes locekļi
bija ieguvuši augstāko izglītību specialitātēs, kas saskan ar LDz darbības specifiku.
LDz vadības gadījumā tika konstatēts tikai viens nepotisma gadījums - padomes locekļa Arvīda
Kucina sieva Eleonora Kucina LDz vienlaikus strādāja par zemes ierīcības inţenieri. Vienā
gadījumā par nepotismu liecināja valdes locekļa draudzības saites ar viľa iecelšanas brīdī pie
varas esošo premjeru Aigaru Kalvīti (TP).
Ziedojumus politiskajām partijām bija veikuši 11 padomes locekļi, kā arī četri valdes locekļi.
Padomes locekļu veikto ziedojumu summa veido 138 870 latus, bet valdes locekļu – 53 290 latus.
Jāľem vērā, ka viens no sākotnējiem LDz padomes locekļiem Uģis Magonis tika iecelts
uzľēmuma valdē, bet viľa ziedojumi LPP un LPP/LC veidoja 28 990 latus jeb vairāk nekā pusi
no valdes locekļu un piektdaļu no padomes locekļu veiktajiem ziedojumiem politiskajām
partijām.
2.6. Latvijas Autoceļu uzturētājs
LAU Komercreģistrā reģistrēts 1997.gadā, bet 2006.gadā tika pabeigta uzľēmuma reorganizācija,
VAS „Centrālā reģiona ceļi” pievienojot VAS „Latgales ceļi”, VAS „Kurzemes ceļi” un VAS
„Vidzemes ceļi”. Valstij piederošo akciju turētājs uzľēmumā ir SM. LAU ir īpaši liela valsts
kapitālsabiedrība, kas nesaľem valsts dotācijas. 2008.gadā un 2009.gadā LAU dividendēs par
valsts kapitāla izmantošanu samaksājusi 2,01 miljonu latu.168
LAU padomē no 2003.gada līdz 2011.gada februārim bijušas 23 amatpersonas, bet valdē – 16
amatpersonas. 16 no 23 padomes locekļiem izpētes laikā tika identificēti kā politizēti, bet valdē seši valdes locekļi identificēti kā politizēti. Laika posmā no 2003.gada līdz pat 2006.gadam valdē
strādāja tikai viena persona, kas 2001.gadā laikā, kad jau pildīja valdes locekļa pienākumus, bija
kandidējusi pašvaldību vēlēšanās. Politizēto amatpersonu skaits pieauga 2006.gadā, kad valdē
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tiek ieceltas divas personas ar politisko piederību, tomēr pēc tam, kad 2009.gada jūlijā tika
likvidētas valsts kapitālsabiedrību padomes, valdē bijušas jau trīs politizētas amatpersonas, no
kurām divas joprojām turpina darbu. Valdē atšķirībā no citiem SM pārraudzībā esošajiem
uzľēmumiem nav bijušas amatpersonas, kuras būtu tieši saistītas ar ministrijas ilggadējākā
vadītāja A.Šlesera pārstāvēto partiju. LAU valdē lielākoties strādājušas personas, kuras vadījušas
kādu no uzľēmuma departamentiem vai bijušas SM ierēdľi. Vienā gadījumos valdes locekles
tiešas politizācijas pazīmes netika konstatētas, taču amatpersona pirms tam bija strādājusi
vairākos ar Ventspils mēra Aivara Lemberga („Latvijai un Ventspilij”, kas noslēgusi sadarbības
līgumu ar ZZS) ietekmi saistītos uzľēmumos. Turklāt šī persona tika iecelta LAU valdē, kad par
satiksmes ministru kļuva U.Augulis.
Padomes sastāvā politizēto personu klātbūtne bija vērojama jau kopš 2003.gada, taču līdz
2006.gadam padomes sastāvs bija salīdzinoši līdzsvarots starp politiskajām un nepolitiskajām
personām. No 2006.gada padomes sastāvā būtiski pieauga politizēto amatpersonu skaits un līdz
pat padomes likvidēšanai 2009.gada maijā visas personas bija politizētas, bet vienīgajā gadījumā,
kad persona nebija politizēta, tika konstatētas nepotisma pazīmes. Padomē visplašāk bijuši
pārstāvēti ar LPP/LC saistītie cilvēki, taču šos labi atalgotos amatus ieľēmuši arī citu tā laika
koalīciju veidojošo partiju pārstāvji.
No visiem pētījumā iekļautajiem uzľēmumiem LAU padomē tika konstatēts lielākais skaits
nepotisma gadījumu – četri. Divos gadījumos padomes locekļu radinieki bijuši vadītāju amatos
citos valsts vai pašvaldību uzľēmumos, bet vienā gadījumā padomes locekļa amatā tika iecelts
toreizējā satiksmes ministra A.Šlesera autovadītājs Elmārs Upenieks, kura dēls Kaspars Upenieks
vēlāk izpelnījās plašu mediju un sabiedrības uzmanību, jo tika iecelts PV valdē. Ceturtais
nepotisma gadījums bija saistīts ar to, ka padomē ieceltās personas sieva tanī pat laikā pildīja
A.Šlesera padomnieces pienākumus.
Tā kā LAU valdē salīdzinoši liels amatpersonu skaits bija uzľēmuma darbinieki, tad par viľu
izglītības līmeni pieejamā informācija bija ļoti ierobeţota. No 16 valdes locekļiem informāciju
par izglītību izdevās iegūt tikai deviľos gadījumos. Visos gadījumos publiski pieejamā
informācija liecināja, ka valdes locekļi ir ieguvuši augstāko izglītību, kas atbilda uzľēmuma
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darbības specifikai. Par četriem no 23 padomes locekļiem pētījuma laikā neizdevās iegūt
informāciju par iegūto izglītību, bet pārējās 19 personas bija ieguvušas augstāko izglītību.
Politisko partiju darbību ar ziedojumiem bija atbalstījis viens LAU valdes locekli, kopumā šim
mērķim atvēlot 18 200 latus. Padomes locekļi savā attieksmē pret partijām bijuši ievērojami
dāsnāki un arī aktīvāki, 12 personām veicot ziedojumus kopsummā par 121 547 latiem. Kopējā
summa, ko LAU valdes un padomes locekļi ziedojuši politiskajām partijām veidoja 139 747
latus.
2.7. Paula Stradiľa klīniskā universitātes slimnīca
PSKUS ir īpaši lielā valsts kapitālsabiedrība, kuras valsts kapitāla daļu turētāja ir Veselības
ministrijas. PSKUS ir lielākā valsts slimnīca, kura saľem valsts budţeta finansējumu par
sniegtajiem veselības aprūpes pakalpojumiem atbilstoši noslēgtajiem līgumiem ar Veselības
norēķinu centru. Saskaľā ar Ekonomikas ministrijas izstrādāto Publisko personu komercdarbības
koncepcijas projektu 2009.gadā un 2010.gadā valsts dotācija PSKUS veidojusi 91,184 miljonus
latu.169 Pēdējos četrus gadus PSKUS nav maksājusi valstij dividendes par tās kapitāla
izmantošanu. No 2009.gadā, 2007.gadā un 2006.gadā gūtās peļľas dividendes netika izmaksātas
saskaľā ar valdības lēmumu, jo slimnīcas rīcībā nebija brīvu līdzekļu. Savukārt 2008.gadā
PSKUS strādāja ar zaudējumiem.170
Veiktā PSKUS amatpersonu izpēte liecina, ka izvēlētajā laika periodā uzľēmumam bijuši 15
valdes locekļi un deviľi padomes locekļi. No 15 valdes locekļiem politizācijas pazīmes tika
konstatētas divos gadījumos, kas ir otrs zemākais rādītājs visu pētījumā iekļauto uzľēmumu vidū.
Turklāt politizētie valdes locekļi – Oskars Velmers („Saimnieks”) un Māris Pļaviľš (LSDSP) pēc profesijas bijuši ārsti. O.Velmera gadījumā saistība ar politiskajām partijām viľam gan
konstatēta ar gandrīz desmit gadu nobīdi, jo 1997.gadā viľš bija kandidējis Rīgas domes
vēlēšanās, bet pēc tam aktivitātes politikā nebija veicis. Savukārt M.Pļaviľš no PSKUS valdes
locekļa amata tika atstādināts saistībā ar iespējamiem šaubīgiem darījumiem slimnīcas ēdināšanas
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pakalpojumu sniegšanā, par ko vēlāk sāka arī tiesāšanos ar toreizējo veselības ministru Gundaru
Bērziľu par goda un cieľas aizskārumu. M.Pļaviľa prasības gan tiesa noraidīja.
Savukārt padomē politizēti bijuši visi deviľi tās locekļi. Vienā gadījumā padomes loceklis bija
1997.gadā kandidējis Rīgas domes vēlēšanās no jau likvidētās „Demokrātiskās partijas
„Saimnieks”” saraksta. Lai gan partija tika likvidēta 2005.gadā, persona joprojām tika identificēta
kā politizēta, jo savas darba gaitas Veselības ministrijas iestāţu vadītāju amatos viľš sāka laikā,
kad kandidēja vēlēšanās. Arī PSKUS padomē amatpersonas bijušas saistītas tieši ar koalīciju
veidojošajām partijām, kas ļauj pieľemt, ka partejiskā piederība arī šajā gadījumā bijis viens no
faktoriem, kāpēc persona izvēlēta amatam.
Gan PSKUS valdē, gan padomē tika konstatēts viens iespējamais nepotisma gadījums. Tā kā
viena no valdes loceklēm (Egita Ķikuste) nebija iesniegusi savu amatpersonas deklarāciju,
pilnībā pārliecināties par radniecību ar otru valdes locekli Egitu Mikšus, kura amatā tika iecelta
uzreiz pēc E.Ķikustes, neizdevās, taču, E.Mikšus pirms laulību uzvārds bijis Ķikuste, kas liecina,
ka abu amatpersonu vidū varētu pastāvēt radniecības saiknes.
Savukārt padomē vienā nepotisma gadījumā padomes locekles Vitas Pūķes (TB/LNNK) vīrs
Māris Pūķis tajā pašā laikā bija valdes loceklis VSIA „Veselības statistikas un medicīnas
tehnoloģiju aģentūra”, bet otrā gadījumā padomes locekļa Alberta Stalidzāna (LPP) sieva
Jevgenija Stalidzāne (LPP) bija Saeimas deputāte un nedaudz vēlāk kļuva arī par LAU padomes
locekli.
Tā kā PSKUS valdē lielākoties strādā slimnīcas medicīniskais personāls, izľemot finanšu
direktorus un saimnieciskās daļas vadītājus, gandrīz visas amatpersonas bija ieguvušas augstāko
izglītību. Par četru valdes locekļu iegūto izglītību informāciju neizdevās iegūt un visos gadījumos
personas nebija saistītas ar medicīnisko personālu, bet gan slimnīcas finanšu un saimnieciskajiem
jautājumiem. Padomē augstāko izglītību bija ieguvuši visi deviľi locekļi, taču viens no padomes
locekļiem bija kordiriģents, bet vēl viens enerģētiķis. Protams, būtu kļūdīgi pieľemt, ka
kordiriģents vai enerģētiķis nespēj kvalitatīvi veikt slimnīcas padomes locekļa pienākumus, tomēr
enerģētiķis šajā amatā nokļuva laikā, kad bija LPP valdes loceklis, bet kordiriģents, mainoties
ministrijas politiskajai vadībai.
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Kopumā PSKUS amatpersonas politiskajām partijām ziedojušas 17 164 latus, no tiem 700 latu
ziedojumu veicis vienīgais politizētais valdes loceklis. Lielākā ziedojumu daļa jeb 10 530 lati
ieskaitīti TP kontā.

2.8. Rīgas austrumu klīniskā universitātes slimnīca
Austrumu slimnīca izveidota 2005.gadā, apvienojot Onkoloģijas centru, VAS „Slimnīca
„Linezers”” un VAS „Slimnīca „Biķernieki””. 2007.gada septembrī slimnīcai pievienoja
Diagnostikas centru un Pataloģijas centru, bet 2008.gada 1.augustā slimnīcai tika pievienota arī
Klīniskā universitātes slimnīca „Gaiļezers”. Pēc vairākkārtējām apvienošanas procedūrām
Austrumu slimnīca izveidota par īpaši lielu valsts kapitālsabiedrību, kas saľem valsts budţeta
finansējumu par sniegtajiem veselības aprūpes pakalpojumiem atbilstoši noslēgtajiem līgumiem
ar Veselības norēķinu centru. Dotācijās no valsts Austrumu slimnīca 2009.gadā un 2010.gadā
kopsummā saľēmusi 72,02 miljonus latu.171 Līdzīgi kā PSKUS, arī uz Austrumu slimnīcu
attiecas valdības lēmums, kas ļauj tai 2006.-2009.gadā gūtās (2008.gads noslēgts ar
zaudējumiem) peļľas nemaksāt dividendes par valsts kapitāla izmantošanu.
Jau kopš slimnīcas izveides tajā nav bijusi padome. Sākotnēji valde strādāja trīs cilvēku sastāvā,
2008.gadā valdes locekļu skaits pieauga līdz pieciem, bet 2009.gadā atkal tika samazināts līdz
trim. Valdes paplašināšana 2008.gadā bija saistīta ar apvienošanos ar „Gaiļezeru”, bet viens no
jaunajiem valdes locekļiem bija ar TP saistītais Jānis Skvarnovičs, kurš atšķirībā no citiem valdes
locekļiem iepriekš nebija saistīts ar medicīnas nozari, turklāt viľa vadītā Austrumu slimnīcas
Iepirkumu komisija jau nedaudz vēlāk tika kritizēta par nesaimniecisku rīcību, slimnīcas
būvdarbu veikšanai izvēloties piedāvājumu ar augstāko cenu. Arī šajā gadījumā ir pamats runāt
par klientelismu, jo politizētā persona darbojās kā iepirkumu komisijas vadītājs līdz ar to varēja
nozīmīgi ietekmēt iepirkumu procesu gaitu, iespējams, pielāgojot to kādām specifiskām un ne
vienmēr no slimnīcas saimnieciskās darbības izdevīgākajām interesēm.
Otrs politizācijas gadījums ir saistīts ar Austrumu slimnīcas valdes priekšsēdētāju Viesturu Boku,
kurš bijis vairāku partiju biedrs – līdz 2000.gadam viľš bija partijas „Saimnieks” biedrs, pēc tam
171
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līdz 2002.gadam – TB/LNNK, bet 8.Saeimas vēlēšanās kandidēja no saraksta „Latgales gaisma”.
2001.gadā viľš tika ievēlēts Rīgas domē no TB/LNNK saraksta, bet 2003.gada novembrī
pievienojās LSDSP frakcijai Rīgas domē. V.Boka pirms kļūšanas par Austrumu slimnīcas valdes
priekšsēdētāju no 2001.gada bija „Linezera” direktors.
Trešais politizācijas gadījums Slimnīcas valdē saistīts O.Velmeru, kurš līdz 2008.gada sākumam
bija PSKUS padomes loceklis. Viľš 1997.gadā bija kandidējis Rīgas domes vēlēšanās no
Demokrātiskās partijas „Saimnieks” saraksta, bet kopš tā laika aktivitātes politikā pārtraucis vai
arī tās nav afišējis.
Austrumu slimnīcas vadībā tika konstatēs vēl viens politizācijas gadījums, kad amatpersona
(Viesturs Krūmiľš) bija veikusi ziedojumu PS. Tomēr ziedojums veikts jau gandrīz gadu pēc tam,
kad persona bija beigusi darbu valdē un citas politizācijas pazīmes netika konstatētas. Vienlaikus
V.Krūmiľš joprojām ir viens no vadošajiem slimnīcas darbiniekiem, jo vada tajā ietilpstošo
Onkoloģijas centru. Ar V.Krūmiľu ir saistīts arī vienīgais atklātais nepotisma gadījums, jo viľa
dēls, arī Viesturs Krūmiľš, bijis satiksmes ministra R.Zīles (TB/LNNK) padomnieks un šajā laikā
ticis iecelts par „Valsts informācijas tīkla aģentūras” padomes locekli.
No sešiem Austrumu slimnīcas valdes locekļiem pieciem bijusi augstākā izglītība, bet
J.Skvarnoviču iegūto izglītību no publiski pieejamajiem resursiem neizdevās noskaidrot. Pieci
valdes locekļi, kuru izglītība tika noskaidrota, ir praktizējoši ārsti, kuri vairākos gadījumos strādā
arī kā profesori universitātē.
Politiskajām partijām no Austrumu slimnīcas sešām amatpersonām ziedojumus veikušas divas,
no tām viena (J.Skvarnovičs) laikā, kad bija slimnīcas valdē, bet otra aptuveni gadu pēc tam, kad
bija jau atcelta no valdes locekļa amata. Kopējā ziedojumu summa veido 14 200 latus, no tiem 14
000 latus veido J.Skvarnoviča ziedojums TP.
Asutrumu slimnīcas gadījumā tikai J.Skvarnoviča iecelšana valdē liecina par klientelisma
attiecībām, jo pārējos gadījumos personas politisko darbību izvērsušas vēl pirms pašas slimnīcas
izveides un ieguvuši gan atbilstošu pieredzi, gan izglītību.
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2.9. Bērnu klīniskā universitātes slimnīca
BKUS ir lielā valsts kapitālsabiedrība, kurā ietilpst divas bērnu slimnīcas Rīgā, Vienības gatvē un
Juglas ielā, kā arī sanatorija Ogrē. Slimnīcu un rehabilitācijas centra apvienošana tikai sākta
2004.gadā un noslēgta 2006.gadā, izveidojot valsts SIA. Tāpat kā citas valsts slimnīcas arī BKUS
saľem dotāciju no valsts atbilstoši ar Veselības norēķinu centru noslēgtajam līgumam. Valsts
dotācija pēdējos divos gados bijusi 34,289 miljoni latu.172 BKUS 2009. un 2008.gadu noslēgusi
ar zaudējumiem, tāpēc valstij dividendes nav jāmaksā, bet no dividenţu izmaksas par 2006. un
2007.gadā gūto peļľu BKUS ar valdības rīkojumu atbrīvota.
BKUS valdes locekļu pienākumus laika posmā no 2003.gada līdz 2011.gada februārim pildījušas
11 personas, no kurām četras identificētas kā politizētas. Divas no politizētajām amatpersonām
bijušas saistītas ar TP, viena ar JL, bet viena 7.Saeimas vēlēšanās kandidējusi no apvienotā
DP/KDS/LZP saraksta. Līdz 2009.gada maijam valdes sastāvs bija apolitisks, jo tagadējais Rīgas
domnieks no JL Aigars Pētersons valdes locekļa pienākumus beidza pildīt jau 2003.gada maijā.
2009.gada maijā valdē tiek iecelts Aivars Lisenko (veicis 9000 latu ziedojumu TP), kuru jau gadu
gandrīz vēlāk aizturēja Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs (turpmāk - KNAB) aizturēja
par iespējamiem pārkāpumiem slimnīcas iepirkumos, sākot pret viľu arī kriminālvajāšanu.
Savukārt 2009.gada novembrī valdē tiek iecelts vēl tautpartijietis Andis Lācis, kurš gan pēc
nokļūšanas valdē no TP izstājas. Ceturtais politizācijas gadījums BKUS valdē saistīts ar Egilu
Lavendeli, kurš 7.Saeimā kandidējis no apvienotā DP/KDS/LZP saraksta, bet kopš tā laika savu
politisko darbību plašāk nav izvērsis.
BKUS padome tika likvidēta pēc slimnīcas reorganizācijas 2006.gadā. Kopumā padomē no
2003.gada līdz 2006.gada maijam strādājušas piecas amatpersonas, no kurām divas bijušas
saistītas ar politiskajām partijām. Ināra Groce, kura tagad strādā Rēzeknes pilsētas domē par
Attīstības un plānošanas pārvaldes vadītāju, lai gan saskaľā ar publiski pieejamo informāciju nav
kandidējis vēlēšanās un nav nevienas partijas biedre, 2003.gadā daţus mēnešus pēc iecelšanas
slimnīcas valdē, ziedojusi 30 latus LZS. Otrs politizācijas gadījums saistīts ar tēvzemieti Viktoru
Jaksonu, kurš savulaik bijis veselības un labklājības ministrs, bet strādājis virknē valsts un
pašvaldību uzľēmumos.
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BKUS valdē identificēti divi nepotisma gadījumi. Jau iepriekš pieminētā A.Lāča tēvs Aris Lācis
ir BKUS Bērnu Kardioloģijas klīnikas vadītājs un arī TP biedrs. Savukārt E.Lavendeļa tēvs
Egons Lavendelis ir LPP/LC biedrs. Padomē no 2004.-2006.gadam strādājusi Kristīne
Jaundţeikare, kura ir bijušā iekšlietu ministra un Saeimas deputāta Dzintara Jaundţeikara
(LPP/LC) brālēna Valtera Jaundţeikara sieva. Visos nepotisma gadījumos slimnīcas
amatpersonas gan bija ar medicīnisko izglītību.
BKUS valdē visas amatpersonas, izľemot A.Kramzaku, kura iegūto izglītību neizdevās
noskaidrot, bija ar augstāko izglītību, lielākoties medicīnā. Tikai vienā gadījumā valdes loceklis,
vēlāk korupcijā vainotais A.Lisenko, bija ieguvis ar medicīnu nesaistītu izglītību – viľš bija
mācījies lauksaimniecības mehanizāciju. Arī A.Kramzaks, par kura iegūto izglītību publiski
informācija nav pieejama, kopā ar A.Lisenko tika aizturēts par iespējamiem pārkāpumiem
slimnīcas veiktajos iepirkumos. Kopumā šajā lietā kriminālvajāšana tika sākta pret deviľām
personām par kukuļdošanas, kukuļľemšanas, dienesta stāvokļa ļaunprātīgas izmantošanas,
komerciālās uzpirkšanas un viltotu dokumentu izmantošanas gadījumiem 2009.gadā.173
Līdzīgi kā Austrumu slimnīcā, arī BKUS politizētās amatpersonas bijušas pietuvinātas slimnīcas
naudas resursu sadalei. A.Lisenko, piemēram, bija slimnīcas saimnieciskais direktors, kas
nozīmē, ka viľam bija zināma ietekme pār to, kādus preču un pakalpojumu piegādātājus slimnīca
izvēlas un kādi līdzekļi nepieciešami tās saimniecības uzturēšanai.
Lielākā kadru mainība bijusi slimnīcas valdē, taču tā kā VM politiskā vadība jau no 2004.gada
līdz pat 2010.gada martam bija TP rokās, tad būtiskas izmaiľas valdē līdz ar valdību maiľām nav
notikušas. Kadru mainības iemesli gan netiek publiskajos paziľojumos norādīti, tāpēc no
oficiālajiem ministrijas paziľojumiem, kāpēc veikta amatpersonu nomaiľa, uzzināt neizdevās.
Slimnīcas valdē plaši bijis pārstāvēts arī slimnīcas medicīniskais personāls, kurš darba attiecības,
arī pēc atbrīvošanas no valdes locekļu amatiem, ar slimnīcu turpinājis.
Politisko partiju ziedotāju vidū atrodamas trīs BKUS amatpersonas. Divi valdes locekļi veikuši
ziedojumus 13 275 latu apmērā, bet padomes locekle 30 latu apmērā, kopējai summai veidojot 13
305 latus.
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PSKUS, BKUS un arī Austrumu slimnīcas ārsti bijuši iesaistīti arī priekšvēlēšanu partiju cīľās,
pirms 9.Saeimas vēlēšanām „Sabiedrības par vārda brīvību” rīkotajā TP atbalsta kampaľā. Toreiz
pozitīvas atsauksmes par veselības ministru Gundaru Bērziľu (TP) pauda gan PSKUS kardiologi
Andris Ērglis un Kārlis Truškins, BKUS bijušais padomes loceklis Jānis Gardovskis, gan arī
BKUS valdes priekšsēdētājs Dzintars Mozgis. Neviena no personām gan pētījuma laikā netika
identificēta kā politizēta, taču 2006.gada rudenī PSKUS padomē darbojās arī topošais veselības
ministrs Ivars Eglītis (TP). Ľemot vērā, ka ministrijām ir liela nozīme resursu sadalē, šāda
labvēlība var būt saistīta arī ar nepieciešamību nodrošināt slimnīcām resursu pieejamību
līdzšinējā apjomā.
2.10. Latvijas Hipotēku un zemes banka
„Hipotēku banka” ir īpaši lielā valsts kapitālsabiedrība, kas nesaľem valsts dotāciju. „Hipotēku
banka” patlaban ir vienīgā pilnībā valsts īpašumā esoša banka, kuras kapitāla daļu turētāja ir
Finanšu ministrija. Bankai ir trīs meitassuzľēmui – SIA „Hipo līzings”, SIA „Hipotēku bankas
Nekustamā īpašuma aģentūra”, SIA „Riska investīciju” sabiedrība. 2009.gadu un 2010.gadu
banka noslēgusi ar zaudējumiem, kuru kopējais apmērs veido vismaz 121 miljonu latu.174
Atšķirībā no citām valsts kapitālsabiedrībām, „Hipotēku bankai” peļľas gadījumā saskaľā ar tās
statūtiem, kurus apstiprinājusi valdība, vismaz 50% ir jāieskata bankas rezerves kapitālā. Lai arī
„Hipotēku banka” nav iekļauta to kapitālsabiedrību sarakstā, kas saľem valsts dotācijas,
Ekonomikas ministrijas sagatavotais Publisko personu komercdarbības koncepcijas projekts rāda,
ka „Hipotēku banka” 2009.gadā saľēmusi valsts dotāciju 451 843 latu apmērā.
Kopumā „Hipotēku bankas” valdē strādājušas astoľas amatpersonas, bet padomē – 18. Valdē
divas personas identificētas kā politizētas, bet padomē – astoľas. No diviem politizētajiem valdes
locekļiem vienā gadījumā konstatēta saistība ar JL, bet otrā ar LC. Bankas ilggadējais vadītājs
Inesis Feiferis bijis viens no LC dibinātājiem, bet savu dalību partijā pārtrauca 2000.gadā, taču
identificēts kā politizēts, jo iecelšanas brīdī (1997.gadā) bija partijas biedrs. Pēc 2000.gada gan
viľš politisko darbību nav izvērsis. Tomēr ar darbu labi atalgotajā „Hipotēku bankas” valdē
2010.gadā tika nodrošināta bankas padomes locekle Baiba Brigmane no JL, kura īsi pirms
nokļūšanas šajā amatā oficiāli paziľoja par izstāšanos no partijas. Tomēr tas viľai nav traucējis
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mēnesi vēlāk JL ziedot 2000 latu. Turklāt B.Brigmanes iecelšana bankas valdē sakritusi ar
ministrijas politiskās vadības maiľu, kad finanšu ministra amatā piecus gadus valdījušos
tautpartijiešus nomainīja JL dibinātājs Einars Repše.
Ja „Hipotēku bankas” valde bijusi salīdzinoši apolitiska, tad bankas padomē pabijuši vairāki
politisko partejiski cilvēki, kuri pārstāvējuši daţādus koalīciju veidojošos spēkus. Turklāt
atšķirībā no citiem valsts uzľēmumiem, padomes locekļu maiľa tieši nekorelē ar izmaiľām
koalīcijā. Par to, ka padomes locekļu izvēlē nozīmīga loma bijusi partejiskajai piederībai liecina
tas, ka, piemēram, tēvzemieti Māri Klismetu padomē 2007.gada jūlijā nomainīja ar TB/LNNK
saistītā Iveta Strautiľa, bet ar LPP saistīto Lindu Kaľepi padomē nomainīja Ekonomikas
ministrijas valsts sekretāra vietnieks Andris Liepiľš, kurš bijis viens no LC (tagad apvienots ar
LPP) dibinātājiem. „Hipotēku bankas” padome 2009.gadā netika likvidēta, jo tas būtu pretrunā ar
Kredītiestāţu likuma prasībām.. Pašlaik „Hipotēku bankas” padomē darbojas Finanšu ministrijas
ierēdniecības pārstāvji.
Kredītiestāţu likums nosaka prasības gan valdes un padomes locekļiem, kuriem jābūt gan
atbilstošai (augstākajai) izglītībai, gan profesionālajai pieredzei un arī reputācijai. Valdes locekļu
iecelšanai amatā ir nepieciešams saľemt Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (turpmāk - FKTK)
akceptu, bet par padomes locekļu atbilstību ir jārūpējas akcionāram. Ja padomes loceklis neatbilst
likumā noteiktajām prasībām, akcionāra uzdevums ir viľu nekavējoties atcelt. No astoľiem
valdes locekļiem septiľi ieguvuši augstāko izglītību vai nu finansēs vai ekonomikās, bet par viena
valdes locekļa iegūto izglītību informācija publiskajos informācijas resursos nebija atrodama. Tā
kā valdes locekļiem nepieciešams FKTK akcepts, tad arī tiek minimizēta iespējamība amatā
iecelt personu, kuras profesionālā pieredze un akadēmiskās zināšanas neatbilst uzľēmuma
darbībai un funkcijām. Iespējams, ar to arī skaidrojama salīdzinoši apolitiskā valde. Savukārt
bankas padomē no 18 amatpersonā augstāko izglītību ieguvušas vismaz 15 personas, bet par
trijām personām šāda informācija nebija pieejama. Padomes locekļu vidū dominē juristi un
ekonomisti, bet atrodama arī skolotāja, ģeogrāfe (Dace Ratniece) un politologs (Andţs Ūbelis).
Divos gadījumos neizdevās noskaidrot iegūto grādu.
Salīdzinot ar citu valsts kapitālsabiedrību politisko partiju finansiālajiem atbalstītājiem,
„Hipotēku bankas” amatpersonu devība bijusi pieticīgāka un no kopējiem 16 115 latiem, lielāko
74

daļu veidoja B.Brigamnes 6315 latu vērtie ziedojumi JL un Dāvida Tauriľa 2002.gadā veiktais
7500 latu ziedojums LC. 2000 latu vērtus ziedojumus LPP bija veikusi Linda Kaľepe.
2.11.Valsts nekustamie īpašumi
VNĪ ir liela valsts kapitālsabiedrība, kuras valsts daļu turētājs ir Finanšu ministrija (FM). VNĪ
rūpējas par valsts nekustamo īpašumu, būvniecības projektu saimniecību un tās darbība tiek
finansēta no gūtajiem ienākumiem par nekustamo īpašumu iznomāšanu, izīrēšanu, atsavināšanu
un apsaimniekošanu. No peļľas VNĪ budţeta ieľēmumos ir jāieskata 80% un par 2009.gadā gūto
peļľu dividendēs valstij izmaksāti 265 625 lati.175
VNĪ valdē un padomē kopš 2003.gada strādājušas 25 amatpersonas – 11 valdē un 14 padomē. No
11 valdes locekļiem seši identificēti kā politizēti, bet padomes gadījumā tikai viena persona
uzskatāma kā apolitiska. Valdē līdz 2004.gada oktobrim bija tikai viena ar politisko vadību
saistīta amatpersona – Sandra Bukane, kura bija toreizējā finanšu ministra V.Dombrovska (JL)
padomniece, bet no amata tika atcelta daţus mēnešus pēc tam, kad finanšu ministra amatā darbu
sāka Oskars Spurdziľš (TP). 2003.gada martā pēc Kalvja Briča atbrīvošanas no valdes locekļa
amatā saistībā ar iespējamajiem pārkāpumiem Iekšlietu ministrijas jaunās administratīvās ēkās
būvniecībā, valdē tika iecelts Ilmārs Dambe, kurš, lai gan iecelšanas brīdī noliedza savu saistību
ar politiskajām partijām un tika izraudzīts konkursa kārtībā, divus mēnešu pēc darba
pārtraukšanas (K.Brici atjaunoja amatā), ziedoja 1000 latus JL. 2004.gada oktobrī tika noslēgta
uzľēmuma reorganizācija un VAS „Valsts nekustamo īpašumu aģentūra” pārtapa par VNĪ. Pēc
veiktās reorganizācijas valdē no četriem locekļiem trīs bija jauni un visi saistīti ar politiskajām
partijām. Pēc tam, kad trīs valdes locekļi (Elmārs Švēde (ZZS), Andis Dobrājs un Māris Kaijaks
(TP) aiziet no amatiem samazinātā atalgojuma dēļ, tiek izsludināts konkurss un vakantajām
vietām un valdes sastāvs samazināts līdz trim personām. No pašreizējiem trim valdes locekļiem
tikai Inese Odiľa-Laizāne savulaik bijusi saistīta ar politiskajām partijām, bet arī tas bijis
salīdzinoši tālā pagātnē – 1995.gadā, kad viľa kandidēja Saeimas vēlēšanās no LC.
VNĪ padome bijusi politizēta jau kopš 2003.gada un vienīgais nepolitizētais tās loceklis amatā
nokļuva 2009.gada maijā, bet jau pēc diviem mēnešiem padome tika likvidēta. No 13
politizētajiem padomes locekļiem pieci bijuši saistīti ar TP, trīs - ar JL, divi – ar ZZS, divi ar LPP
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un LPP/LC, kā arī viens – ar TB/LNNK. Padomē vērojams, ka amatpersonu nomaiľa bijusi
saistīta ar pārmaiľām Finanšu ministrijas politiskajā vadībā. Kamēr finanšu ministrs bija
V,Dombrovskis, VNĪ padomē nebija neviena no TP, bet pēc tam, kad O.Spurdziľš sāka
ministrijas vadību, no padomes tiek atcelts tēvzemietis Vents Balodis un jaunlaicietis Māris
Sproga, kuru vietā tiek iecelts Agnis Kalnkaziľš un Māris Kaijaks no TP. Savukārt pēc tam, kad
TP nolemj pamest V.Dombrovska vadīto valdību, no uzľēmuma padomes tiek atcelti trīs TP un
viens ZZS pārstāvis, bet viľu vietā, samazinot padomes locekļu skaitu, iecelts finanšu ministra
E.Repšes padomnieks Jānis Jankovskis un „Hipotēku bankas” padomes loceklis Matīss Markus.
VNĪ valdē tika identificēts viens iespējamais nepotisma gadījums, kad valdes locekļa Anda
Dobrāja (tagad PA valdes loceklis) dēls Mārcis Dobrājs no 2010.gada ir kļuvis par Rīgas domes
Īpašumu iegādes un perspektīvās attīstības pārvaldes priekšnieku. M.Dobrājs bijis arī A.Šķēles
znots. Padomē bijuši trīs nepotisma gadījumi. Nu jau TP darbību pārtraukušā Agľa Kalnkaziľa
sieva Maija Kalnkaziľa strādā SIA „Getliľi EKO” valdē, kurā A.Kalnkaziľš pats arī ir padomes
loceklis. VNĪ padomes locekļa Arľa Pļaviľa, kurš vienlaikus bijis padomes loceklis arī citos
valsts uzľēmumos, meitas strādājušas par A.Šlesera sekretārēm Satiksmes ministrijā, bet Arľa
Razminoviča (TP) sieva Vita Razminoviča 2007.gadā kļuvusi par valsts sekretāra palīdzi
RAPLM, kuru tolaik vadīja Edgars Zalāns (TP).
Valdē augstāko izglītību bija ieguvušas desmit personas, bet vienas personas iegūtā izglītība
publiskie pieejamajos interneta resursos nebija identificējama. VNĪ valdes locekļu pienākumus
visbieţāk pildījuši juristi, inţenieri un biznesa vadītāji. Padomē augstākā izglītība bijusi desmit
locekļiem, diviem to neizdevās noskaidrot, bet viens padomes loceklis bija ieguvis vidējo
speciālo izglītību un viens bija sācis studijas tiesību zinātnēs, bet nebija tās pabeidzis. Abas
personas, kuras nebija ieguvušas augstāko izglītību, bija saistītas ar LPP/LC.
Ziedojumus politiskajām partijām veikušas trīs VNĪ valdes amatpersonas par kopējo summu
116 430 lati, kā arī 11 padomes amatpersonas par kopējo summu 127 665 lati. VNĪ valdes un
padomes amatpersonas politiskajām partijām kopumā ziedojušas 244 095 latus. Vairāk nekā puse
jeb 148 580 lati ziedoti TP un LZS.
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VNĪ valdē, lai arī puse no visām amatpersonām bijušas politizētas, to nomaiľa nav bijusi cieši
saistīta ar izmaiľām politiskajā situācijā, taču padomē amatpersonu maiľa sekojusi izmaiľām
ministrijas politiskajā vadībā. Tas liecina, ka VNĪ padomes locekļu izvēlē politiskā piederība ir
bijis viens no atlases kritērijiem. Turklāt ievērojamie ziedojumi, ko veikušas šīs amatpersonas
norāda uz to, ka partijas no saviem pārstāvjiem valsts kapitālsabiedrību vadībā sagaida arī
devumu, kas atspoguļotos partijas kasē.
2.12. Starptautiskā lidosta „Rīga”
Lidosta „Rīga” ir īpaši liela valsts kapitālsabiedrība, kuras valsts kapitāla daļu turētāja ir SM.
Lidosta saľem valsts dotācijas atbilstoši deleģēšanas līgumam par funkciju nodrošināšanu.
2009.gadā un 2010.gadā valsts dotācijas lidostai „Rīga” kopsummā veidoja 7,175 miljonus latu.
Lai gan 2009.gadā lidosta strādājusi ar 325 501 lata peļľu,176 tā no dividenţu izmaksas tika
atbrīvota.
Lidostas „Rīga” valdē un padomē no 2003.gada līdz 2011.gada februārim strādājušas 37
amatpersonas. No 22 valdē strādājošajā personām astoľas bijušas saistītas ar partijām, bet no 15
padomes locekļiem 13 identificēti kā politizēti.
Politizēto valdes locekļu iecelšana valdē notikusi periodiski. Arī aiziešanas iemesli bijuši ļoti
daţādi – sākot ar nesaskaľām ar padomi un jauniem amatiem, un beidzot ar apsūdzībām
kukuļdošanā policistam. Kadru mainība valdē bijusi ļoti aktīva. Labā prakse paredz, ka valdes
locekļi tiek iecelti uz trim gadiem, tāpēc vidēji aritmētiski lidostas valdē no 2003.gadam līdz
2011.gada pavasarim vajadzētu būt bijušām aptuveni 15 daţādām amatpersonām, taču virkne
valdes locekļu šajā amatā bijuši tikai gadu līdz divus, bet vairāki spējuši nostrādāt pat desmit un
12 gadus. Amatpersonu atbrīvošanas iemesli publiskajos paziľojumos netiek minēti, taču nereti
nepolitizēto valdes locekli amatā nomainījis kādas partijas pārstāvis. Spilgtākais klientelisma
piemērs lidostas „Rīga” valdē ir pēdējā amatpersonu nomaiľa, kas veikta 2010.gada decembrī.
Tad no amata tika atbrīvoti divi TB/LNNK (V.Balodis un Jānis Ķuzulis) un viens LPP (Krišjānis
Peters) pārstāvis, kā arī divas nepolitizētās amatpersonas (Toms Nāburgs un Helēna Ruduša), bet
viľu tika iecelti divi ZZS pārstāvji (Arnis Luhse un Ilona Līce), Reģionu partijas pārstāvis (Andis
Damlics), kā arī vēl divi locekļi, kuru partejisko piederību vai saistību neizdevās noskaidrot, taču
176

Latvijas Republikas Ekonomikas ministrija. Publisko personu komercdarbības koncepcijas projekts, koncepcijas
projekts ar pielikumiem līdz 19.04.2011.

77

plašsaziľas līdzekļos šīs personas raksturotas kā Ventspils mēra A.Lemberga „menedţeri”.
Saskaľā ar publiski pieejamo informāciju tikai vienā gadījumā vakanto valdes locekļu amatiem
bijis izsludināts konkurss, kurā par labākajiem amata pretendētiem atzītas ar politiskajām
partijām nesaistītas personas.
Lidostas „Rīga” padomē ar partijām saistītie cilvēki pārstāvēti plašā klāstā, galvenokārt, tikai no
koalīciju veidojošajām partijām. Tikai vienā no 13 politizācijas gadījumiem amatpersona (Marija
Ļeščinska) nebija saistīta ar koalīciju veidojošajām partijām un pārstāvēja „Par cilvēka tiesībām
vienotā Latvijā” (PCTVL). Tomēr M.Laščinska pabijuši šajā amatā aptuveni pusotru gadu tika
atbrīvota no amata un viľas vietā padomē iecelts satiksmes ministra A.Šlesera padomnieks Dainis
Liepiľš (LPP). Kopumā no visiem 13 politizētajiem padomes locekļiem pieci bijuši saistīti ar
LPP/LC, trīs – TB/LNNK, divi – TP, un pa vienam no ZZS, JL un PCTVL. Politizēto
amatpersonu skaits norāda, ka visvairāk bijis pārstāvju no tām partijām, kuras vadījušas
ministriju. Izmaiľas padomes sastāvā korelē ar izmaiľām koalīcijā. Darbu sākot V.Dombrovska
vadītājai valdībai, kurā LPP/LC vieta neatradās, no amatiem lidostas padomē tika atbrīvoti LPP
pārstāvji un viľu vietā tika iecelts ar TB/LNNK saistītā Baiba Broka un ar TP saistītais Guntis
Gūtmanis.
Nepotisms lidostas „Rīga” valdē konstatēts vienā gadījumā – ZZS pārstāvošās I.Līces vīrs
R.Līcis no 2003.-2004.g. bijis LGS padomē. Savukārt padomē kopumā tika atklāti četri
nepotisma gadījumi. Bez jau iepriekš VNĪ nodaļā aprakstītā A.Pļaviľa gadījuma, lidostas „Rīga”
padomē radniecības, iespējams, radītās priekšrocības atklājušās vēl trīs gadījumos. Piemēram,
Bruno Treimaľa (ZZS) meita Elīna Avota sākusi strādāt Valsts Darba inspekcijā par
juriskonsulti, kad šo iestādi sāka vadīt A.Luhse, bet Vinetas Šnores (TP) vīs Jānis Šnore ir ZM
departamenta direktors. Savukārt visplašāk daţādās valsts struktūrās ir pārstāvēta Jura Viľķeļa
ģimene. Pats J.Viľķelis līdz 2005.gadam bija TB/LNNK biedrs, bet 2005.gadā iestājies PS.
J.Viľķeļa brālis P.Viľķelis bijis finanšu ministra E.Repšes padomnieks, sieva Ilze Viľķele (PS)
bijusi TB/LNNK parlamentārā sekretāre un tagad Saeimas deputāte, meita Margarita Čerkovska
šogad sākusi darbu Finanšu ministrijas (vada Andris Vilks no PS) pārraudzītājā Valsts kasē, bet
māsa Māra Raubiško no 2001.-2007.gadam bija Latvijas Bankas valdes priekšsēdētāja.
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17 valdes locekļi, par kuru iegūto izglītību iespējams informāciju interneta resursos, bija ieguvuši
augstāko izglītību, lielākoties ar transportu un aviāciju saistītās specialitātēs, tomēr valdes locekļu
vidū bijis arī vēsturnieks, agronoms un pat trīs politologi, no kuriem viens (A.Luhse) patlaban ir
valdes priekšsēdētājs. Lidostas „Rīga” padomē augstākā izglītība bijusi 12 amatpersonām, bet trīs
amatpersonu izglītība netika noskaidrota.
Lidostas „Rīga” amatpersonas politisko partiju kasēs kopsummā ieskaitījušas 219 571 latu, no
tiem 134 306 latus partijām ziedojuši kopskaitā deviľi valdes locekļi, bet 85 265 latus partijām
atvēlējuši desmit padomes locekļi. Dāsnākos ziedojumus saľēmusi TP – kopsummā 100 110 latu,
LZP un ZZS – 39 206 latus, kā arī LPP/LC – 38 005 latus.
2.13. Pasaţieru vilciens
PV ir īpaši liela valsts kapitālsabiedrības, kuras valsts daļu turētāja ir SM. PV saľem dotāciju no
valsts atbilstoši deleģēšanas līgumam par funkciju nodrošināšanu. Līdz 2008.gadam uzľēmums
bija LDz meitasuzľēmums, bet patlaban darbojas kā patstāvīgs uzľēmums. Saskaľā ar Publisko
personu komercdarbības koncepcijas projektu PV 2009.gadā nav saľēmusi valsts dotācijas, taču
PV 2009.gada pārskatā norādīts, ka no valsts saľemti 28,445 miljoni latu.177 2009.gadā
uzľēmums strādājis ar zaudējumiem, bet no 2008.gadā nopelnītajiem 1,125 miljoniem latu valsts
budţetā ieskaitīti 900352 lati.178
PV valdē un padomē izpētes laikā strādājušas 28 amatpersonas, no kurām 15 bijušas valdē un 13
padomē. No 15 valdes locekļiem astoľas bijušas saistītas ar politiskajām partijām, bet no 13
padomes locekļiem politizācija atklāta piecos gadījumos, kas ir mazākais rādītājs pētījumā
aplūkoto kapitālsabiedrību vidū.
PV ir vienīgais no pētītajiem uzľēmumiem, kurā valdē politizēto amatpersonu ir vairāk nekā
padomē. Līdzīgi kā citos SM pārraudzītajos uzľēmumos visvairāk personu nācis no LPP/LC un
TB/LNNK, lai arī šī partijas nav bijušas plašāk pārstāvētās Saeimā vai koalīcijā. PV valdē trīs
amatpersonas nākušas no LPP/LC pietuvināto personu vidus, divas no TB/LNNK un pa vienai no
ZZS, JL un „Demokrāti.lv”. Ar politiskajām partijām saistītās personas valdē bijušas regulāri un
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ikvienā tās sastāvā, taču no 2007.gada tikai divi valdes locekļi netika identificēti kā politizēti.
Vienā gadījumā gan amatpersona (K.Upenieks) bija satiksmes ministra A.Šlesera autovadītāja
E.Upenieka dēls, kas, lai gan nav tiešais nepotisma gadījums, taču šajā gadījumā tiek identificēts
kā nepotisms, jo viľa darbība valdē, visticamāk, bija iespējama, pateicoties tēva draudzīgajām
attiecībām ar ministru. E.Upenieka nokļūšana LAU padomē tik plašu sabiedrības uzmanību
nepiesaistīja, taču K.Upenieka iecelšan PV valdē guva plašu mediju un sabiedrības kritiku, liekot
vēlāk viľam pēc tikšanās ar jauno satiksmes ministru K.Gerhardu (TB/LNNK) atkāpties no
amata. Pēc tam, kad A.Šlesers atstāj satiksmes ministra amatu, uz valdes locekļu amatiem tiek
izsludināts konkurss, kurā no četriem valdes locekļu vakantajiem amatiem trīs gadījumos par
labākajiem pretendentiem atzīti ar politiskajām partijām saistītas personas. Tomēr tas ir publiski
zināmais vienīgais gadījums, kad PV valdes locekļi izraudzīti konkursa kārtībā.
Pētījums rāda, ka tikai 2008.gadā, kad PV sāka darbu nošķirti no LDz, tās padomē sākta
politizēto locekļu iecelšana, bet līdz tam laikam padomes locekļu pienākumus bija pildījuši LDz
darbinieki. 2008.gadā padomes locekļu amatos tiek iecelti LPP/LC un TP cilvēki, bet gadu vēlāk
arī JL un VL/TB/LNNK. Kad satiksmes ministra K.Gerharda vadībā tika lemts par padomes
locekļu skaita samazināšanu, vispirms tika atbrīvoti LPP/LC pārstāvji, kas kārtējo reizi
apstiprina, ka politiskais atbalsts ir viens no faktoriem, ko ministri ľem vērā, izraugoties valsts
kapitālsabiedrību vadītājus.
Bez jau iepriekš aplūkotā K.Upenieka gadījuma, valdē tika identificēts vēl viens nepotisma
gadījums, kas arī saistīts ar LPP/LC, proti, Lindas Baltijas brālis Ivars Deičmanis no 2005.2007.gadam bijis „Rīgas centrāltirgus” Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs. Savukārt padomē
Bijuši trīs nepotisma gadījumi, kuri visi arī saistīti tieši ar LPP/LC pārstāvjiem padomē.
A.Šlesera preses sekretāra Ģirta Dripes brālis Lauris Dripe bijis padomes loceklis vairākās valsts
kapitālsabiedrībās, bet Jāľa Maršāna sieva Natālija Dţeina Maršane bijusi A.Šlesera ārštata
padomniece. Trešais nepotisma gadījums ir saistīts ar A.Pļaviľu un viľa meitām, kas bijušas
A.Šlesera sekretāres SM.
Desmit no 15 PV valdes locekļiem bija ieguvuši augstāko izglītību, četros gadījumos to
noskaidrot neizdevās, bet LPP/LC virzītais Reinholds Pelše bija norādījis, ka ir ieguvis
nepabeigtu augstāko izglītību. PV valdes locekļi lielākajā daļā gadījumu bija ieguvuši ar
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ekonomiku un biznesa vadību saistītas specialitātes. Padomes locekļu vidū tikai septiľos
gadījumos izdevās noskaidrot iegūto izglītību. Seši padomes locekļi bija ieguvuši augstāko
izglītību, bet viens valdes loceklis (J.Maršāns) beidzis tehnikumu. Padomes locekļu vidū bijuši
gan politologi, gan inţenieri un elektromehāniķi, gan juristi, gan arī filozofi.
Kopējā PV amatpersonu ziedojumu summa politiskajām partijām veido 42 380 latus, no tiem 29
825 latu ziedojumus veikuši pieci valdes locekļi un 12 555 latu - trīs padomes locekļi.
2.14. Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs
LVRTC ir liela valsts kapitālsabiedrība, kuras valsts kapitāla daļu turētāja ir SM. LVRTC
nesaľem valsts dotācijas, bet 2009.gadā visu nopelnīto peļľu 7,38 miljonu latu apmērā ieskaitīja
valsts budţetā.179 2010.gadā LVRTC tika pievienota VAS „Valsts informācijas tīkla aģentūra”,
kas pirms tam arī bijusi viena no politiķu iecienītām kapitālsabiedrībām savu biedru un
līdzgaitnieku atalgošanai.
LVRTC valdē kopš 2003.gada līdz 2011.gada februārim strādājušas 17 amatpersonas, no kurām
piecas bijušais saistītas ar politiskajām partijām. Savukārt padomē bijuši 27 locekļi, no kuriem 18
identificēti kā politizēti. Valdē līdz pat 2007.gadam politizēto amatpersonu nebija, bet to
iecelšana sākusies 2007.gada sākumā, kas valdes locekles amatā tiek iecelts preses sekretārs
L.Dripe, kurš vienlaikus bijis pat četru valsts kapitālsabiedrību vadībā. Gadu vēlāk valdē tiek
iecelta arī bijusī īpašumu uzdevumu ministre elektroniskās pārvaldes lietās Ina Gudele (ZZS),
kura ministres amatu bija spiesta atstāt pēc tam, kad atklājās viľas dzimšanas dienas svinības
ministrijā. 2009.gadā LVRTC valdē tiek iecelts vēl viens preses sekretārs , bet šoreiz ar TP
saistītais Gints Lipsbergs, kurš preses sekretāra pakalpojumus sniedzis gan tolaik ekonomikas
ministram A.Kalvītim, gan arī Vinetai Muiţniecei. LVRTC valdes locekļa amatā viľam izdevās
nostrādāt līdz pat 2011.gada janvārim, kad amatpersonu SM pārraudzītajos uzľēmumos jau pilnā
sparā īstenoja jaunais satiksmes ministrs U.Augulis. No piecām valdē strādājošajām politizētajām
amatpersonām divas saistītas ar ZZS, viena ar LPP, vēl viena TP un arī TB/LNNK.
Padomē politizēto personu iecelšana aktīvi notikusi jau no 2003.gada. LVRTC padomē tika
identificēts lielākais vienas partijas pārstāvju skaits starp visiem pētījumā iekļautajiem
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uzľēmumiem. Padomes locekļu pienākumus šajā valsts kapitālsabiedrībā pildījuši septiľi ar
LPP/LC saistīti cilvēki, kuri amatos nokļuvuši laikā, kamēr SM vadīja A.Šlesers, bet atšķirībā no
citu kapitālsabiedrību vadības, netika atbrīvoti, satiksmes ministra amatā stājoties K.Gerhardam.
LPP/LC pārstāvji LVRTC padomē bijuši A.Šlersera padomnieki, biroja vadītāja Inga Pelša, kā arī
preses sekretāri L.Dripe un Edgars Vaikulis. E.Vaikulis kļuva par padomes locekli, kad L.Dripe
tiek iecelts par LVRTC valdes priekšsēdētāju. Laikā, kad premjers bija E.Repše (JL) padomē bija
arī JL virzītā Guna Mickēviča, kura amatu zaudē, izveidojoties I.Emša (ZZS) vadībai, kurā JL
nepiedalās. Viľas vietā tika iecelt A.Šlesera padomnieks Ivars Gulbis. Amatā uz divām nedēļām
tika iecelta arī kādreizējā Saeimas priekšsēdētāja Ingrīda Ūdre (ZZS), kuras gadījums atklāja
amatpersonu izvēles aizkulises. Proti, viľa saľēmusi zvanu no ZZS Saeimas frakcijas vadītāja
Augusta Brigmaľa, kurš piedāvājis viľai darbu padomē un pat nesaľēmis apstiprinošu atbildi, jau
pēc mirkļa I.Ūdri informējis par iecelšanu jaunajā amatā. I.Ūdre pēc pirmās padomes sēdes
iesniedza atlūgumu, pauţot neapmierinātību ar jautājumu izskatīšanas procesu padomē, kur jau
iepriekš esot viss saskaľots un balsojumi zināmi.180 I.Ūdres vieta gan ilgi nestāvēja tukša, tajā
ieceļot I.Pelšu.
LVRTC valdē tika identificēti divi nepotisma gadījumi, bet padomē – trīs. Padomes locekļa
Aleksandra Kiršteina (ZZS) dēls Gints Kiršteins ticis iecelts konkursa kārtībā uzľēmuma valdē
mēnesi pēc tam, kad tēvs atstājis padomi. G.Kiršteins amatam gan tika izraudzīts konkursā. Vēl
divi nepotisma gadījumi saistīti ar L.Dripi, kura brālis Ģirts Dripe 2009.gadā kļuva par A.Šlesera
jauno preses sekretāru un tika iecelts PV padomē. Savukārt pēdējais nepotisma gadījums saistīts
ar SM Juridiskā departamenta direktora vietnieci Lieni Priedīti-Kancēviču (padomes locekles
amatā no 2003.-2009.gadam), kuras vīra tēvs Jānis Kancēvičs jau no 1994.gada strādājis SM,
2005.gadā ticis iecelts Ceļu satiksmes drošības direkcijas (CSDD) padomē. Savukārt L.PriedītesKancēvičas vīra brālis Edmunds Kancēvičs strādājis LGS valdē.
Pētījums liecina, ka no 17 valdes locekļiem deviľi ieguvuši augstāko izglītību, par sešiem šādu
informāciju neizdevās noskaidrot, bet diviem valdes locekļiem ir nepabeigta augstākā izglītība L.Dripe studējis politikas zinātni, bet studijas nav pabeidzis, savukārt Juris Saratovs (TB/LNNK)
studējis vēsturi un filozofiju, bet studijas nav rezultējušās iegūtā akadēmiskajā grādā. Valdes
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locekļu vidū vērojama plaša profesiju amplitūda – no mehāniķiem un biznesa vadītājiem līdz
filozofiem un kanalizācijas inţenieriem. Padomē no 27 amatpersonām 20 bija ieguvušas augstāko
izglītību, bet sešu amatpersonu iegūto profesiju autorei no publiskajām interneta datubāzēm
neizdevās noskaidrot. L.Dripe bija vienīgais no identificētajiem padomes locekļiem, kura
izglītība nebija augstākā.
Lai gan LVRTC valdē un padomē darbojušās 23 ar politiskajām partijām saistītas amatpersonas,
to ziedojumi ievērojami atpaliek no citu valsts kapitālsabiedrību amatpersonu saziedotā. Kopumā
LVRTC amatpersonas politiskajām partijām saziedojušas 58 219 latus, no tiem 52 019 latus
ziedojuši 12 padomes locekļi, bet 6200 latus – trīs valdes locekļi. LVRTC amatpersonas no citu
valsts kapitālsabiedrību vadības atšķiras arī ar to, ka tās ziedojušas ļoti plašam partiju lokam –
kopskaitā 11 politiskajām partijām vai to apvienībām. Augstāks rādītājs bijis vien lidostā „Rīga”
un „Latvenergo”, kuru amatpersonas ziedojumus veikušas 12 politiskajiem spēkiem.

2.15. Latvijas Pasts
LP ir īpaši liela kapitālsabiedrība, kuras valsts daļu turētāja ir SM. LP saľem valsts dotāciju
atbilstoši deleģēšanas līgumam par funkciju nodrošināšanu. LP ir viens no tiem uzľēmumiem,
kura finanšu rezultāti, ne mazums iztirzāti publiskajā vidē, jo jau vairākus gadījums uzľēmums
nav spējis strādāt ar peļľu. Aģentūras „LETA” arhīvs rāda, ka no 2006.gadam līdz 2010.gadam
uzľēmuma kopējie zaudējumi bijuši 23,32 miljoni latu. Pēdējos divos gados LP dotācijās no
valsts saľēmis 10,913 miljonus latu.181
LP valdē un padomē no 2003.gada bijusi arī lielākā kadru mainība, kopumā šajos amatos
atrodoties 50 personām, no kurām 26 strādājušas valdē un 24 padomē. Arī politizēto amatpersonu
skaits bijis viens no lielākajiem valsts kapitālsabiedrību vidū – 27. Valdē saistība ar politiskajām
partijām tika identificēta deviľos gadījumos, bet padomē – 18 gadījumos.
Valdes locekļu politizācija LP atšķirīgi no citām valsts kapitālsabiedrībām bieţāk bijusi vērojama
līdz 2008.gadam (seši no deviľiem gadījumiem). Tas, iespējams, saistīts ar uzľēmuma sliktajiem
darbības rezultātiem, jo līdz ar kritisko finanšu situāciju uzľēmumā auga arī nepieciešamība
vadībā iecelt iespējami labākos menedţerus, lai izvairītos no iespējamā bankrota un risinātu
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samilzušās problēmas uzľēmumā. LP finanšu rezultāti liecina, ka lielākie zaudējumi tika ciesti
2006.gadā un 2007.gadā, bet pēdējos trīs gados tiem ir tendence samazināties un šogad pat tiek
plānota peļľa.182 Kopumā četri no deviľiem politizētajiem LP valdes locekļiem bijuši saistīti ar
LPP/LC, pa vienam ar TB/LNNK, TP, JL, LSDSP un „Demokrāti.lv”. LP valdes loceklis Jānis
Pitrāns uz citu valsts kapitālsabiedrību amatpersonu fona izceļas ar to, ka viľš identificēts pat ar
trim daţādām partijām – sākotnēji viľš darbojās JL, tad vēlēšanās kandidēja no TB/LNNK un JL
apvienotā saraksta, bet 9.Saeimā kandidēja jau no LPP/LC saraksta. Tomēr ziedojumus nevienai
no partijām viľš nav veicis. Pārmaiľas valdē lielākoties ir saistītas ar padomes neapmierinātību ar
valdes locekļu veikumu finanšu situācijas uzlabošanā, bet pēdējā valdes nomaiľas gadījumā
(14.01.2011.) satiksmes ministrs U.Augulis bija neapmierināts ar valdes sniegumu.
LP padomē gan situācija veidojusies ļoti līdzīgi citu kapitālsabiedrību vadībai, nospiedošu
vairākumu padomē iegūstot ar partijām saistītajiem cilvēkiem. Sešas LP padomes amatpersonas
nākušas no LPP/LC, četras no TB/LNNK, trīs no TP, divas no JL, divas no ZZS un viena no
PCTVL. Izmaiľas padomes sastāvā bijušas cieši saistītas ar izmaiľām koalīcijā, piemēram,
2004.gadā, TP, ZZS un LPP izveidojot I.Emša valdību, no padomes tiek atcelta JL pārstāve Olita
Augustovska, kā arī Andrejs Paţarnovs un Ivo Lagzdiľš no TB/LNNK, bet viľu vietas ieľem
Ramona Pitena no TP, Ivars Gulbis un A.Pļaviľš no LPP/LC. Arī turpmāk politizētās
amatpersonas padomē nomaina citi partiju pārstāvji, turklāt to atbrīvošanas iemesli lielākajā daļā
nemaz netiek minēti.
Klientelisma attiecības LP valdē saistāmas arī ar to, ka uzľēmuma finanšu direktors divus gadus
(no 2004.-2006.gadam) bija Jānis Kalniľš no TP. LP finansiālās problēmas aktualizējās tieši ap
2006.-2007.gadu. Politizētu personu atrašanās šādā amatā savukārt nozīmē, ka partija atrodas
tuvāk uzľēmuma resursiem un to sadalei. Tas, protams, nenozīmē, ka partija vai amatpersona to
izmantos ļaunprātīgi, taču koruptīvas rīcības riski šādā gadījumā pieaug.
LP ir viena no trim kapitālsabiedrībām, kuras valdē netika atklāti nepotisma gadījumi. Savukārt
padomē tie tika konstatēti divreiz. Pirmais saistīts ar jau vairākās citās valsts kapitālsabiedrībās
strādājošo A.Pļaviľu, kura meitas bija A.Šlesera sekretāres, bet otrs – ar JL virzīto Inesi Kalniľu,
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kuras vīrs Guntis Kalniľš bijis „Latvenergo” padomē un arī ekonomikas ministra Krišjāľa Kariľa
(JL) padomnieks.
LP valdē 21 amatpersona bija ieguvusi augstāko izglītību, taču par piecām amatpersonām šādu
informāciju autorei neizdevās noskaidrot. Valdes locekļu amatos strādājušas personas ar izglītību
finansēs, ekonomikā, uzľēmējdarbībā, bioloģijā, tiesību zinātnēs un politikas zinātnē. Savukārt
padomē 14 amatpersonas bija ieguvušas augstāko izglītību, bet septiľu personu izglītības līmenis
nav bijis publiskots. Diviem no padomes locekļiem uzrādīta nepabeigta augstākā izglītība, bet
vienam vidējā speciālā. Padomes locekļu vidū bijuši gan ekonomisti, ārsti, ķīmiķi,
uzľēmējdarbības vadītāji, juristi un transporta inţenieri.
Ziedojumos politiskajām partijām LP amatpersonas atvēlējušas 151 078 latus, no tiem 126 368
latus ziedojuši 15 padomes locekļi, bet 24 710 latus – seši valdes locekļi.
2.16. Latvijas Valsts meţi
LVM ir īpaši lielā kapitālsabiedrība, kuras valsts daļu turētāja ir Zemkopības ministrija (ZM).
LVM vairākos pētījumos ir novērtēts kā viens no valsts vērtīgākajiem uzľēmumiem, kas savos
darbības apmēros ievērojami pārspēj arī vairumu privāto kompāniju. Valsts dotācijas uzľēmums
nesaľem, turklāt ir viens no lielākajiem dividenţu izmaksātājiem valsts kapitālsabiedrību vidū.
No 2006.-2009.gadā gūtās peļľas LVM dividendēs ir izmaksājuši 95,6 miljonus latu. Tomēr
pārskata par Latvijas valstij piederošajiem aktīviem autori secinājuši, ka dividenţu apmēru ir
iesējams palielināt par 7-9%.183
Kopumā LVM valdē un padomē strādājušas 32 amatpersonas, no kurām deviľas pildījušas
valdes, bet 23 padomes locekļu pienākumus. LVM valde ir viena no vispolitizētākajām visu
pētīto kapitālsabiedrību vidū, jo no deviľiem valdes locekļiem seši pētījuma laikā identificēti kā
politizēti. Trīs no valdes locekļiem saistīti ar ZZS, bet pa vienam valdes loceklim ar JL, TP un
LC. Kopš E.Repšes vadītās valdības izveides 2002.gada novembrī zemkopības ministrs vienmēr
ir bijis kāds no ZZS politiķiem, kas, iespējams, arī noteicis valdes locekļu salīdzinošo pastāvību.
Par valdes locekļu pastāvību liecina tas, ka seši no deviľiem valdes locekļiem joprojām turpina
darbu LVM vadībā. Atstādināšanu no amata piedzīvojuši tikai divi valdes locekļi – Ieva Odīte
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Gada pārskats “Latvijas valstij piederošie aktīvi 2009” (sagatavots sadarbībā ar Baltijas korporatīvās pārvaldības
institūtu un Latvijas Republikas Ministru prezidenta biroju), 2010, 39.lpp.
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(LC) un Irēna Aleksejuka (JL). I.Odīte tika atbrīvota laikā, kad nomainīta arī visa padome, bet
I.Aleksejuka aiziešanas iemesli publiskajos resursos nav pamatoti, taču viľa joprojām, tāpat kā
pirms tam, strādā LVM par direktora vietnieci.
LVM padomē amatpersonu rotācija bijusi vismaz divkārt aktīvāka un šajā amatā līdz padomes
likvidēšanai bija atradušās 23 personas, no kurām 22 bijušas saistītas ar vienu vai vairākām
politiskajām partijām. Atbilstoši ZM politiskajai vadībai LVM padomē plašāko pārstāvniecību
guvušas ar ZZS saistītās personas – kopskaitā sešas. Saistība ar LPP/LC identificēta piecos
gadījumos, ar TP – četros, TB/LNNK – divos, JL – divos, LSDSP – vienā un SC – vienā. Līdz
pat 2009.gada maijam LVM padomē darbojās 11 amatpersonas un to mainība arī vērtējama kā
neliela. Turklāt gadījumos, kad notikusi amatpersonu maiľa, aizgājušos padomes locekļus
aizstājuši tās pašas partijas pārstāvji. Piemēram, 2007.gada februārī no padomes locekļa amata
tiek atbrīvots meţsaimniecības inţenieris Leondards Līpiľš (LPP), bet viľa vietu padomē ieľem
jau partijas aprindās zināmāks un partijas kasi bagātīgāk papildinājušais D.Liepiľš.
LVM rāda, ka izmaiľas kapitālsabiedrības valdē un padomē ir ciešāk saistītas ar pārmaiľām
uzľēmuma daļu turētāja vadībā, nevis koalīcijā. Ľemot vērā, ka padomi veidojušas pat 11
amatpersonas, padomes sastāvs pilnībā nomainīts tikai vienā reizē.
LVM ir kapitālsabiedrība ne vien ar politizētāko vadību, bet arī pieciem nepotisma gadījumiem.
LVM valdē atklāts viens nepotisma gadījums, kad valdes locekļa Modra Grantiľa (ZZS) dēls
Jānis Grantiľš līdz pat 2008.gadam strādāja uzľēmuma kapitāla daļu turētājā ZM, bet tagad Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā. Arī padomē četri no pieciem nepotisma
gadījumiem saistīti ar amatpersonu radniecību ar ZM vai citu ministriju ierēdľiem, bet viens
gadījums saistīts ar draudzību ar zemkopības ministru Jāni Dūklavu (ZZS).
No deviľiem valdes locekļiem augstākā izglītība bijusi pieciem, bet divu amatpersonu izglītība
netika noskaidrota. Vienā gadījumā zināms, ka persona ir ieguvusi meţziľa izglītību, bet vēl
vienā iegūta vidējā izglītība. Valdes locekļi lielākoties ieguvuši ar meţsaimniecību saistītu
izglītību. Savukārt padomē augstākā izglītība bijusi 22 valdes locekļiem un tikai viens valdes
loceklis bijis ar vidējo izglītību. Arī padomē strādājošie vairākumā gadījumi bijuši meţsaimnieki,
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agronomi un biologi, bet viľu vidū bijis arī mūzikas skolotājs, jurists, rūpniecības un būvniecības
speciālists, kā arī vairāki uzľēmējdarbības vadītāji.
Pēc politiskajām partijām veikto ziedojumu apmēra LVM amatpersonas ierindojušās pirmajā
vietā visu pētījumā iekļauto uzľēmumu vidū, kopumā šim mērķim atvēlot 342 302 latus.
Ziedojumus partijām veikuši seši valdes locekļi kopsummā par 156 883 latiem un 16 padomes
locekļi kopsummā par 185 419 latiem.
LVM kā lielākie pelnītāji valsts kapitālsabiedrību vidū ierindojas arī lielāko ziedotāju
sabiedriskajām organizācijām sarakstā. LVM gada pārskatos minētas vien kopējās summas, kas
ziedotas sabiedriskajām organizācijām, taču konkrēti finansējuma saľēmēji nav norādīti.
Atbilstoši likumam "Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas
novēršanu" valsts kapitālsabiedrībām jārīkojas ar finanšu līdzekļiem un mantu lietderīgi un tos
drīkst dāvināt (ziedot), ja dāvinājums (ziedojums) paredzēts kultūras, mākslas, zinātnes,
izglītības, sporta, vides vai veselības aizsardzībai, kā arī sociālās palīdzības veicināšanai. Tomēr
plašsaziľas līdzekļu vēstītais liecina, ka bieţi valsts uzľēmumi īpašu labvēlību izrādījuši ar
partijām saistītām organizācijām. Piemēram, LVM no pagājušajā gadā ziedotajiem 3,68
miljoniem latu lielākās summas ziedojusi ar ZZS politiķiem saistītajām organizācijām. 184 Tas
savukārt, iespējams, ir veids, kā LVM valdē strādājošie ZZS pārstāvji atbalsta savu partiju ne
vien ar tiešajiem ziedojumiem partijai, bet arī atbalstot partijai pietuvinātas organizācijas.
FM, vērtējot valsts kapitālsabiedrību īstenoto ziedojumu politiku, secinājusi, ka finanšu līdzekļus
tās aptuveni 90% gadījumi ir dāvinājušas sabiedriskā labuma organizācijām.185 Saskaľā ar Valsts
kancelejas šogad sagatavoto ziľojumu „Par strukturālo reformu gaitu (ieskaitot valsts
kapitālsabiedrību pārvaldību)” pilnīga informācija par to, cik tad pagājušajā gadā valsts
kapitālsabiedrības atvēlējušas ziedojumiem vēl nav pieejama un varētu būt gaidāma vien rudenī.
Tomēr līdz šim apkopotā informācija rāda, ka LVM ziedojumu skaita un arī apmēru ziľā
ievērojami pārsniedz citu kapitālsabiedrību sniegumu.
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Ziľu aģentūra „LETA”. Vislielākais ziedotājs ar 3,68 miljoniem latu pērn bijuši „Latvijas Valsts meţi”.
13.02.2011. (ziľu aģentūra „LETA”, www.leta.lv, aplūkota 26.05.2011.)
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Valsts kanceleja. Informatīvais ziľojums "Par strukturālo reformu gaitu (ieskaitot valsts kapitālsabiedrību
pārvaldību)”, informatīvais ziľojums uz 22.03.2011.
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Raidījums „Nekā personīga” šogad ziľoja, ka, lai arī lielākā summa (1,2 miljoni latu) ziedoti
Latvijas Olimpiskajai komitejai, no LVM puses atbalstītas arī ar ZZS saistīto personu izklaides.
Piemēram, 50 000 latu ziedoti biedrībai „Skandi rallija komanda”, kurā brauc Liepājas mēra Ulda
Seska (Liepājas partija, kurai ir sadarbības līgums ar ZZS) znots Raimonds Kisiels. Vairāki LVM
ziedojumi kopsummā par 300 000 latu gājuši uz Ventspili – atbalstīta gan popgrupa „Jūras
akmentiľi”, gan organizācija „Ventspils olimpiskā cerība”, gan arī Ventspils futbola klubs. Tāpat
ar ziedojumi novirzīti organizācijām, kuru vadītāji kļuvuši par ZZS biedriem. Piemēram, 60 000
latu saľēmusi sociāli politiskās attīstības biedrība „Līvāni”, kuras pārstāvis ir Saeimas deputāts
Jānis Klauţs.186 J.Klauţs 2006.gadā deviľus mēnešus bija LVM valdē, bet līdz 2005.gadam bija
LVM izpilddirektors. Pirms 10.Saeimas vēlēšanām viľš izstājās no TP un vēlēšanās kandidēja jau
kā Zaļās partijas biedrs no ZZS saraksta.
Par savu partijas biedru atalgošanu no LVM līdzekļiem liecina arī gadījums, kad 35 000 latu
ziedoti biedrībai „Motoparks Kandava”, kura reģistrēta vien īsi pirms ziedojuma saľemšanas
Kandavas mēra Rolanda Bāreľa privātmājas adresē. R.Bārenis 2010.gadā pameta PS un iestājās
ZZS. Ziedojumu 50 000 latu apmērā no LVM saľēmusi arī vairāku TP iepriekšējo ministru un
lidostas „Rīga” padomnieka Raimonda Lazdiľa sievas vadītais sporta klubs „Princis”.187
Finanšu ministram gan ir jādod apstiprinājums ikvienam ziedojumam, tomēr, kā pārskatā atzīst
arī pati Valsts kanceleja, tā ir vairāk formāla pieeja, jo ministrs nevērtē ziedojuma atbilstību
nozares prioritātēm, bet gan tikai atbilstību normatīvajos aktos noteiktajām procedūrām un
principiem, līdz ar to pelnošajām valsts kapitālsabiedrībām ir salīdzinoši liela rīcības brīvība
ziedojumu veikšanā. Iepriekš minētie ir tikai daţi no gadījumiem, ko mediji atklājuši, taču arī tie
ļoti uzskatāmi parāda, ka klientelisma attiecības balstās uz abpusēju labumu un šis labums var
izpausties ļoti daţādās formās.

2.17. Latvenergo
„Latvenergo” ir īpaši liela kapitālsabiedrības, kuras valsts daļu turētāja ir Ekonomikas ministrija
(EM). „Latvenergo” koncernā ietilpst vēl seši uzľēmumi: AS „Augstsprieguma tīkls”, AS
„Latvijas Elektriskie tīkli”, AS „Sadales tīkls”, „Latvenergo Prekyba” UAB, „Latvenergo
186
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13.02.2011. www.leta.lv (ziľu aģentūras „LETA” mājas lapa; aplūkota 26.05.2011.)
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Kaubandus” OU un SIA „Liepājas enerģija” (51%). „Latvenergo” ne tikai nesaľem dotācijas no
valsts, bet arī ir viens no lielākajiem dividenţu maksātājiem valstij. 2007.gadā līdz 2009.gadā
„Latvenergo” valsts budţetā ieskaitījis 18,5 miljonus latu.188
Kopumā no „Latvenergo” valdē un padomē strādājušajām 36 valdes locekļa pienākumus veikušas
12 personas, bet padomes – 26. Pētījums rāda, ka „Latvenergo” valdē strādājis vismazākais
politizēto personu skaits – no 2003.-2006.gadam valdes locekļa pienākumus pildīja LPP biedrs
Olafs Vītols, kurš gan amata ieľemšanai izturēja konkursu. Vienlaikus „Latvenergo” valde ir
apliecinājums tam, ka apolitiska vadība nespēj izslēgt korupcijas riskus. 2010.gada jūnijā KNAB
aizturēja piecas koncerna amatpersonas un vēl divas privātpersonas par iespējamām
pretlikumībām laika posmā no 2006. līdz 2010.gadam, sākot kriminālprocesu par noziedzīgajiem
nodarījumiem, kas saistīti ar dienesta stāvokļa ļaunprātīgu izmantošanu, kukuļľemšanu un
noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu jeb naudas atmazgāšanu. 189 Interesanti, ka lietā aizturētos
valdes locekļus (Ivaru Liuziniku un Aigaru Meļko) šiem amatiem bija izraudzījies „Latvenergo”
valdes priekšsēdētājs Kārlis Miķelsons, kurš arī ir viens no kriminālprocesā iesaistītajiem
cilvēkiem. Tomēr būtiskākā atšķirība no citām kapitālsabiedrībām ir, ka „Latvenergo” valdes
locekļi lielākajā daļā gadījumu izraudzīti konkursā. To, iespējams, nosaka uzľēmuma darbības
joma un specifika, kas prasa labas zināšanas un izpratni enerģētikas jautājumos.
Tomēr enerģētikas kompānijas padomē politizācijas līmenis bijis otrs augstākais pētāmo
kapitālsabiedrību vidū un saistība ar politiskajām partijām tika identificēta 19 no 27 gadījumiem.
Sešas reizes „Latvenergo” padomē strādājuši TP pārstāvji, piecas reizes – LPP/LC, četras – JL,
trīs –ZZS, kā arī vienu reizi – Tautas saskaľas partijas pārstāvji. „Latvenergo” padome ļoti labi
atspoguļo jau iepriekš izteikto pieľēmumu, ka politizēto personu pārstāvniecība valsts uzľēmumu
vadībā ir ciešāk saistīta ar pārraugošās ministrijas vadību nekā izmaiľām koalīcijas sastāvā. EM
izpētes periodā ir vadījuši gan LPP, gan TP, gan JL un TB/LNNK politiķi, kas atspoguļojas arī
„Latvenergo” padomes sastāvā, kur, salīdzinot ar citām kapitālsabiedrībām, vienlīdz plaši bijis
pārstāvēts daţādas politiskais spektrs. „Latvenergo” padomē gan ir arī atsevišķi gadījumi, kad
izmaiľas amatpersonu sastāvā bijušas saistītas ar izmaiľām koalīcijas sastāvā. Piemēram, Vilis
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Vītols (no 2002.-2007.gadam ziedojis JL 37038 latus) padomē tiek iecelts E.Repšes valdības
laikā, no amata tiek atcelts, kad izveido I.Emša valdību, kurā JL nepiedalās, pēc tam atkal tiek
iecelts A.Kalvīša pirmās valdības laikā, bet no amata atstādināts, kad JL pamet A.Kalviša
valdību. Līdzīgi notiek arī ar ekonomikas ministra K.Kariľa padomnieku Gunti Kalniľu, kurš pēc
JL aiziešanas no valdības darbu padomē pārtraucis. Visilglaicīgāk padomes locekļu amatos
spējuši nostrādāt ZZS pārstāvji, ko, iespējams, noteicis tas, ka ZZS bez pārtraukuma bijusi pēdējo
septiľu valdību sastāvā.
„Latvenergo” valde bijusi viena no četrām, kurā pētījumā laikā netika atklāti nepotisma gadījumi,
bet padomē nepotisms vērojams divos gadījumos. Viens no tiem saistīts ar Robertu Dilbu (ZZS),
kurš bijis zemkopības ministra studiju biedrs un draugs, bet otrs ar G.Kalniľu, kura sieva Inese
Kalniľa bijusi LP padomē.
No 12 valdes locekļiem augstāko izglītību bija ieguvuši septiľi valdes locekļi, bet vēl piecos
gadījumos amatpersonu iegūto izglītību autorei neizdevās noskaidrot publiskajos interneta
resursos. Valdes locekļu vidū bijuši gan elektriķi, inţenieri, juristi, enerģētiķi un arī ekonomisti.
Savukārt ar augstāko izglītību bijušas vismaz 18 personas, par septiľām šādu informāciju
neizdevās noskaidrot, bet tikai vienā gadījumā amatpersonai bija nepabeigtā augstākā izglītība.
Līdzīgi kā citu kapitālsabiedrību gadījumos augstākā izglītība nav bijusi ar LPP saistītajai
personai – Romānam Meţeckim, kuram augstākās izglītības trūkums nav traucējis iegūt amatus
arī VNĪ padomē un LGS valdē.
Ľemot vērā, ka „Latvenergo” valdē identificēts tikai viens klientelisma gadījums, lielāko
ziedojumu summu politiskajām partijām veikuši padomes locekļi – 287 614 latus. Savukārt
vienīgais politizētais valdes loceklis ziedojis 4000 latu JL. Savukārt 15 padomes locekļi
ziedojumus veikuši kopskaitā 14 politiskajām partijām. Lielākie ziedojumi (virs 70000) latu
veikti TP un JL.
Otrajā nodaļā, kuru veido 17 apakšnodaļas, identificēti galvenie korporatīvās pārvaldības labas
prakses elementi, kas valstij būtu jāievēro valsts kapitālsabiedrību vadībā. Atbilstoši BKPI un
OECD rekomendācijās piedāvātajiem principiem, valsts kapitālsabiedrību valdes un padomes
būtu jāveido atklātā, caurredzamā procesā, nodrošinot gan informācijas pieejamību sabiedrībai
90

par šo procesu, gan arī augstus profesionalitātes principus. Labā prakse neliedz valsts
uzľēmumos strādāt politisko partiju biedriem, padomniekiem vai radiniekiem, taču tā norāda uz
riskiem, ko šādas situācijas var radīt, ja šīs personas amatu nav ieguvušas savas profesionalitātes
dēļ. Veiktā 14 valsts kapitālsabiedrību analīze atklāj būtiskas problēmas valsts uzľēmumu
saimniecībā, norādot gan uz gadījumiem, kad amatpersona ne vien bijusi politiski angaţēta, bet
tās rīcība nav saskanējusi ar sabiedrības kā akcionāra interesēm.
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SECINĀJUMI
Kopš neatkarības atgūšanas Latvijai nācies risināt virkni politiska un ekonomiska rakstura
problēmu, no kuru izvēlētā risinājuma bijis atkarīgs valsts attīstības virziens. Izvēlētās prakses un
metodes savukārt ir novedušas pie tā, ka ir savijusies politiskā un ekonomiskā vara, radot iespēju
atsevišķām sabiedrības grupām gūt personīgu labumu no valsts aktīvu izmantošanas.

Par korupcijas izplatību Latvijā veikti vairāki pētījumi, taču tādām publiskās korupcijas formām
kā nepotisms un klientelisms uzmanība pievērsta salīdzinoši maz. Ľemot vērā valsts
kapitālsabiedrību pārvaldības jautājumu aktualitāti, tostarp arī kontekstā, ar nākotnē plānotajiem
privatizācijas procesiem, maģistra darba mērķis bija izanalizēt, vai un kādā veidā klientelisms un
nepotisms funkcionē Latvijas īpaši lielo un lieko kapitālsabiedrību vadībā. Mērķa izpildīšanai
tika izvirzīti vairāki uzdevumi, tostarp teorētiskās literatūras izpēte gan par klientelismu un
nepotismu, gan korporatīvās pārvaldības principiem, saskaľā ar kuriem tālāk tika veikta
empīrisko datu analīze, aplūkojot, vai valsts uzľēmumi nodrošina informācijas pieejamību par
savu darbību un vadību savās interneta mājaslapās, kādas personas ir vadījušas valsts uzľēmumos
pēdējo astoľu gadu laikā, kā arī, vai valsts kapitālsabiedrību amatpersonu sastāvu ietekmē
valdību un ministriju politiskās vadības nomaiľa. Darba pētnieciskais jautājums bija, vai valsts
uzľēmumu valţu un padomju locekļu rekrutācija atbilstoši klientelisma un nepotisma principiem
ir vispārīga prakse vai atsevišķi gadījumi?
Darba pirmajā, teorētiskajā daļā, kas iedalīta trīs apakašnodaļas, aplūkota klientelisma un
nepotisma teorija, kā arī korporatīvās pārvaldības jautājumi. Klientelisma pētniecībai pievērsušies
ne viens sociologi un politologi, bet arī ekonomisti, kuri pēta to, kā un pie kādiem
priekšnoteikumiem ekonomiskā vara korelē ar politisko varu. Saskaľā ar teorētiķu un arī praktiķu
piedāvātajiem skaidrojumiem, klientelisms ir viena no korupcijas formām, kas īpaši raksturīga
pārejas tipa valstīm un raksturo labuma savstarpējas apmaiľas attiecības starp politiskajiem
patroniem un viľu klientiem. Klientelisms var izpausties daţādos veidos, bet tā pamata princips
paredz, ka balsis vai politiskais atbalsts tiek apmainīts pret darbu, materiāliem labumiem, karjeras
aizsardzību, pakalpojumiem un arī cita veida ieguvumiem. Klientelisms tiek identificēts arī kā
viens no valsts attīstību kavējošiem faktoriem, jo tas ietekmē valsts resursu sadali, demokrātijas
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kvalitāti un arī rosina sabiedrības neuzticēšanos valsts vadītājiem. Attiecībā uz valsts
kapitālsabiedrībām būtiski norādīt, ka klientelisma attiecībās balstīta amatpersonu izvēle var
nozīmēt nekvalitatīvu uzľēmumu vadību un attiecīgi sliktākos darbības rādītājus, neradot
sabiedrības interesēm un vajadzībām atbilstošu pakalpojumu un vērtības.
Nepotisms savukārt bieţāk ticis pētīts tieši privāto organizāciju kontekstā, analizējot, kā ģimeľu
uzľēmumi risina korporatīvās pārvaldības jautājumus un kā radniecība uzľēmumu vadībā
ietekmē organizācijas darbības rezultātus. Ne visi autori, nošķirot publiskās un privātās
korupcijas formas, nepotismu uzlūko kā koruptīvu rīcību, tomēr autore uzskata, ka nepotiska
rīcība publiskajā sektorā norāda uz korupciju, radot interešu konfliktus un nepamatotas
priekšrocības kādām noteiktām personām attiecībā pret pārējiem sabiedrības locekļiem.
Nepotisms klasiski tiek uzlūkots kā radniecībā balstīts fenomens, taču vairāki autori norāda, ka
radniecības saiknes var aizstāt ne vien draudzības, bet arī ekonomiskās attiecības. Ja klientelisms
var izpausties daţādās formās, tad nepotisms vairāk koncentrēts tieši uz darba tirgus konkurences
un korporatīvās pārvaldības jautājumiem. Nepotisms grauj godīgas konkurences pamatus darba
tirgū, jo iedzīvotājiem darbavietu pieejamība nav saistīta ar viľu profesionālajām kvalitātēm, bet
gan radniecību. Turklāt nepotisms ietekmē arī resursu sadali uzľēmumā, jo ģimenēs šis process ir
atšķirīgs no biznesā pieľemtajiem principiem.
Pirmās daļas trešajā apakšnodaļā tiek aplūkota teorija par korporatīvās pārvaldības nozīmi, īpaši
pievēršoties valsts uzľēmumiem. Korporatīvās pārvaldības galvenā būtība ir atbildēt uz
jautājumi, kā un kādiem mērķiem organizācija darbojas. Korporatīvās pārvaldības vadlīnijas
iezīmē ne vien rāmi, bet arī korpusu, kas nosaka saskaľā ar kādiem principiem un procesiem
uzľēmums darbojas, kādas vērtības un principus tas ievēro. Ja privātajā biznesā galvenais
darbības motivātors un arī rādītājs ir gūtā peļľa, uz valsts uzľēmumiem ne vienmēr ir attiecināmi
tie paši principi, jo to mērķos var būt paredzēta arī sociālā labuma nodrošināšana. Korporatīvā
pārvaldība palīdz šos mērķus nodalīt un radīt tiem atbilstošu organizatorisko un institucionālo
struktūru. Literatūrā tiek definēti vairāki valsts uzľēmumu pārvaldības modeļi, no kuriem
Latvijas gadījumā izvēlēts decentralizētais modelis, kas paredz uzľēmumu pārraudzību nodot
atbilstošās nozares ministrijām.
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Balstoties uz pirmajā nodaļā aplūkoto teoriju, darba empīriskajā daļā, izmantojot kvalitatīvo
pētniecības metodi, tika pētīti 14 valsts īpaši lielu un lielo kapitālsabiedrību amatpersonu saraksti
laika posmā no 2003.gada līdz 2011.gada februārim. Pētījuma laikā tika iegūta informācija par
informācijas pieejamību šo uzľēmumu mājas lapās, amatpersonu saistību ar politiskajām
partijām, veiktajiem ziedojumiem partijām, iegūto izglītību, iepriekšējo darba pieredzi, kā arī
atcelšanas iemesliem.
Otrās nodaļas pirmajā apakšnodaļā tiek sniegts raksturojums valsts kapitālsabiedrību
normatīvajam regulējumam Latvijā. Otrajā apakšnodaļā savukārt veikts OECD un BKPI
izstrādāto korporatīvās pārvaldības vadlīniju salīdzinājums, koncentrējoties uz tām sadaļām, kas
attiecas tieši uz kapitālsabiedrību vadību atlasi un darbību. Abu organizāciju izstrādās vadlīnijas
nenorāda, ka valsts uzľēmumos nevar tikt iecelti politiķi, ar partijām saistīti cilvēki, taču tiek
uzsvērts, ka šo personu darbībai, pildot amata pienākumus, ir jābūt apolitiskai un jānodrošina
uzľēmuma, nevis kādas politiskās partijas vai grupas mērķu izpilde. Atbilstoši šim vadlīnijām
tika noteikti arī vairāki kritēriji, saskaľā ar kuriem tika analizēta informācijas atklātība valsts
kapitālsabiedrību interneta mājas lapās. Veiktais mājas lapu apsekojums rāda, ka darbības
atklātība ir problēma valsts kapitālsabiedrībās, jo izvēlētos informācijas pieejamības kritērijus
pilnībā nespēja izpildīt neviens no 14 uzľēmumiem. Pilnīgākā informācija par uzľēmuma
darbību rodama LVRTC un „Latvenergo” interneta mājas lapās, bet vistrūcīgākās iespējas
iepazīties ar uzľēmuma pārvaldi piedāvā VNĪ.
Nākamajās darba apakšnodaļās, kas katra veltīta vienam no pētījumā iekļautajiem uzľēmumiem,
izvērstākā veidā tika apkopoti pamata secinājumi par situāciju katrā kapitālsabiedrībā, dodot īsu
ieskatu uzľēmuma finanšu rādītājos, gan aprakstot identificētos klientelisma un nepotisma
gadījumus. Kopumā darbā aplūkotas 436 amatpersonas, no kurām 247 jeb 57% identificētas kā
politizētas, bet nepotisms bija pierādāms 49 jeb 11% gadījumu.
Klientelisma attiecības valsts kapitālsabiedrībās tika lūkotas kontekstā ar amatpersonas
politizāciju, pieľemot, ka ar partijām saistītie cilvēki šo amatu ir saľēmuši pateicībā par jau
iepriekš sniegto politisko atbalstu, vai sagaidot turpmāku atbalstu. Lai šādu pieľēmumu
pārbaudītu, pētījuma laikā tika iegūta arī informācija par amatpersonu iegūto izglītību un
iepriekšējo darba pieredzi, kas varētu liecināt par personas atbilstību ieľemamajam amatam.
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Informāciju par 95 amatpersonu iegūto izglītību neizdevās iegūt no publiski pieejamajiem
interneta resursiem un datubāzēm, bet 17 gadījumos amatpersonas nebija ieguvušas augstāko
izglītību. Autore arī secinājusi, ka valsts kapitālsabiedrību vai to akciju daļu turētāju paziľojumus
par veiktajām izmaiľām valdes vai padomes sastāvā informācija par amatpersonu iegūto pieredzi,
vai profesionālo darbību visbieţāk netiek iekļauta, kas ir pretrunā labas korporatīvās pārvaldības
principiem, kas paredz tiesības akcionāriem (šajā gadījumā sabiedrībai) iepazīties ar to īpašumu
pārvaldošo personu profesionālo pieredzi, lai gūtu pārliecību, ka tās aktīvi tiek pārvaldīti labākajā
iespējamajā veidā. Autores novērojumi arī rāda, ka ar ievērojami plašākiem darba gājuma
aprakstiem var lepoties tieši politizētās amatpersonas, kurās lielā daļā gadījumu, lai arī sākušas
savu karjeru privātajā sektorā, lielāko daļu savas profesionālās darbības pavadījuši daţādu valsts
institūciju, valsts un pašvaldību uzľēmumu amatos.
Par klientelisma attiecībām pētīto uzľēmumu vadībā liecina arī iespaidīgās ziedojumu summas
politiskajām partijām, ko veikuši uzľēmumu vadītāji. Turklāt, jo vairāk politizētu amatpersonu
uzľēmuma vadībā, jo lielākas summas tiek ziedotas partijām. Labs apliecinājums tam ir LVM,
kur četru valdes locekļu veiktie ziedojumi partijām sasniedza pat 156 883 latus.
Norādes uz klientelisma attiecībām sniedz arī amatpersonu rotācija, proti, aktīvāka vadības
nomaiľa notiek laikā, kad pārmaiľas piedzīvo atbildīgās ministrijas politiskā vadība. Arī
izmaiľas koalīcijas sastāvā ietekmē to, kādā sastāvā strādā uzľēmuma vadības komanda, kas arī
ir pretrunā labas prakses korporatīvās pārvaldības principiem, kuros uzsvērta nepieciešamība
nodrošināt valdes un padomes darbības nepārtrauktību arī gadījumos, ja pārmaiľas notiek
politiskajā situācijā.
Klientelisma attiecības, galvenokārt, valsts kapitālsabiedrību vadībā vērojamas caur amatpersonu
ziedojumiem politiskajām partijām, kas norada uz savstarpējo labumu apmaiľu starp partijām, to
patroniem un klientiem. Ierobeţoto laika un arī finansiālo resursu dēļ darbā netika pētīti valsts
kapitālsabiedrību veiktie iepirkumi vai budţetu izlietojums, kas varētu sniegt skaidrāku
priekšstatu par klientelisma attiecību esamību, tomēr pētījumā laikā tika identificēti arī vairāki
gadījumi, kas skaidri norāda uz to, ka atsevišķas valsts kapitālsabiedrību amatpersonas, pildot
savus pienākumus, nav rīkojušās saimnieciski un savās darbībās, iespējams, palīdzējušas saviem
politiskajiem domubiedriem. Šis secinājums attiecināms uz kapitālsabiedrību veiktajiem
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iepirkumiem (piemēram, BKUS un Austrumu slimnīcas gadījumos), kuriem interesi pievērsušas
arī tiesībsargājošās institūcijas. Atsevišķos gadījumos arī valdes locekļi, kuriem tika identificēta
politiskā piederība, darbojušies kā finanšu direktori vai iepirkumu komisiju vadītāji, kas savukārt
nozīmē, ka šīs personas bijušas ciešāk iesaistītas tieši resursu sadales jautājumos, paaugstinoties
korupcijas un nesaimnieciskas rīcības riskiem.

Nepotisms valsts kapitālsabiedrību vadībā bijis mazāk izplatīts, taču jāľem vērā, ka pētījumā dati
iegūti no publiski pieejamajām datubāzēm, kurās informācija par radniecības saiknēm nav
pieejama. Radniecība tika pētīta ar VID amatpersonu deklarāciju datubāzes starpniecību,
meklējot, vai valsts kapitālsabiedrības vadītāja pirmās pakāpes radinieki nav amatpersonas kādā
citā valsts kapitālsabiedrībā vai institūcijā. Nepotisma gadījumos tika ieskaitītas arī tās
amatpersonas, kurām saskaľā ar plašsaziľas līdzekļu vēstīto bijušas draudzības saites ar augstākā
līmeľa politiķiem. Ľemot vērā, ka šādas informācijas pieejamība ir ļoti apgrūtināta, iespējams,
nepotisma gadījumu valsts kapitālsabiedrības bijis vairāk, taču darbā tika iekļauti tikai tie
gadījumi, kad informācijai varēja gūt ticamu apstiprinājumu.

Par nepotisma principiem liecina arī tas, ka, piemēram, virknē gadījumu A.Šlesera padomnieki,
šoferi un viľu dēli, nebija veikuši ziedojumus politiskajām partijām, kas norāda uz altruismu, kas
ir raksturīgs nepotismam. Ja klientelisma gadījumā labumu apmaiľai ir jābūt abpusējai,
nepotisms šādu atgriezenisko saiti neprasa. Klientelisms un nepotisms arī pieprasa zināmu
uzticību no klientiem. Pētījums to apstiprina, jo arī gadījumos, kad mainās ministri vai koalīcijas
sastāvs, amatpersonas nesteidz mainīt savu politisko piederību, bet gan saglabā uzticību saviem
patroniem (partijai), samierinoties vai pieľemot amata zaudēšanu.

Atbilstoši izvirzītajam pētnieciskajam jautājumam un darba uzdevumiem, darba laikā tika
pārbaudīta hipotēze, ka valsts īpaši lielo un lielo kapitālsabiedrību valdēs un padomēs dominē
politizētās amatpersonas, kuru rekrutācijā ir vērojami nepotisma un klientelisma attiecību
principi. Darba laikā secināts, ka hipotēze nav apstiprinājusies, jo, lai arī amatpersonu rekrutācijā
darbojas arī nepotisma un klientelisma attiecību principi, tomēr dominējošā skaitā (74%)
politizētās amatpersonas bijušas tikai valsts kapitālsabiedrību padomēs, kas tagad jau likvidētas,
bet valdēs to īpatsvars veidojis 37%. Turklāt nepotisma gadījumi bijuši saistīti ne tikai ar politiķu
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virzītām personām, bet daļā gadījumu tieši ar nepolitizēto amatpersonu radniecības, iespējams,
nodrošinātām priekšrocībām.
Lai uzlabotu valsts uzľēmumu vadību, veicinot sabiedrības uzticēšanos valsts saimnieciskai
rīcībai un kliedētu baţas par valsts aktīvu izsaimniekošanu, uzľēmumu vadītāji būtu jāizraugās
tikai atklātu konkursu kārtībā, nodrošinot viľu atbildībai un pienākumiem atbilstošu atalgojumu,
bet vienlaikus pieprasot arī atbilstošus rezultātus, kuru apkopojums tiktu veikts regulāri, par to
sniedzot arī izsmeļošu informāciju sabiedrībai. Lai arī no Ekonomikas ministrijas izskanējis
priekšlikums atjaunot valsts uzľēmumu padomes, ľemot vērā vēsturiski augsto politizācijas
līmeni padomēs, autore uzskata, ka šāds risinājums valsts uzľēmumu darbības uzlabošanai ir
pieľemams tikai gadījumā, ja tiek izveidota skaidra valsts īpašumtiesību politika, uzľēmumiem
izstrādās korporatīvās pārvaldības vadlīnijas, kā arī tiek skaidri noteikta procedūra un kritēriji, kā
tiek izraudzīti padomes locekļi.
Darbs dod ieskatu valsts aktīvu pārvaldības problemātikā, kalpojot par pamatu tālākiem
pētījumiem. Lai sniegtu pilnīgāku ieskatu pētāmo jautājumu lokā un veiksmīgāk aplūkotu
nepotisma un klientelisma attiecības valsts uzľēmumos, turpmākajos pētījumos būtu
nepieciešams veikt arī kapitālsabiedrību ziedojumu analīzi, tostarp, gan politiskajām partijām,
gan sabiedriskajām organizācijām. Tas sniegtu skaidrāku ieskatu uzľēmumu resursu pārdalē,
atklājot jaunus rakursus, kā tiek veidotas klientu un to patronu attiecības valsts uzľēmumu vadībā
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SAĪSINĀJUMI
BKPI - Baltijas Korporatīvās pārvaldības institūts
BKPI – Baltijas Korporatīvās pārvaldības institūts
BKUS - valsts SIA „Bērnu klīniskā universitātes slimnīca”
CVK – Centrālā vēlēšanu komisija
JL – “Jaunais laiks”
KNAB – Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs
LAU - AS „Latvijas Autoceļu uzturētājs”
LC – “Latvijas Ceļš”
LDz – VAS “Latvijas Dzelzceļš”
LGS - VAS „Latvijas Gaisa satiksme”
LP - VAS „Latvijas Pasts”
LPP – “Latvijas Pirmā partija”
LVC - AS „Latvijas Valsts ceļi”
LVM - AS „Latvijas Valsts meţi”
LZS – Latvijas Zemnieku savienība
OECD - Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija (Organisation for Economic Cooperation and Development)
PA- Privatizācijas aģentūra
PCTVL - „Par cilvēka tiesībām vienotā Latvijā”
PSKUS - valsts SIA „Paula Stradiľa klīniskā universitātes slimnīca”
PV – AS „Pasaţieru vilciens”
PS – „Pilsoniskā savienība”
TB/LNNK - „Tēvzemei un brīvībai”/LNNK
TP – “Tautas partija”
VID - Valsts ieľēmumu dienests
VNĪ - VAS „Valsts nekustamie īpašumi”
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(Portāla „Tvnet” mājas lapa; aplūkota 24.04.2011.)
20. Dzenis K. „Latvenergo” valdē ievēlēts Arnis Kurgs. 15.11.2006. www.leta.lv (ziľu
aģentūras “LETA” mājas lapa; aplūkota 24.04.2011.)
21. Dzenis K. „Latvijas Gaisa satiksmi” vadīs Artūrs Kokars. 09.07.2009. www.leta.lv (ziľu
aģentūras “LETA” mājas lapa; aplūkota 26.04.2011.)
22. Dzenis K. „Pasaţieru vilciens” dividendes valstij maksās pa daļām. 04.08.2009.
www.leta.lv (ziľu aģentūras „LETA” māja lapa; aplūkota 22.05.2011.)
23. Dzenis K. Arī LDz padomi vadīs politiķis. 14.05.2009. www.leta.lv (ziľu aģentūras
“LETA” mājas lapa; aplūkota 01.05.2011.)
24. Dzenis K. Jaunajā LVRTC padomē darbosies arī viens iepriekšējās padomes pārstāvis.
08.08.2003. www.leta.lv (ziľu aģentūras “LETA” mājas lapa; aplūkota 25.04.2011.)
25. Dzenis K. LDz valdi pamet Uldis Pētersons. 19.08.2008. www.leta.lv (ziľu aģentūras
“LETA” mājas lapa; aplūkota 02.05.2011.)
26. Dzenis K. Lidostas „Rīga” valdē iecelti Nāburgs un Ruduša. 09.09.2009. www.leta.lv
(ziľu aģentūras “LETA” mājas lapa; aplūkota 15.05.2011.)
27. Dzenis K. LVRTC padomē iecelti jauni locekļi, tostarp Ūdre. 13.12.2006. (www.leta.lv
(ziľu aģentūras “LETA” mājas lapa; aplūkota 25.04.2011.)
28. Dzenis K. Mainīta „Latvijas Gaisa satiksmes” padome. 19.01.2007. www.leta.lv (ziľu
aģentūras “LETA” mājas lapa; aplūkota 25.04.2011.)
29. Dzenis K. Par „Latvenergo” padomes priekšsēdētāju ievēlēts LTRK prezidents Bērziľš.
22.12.2006. www.leta.lv (ziľu aģentūras “LETA” mājas lapa; aplūkota 24.04.2011.)
30. Dzenis K. Peters pametīs padomes priekšsēdētāja amatus LVRTC un VITA. 30.01.2007.
www.leta.lv (ziľu aģentūras “LETA” mājas lapa; aplūkota 21.05.2011.)
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31. Dzenis K. Samazināta „Latvenergo” padome; likvidēta Garantiju aģentūras padome.
22.04.2009. www.leta.lv (ziľu aģentūras “LETA” mājas lapa; aplūkota 24.04.2011.)
32. Dzenis K. Samazinātajā LVRTC padomē saglabā tikai vienu no līdzšinējiem locekļiem.
15.04.2009. www.leta.lv (ziľu aģentūras “LETA” mājas lapa; aplūkota 25.04.2011.)
33. Dzenis K., Atbrīvotas Latvijas Pasta, „Latvijas Gaisa satiksmes” un „Pasaţieru vilciena”
valdes. 01.07.2009. www.leta.lv (ziľu aģentūras “LETA” mājas lapa; aplūkota
26.04.2011.)
34. Dzenis K., Iecelti divi jauni „Latvenergo” valdes locekļi. 12.07.2006. www.leta.lv (ziľu
aģentūras “LETA” mājas lapa; aplūkota 24.04.2011.)
35. Dzenis K., Par PV vadītāju izraudzīts SM valsts sekretāra vietnieks Ţidkovs. 28.07.2009.
www.leta.lv (ziľu aģentūras “LETA” mājas lapa; aplūkota 04.05.2011.)
36. Eglītis J. Kalvīša valdība gūst pārliecinošu Saeimas atbalstu. 02.12.2004. www.leta.lv
(ziľu aģentūras “LETA” mājas lapa; aplūkota 24.04.2011.)
37. Grūbe D. „Hipotēku bankas” zaudējumi pagājušajā gadā – Ls 67,9 miljoni. 10.02.2011.
www.leta.lv (ziľu aģentūras „LETA” mājas lapa; aplūkota 22.05.2011.)
38. Grūbe D. Miķelsons: Viss notikušais ir augsta līmeľa politiskā spēle. 19.08.2010.
www.leta.lv (ziľu aģentūras “LETA” mājas lapa; aplūkota 23.05.2011.)
39. Grūbe, D. Vērtē iespēju centralizēt valsts uzľēmumu pārvaldību. 23.01.2011. www.leta.lv
(ziľu aģentūras “LETA” mājas lapa; 19.04.2011.)
40. Grundule L. Par LVRTC valdes priekšsēdētāju kļuvis Dripe. 24.08.2007. (ziľu aģentūra
„LETA”, www.leta.lv, aplūkota 23.04.2011.)
41. Hmieļevskis Dz. Damlics neesot saľēmis oficiālu skaidrojumu par atbrīvošanu no lidostas
valdes locekļa amata. 18.05.2007. www.leta.lv (ziľu aģentūras “LETA” mājas lapa;
aplūkota 15.05.2011.)
42. Hmieļevskis Dz. Ievēl jaunu Latvijas Pasta valdi. 14.02.2008. www.leta.lv (ziľu
aģentūras “LETA” mājas lapa; aplūkota 01.05.2011.)
43. Hmieļevskis Dz. Par SM valsts sekretāra vietnieci izraudzīta līdzšinējā LGS vadītāja
Zālīte-Rukmane. 11.01.2008. www.leta.lv (ziľu aģentūras “LETA” mājas lapa; aplūkota
26.04.2011.)
44. Hmieļevskis Dz. Veiktas izmaiľas Latvijas Pasta padomē. 28.03.2008. www.leta.lv (ziľu
aģentūras “LETA” mājas lapa; aplūkota 27.04.2011.)
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45. Hmieļevskis Dz., Par „Pasaţieru vilciena” jauno valdes priekšsēdētāju iecelts Reinholds
Pelše. 25.01.2008. www.leta.lv (ziľu aģentūras “LETA” mājas lapa; aplūkota
04.05.2011.)
46. Hmieļevskis Dz., Veiktas izmaiľas „Pasaţieru vilciena” valdē. 25.09.2007. www.leta.lv
(ziľu aģentūras “LETA” mājas lapa; aplūkota 04.05.2011.)
47. Jaunzeme R. „Latvenergo” prezidents uzticas valdes loceklis Liuzinikam. 11.04.2000.
www.leta.lv (ziľu aģentūras “LETA” mājas lapa; aplūkota 24.04.2011.)
48. Juris K. Latvijas Pasts šogad plāno nopelnīt pusotru miljonu latu. 10.03.2011.
www.leta.lv (ziľu aģentūras “LETA” mājas lapa; aplūkota 23.05.2011.)
49. Kalaus M. Pilnībā maina VAS „Latvijas Valsts meţi” padomi. 23.01.2003. www.leta.lv
(ziľu aģentūras “LETA” mājas lapa; aplūkota 06.05.2011.)
50. Kārkliľa D. JL pamet Kalvīša vadīto valdību. 06.04.2006. www.leta.lv (ziľu aģentūras
“LETA” mājas lapa; aplūkota 24.04.2011.)
51. Kārkliľa D. Krūms nolēmis necīnīties par atjaunošanu „Latvijas pasta” valdes locekļa
amatā. 24.10.2003. www.leta.lv (ziľu aģentūras “LETA” mājas lapa; aplūkota
28.04.2011.)
52. Kārkliľa D. Par „Latvenergo” valdes locekļiem izvēlas Matīsu Paegli, Ilmāru Stukli un
Olafu Vītolu. 11.06.2003. www.leta.lv (ziľu aģentūras “LETA” mājas lapa; aplūkota
24.04.2011.)
53. Kārkliľa D. Saeima apstiprina Induļa Emša veidoto Ministru Kabinetu. 09.03.2004.
www.leta.lv (ziľu aģentūras “LETA” mājas lapa; aplūkota 24.04.2011.)
54. Kārkliľa D., Līcīte M. Saeima apstiprina Kalvīša valdību. 07.11.2006. www.leta.lv (ziľu
aģentūras “LETA” mājas lapa; aplūkota 24.04.2011.)
55. Kārkliľš R. 14.12.2009. „Merks” nepārsūdzēs lēmumu pārtraukt Austrumu slimnīcas
renovācijas iepirkuma procedūru. www.leta.lv (ziľu aģentūras “LETA” mājas lapa;
aplūkota 04.05.2011.)
56. Kļanska D. Par „Latvijas Valsts meţu” padomes priekšsēdētāju ievēlēts Elmārs Švēde.
17.04.2009. www.leta.lv (ziľu aģentūras “LETA” mājas lapa; aplūkota 07.05.2011.)
57. Kļanska D., Grūbe D. Par „Hipotēku bankas” padomes priekšsēdētāja vietnieku ievēlēts
Andţs Ūbelis. 08.04.2010. www.leta.lv (ziľu aģentūras “LETA” mājas lapa; aplūkota
12.05.2011.)
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58. Kozule E., Dzenis K. Pilnībā nomainīt lidostas „Rīga” padome. 03.04.2009. www.leta.lv
(ziľu aģentūras “LETA” mājas lapa; aplūkota 21.05.2011.)
59. Lācars A. VNĪA padomē „Jaunā laika” un „tēvzemiešu” izvirzītos locekļus nomaina TP
pārstāvji. 24.03.2004. www.leta.lv (ziľu aģentūras “LETA” mājas lapa; aplūkota
21.05.2011.)
60. Latvijas Autoceļu uzturētāja 2008.gada un 2009.gada finanšu pārskati. www.lau.lv
(Latvijas Autoceļu uzturētāja mājas lapa; aplūkota 18.05.2011.)
61. Latvijas

Republikas

Ekonomikas

ministrija.

Publisko

personu

komercdarbības

koncepcijas projekts, koncepcijas projekts ar pielikumiem (līdz 19.04.2011.).
62. Latvijas Republikas Saeima. Informācijas atklātības likums. (spēkā no 20.11.1998.),
likums ar grozījumiem, kas izdarīti līdz 01.07.2009.
63. Latvijas Republikas Saeima. Komerclikums (spēkā no 01.01.2002.), likums ar
grozījumiem, kas izdarīti līdz 01.05.2010.
64. Latvijas Republikas Saeima. Kredītiestāţu likums (spēkā no 24.10.1995.), likums ar
grozījumiem, kas izdarīti līdz 21.01.2011.
65. Latvijas Republikas Saeima. Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā,
(spēkā no 10.05.2002.), likums ar grozījumiem, kas izdarīti līdz 14.10.2010.
66. Latvijas Republikas Saeima. Par pašvaldībām (spēkā no 09.06.1994.), likums ar
grozījumiem, kas izdarīti līdz 01.01.2011.
67. Latvijas Republikas Saeima. Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas
izšķērdēšanas novēršanu (spēkā no 16.08.1995.), likums ar grozījumiem, kas izdarīti līdz
01.10.2010.
68. Latvijas

Republikas

Saeima.

Par

valsts

uz

pašvaldību

kapitāla

daļām

un

kapitālsabiedrībām (spēkā no 01.01.2003.), likums ar grozījumiem, kas izdarīti līdz
01.01.2010.
69. Latvijas Republikas Saeima. Politisko organizāciju (partiju) finansēšanas likums (spēkā
no 16.08.1995.), likums ar grozījumiem, kas izdarīti līdz 14.07.2010.
70. Latvijas Republikas Saeima. Publisko iepirkumu likums, (spēkā no 01.05.2006.), likums
ar grozījumiem, kas izdarīti līdz 04.12.2010.
71. Latvijas Republikas Saeima. Valsts pārvaldes iekārtas likums (spēkā no 01.01.2003.),
likums ar grozījumiem, kas izdarīti līdz 15.06.2010.
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72. Latvijas Republikas Saeima. Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku
atlīdzības likums (spēkā no 01.01.2010.), likums ar grozījumiem, kas izdarīti līdz
01.01.2011.
73. Leijējs A. Nodibina "Vienotības" Rīgas nodaļu; to vadīs Olafs Pulks. 12.03.2011.
www.leta.lv (ziľu aģentūras “LETA” mājas lapa; aplūkota 24.04.2011.)
74. Līcīte M., Kozule E. Latvijas Pirmā partija nolemj atstāt valdību. 28.01.2004. www.leta.lv
(ziľu aģentūras “LETA” mājas lapa; aplūkota 24.04.2011.)
75. Mašina L. Likvidēta „Latvenergo” padome. 28.07.2009. www.leta.lv (ziľu aģentūras
“LETA” mājas lapa; aplūkota 24.04.2011.)
76. Mašina L. Samazina Pasta, Autoceļu uzturētāja un Gaisa satiksmes padomes. 30.04.2009.
www.leta.lv (ziľu aģentūras “LETA” mājas lapa; aplūkota 25.04.2011.)
77. Mašina L., Samazināts „Latvijas Autoceļu uzturētāja” valdes sastāvs. 11.06.2009.
www.leta.lv (ziľu aģentūras “LETA” mājas lapa; aplūkota 08.05.2011.)
78. Meţniece I. Stradiľa slimnīcas valdes loceklis: Mana saistīšana ar Tautas partiju nav
pamatota. 20.11.2009. www.leta.lv (ziľu aģentūras “LETA” mājas lapa; aplūkota
06.05.2011.)
79. Meţniece I., Rīgas Austrumu klīnisko universitātes slimnīcu arī pēc apvienošanas ar
„Gaiļezeru” vadīs Boka. 26.06.2008. www.leta.lv (ziľu aģentūras “LETA” mājas lapa;
aplūkota 04.05.2011.)
80. Meţniece I., Samazina Austrumu slimnīcas valdi. 07.05.2009. www.leta.lv (ziľu
aģentūras “LETA” mājas lapa; aplūkota 04.05.2011.)
81. Ministru Kabineta 06.03.2007. noteikumi Nr.171 „Kārtība, kādā iestāde ievieto
informāciju internetā” (spēkā no 10.03.2007.), noteikumi ar grozījumiem līdz 23.06.2010.
82. Ministru kabineta 13.04.2010. noteikumi Nr.378 „Noteikumi par kapitālsabiedrību
sarakstu” (spēkā no 07.05.2010.).
83. Ministru kabineta 15.12.2009. noteikumi Nr. 1471 „Kārtība, kādā tiek noteikta un
ieskaitīta valsts budţetā izmaksājamā peļľas daļa par valsts kapitāla izmantošanu” (spēkā
no 22.12.2009.), noteikumi ar grozījumiem MK noteikumi Nr.1074, kas izdarīti
01.12.2010.
84. Ministru kabineta 30.03.2010. noteikumi Nr.311 „Noteikumi par valsts vai pašvaldību
kapitālsabiedrību valdes locekļu skaitu, padomes un valdes locekļa, pašvaldības kapitāla
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daļu turētāja pārstāvja un atbildīgā darbinieka atlīdzību” (spēkā no 01.04.2010.),
noteikumi ar grozījumiem MK noteikumi Nr.360, kas izdarīti 07.05.2010.
85. Ministru kabineta 30.06.2009. noteikumi Nr. 690 „Noteikumi par valsts un pašvaldības
sabiedrības ar ierobeţotu atbildību tipveida statūtiem” (spēkā no 01.07.2009.).
86. Ministru kabineta 30.06.2009. noteikumi Nr. 705 „Noteikumi par valsts un pašvaldības
akciju sabiedrību tipveida statūtiem” (spēkā no 01.07.2009.).
87. Ministru kabineta rīkojuma projekta „Par valstij dividendēs izmaksājamo valsts akciju
sabiedrības „Latvijas gaisa satiksme” peļľas daļu” sākotnējās ietekmes novērtējuma
ziľojums. Rīkojuma projekts 14.07.2010.
88. Ministru kabineta rīkojuma projekta „Par valstij dividendēs izmaksājamo valsts akciju
sabiedrības „Latvijas dzelzceļš” peļľas daļu” sākotnējās ietekmes novērtējuma ziľojums.
Rīkojuma projekts 02.07.2010.
89. Ministru kabineta vēsture. www.mk.gov.lv (Ministru kabineta mājas lapa; aplūkota
23.03.2011.)
90. Motivāns I. Bārdiľš iecelts par „Latvijas Autoceļu uzturētāja” valdes locekli. 17.12.2010.
www.leta.lv (ziľu aģentūras “LETA” mājas lapa; aplūkota 08.05.2011.)
91. Motivāns I. Veiktas izmaiľas Latvijas Autoceļu uzturētāja valdē. 21.04.2010. www.leta.lv
(ziľu aģentūras “LETA” mājas lapa; aplūkota 08.05.2011.)
92. „Pasaţieru vilciena” 2009.gada pārskats. www.pv.lv („Pasaţieru vilciena” mājas lapa;
aplūkota 22.05.2011.)
93. Rutka A. KNAB: „Latvenergo” lietā atmazgāti 1,13 miljoni eiro. 17.06.2010. www.leta.lv
(ziľu aģentūras “LETA” mājas lapa; aplūkota 24.04.2011.)
94. Rutka A., Meţniece I. KNAB piecām personām par nelikumībā saistībā ar būvdarbu
iepirkumiem Bērnu slimnīcā atsavina vairāk nekā 700 000 latu. 05.11.2009. www.leta.lv
(ziľu aģentūras “LETA” mājas lapa; aplūkota 05.05.2011.)
95. Rutule E. "Rīgas siltuma" padomē ievēl četrus jaunus padomes locekļus, arī Radzeviču.
17.12.2010.. www.leta.lv (ziľu aģentūras “LETA” mājas lapa; aplūkota 24.04.2011.)
96. Rutule E. „Latvenergo” padomē ievēlē divus jaunus locekļus. 26.04.2005. www.leta.lv
(ziľu aģentūras “LETA” mājas lapa; aplūkota 24.04.2011.)
97. Rutule E. „Latvijas gaisa satiksmes” padomē mainītas divas amatpersonas. 31.03.2004.
www.leta.lv (ziľu aģentūras “LETA” mājas lapa; aplūkota 25.04.2011.)
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98. Rutule E. Drīzumā plāno pārvēlēt „Latvenergo” padomi. 15.04.2005. www.leta.lv (ziľu
aģentūras “LETA” mājas lapa; aplūkota 24.04.2011.)
99. Rutule E. Jaunie LDz valdes locekļi iepriekš nav bijuši saistīti ar transporta nozari.
03.08.2004. www.leta.lv (ziľu aģentūras “LETA” mājas lapa; aplūkota 02.05.2011.)
100.

Rutule E. LGS valdei uzdod izvērtēt slepenu dokumentu pieejamību Līcei.

27.10.2005. www.leta.lv (ziľu aģentūras “LETA” mājas lapa; aplūkota 25.04.2011.)
101.

Rutule E. Līcīte M. Miķelsons amatu „Latvenergo” saglabājis apmaiľā pret JL

prasību izpildi. 04.11.2005. www.leta.lv (ziľu aģentūras “LETA” mājas lapa; aplūkota
24.04.2011.)
102.

Rutule E. LVRTC padomē strādās Šlesera padomnieks Gulbis. 26.03.2004.

www.leta.lv (ziľu aģentūras “LETA” mājas lapa; aplūkota 25.04.2011.)
103.

Rutule E. LVRTC valdē mainītas amatpersonas. 03.11.2004. www.leta.lv (ziľu

aģentūras “LETA” mājas lapa; aplūkota 25.04.2011.)
104.

Rutule E. Mainītas amatpersonas LVRTC vadībā. 26.01.2006. www.leta.lv (ziľu

aģentūras “LETA” mājas lapa; aplūkota 25.04.2011.)
105.

Rutule E. Par „Latvenergo” padomes priekšsēdētāju ievēlē Dilbu. 03.05.2006.

www.leta.lv (ziľu aģentūras “LETA” mājas lapa; aplūkota 24.04.2011.)
106.

Rutule E. Par jauno LVRTC ģenerāldirektoru iecelts Ivars Golsts. 01.10.2003.

www.leta.lv (ziľu aģentūras “LETA” mājas lapa; aplūkota 25.04.2011.)
107.

Rutule E. VAS „Latvijas Gaisa satiksme” mainīta amatpersona. 23.02.2006.

www.leta.lv (ziľu aģentūras “LETA” mājas lapa; www.leta.lv, aplūkota 25.04.2011.)
108.

Rutule E., Bagātais J. „Latvenergo” arī turpmāk vadīs Miķelsons. 03.11.2005.

www.leta.lv (ziľu aģentūras “LETA” mājas lapa; aplūkota 24.04.2011.)
109.

Rutule E. Mainītas amatpersonas „airBaltic” padomē. 07.08.2004. www.leta.lv

(ziľu aģentūras “LETA” mājas lapa;aplūkota 26.04.2011.)
110.

Rutule E. Šodien mainītas amatpersonas trīs SM pārziľā esošo uzľēmumu

padomēs. 25.03.2004. www.leta.lv (ziľu aģentūras “LETA” mājas lapa; aplūkota
08.05.2011.)
111.

Skruzis J. Apgabaltiesa negroza attaisnojošo spriedumu DLRTC likvidēšanas

krimināllietā. 17.09.2010. www.leta.lv (ziľu aģentūras “LETA” mājas lapa; aplūkota
25.04.2011.)

106

112.

Skruzis J. Bērnu slimnīcas kukuļdošanas lietā prokuratūra sākusi kriminālvajāšanu

pret deviľām personām. 17.11.2010. www.leta.lv (ziľu aģentūras „LETA” mājas lapa;
aplūkota 22.05.2011.)
113.

Spalvēns R. Āboltiľš pametis LGA valdes priekšsēdētāja amatu. 23.04.2010.

www.leta.lv (ziľu aģentūras “LETA” mājas lapa; aplūkota 12.05.2011.)
114.

Sproģe S. Stradiľa slimnīca kļuvusi par valsts SIA. 20.12.2007. www.leta.lv (ziľu

aģentūras “LETA” mājas lapa; aplūkota 06.05.2011.)
115.

Tomsone D., Mēters A. VID konstatē pārkāpumus Stradiľu slimnīcā; trīs

amatpersonām uzliek sodus. 30.07.2003. www.leta.lv (ziľu aģentūras “LETA” mājas
lapa; aplūkota 06.05.2011.)
116.

Valsts kanceleja. Informatīvais ziľojums "Par strukturālo reformu gaitu (ieskaitot
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1.pielikums. Informācijas pieejamība valsts kapitālsabiedrību interneta mājas lapās
Uzľēmums

Gada
pārskati

Korporatīvās
pārvaldības
kodekss
Ir, izstrādāts
arī ilgtspējas
indekss
Nav, bet ir
detalizēta
uzľēmuma
stratēģija
Nav
Nav

Latvenergo

Ir

LVM

Ir

BKUS
Austrumu
slimnīca

Nav
Nav

PSKUS

Nav

VNĪ
Hipotēku banka

Nav
Ir

Nav, bet ir
kvalitātes
vadības
sistēma
Nav
Nav

Lidosta „Rīga”

Ir

Nav

LAU

Ir

LP
PV
LGS

Ir
Ir
Ir

Nav, bet ir
kvalitātes
vadības
sistēma
Nav
Nav
Nav

LVRTC

Ir

Nav

Vadība, tās
profesionālā
pieredze
Ir, bet nav valdes
locekļu pieredzes
aprakstu
Ir, bet nav valdes
locekļu pieredzes
aprakstu

Iepirkumi

Aktualitātes
uzľēmumā

Ir

Ir

Ir

Ir

Nav
Ir, bet nav valdes
locekļu pieredzes
aprakstu
Ir, bet nav valdes
locekļu pieredzes
aprakstu

Ir
Ir

Ir
Ir

Ir

Ir

Nav
Ir, bet nav
pieredzes
aprakstu
Ir, bet nav
pieredzes
aprakstu
Ir

Ir
Ir

Ir
Ir

Ir

Ir

Ir

Ir

Ir
Nav
Ir, bet nav
pieredzes
aprakstu
Ir

Nav
Ir
Ir

Ir
Ir
Ir

Ir

Ir

Avots: Autores veidota tabula pēc uzľēmumu mājas lapās pieejamās informācija
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2.pielikums. OECD un Baltijas Korporatīvās pārvaldības institūta valsts uzľēmumu korporatīvās pārvaldības vadlīnijas
OECD
Valsts uzľēmumu īpašumtiesību nodalījums no citām valsts
funkcijām
Jābūt skaidrai un racionālai likumiskajai bāzei
Jebkuriem papildu publiska rakstura pakalpojumiem jābūt
noteiktiem likumā vai citos aktos. Šo pakalpojumu izmaksas
valstij ir jākompensē.
Uzľēmums nevar būt atbrīvots no vispārējā likuma un
regulāciju pildīšanas
Regulējošai sistēmai jāparedz elastīgi risinājumi uzľēmuma
kapitāla struktūrai
Attiecības ar citiem valsts uzľēmumiem un finanšu
institūcijām jābalsta komerciālos apsvērumos
Valstij ir jādefinē sava īpašumtiesību politika
Valdība nevar būt iesaistīta uzľēmuma ikdienas vadībā, dodot
tam operacionālu autonomiju
Valstij ir jāļauj uzľēmuma vadībai īstenot savus uzdevumus
un jārespektē to neatkarība
Skaidri jāidentificē valsts īpašumtiesību izmantošana
Īpašumtiesību īstenotāj institūcijai jāatbild parlamenta priekšā
Valstij savas īpašumtiesības jāīsteno atbilstoši katra
uzľēmuma juridiskajai struktūrai
Valsts pārstāvjiem jābūt pārstāvētiem akcionāru sapulcēs
Valstij jānodrošina strukturēts un caurredzams vadības
nominācijas process
Jānodrošina regulāra uzľēmuma darbības uzraudzība
Jāuztur dialogs ar uzľēmuma ārējiem auditoriem un
specifiskām valsts kontroles iestādēm

Baltijas Korporatīvās pārvaldības institūts
Valsts īpašumtiesību politikas izveide, izvērtējot uzľēmumu
darbību un atrašanās valsts īpašumā lietderību
Īpašumtiesību uzraudzības institūcijas izveide
Jānodrošina informācija un tās apmaiľa starp iesaistītajām pusēm
par uzľēmumu darbību
Pret valsts komercuzľēmumiem jāattiecina tie paši likumi un
regulējumi, kas pret privātuzľēmējiem
Lēmumu pieľemšanas depolitizācija un stabilas biznesa vides
radīšana
Pārraudzības un kontroles stiprināšana
Efektīva regulācijas reţīma izveides izveide regulētajās nozarēs
Ieinteresēto pušu aktīvas pārraudzības veicināšana
Oficiālas, publiskas dividenţu politikas izveide
Audita institūciju un nepieciešamības gadījumā audita komiteju
izveide
Uzľēmumu finanses izmantojamas tikai pašu uzľēmumu interesēs
Parlamentam jābūt informētam par uzľēmumos notiekošo un
vismaz reizi gadā jāsaľem pārskats par uzľēmumu darbību
Līgumi ar piegādātājiem jāslēdz atbilstoši godīgai konkursu
politikai
Katrā valsts uzľēmumā jābūt ievēlētai pārraudzības institūcijai
Pārraudzības padomes locekļiem jābūt lojāliem un jārūpējas par
uzľēmumu un tā akcionāriem
Pārraudzības padomes locekļi jāizraugās, pamatojoties tikai uz
viľu kompetenci
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Visi akcionāri ir jāuzlūko kā vienlīdzīgi, nodrošinot augstu
uzľēmuma darbības caurredzamību
Jāveido aktīva komunikāciju un konsultāciju politika ar
visiem akcionāriem
Jānodrošina mazākuma akcionāru dalība svarīgāko lēmumu
pieľemšanā
Valdības institūcijām un arī pašiem uzľēmumiem jārespektē
iesaistītās puses, nepieciešamības gadījumā par šīm
attiecībām ziľojot arī publiski
Uzľēmuma vadībai ir jāattīsta, jāveido un jākomunicē
uzľēmuma iekšējās ētikas kodekss.
Atbildīgajām iestādēm jāizstrādā vienota valsts uzľēmumu
atskaitīšanās kārtībā un ik gadu jāpublicē ziľojums par to
darbu
Uzľēmumos jāizveido efektīvas iekšējās audita procedūras
Uzľēmumos vismaz reizi gadā jāveic arī neatkarīgs audits
atbilstoši starptautiskajiem standartiem
Uzľēmumiem ir jāatklāj būtiska informācija, kas ietekmē tā
darbību
Uzľēmuma vadībai ir jāpiešķir skaidrs mandāts un arī
atbildība par darbību.
Uzľēmuma vadības komanda jāveido tā, lai tā varētu pieľemt
objektīvus un neatkarīgus lēmumus. Padomei un valdei būtu
jābūt nodalītai
Nepieciešamības gadījumā vadībai jāveido specializētas
komitejas, lai palīdzētu valdei īstenot tās funkcijas
Vadībai jāsniedz ikgadējas ziľojums par uzľēmuma darbību.

Pārraudzības padomei jānodrošina uzľēmumam nepieciešamās
kompetences
Pārraudzības padomei jābūt neatkarīgai un objektīvai, jāspēj
norobeţoties no politiskajiem procesiem
Pārraudzības padomei ir jāizvērtē stratēģija un vadība, jāatlasa
vadības komanda, jāuzrauga darbības rezultāti, jākontrolē
augstākās vadības atalgojums, jāveic finanšu pārraudzība,
jānodrošina iekšējās audita procedūras
Valsts uzľēmumiem jānodrošina savas darbības pārskatāmība
akcionāriem un sabiedrībai
Pārraudzības padomei jāizveido ētikas kodekss un jāuzrauga tā
ievērošana
Jānodrošina stabila darba vide padomes locekļiem, ieceļot tos
amatā vismaz uz trim gadiem
Vadības komandas atlasē valdība nevar iejaukties, tā jāformē
padomei
Vadībai ir jānodrošina darbības autonomija, kas paredz kopējās
sistēmas atbildīgumu un caurskatāmību
Visai būtiskajai informācijai ir jābūt atklātai un publiski pieejamai
Valsts uzľēmumiem pārskati jāsagatavo atbilstoši
starptautiskajiem standartiem
Ikgadējais ārējais audits jāveic neatkarīgam, kompetentam un
pienācīgi kvalificētam auditoram
Uzľēmumiem jānodrošina augstākās kvalitātes standarts, kam par
pamatu var kalpot korporatīvās pārvaldības kodekss

Avots: Autores veidota tabula, izmantojot OECD un BKPI vadlīnijas valsts uzľēmumu pārvaldībai
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3.pielikums. Valdību veidojošās partijas un nozaru ministri
Valdības
vadītājs

Einars Repše (JL)
07.11.2002.9.03.2004.

Valdību
veidojošās
partijas

JL, ZZS,
TB/LNNK, LPP
(izstājās
28.02.2004.)
Juris Lujāns (LPP)
līdz 29.01.2004.;
Ivars Gaters (JL) no
30.01.2004.

Ekonomikas
ministrs

Indulis Emsis
(ZZS)
9.03.2004.2.12.2004
ZZS, TP, LPP

Aigars Kalvītis I
(TP)
2.12.2004.7.11.2006.
TP, LPP, ZZS, JL
(izstājās
06.04.2006.)

Aigars Kalvītis II
(TP) 7.11.2006.20.12.2007.

Juris Lujāns
(LPP)

Krišjānis Kariľš
(JL) līdz
7.04.2006.; Aigars
Štokenbergs (TP)
no 8.04.2006.
Gundars Bērziľš
(TP)

Veselības
ministrs

Ingrīda Circene
(JL)

Rinalds Muciľš
(TP) (līdz
02.12.2004.)

Satiksmes
ministrs

Roberts Zīle
(TB/LNNK)

Ainārs Šlesers
(LPP)

Finanšu
ministrs

Valdis
Dombrovskis (JL)

Oskars Spurdziľš
(TP)

Ainārs Šlesers
(LPP) līdz
17.03.2006.;
Krišjānis Peters
(LPP) no
08.04.2006.
Oskars Spurdziľš
(TP)

Zemkopības
ministrs

Mārtiľš Roze
(ZZS)

Mārtiľš Roze
(ZZS)

Mārtiľš Roze
(ZZS)

Ivars Godmanis
(LPP/LC)
20.12.2007.12.03.2009.)
LPP/LC, TP, ZZS

Valdis Dombrovskis
I (JL) 12.03.2009.2.11.2010.

Valdis Dombrovskis
II (JL) 2.11.2010.-

JL, ZZS, TB/LNNK
, TP (izstājas
17.03.2009.)

„Vienotība”, ZZS

Jurijs Strods
(TB/LNNK) līdz
17.09.07.

Kaspars Gerhards
(TB/LNNK)

Artis Kampars (JL)

Artis Kampars (JL)

Gundars Bērziľš
(TP) (līdz
17.01.2007.);
Vinets Veldre (TP)

Ivars Eglītis (TP)

Ivars Bārziľš
(Liepājas partija)

Ainārs Šlesers
(LPP)

Ainārs Šlesers
(LPP/LC)

Ivars Eglītis (TP)
(līdz 17.09.2009.);
Baiba Rozentāle
(TP) (29.06.2009.22.03.2010.); Didzis
Gavars
Kaspars Gerhards
(TB/LNNK)

Oskars Spurdziľš
(TP)

Atis Slakteris (TP)

Einars Repše (JL)

Andris Vilks (PS)

Mārtiľš Roze
(ZZS)

Mārtiľš Roze
(ZZS)

Jānis Dūklavs (ZZS)

Jānis Dūklavs (ZZS)

TP, LPP/LC, ZZS,
TB/LNNK

Avots: Ministru kabineta vēsture. www.mk.gov.lv (Ministru kabineta mājas lapa; aplūkota 23.03.2011.

Uldis Augulis (ZZS)

4.pielikums. Valsts kapitālsabiedrību valţu un padomju sastāvs
LATVIJAS GAISA SATIKSME
Vārds, uzvārds

Politizācija

Nepotisms

Ziedojumi partijām,
LVL

Pilnvaru laiks

Izglītība
PADOME
Augstākā izglītība
inţenierekonomikā

Aiziešanas iemesls

Piezīmes

Austris Caunītis

-

-

14.11.2002.27.01.2003.

-

Ojārs Kehris

LC

-

14.11.2002.27.01.2003.

Eiţens Cepurnieks

TB/LNNK

-

27.01.2003.07.04.2004.

Valdis Šakars

JL

LC: 2016 (14.01.2002.
un 06.05.2003.); JL:
1000 (06.05.2003.)
TB/LNNK: 25 000
(15.01.2002.21.01.2002.)
JL: 1069 (16.03.2004.06.10.2007.)

Arnis Muiţnieks

-

-

14.11.2002.12.05.2009.

-

Andris Pauls-Pāvuls

TP

-

07.04.2004.01.09.2005.

Romāns Meţeckis

LPP

-

07.04.2004.15.01.2007.

TP: 13 000
(10.12.2002.18.10.2006.)
LPP: 8000
(17.02.2005.)

Nepabeigta augstākā,
studējis politiku un
farmāciju
Nepabeigta augstākā
juridiskā izglītība

Māris Kaijaks

TP

-

07.05.2004.12.05.2009.

Augstākā juridiskā izglītība

Roberts Līcis

ZZS

20.02.2003.01.09.2005.

Ilona Līce

ZZS

01.09.2005.15.01.2007.

ZZS: 10 700
(18.09.2002.24.09.2010.)

Augstākā izglītība, maģistrs
sabiedrības vadībā

?

Bijusi premjera I.Emša padomniece. Apšaubīta viľas iespējamie
darījumi ar Borisu Berezovski. Kopā ar A.Luhsi 2011.02. iecelta
lidostas „Rīga” valdē;

Normunds Zernis

JL

Sieva Ilona Līce
tiek iecelta
padomē no
01.09.2005.
Vīrs Roberts Līcis
LGS padomē bija
no 20.02.2003.11.10.2004.
-

TP: 42 000
(10.09.2002.07.01.2010.)
ZZS: 12 500
(02.06.2009.27.09.2010.)

01.09.2005.17.02.2006.

JL: 115 (20.01.2005.06.10.2007.)

Augstākā izglītība, jurists

Bijis Ēdoles pagasta priekšsēdētājs, 2006.g. Saeimas vēlēšanās
kandidējis no JL.

Pāvels Maksimovs

LPP

-

15.01.2007.12.05.2009.

Augstākā izglītība,
inţenieris-mehāniķis

Juris Kokins

LPP

-

17.02.2006.12.05.2009.

LPP: 1850
(24.03.2004.27.04.2007.)
LPP: 6355
(16.05.2003.15.10.2007.)

23.02.2006. atceļ no
amata, jo iecelts par
Aizsardzības
ministrijas
parlamentāro sekretāru
30.04.2009. samazina
padomes locekļu skaitu
no 7 līdz 3.
30.04.2009. samazina
padomes locekļu skaitu
no 7 līdz 3.

Arnis Luhse

ZZS

-

15.01.2007.12.05.2009.

LZP: 17 406
(23.09.2002.-

Augstākā izglītība,
politologs

30.04.2009. samazina
padomes locekļu skaitu

2006.12. iecelts CSDD padomē; 2009.11. -2011.01. AS
„Lattelecom” padomē; 2010.01. iecelts par Valsts Darba

27.01.2003.07.04.2004.

?

No 1994.g. SM Ārējo sakaru departamenta direktors; līdz 2008.g.
bijis padomes loceklis LVC; strādājis arī VAS „Latvijas Autoceļu
direkcija” padomē.
Līdz 2002.gadam bijis padomēs virknē valsts un arī privāto
uzľēmumu.

Augstākā, ekonomists

?

Augstākā izglītība,
inţenieris, tiesību un
diplomātijas maģistrs
Augstākā izglītība
hidromeliorācijas
specialitātē
Augstākā izglītība, aviācijas
inţenieris, lidotājs

?

2006.g. apturējis darbību TB/LNNK.

?

No 2003.01.-2004.03. LDz padomē.

30.04.2009. samazina
padomes locekļu skaitu
no 7 līdz 3.
?

SM Aviācijas departamenta direktors. LGS padomes
priekšsēdētājs, padomes loceklis „airBaltic”.

?

2004.04.-2005.05. „Latvenergo” padomes loceklis; 2005.7. iecelts
„Ventspils naftas” padomē kā SM pārstāvis; VNĪ padomes
priekšsēdētāja vietnieks. Satiksmes ministra A. Šlesera ārštata
padomnieks.
2004.10. kļuvis arī par VNĪ valdes priekšsēdētāju, 2009.06.
atkāpjas samazinātā atalgojuma dēļ.

?

Augstākā izglītība
automobiļu saimniecībā

30.04.2009. samazina
padomes locekļu skaitu
no 7 līdz 3.
?

2006.12. ievēlēts LP padomē. 1997.g. izslēgts no TB.

KNAB apšaubījis viľa un sievas ienākumu atbilstību izdevumiem.

Pirms pievienošanās LPP, bijis PCTVL
Darbojas arī PA padomē kā LPP pārstāvis; 2006.12. iecelts arī
CSDD padomē; 2003.g. bijis LP padomē, bet 2004.-2006.g. LAU
padomē.

02.06.2009.); ZZS:
11 000 (07.05.2009. un
01.06.2010.)
LPP: 2200
(16.05.2003.30.04.2004.)

no 7 līdz 3.

inspekcijas direktoru; 2010.12. iecelts par lidostas „Rīga” valdes
priekšsēdētāju.

Augstākā izglītība,
politologs

30.04.2009. samazina
padomes locekļu skaitu
no 7 līdz 3.

30.04.2009. samazina
padomes locekļu skaitu
no 7 līdz 3.
Atstādina par
atalgojuma
ierobeţojumu
neievērošanu.
Atstādina par
atalgojuma
ierobeţojumu
neievērošanu.
Atstādina par
atalgojuma
ierobeţojumu
neievērošanu

Bijušais satiksmes ministrs (2006.04.); bijis arī VAS "Valsts
informācijas tīkla aģentūra" (VITA) padomē; 2007.01. -2010.12.
lidostas „Rīga” valdes priekšsēdētājs; 2007.01.iecelts PA padomē;
2007.05. iecelts „airBaltic” padomē; 2006.12.-2007.03. LVRTC
padomē.
2007.12. Godmaľa padomnieks; 2008.10.-2009.05.- LGA
padomē; 2008.11. iecelts AS „Rīgas siltums” padomē

Krišjānis Peters

LPP

15.01.2007.12.05.2009.

Armīns Sproģis

LPP/LC

15.01.2007.12.05.2009.

LC: 300 (18.09.2002.)

Augstākā izglītība

Andris Maldups

-

-

12.05.2009.28.09.2009.

-

?

Imants Mantiľš

TB/LNNK

-

12.05.2009.28.09.2009.

TB/LNNK: 5836
(29.08.2002.30.01.2007.)

Augstākā izglītība,
ekonomists

Aivita ĻubļinaGoldmane

-

-

12.05.2009.28.09.2009.

-

Augstākā juridiskā izglītība

Joprojām strādā kā SM Tranzīta politikas departamenta direktors

2005.06.-2009.05. SIA „Rīgas satiksme” padomes loceklis, bijis
LP valdē no 2010.01.-2010.12.
SM valsts sekretāra vietniece. Bijusi LP, CSDD padomēs.

VALDE
Vārds, uzvārds

Politizācija

Nepotisms

Ziedojumi partijām,
LVL

Pilnvaru laiks

Izglītība

Aiziešanas iemesls

Piezīmes

Atstādina, kad
A.Šleseru ieceļ par
satiksmes ministra p.i.
?

-

Augstākā izglītība,
ekonomists

Iesniedzis atlūgumu.

LZS: 250
(16.08.2004.); ZZS:
5585 (02.08.2006.)
TP: 9150 (28.03.2002.17.09.2004.)

?

?

2000.04. satiksmes ministrs Gorbunovs lūdz izvērtēt viľa
atbilstību amatam. Atstādināšanu no LGS vadītāja amata
pieprasīja A.Šlesers.
LGS Drošuma un kvalitātes daļas vadītājs

Augstākā juridiskā izglītība

Oficiāli atstājis amatu
samazinātā atalgojuma
dēļ.

19.07.2005.06.12.2007.

-

Augstākā juridiskā izglītība

Konkursa ceļā kļūst par
SM valsts sekretāra
vietnieci.

-

06.12.2007.10.12.2008.

-

?

Atceļ no amata
10.12.2008.

LGS Kvalitātes departamenta vadītāja.

-

14.07.2008.14.07.2009.

LPP: 2620
(27.03.2003.03.03.2004.)

Augstākā izglītība,
teoloģijas maģistra grāds

Atstādina par
atalgojuma
ierobeţojumu
neievērošanu.

2005.g. izstājās no LPP.

Jurijs Bazulevs

-

-

12.06.1997.07.05.2004.

-

?

Alfrēds Miķelsons

-

-

-

?

Edijs Kizenbahs

LC

-

12.06.1997.19.02.2004.
03.01.2000.19.07.2005.

LC: 2000 (03.02.2002.)

Jānis Lapiľš

ZZS

19.02.2004.28.02.2007.

Jānis Maršāns

TP

Zinta Zālīte-Rukmane

-

Brālis Guntars
Lapiľš strādājis
LGS
Sieva Natālija
Dţeina Maršāne
Šlesera ārštata
padomniece.
-

Anda Sīviľa

-

Ēriks Jēkabsons

LPP

07.05.2004.08.06.2009.
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LGS Gaisa satiksmes vadības departamenta vadītājs

Pirms tam bija Maksātnespējas administrācijas direktors, pēc tam
pabijis arī SM valsts sekretāra amatā.2008.12. tika iecelts LAU
padomē un 2008.11. arī PV padomē. Roberts Zīle norādījis, ka
amatu bijis spiests atstāt degradētās uzľēmuma reputācijas dēļ.
Pirms tam bija LGS Finanšu departamenta vadītāja.

Ilmārs Punka

-

-

25.08.2006.14.07.2009.

-

Augstākā juridiskā izglītība

Uldis Lakševics

DP/KDS/LZP

-

28.02.2007.14.07.2009.

-

Augstākā izglītība

Juris Kanels

LPP/LC

10.12.2008.01.07.2009.

LPP/LC: 200
(16.09.2008.)

Augstākā izglītība,
ekonomists

Amatu atstāj pēc paša
vēlēšanās, iesniedzot
atlūgumu.

Artūrs Kokars

-

-

14.07.2009.26.03.2010.

-

Augstākā, maģistra grāds
uzľēmējdarbības vadībā

No amata atkāpies pēc
paša vēlēšanās.

Aldis Mūrnieks

-

-

14.07.2009.26.03.2010.

-

Augstākā izglītība
cilvēkresursu vadībā

Atbrīvo no amata pēc
vienošanās ar SM.

Evija Leitlande

-

-

14.07.2009.26.03.2010.

-

Atbrīvo no amata pēc
vienošanās ar SM.

Strādājusi LGS, SIA "Aeronavigācijas Serviss. Mācību centrs",
"SAS Flight Academy". Izvēlēta konkursā.

Dāvids Tauriľš

LC?

-

No 26.03.2010.

LC: 7500 (22.08.2002.)

Augstākā izglītība
vadībzinībās un dabas
zinībās, maģistra grāds
ģeogrāfijā
Augstākā izglītība, jurists

-

Līdz 2001.g. strādājis banku sektorā; pēc tam kļuva par „Rīgas
siltums” valdes locekli. No 2005.g. bijis FM valsts sekretāra
vietnieks. Pirms LGS bija „Hipotēku bankas” padomē.

Baiba Broka

TB/LNNK

-

No 14.07.2009.

-

Augstākā izglītība, juriste

-

Artūrs Bergholcs

TB/LNNK

-

26.03.2010.21.12.2010.

TB/LNNK: 2000
(15.01.2009. un
22.01.2009.)

Augstākā juridiskā izglītība

Vadims Prudľikovs

-

-

14.07.2009.20.04.2001.

-

Augstākā izglītība,
ekonomists

Artis Birkmanis

-

-

No 21.12.2010.

-

Augstākā izglītība.

Atceļ no amata, kad
satiksmes ministra
amatā darbu sāk
U.Augulis.
Atceļ no amata, kad
satiksmes ministra
amatā darbu sāk
U.Augulis.
-

Bijusi TM parlamentārā sekretāre, bijusi arī starptautiskās lidostas
"Rīga" padomes priekšsēdētāja. Izvēlēta konkursā. Patlaban
tieslietu ministra Aigara Štokenberga (“Vienotība”) padomniece.
2009.g. kandidē EP vēlēšanās no TB/LNNK.
Kad K.Gerhards bija ekonomikas ministrs, bija EM parlamentārais
sekretārs, bet pēc tam viľa padomnieks SM.

Edmunds Kancēvičs

-

No 21.12.2010.

-

?

-

Strādājis AS "Latvijas Gāze", Datu valsts inspekcijā, LGS, LVC.
Ieceļ amatā, U.Augulim sākot strādāt satiksmes ministra amatā.
Bijusi LVRTC padomē.

Elmārs Švēde

ZZS

Brāļa sieva Liene
PriedīteKancēviča SM
Juridiskā
departamenta
vadītāja vietniece.
-

No 27.05.2010.

LZS: 30 430
(22.04.2002.18.01.2011.); ZZS: 23
800 (07.01.2004.20.07.2010.)

Augstākā izglītība,
matemātiķis

-

2005.g. iecelts LDz padomē; 2009.4. iecelts LVM padomē. Bijis
arī VNĪ padomē. No 2003.-2008.g. bijis zemkopības ministra
padomnieks.
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Atstādina par
atalgojuma
ierobeţojumu
neievērošanu.
Atstādina par
atalgojuma
ierobeţojumu
neievērošanu.

-

1996.g. kļuva par SM valsts sekretāra vietnieku. 2003.-2005.g.
bijis LAU padomes loceklis. Tagad strādā Valsts sociālās
apdrošināšanas aģentūrā par inspektoru. 7.Saeimas vēlēšanās
kandidējis no Darba partijas, Kristīgi Demokrātiskās savienības un
Latvijas Zaļās partijas
Bijis ekonomikas ministra J.Lujāna padomnieks; pirms darba LGS
valdē bija lidostas „Rīga” valdē.
Pirms tam bijis SIA "Ventspils lidosta" valdes priekšsēdētājs, SIA
"SkyCAM", SIA "Aviation Engineering Gropup", SIA "Čartera
aģentūra" valdes loceklis, strādājis vadošos amatos SIA "Latgales
avio" un "Aviasabiedrība Liepāja". Izvēlēts konkursā.
Bijis "Aviasabiedrības Liepāja" valdes loceklis un pašvaldības
uzľēmuma "Kurzemes aeroklubs" direktors. Izvēlēts konkursā.
2010.12. iecelts lidostas „Rīga” valdē.

Profesionāls pilots. "airBaltic" Apmācības nodaļas
vadītājs.Izvēlēts konkursā.
Pirms tam strādājis vairākās komercbankās vadošos amatos. Ieceļ
amatā, U.Augulim sākot strādāt satiksmes ministra amatā.

LATVIJAS DZELZCEĻŠ
Vārds, uzvārds

Politizācija

Nepotisms

Pilnvaru laiks

Ziedojumi partijām,
LVL

Adrians Ļubļina

-

-

29.01.2003.06.02.2006.

-

Valdis Šakars

JL

-

20.01.2003.17.06.2003.

JL: 1069 (16.03.2004.06.10.2007.)

Jānis Veidemanis

-

-

29.01.2003.27.01.2004.

-

Augstākā izglītība
hidromeliorācijas
specialitātē
?

Jānis Eiduks

-

-

18.03.2004.18.05.2009.

-

?

Māris Kalve

Tautas
saskaľas
partija,
PCTVL, SC

23.03.2004.22.08.2005.

Augstākā izglītība,
inţenieris.

Uģis Magonis

LPP, Šlesera
padomnieks

Zigurds Starks

JL

Tautas saskaľas partija:
4520 (27.08.2004.11.03.2009.);
sociāldemokrātiskā
partija „Saskaľa”: 8000
(26.08.2010. un
01.10.2010.)
LPP: 19 000
(23.08.2002. un
17.02.2005.); LPP/LC:
9990 (16.07.2008.)
-

Guntis Mačs

LPP

-

22.08.2005.15.02.2008.

-

Kārlis Greiškalns

TP, LPP/LC

-

22.12.2006.18.05.2009.

Linda Baltiľa

LPP/LC

-

Arvīds Kucins

TP

Guntars Krieviľš

Liepājas
partija

Sieva Eleonora
Kucina strādā LDz
par zemes
ierīcības inţenieri.
-

-

Izglītība
PADOME
?

Aiziešanas iemesls

Piezīmes

?

Iecelšanas brīdī SM Pasaţieru pārvadājumu departamenta
direktors. 2002.-2003.g. LVRTC padomē, bet atceļ apsūdzības
digitālās televīzijas lietā dēļ; 2006.01.-2009.01. Latvijas
Autotransporta direkcijas valdē; no 2009.02. strādā „Rīgas
satiksmē”
N0.2003.03.-2004.04. LGS padomē.

Atceļ no amata,
mainoties valdībai.
Aiziet no amata, jo
dodas strādāt uz
Varšavu.
Atceļ, jo tiek
samazināts padomes
locekļu skaits no 11
līdz 3.
Zaudē amatu līdz ar
pārmaiľām koalīcijas
sastāvā.

Iecelšanas brīdī LDz Dzelzceļa departamenta direktors, bet no
2004.g. Latvijas pārstāvis Dzelzceļu sadarbības organizācijā
Varšavā.
SM ierēdnis, Dzelzceļa departamenta direktors.

Augstākā izglītība, jūrnieks

Iesniedzis atlūgumu, jo
kļūs par LDz valdes
priekšsēdētāju.

2005.06. kļuva arī par „Latvijas Mobilais telefons” padomes
locekli; bijis arī „airBaltic” padomes locekliS.

Augstākā izglītība,
enerģētika, rūpniecības
siltumenerģētikas fakultātes,
maģistrs ekonomikas un
biznesa vadībā
Augstākā izglītība,
vēsturnieks

Atceļ no amata, kad
izveido otro a.Kalvīša
valdību.

2006.g. tiek izslēgts no JL, bet 2009.g. pašvaldību vēlēšanās
kandidē no TP saraksta.

Iesniedza atlūgumu, jo
tika pieķerts par
braukšanu reibumā.

Augstākā izglītība, skolotājs,
maģistrs socioloģijā

15.02.2008.18.05.2009.

Vidzemes apvienība:
100 (01.03.2005.);
LPP/LC: 3000
(18.07.2008.).
LC: 3000 (02.10.2002.27.08.2004.)

13.11.2002.18.05.2009.

TP: 4500 (03.12.2004.18.03.2010.)

Augstākā izglītība,
lauksaimniecības
mehanizācija

13.11.2002.18.05.2009.

Liepājas partija: 11 843
(26.11.2004.-

Augstākā izglītība, autoceļu
inţenieris

Atceļ, jo tiek
samazināts padomes
locekļu skaits no 11
līdz 3.
Atceļ, jo tiek
samazināts padomes
locekļu skaits no 11
līdz 3.
Atceļ, jo tiek
samazināts padomes
locekļu skaits no 11
līdz 3.
Atceļ, jo tiek
samazināts padomes

Iecelšanas brīdī SM valsts sekretāra vietnieks, bet pirms tam bija
Šlesera padomnieks. Pametot valdi, bija LDz Stratēģiskās
attīstības departamenta direktors, bet no 2008.12. „LDz Cargo”
vadītājs.
Līdz 2005.gadam bija TP biedrs, bet pēc tam iestājās LPP.

20.01.2003.22.08.2005.

22.08.2005.22.12.2006.

Augstākā izglītība, maģistra
grāds tiesību zinātnē
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Kandidējis vēlēšanās no PCTVL, Tautas saskaľas partijas un SC
sarakstiem.

Pirms tam bija PV valdes priekšsēdētāja; 2008.08. tiek iecelta arī
LAU padomē.
Jau 1999.gadā kļuva par LDz pilnvarnieku (izvirzīja TP). Pēc tam
turpinājis darbu kā „LDz ritošā sastāva serviss” direktora
vietnieks.
Liepājas Speciālās ekonomiskās zonas pārvaldnieks.

20.01.2011.)
Andrejs Naglis

LPP

-

22.12.2006.18.05.2009.

LPP: 9200
(17.05.2004.17.07.2006.)

Vidējā tehniskā izglītība,
enerģētiķis

Elmārs Švēde

ZZS

-

29.01.2003.18.05.2009.

Augstākā izglītība,
matemātiķis

Juris Šmits

LPP/LC

-

06.02.2006.18.05.2009.

LZS: 30 430
(22.04.2002.18.01.2011.); ZZS: 23
800 (07.01.2004.20.07.2010.)
LC: 1017 (03.05.2002.13.06.2004.); LPP/LC:
860 (10.01.2008.)

Leonīds Loginovs

„Demokrātiju
visiem”

-

13.11.2002.08.07.2009.

-

Augstākā izglītība, kuģu
vadītājs- mehāniķis

Imants Sarmulis

Latvijai un
Ventspilij

13.11.2002.08.07.2009.

Andrejs Poţarnovs

TB/LNNK

Latvijai un Ventspilij:
4541 (14.06.2004.08.11.2010.)
-

Augstākā izglītība,
ekonomists un arī kuģu
vadītājs
Austākā izglītība, maģistrs
uzľēmējdarbības vadībā

Vārds, uzvārds

-

Politizācija

22.12.2006.08.07.2009.
Nepotisms

Augstākā izglītība, fiziķispasniedzējs

Ziedojumi partijām,
LVL

Pilnvaru laiks

locekļu skaits no 11
līdz 3.
Atceļ, jo tiek
samazināts padomes
locekļu skaits no 11
līdz 3.
Atceļ, jo tiek
samazināts padomes
locekļu skaits no 11
līdz 3.
Atceļ, jo tiek
samazināts padomes
locekļu skaits no 11
līdz 3.
Likvidē padomi.

Likvidē padomi.
Likvidē padomi.

Izglītība

Andris Zorgevics

LSDSP

-

27.12.1993.01.09.2005.

-

VALDE
Augstākā izglītība, jurists

Rihards Peders

-

-

-

?

Jānis Vēveris

-

-

27.12.1993.19.10.2006.
10.09.2004..01.09.2005.

Demokrāti.lv: 100
(24.04.2009.)

?

Uldis Pētersons

-

-

-

Augstākā izglītība, jurists

Staľislavs Baiko

-

-

26.04.2002.11.08.2004.;
01.09.2005.29.08.2008.
26.04.2002.19.06.2007.

-

Augstākā izglītība, dzelzceļa
transporta inţenieris

Māris Gavars

-

-

-

?

Andris Šteinbriks

-

-

11.08.2004.01.09.2005.;
03.12.2008.29.07.2009.
11.08.2004.18.08.2008.

-

Uģis Magonis

LPP

-

No 01.09.2005.

LPP: 19 000
(23.08.2002. un
17.02.2005.); LPP/LC:

Aiziešanas iemesls

Sākotnēji bija Kristīgi demokrātiskajā sabiedrībā,

2009.4. iecelts LVM padomē. Bijis arī VNĪ padomē. No 2003.2008.g. bijis zemkopības ministra padomnieks. No 27.05.2010.
LGS valdē.
Bijis LC ģenerālsekretārs, I.Godmaľa padomnieks. 2008.09.
iecelts par LAU padomē.
Rīgas brīvostas pārvaldnieks, padomes prezidents. 1999.g. jau tiek
iecelts LDz valsts pilnvarnieka amatā. 6.Saeimas vēlēšanās
kandidējis no Demokrātiskās partijas „Saimnieks” saraksta, bet
2001.g. pašvaldību vēlēšanās kandidējis no „Demokrātiju visiem”
saraksta.
Ventspils ostas pārvaldnieks. „Latvijai un Ventspilij” no 2001.g.,
bet pirms tam bija Saimnieciskās rosības līgā. Ventspils osta LDz
valsts pilnvarnieka amatam izvirza jau 1999.g.
Rīgas domnieks, Rīgas domes Satiksmes un transporta lietu
departamenta direktors. 2005.-2006.g. „Rīgas satiksmes” padomē;
2009.g. ievēlēts PV valdē. Elektronisko sakaru direkcijas vadītājs.
Piezīmes

Par amata atstāšanu
vienojies ar LDz
padomi.
Pats iesniedzis lūgumu
atbrīvot viľu no amata.
Iesniedz atlūgumu, bet
pāriet strādāt citā LDz
struktūrvienībā.
Aiziet no amata, jo
vēlas doties pensijā.

Bijis LSDSP biedrs, bet 2001.g. izstājas no partijas. Parakstījis
kustības „Par labu Latviju” manifestu.

Pats atstājis amatu, jo
pārgāja darbā uz citu
LDz struktūrvienību.
Abās reizēs pats
atteicies no amata.

LDz bija raţošanas direktors, bet paralēli pildīja arī SIA „LDz
infrastruktūra” valdes priekšsēdētāja pienākumus.

?

It kā beidzies darba
līgums.

Augstākā izglītība, jūrnieks

-.

Pirms tam nebija saistīts ar transporta nozari. Amatā ieceļ pēc
Šlesera iniciatīvas. LDZ bija atbildīgs par iepirkumiem, bet viľa
vietā iecēla ar Ventspils uzľēmumiem saistīto Armīnu Kronbergu.
2005.06. kļuva arī par „Latvijas Mobilais telefons” padomes
locekli; bijis arī „airBaltic” padomes locekli. Pirms tam bija LDz
padomes loceklis.
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Jau no 1995.g. bija LDz valdes priekšsēdētāja vietnieks.
Pirms tam nebija saistīts ar transporta nozari. Vadījis TP
domniekam daļēji piederošos uzľēmumu. Amatā ieceļ pēc Šlesera
iniciatīvas.
Līdz 2001.g. bija SM Valsts sekretārs.

Pirmajā reizē nebija saistīts ar dzelzceļa nozari. Valdē tiek iecelts
pēc Šlesera iniciatīvas. Otrajā reizē iecelšanas brīdī jau bija „LDz
Cargo loģistika” valdes priekšsēdētājs. Bijis arī LAU padomē.

9990 (16.07.2008.)
TP: 23 000
(23.09.2004.21.08.2008.)
-

Aivars Strakšas

TP

-

No 01.09.2005.

Ēriks Šmuksts

-

-

03.12.2008.

Edvīns Kočāns

-

-

26.06.2009.31.01.2011.

-

Armīns Kronbergs

Demokrāti.lv

-

No 22.10.2010.

Demokrāti.lv: 1200
(15.05.2009.)

Edvīns Bērziľš

-

-

No 31.01.2011.

-

Vārds, uzvārds

Politizācija

Nepotisms

Pilnvaru laiks

Ziedojumi partijām,
LVL

Vilnis Urbanovičs

-

No 02.09.1997.

Valdis Tijons

TP

Brālis Māris
Urbanovičs, esot
Pļaviľu novada
deputāts, ir arī
LAU mehānikas
inţenieris
-

Jānis Skudra

-

-

Andris Cālītis

-

-

Māris Liberts

-

-

Rita Kubarko

-

-

Juris Millers

„Daugavieši”

-

Juris Palkavnieks

ZZS

Guntars Laugalis

-

Brālis Jānis
Palkavnieks (JL)
ekonomikas
ministra
A.Kampara palīgs.
-

Vigo Legzdiľš

-

Ģirts Freimanis

-

Augstākā izglītība, maģistrs
ekonomikā

-

No 2004.- 2005.g. padomes loceklis LP. Savulaik bijis Kalvīša
padomnieks. Mediji ziľo, ka Kalvīša draugs.

Augstākā izglītība, dzelzceļa
transporta inţenieris
Tehniķis, elektriķis,
uzľēmējdarbības un
administratīvā darba
speciālists
Augstākā izglītība, maģistra
grāds uzľēmējdarbības
vadībā
Augstākā izglītība, maģistra
grāds uzľēmumu vadībā un
tiesību zinātnēs.

-

Pirms tam bija „LDz Cargo” valdē;

Atsauc no amata,
mainoties satiksmes
ministram.

No 2007.-2009.g. bija „Latvenergo” padomē. Tiek saistīts ar
TB/LNNK.

-

2009.g. kandidējis Ventspils domes vēlēšanās. LDz valdē atbildīgs
par iepirkumiem. Direktors SIA „LSF Holdings”, kas daļējie
pieder Lemberga bērniem.
Bijušais „Latvijas Kuģniecības” valdes loceklis un „Lattelecom”
juristkonsultants. Medijos tiek raksturots kā „Lemberga
menedţeris”.

-

LATVIJAS AUTOCEĻU UZTURĒTĀJS

Sieva Daiga
Meţapuķe strādā
LVC par
sabiedrisko
attiecību vadītāju.
-

Izglītība

Aiziešanas iemesls

Piezīmes

-

VALDE
Augstākā izglītība, maģistrs
uzľēmējdarbības vadībā

-

LAU Tehniskā departamenta direktors.

31.08.2000.03.03.2003.
31.08.2000.06.06.2006.
31.08.2000.03.03.2003.
31.08.2000.06.06.2009.
03.03.2003.10.06.2009.
06.06.2006.10.06.2009.

-

Augstākā izglītība

?

-

?

?

LAU Bauskas ceļu rajona direktors. 2001.g. kandidējis Bauskas
domes vēlēšanās no TP saraksta.
Turpina strādāt LAU par Ogres ceļu rajona direktoru.

-

?

?

Direktors VAS „LAU Jelgavas ceļu rajons”.

-

?

?

-

Grāmatvede

-

Augstākā izglītība,
inţenieris-celtnieks

Beidzas pilnvaru
termiľš.
Beidzas pilnvaru
termiľš.

Vadījis vienu no LAU reģionālajiem uzľēmumiem pirms to
apvienošanas.
LAU Finanšu departamenta direktore.

06.06.2006.10.06.2009.

-

Augstākā izglītība, autoceļu
un tiltu būvniecības
speciālists

Beidzas pilnvaru
termiľš.

Pirms apvienošanas bija VAS „Vidzemes ceļi” direktors. LAU
Iepirkuma departamenta direktors. 2005.g. kandidējis Valmieras
pilsētas domes vēlēšanās no ZZS.

06.06.2006.21.04.2010.
No 06.06.2006.

-

?

LAU Raţošanas departamenta Projektu vadības daļas vadītājs.

-

Augstākā izglītība,
inţenieris-celtnieks

Atbrīvo no valdes
locekļa amata.
-

12.10.2009.-

-

?

Atceļ, kad par

Strādājis Ventspils domē.
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2005.g. kandidējis Krustpils pagasta padomes vēlēšanās no
saraksta „Daugavieši”. Pirms apvienošanas bija VAS „Latgales
ceļi” direktors. LAU Raţošanas departamenta direktors.

SM strādā no 1993.g., bet no 2001.-2006.g. bija SM valsts
sekretārs. 2001.g. iecelts Rīgas brīvostas valdē. Padomes
priekšsēdētājs „airBaltic”.

29.12.2010.
Ģirts Bite

TB/LNNK

-

12.10.2009.21.01.2011.

-

Jānis Sproģis

-

-

21.04.2010.21.02.2011.

-

Augstākā izglītība,
bakalaurs uzľēmējdarbības
vadībā, maģistrs politikas
zinātnē
?

Ainars Vilnītis

TP

-

No 21.01.2011.

-

Augstākā izglītība

Olga Pētersone

-

-

No 21.01.2011.

-

Ivars Bārdiľš

ZZS

-

No 29.12.2010.

ZZS un LZS: 18 200
(12.02.2004.22.04.2009.)
Ziedojumi partijām,
LVL

Augstākā izglītība,
ekonomiste
Augstākā izglītība,
ekonomists

Vārds, uzvārds

Politizācija

Nepotisms

Pilnvaru laiks

satiksmes ministru
kļūst U.Augulis.
Atceļ, kad par
satiksmes ministru
kļūst U.Augulis.
Atceļ, kad par
satiksmes ministru
kļūst U.Augulis.
-

Izglītība
VALDE
?

Aiziešanas iemesls

Kandidējis Ķekavas novada domes vēlēšanās no TB/LNNK.

LAU Iepirkumu un atsavināšanas departamenta direktors.
Bijis LVC valdes loceklis līdz 2010.g. 2001.g. Rīgas domes
vēlēšanās kandidē no TP saraksta.
Strādājusi virknē Ventspils tranzītbiznesa uzľēmumu.
Kandidējis Rīgas domes, Saeimas un Eiropas Parlamenta
vēlēšanās no ZZS. Amatā tiek iecelts bez konkursa, kad par
satiksmes ministru kļūst Augulis. Pirms tam bija LAU padomē.
Piezīmes

Samazina padomes
locekļu skaitu no 10
līdz 3.
?

SM Autosatiksmes departamenta Ceļu stratēģiskās plānošanas
nodaļas vadītājs. Bijis Valsts reģionālās attīstības aģentūras
direktora vietnieks.
SM Valsts sekretāra vietnieks.

?

Pirms privatizēšanas bija VAS “Latvijas Balzams” pilnvarnieks.

Augstākā izglītība,
inţenieris-ekonomists

?

TB/LNNK: 2000
(02.10.2002. un
03.06.2004.)

Augstākā izglītība,
agronoms

Atceļ no amata, ieceļot
TP pietuvinātas
personas.

04.11.2003.06.04.2004.

PS: 560 (31.07.2008.16.06.2009.)

Augstākā izglītība, fiziskās
kultūras pasniedzējs

-

04.11.2003.14.05.2009.

ZZS un LZS: 18 200
(12.02.2004.22.04.2009.)

Augstākā izglītība,
ekonomists

Atceļ no amata, ieceļot
TP pietuvinātas
personas.
Samazina padomes
locekļu skaitu no 10
līdz 3.

LPP

-

24.09.2004.22.03.2006.

LPP: 6355
(16.05.2003.15.10.2007.)

Augstākā izglītība
automobiļu saimniecībā

?

1996.g. kļuva par SM valsts sekretāra vietnieku.2007.-2009.g.
bijis LGS valdes loceklis. Tagad strādā Valsts sociālās
apdrošināšanas aģentūrā par inspektoru. 7.Saeimas vēlēšanās
kandidējis no DP/KDS/LZP saraksta.
Bijis Saeimas deputāts. Strādājis daţādu valsts un pašvaldības
uzľēmumu valdēs un padomēs. 2010.g. bija lidostas „Rīga” valdē.
2003.-2009.g. bijis LVM padomē. 2000.-2001.g. bijis „Rīgas
ūdens” valdes priekšsēdētājs; 2005.g. kļuvis arī par „Rīgas
centrāltirgus” padomes priekšsēdētāju.
Bija VAS „Centrālā reģiona ceļi” padomē. 1997.g. kandidējis
Rīgas domes vēlēšanās no KDS, bet 2009.g. Jelgavas pilsētas
domes vēlēšanās no PS.
Kandidējis Rīgas domes, Saeimas un Eiropas Parlamenta
vēlēšanās no ZZS. Amatā tiek iecelts bez konkursa, kad par
satiksmes ministru kļūst U.Augulis. No 2010.12. LAU valdes
loceklis.
Darbojies arī PA padomē kā LPP pārstāvis; 2006.12. iecelts arī
CSDD padomē; 2003.g. bijis LP padomē, bet 2006.-2009.g. LGS
padomē.

Aivars Samsons

TP

-

06.04.2004.22.03.2006.

-

Augstākā izglītība agronoms

?

Māris Gavars

-

-

-

?

?

Māris Pēkalis

-

2003.g. sieva
Ligita Blumberga
kļūst par sekretāri

06.04.2004.24.09.2004.
07.07.2005.14.05.2009.

-

Augstākā izglītība, beidzis
Valsts fiziskās kultūras
institūtu

Samazina padomes
locekļu skaitu no 10
līdz 3.

Imants Kaupe

-

-

02.12.2002.14.05.2009.

-

Aleksandrs
Konošēvičs
Zigfrīds Brenčevs

-

-

-

-

-

Uldis Lakševics

DP/KDS/LZP

-

02.12.2002.24.01.2003.
02.12.2002.24.01.2003.
24.01.2003.07.07.2005.

-

Vents Balodis

TB/LNNK

-

24.01.2003.06.04.2004.

Aivars Meija

-

-

Ivars Bārdiľš

ZZS

Juris Kokins

-

Augstākā izglītība,
satiksmes ceļu inţenieris
Augstākā izglītība, jurists
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2001. un 2005.g. kandidējis Bauskas domes vēlēšanās, 2009.g.
Lielvārdes novada domes vēlēšanās no TP saraksta. 2004.g. bija
VAS „Centrālā reģiona ceļi” padomē.
2004.08. pēc Šlesera iniciatīvas tiek iecelts LDz valdē. Vēlāk
kļuvis par „LDz Cargo loģistika” valdes priekšsēdētājs.
No 2001.g. SM Autosatiksmes departamenta direktors. Padomes
loceklis arī LVC.

Jūlijs Vaituţis

-

valsts aģentūrā
„Tehnisko
palīglīdzekļu
centrs”
-

Jānis Klauţs

TP

-

Dainis Liepiľš

LPP/LC

-

22.03.2006.14.05.2009.

Andrejs Filipovs

„Darba
partija”

11.12.2006.14.05.2009.

Jānis Straume

TB/LNNK

Sievas Santas
Skrūzmanes
(2006.g. tiek
iecelta par PTAC
juristi) brālis
Kaspars
Skruzmans ir JL
Jēkabpils nodaļas
valdes loceklis.
-

Jevgenija Stalidzāne

LPP

Juris Šmits

LPP/LC

Elmārs Upenieks

-

Linda Baltiľa

LPP/LC

Jānis Maršāns

TP

Uldis Reimanis

LC

14.01.2005.22.03.2006.
22.03.2006.11.12.2006.

No 1994.g. SM Autoceļu departamenta direktors vietnieks. Tagad
strādā VAS „Autotransporta direkcija” Licencēšanas daļā.
10.Saeimas vēlēšanās kandidējis no ZZS saraksta. Līdz 2005.g.
bija izpilddirektors LVM.

-

?

?

TP: 17 215
(01.12.2003.10.03.2009.)
LPP: 29 800
(23.08.2002.23.01.2006.); PLL:
15 000 (29.09.2009. un
09.07.2010.)
-

Augstākā izglītība,
meţsaimniecības inţenieris

?

Augstākā izglītība,
uzľēmējdarbības vadītājs

Samazina padomes
locekļu skaitu no 10
līdz 3.

Vienlaikus bijis padomes priekšsēdētājs 4 kapitālsabiedrībās (LP,
CSDD, LVC un LAU), kā arī padomes loceklis lidostā „Rīga” un
LVM.

Augstākā izglītība, maģistra
grāds ekonomikā un tiesību
zinātnē

Samazina padomes
locekļu skaitu no 10
līdz 3.

Pirms tam bijis vairāku augstskolu sabiedrisko attiecību veidotājs.
2001.g. kandidējis Rīgas domes vēlēšanās no „Darba partijas”
saraksta.

20.04.2007.09.07.2009.

TB/LNKK: 2000
(25.09.2002.)

Augstākā izglītība,
ārsts

Likvidē padomi.

Vīrs Alberts
Stalidzāns (LPP)
bijis PSKUS
padomes loceklis
no 2004.-2008.g.
-

20.04.2007.14.05.2009.

LPP: 6565
(23.08.2002.26.01.2007.)

Augstākā izglītība,
inţeniere-elektriķe

Samazina padomes
locekļu skaitu no 10
līdz 3.

Viens no zināmākajiem TB/LNNK politiķiem. Bijušais Saeimas
deputāts, Saeimas priekšsēdētājs. Bijis Rīgas brīvostas valdē.
2006.-2008.g. LP padomē.
Saeimas deputāte no LPP, 10.Saeimā kandidēja PLL sarakstā.

20.04.2007.14.05.2009.

Augstākā izglītība, fiziķispasniedzējs

11.08.2008.08.12.2008.

Samazina padomes
locekļu skaitu no 10
līdz 3.
Atceļ no amata.

Bijis LC ģenerālsekretārs, Godmaľa padomnieks. 2008.2006.2009.g. LDz padomē.

Šlesera
autovadītājs. Dēls
Kaspars Upenieks
2008.12.-2009.03.
bija PV valdes
loceklis.
Brālis Ivars
Deičmanis bija
„Rīgas
centrāltirgus”
Iepirkumu
komisijas
priekšsēdētājs.
Sieva Natālija
Dţeina Maršāne
Šlesera ārštata
padomniece.
-

LC: 1017 (03.05.2002.13.06.2004.); LPP/LC:
860 (10.01.2008.)
-

11.08.2008.14.05.2009.

LC: 3000 (02.10.2002.27.08.2004.)

Augstākā izglītība, maģistra
grāds tiesību zinātnē

Samazina padomes
locekļu skaitu no 10
līdz 3.

2001.-2008.PV valdes priekšsēdētāja. 2008.-2009.g. strādā arī
LDz padomē.

08.12.2008.14.05.2009.

TP: 9150 (28.03.2002.17.09.2004.)

Augstākā juridiskā izglītība

Samazina padomes
locekļu skaitu no 10
līdz 3.

Pirms tam bija Maksātnespējas administrācijas direktors, pēc tam
pabijis arī SM valsts sekretāra amatā.2004.-2009.g. LGS valdes
loceklis. 2008.11. iecelts arī PV padomē.

14.05.2009.09.07.2009.

-

Augstākā izglītība,
ekonomists

Likvidē padomi.

SM valsts sekretāra vietnieks. 2004.g. tiek iecelts VNĪ valdē.
2001.g. kandidējis Rīgas domes vēlēšanās no LC saraksta. Māte
Ināra Reimane PS biedre.

?
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Savulaik bijis arī Gorbunova šoferis. Autovadītājs valsts SIA
„Namzinis” un SIA „LDz Cargo”.

Normunds Orleāns

JL

-

14.05.2009.09.07.2009.

JL un „Vienotība”:
9825 (08.02.2005.21.01.2011.)

Augstākā izglītība, mākslas
un darbmācības skolotājs

Likvidē padomi.

Amatam virza ekonomikas ministrs A.Kampars. JL biroja vadītājs.
10.Saeimā kandidēja no „Vienotības” saraksta. Bijis Mārupes
novada domes priekšsēdētājs un deputāts.

PAULA STRADIĽA KLĪNISKĀ UNIVERSITĀTES SLIMNĪCA
Vārds, uzvārds

Politizācija

Nepotisms

Ziedojumi partijām,
LVL

Pilnvaru laiks

Izglītība

Aiziešanas iemesls

Piezīmes

24.08.1999.02.05.2003.
24.08.1999.02.05.2003.

-

VALDE
?

?

-

Augstakā izglītība, Dr.med.

?

24.08.1999.02.05.2003.
24.08.1999.02.05.2003.

-

?

?

-

Augstākā izglītība,
kardiologs

?

Kardioloģijas centra vadītājs. VID soda par dāvinājumu
pieľemšanas ierobeţojumu pārkāpumiem.

-

24.08.1999.08.08.2006.

Atbildība: 700
(13.05.2009.22.08.2010.)

Augstākā izglītība, ārsts

Tiek atstādināts no
amata saistībā ar
šaubīgiem darījumiem.

Tagad LSDSP biedrs. 10.Saeimas vēlēšanās kandidē no
„Atbildības” saraksta. Tiesājas ar eksministru Gundaru Bērziľu
par goda un cieľas aizskārumu.

-

-

-

Augstākā izglītība, ārste

?

Darba analīzes un statistikas direktore.

Guna Laganovska

-

-

-

Augstākā izglītība, ārste

?

Klīnikas vadītāja.

Agris Martinsons

-

-

24.08.1999.13.05.2009.
01.11.2002.02.05.2003.
02.05.2003.08.08.2006.

-

Augstākā izglītība, Dr.med.

Tiek atstādināts no
amata saistībā ar
šaubīgiem darījumiem.

Slimnīcas medicīniskais direktors.

Egita Ķikuste

-

02.05.2003.02.10.2004.

-

?

?

Nav VID iesniegusi savu amatpersonas deklarāciju. Bija slimnīcas
finanšu direktore.

Egita Mikšus

-

22.10.2004.13.05.2009.

-

?

?

Iecelšanas brīdī bija slimnīcas finanšu direktore. Tagad
Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta finanšu direktore.

Igors Aksiks

-

Iespējama
radniecība ar
Egitu Mikšus,
kuru amatā ieceļ
uzreiz pēc viľas.
Iespējama
radniecība ar citu
PSKUS valdes
locekli Egitu
Ķikusti, kuru no
amata atbrīvo
pirms Mikšus
iecelšanas.
-

26.01.2006.02.05.2003.

-

Augstākā izglītība,
medicīnas doktors

?

Iļja Zake

-

-

-

Augstākā izglītība, ārsts

?

Arnolds Atis
Veinbergs
Raimonds Bricis

-

-

08.08.2006.17.01.2008.
No 02.05.2003.

Bija Neiroķirurģijas klīnikas vadītājs līdz 2007.g. 2003.g. VID
soda par dāvinājumu ierobeţojumu pārkāpšanu. Tagad ir LU
profesors.
PKUS Kardioloģijas centra vadītājs.

-

Augstākā izglītība, ārsts

-

-

-

No 17.01.2008.

-

Augstākā izglītība, ārsts

-

Vilnis Kirsis

-

-

Vadis Pīrāgs

-

-

Dzidra Krūmiľa

-

-

Uldis Kalniľš (miris)

-

-

Māris Pļaviľš

?

Irina Misāne
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Slimnīcas saimnieciskais direktors. Līdz 2008.g. strādāja slimnīcā,
bet pēc tam organizēja apsardzi Valsts zemes dienestā.
VID soda par dāvinājumu pieľemšanas ierobeţojumu
pārkāpumiem. Pēc tam strādājis Latvijas Zinātnes padomē un arī
bijis Internās medicīnas klīniskas vadītājs Stradiľos.
Iepirkumu komisijas locekle.

Tagad jau pārtraucis darbu valdē personīgo iemeslu dēļ, bet
turpina strādāt par ārstu radiologu.
Neiroķirurģijas klīnikas vadītājs

Modris Dzenītis

-

Vārds, uzvārds

-

Politizācija

No 17.01.2008.

Nepotisms

Augstākā izglītība,
ekonomists

-

Ziedojumi partijām,
LVL

Pilnvaru laiks

Viktors Zēbergs

LPP

-

25.08.2003.17.09.2004.

KDS: 60 (07.09.2010.)

Vita Pūķe

TB/LNNK

25.08.2003.17.09.2004.

-

Andrejs Spridzāns

ZZS

Vīrs Māris Pūķis
šajā pašā laikā
strādā citā valsts
uzľēmumā –
VSIA „Veselības
statistikas un
medicīnas
tehnoloģiju
aģentūra”
-

25.08.2003.17.01.2008.

Alberts Stalidzāns

LPP

Iveta Purne

ZZS

Sieva Jevgenija
Stalidzāne (LPP)
Saeimas deputāte
un vēlāk padomes
locekle LAU.
-

Māris Binders

ZZS

Jānis Ozoliľš (miris)

TP

-

Oskars Velmers

Demokrātiskā
partija
„Saimnieks”

-

Ivars Eglītis

TP

-

Izglītība
PADOME
Augstākā izglītība,
enerģētiķis

Finanšu direktors. Bijušais SIA "Valsts zobārstniecības un sejas
ķirurģijas centra" valdes priekšsēdētāja vietnieks. Rīgas
1.slimnīcijas bijušais vadītājs Jānis Ozols nodēvējis viľu par TP
kasieri.

-

Aiziešanas iemesls

Piezīmes

?

Tagad strādā Fizikālās enerģētikas institūta. 2003.g. bijis LPP
valdes loceklis.

Augstākā izglītība, ārste

?

Ogres domes priekšsēdētāja vietniece.

-

Augstākā izglītība,
ārstnieciba

?

Dobeles novada domes deputāts, kandidējis arī Saeimas vēlēšanās.
Vienlaikus vadījis arī Dobeles slimnīcu.

17.09.2004.17.01.2008.

LPP: 4100
(14.02.2005.18.08.2006.)

Augstākā izglītība,
inţenieris-ķīmiķis

?

Vienlaikus padomes loceklis arī VAS „Latvijas Loto”

17.09.2004.12.07.2006.

ZZS: 1774
(11.02.2008.14.05.2009.)

Augstākā izglītība, maģistrs
sociālajā darbā

?

Bijusi labklājības ministre Godmaľa valdībā.

17.09.2004.12.07.2006.

-

?

Kandidējis EP vēlēšanās no ZZS saraksta.

17.09.2004.12.07.2006.
04.08.2006.17.01.2008.

TP: 9000 (09.06.2006.)

Augstākā izglītība,
kordiriģents, maģistrs
mākslās
Augstākā izglītība,
neiroķirurgs
Augstākā izglītība, doktora
grāds

?

Bijis Rīgas domes un arī Saeimas deputāts.

-

12.07.2006.17.01.2008.

TP: 1530 (03.12.2002.06.08.2010.)

Augstākā izglītība, ārsts

Aiziet no amata, jo tiek
ievēlēts par veselības
ministru.

1997.g. kandidējis Rīgas domes vēlēšanās no Demokrātiskās
partijas „Saimnieks” saraksta. Pirms tam strādājis Veselības
ministrijā, vadījis Sabiedrības veselības aģentūru, Valsts Sociālās
apdrošināšanas aģentūru. No01.08.2008. Austrumu slimnīcas
valdes loceklis.
Bijis veselības ministrs. Tagad ir valdes loceklis „Kuldīgas
slimnīcā”. Meita Egija Eglīte 2005.g. sāk darbu Ārlietu ministrijā
(tolaik to vada Ārtis Pabriks no TP).

-

RĪGAS AUSTRUMU KLĪNISKĀ UNIVERSITĀTES SLIMNĪCA
Vārds, uzvārds

Politizācija

Nepotisms

Ziedojumi partijām,
LVL

Pilnvaru laiks

Izglītība

Aiziešanas iemesls

Viesturs Boka

Daţādas
partijas

-

No 31.08.2007.

-

VALDE
Augstākā izglītība, ārsts,
Dr.med

-

Anita Slokenberga

-

-

No 31.08.2007.

-

Augstākā izglītība, doktora
grāds

-
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Piezīmes
Līdz 2000.g. bija Demokrātiskās partijas „Saimnieks” biedrs, bet
no 2000.g. TB/LNNK, no kuras izstājās 2002.g. Tomēr 8.Saeimas
vēlēšanās kandidē no saraksta „Latgales gaisma”.
Pirms tam bija valdes priekšsēdētāja VAS „Slimnīca
”Biķernieki””.

Oskars Velmers

Demokrātiskā
partija
„Saimnieks”

-

No 01.08.2008.

-

Augstākā izglītība, doktora
grāds

-

Ardis Platkājis

-

-

01.08.2008.07.05.2009.

-

Augstākā izglītība, radiologs

Viesturs Krūmiľš

PS

31.08.2007.01.08.2008.

PS: 200 (16.06.2009.)

Augstākā izglītība, ārsts,
onkologs

Jānis Skvarnovičs

TP

Dēls Viesturs
Krūmiľš
satiksmes ministra
R.Zīles palīgs un
padomes loceklis
„Valsts
informācijas tīkla
aģentūrā”.
-

Samazina slimnīcas
valdi no 5 līdz 3
locekļiem.
?

01.08.2008.07.05.2009.

TP: 14 000
(13.04.2007.10.06.2009.)

?

Samazina valdes
locekļu skaitu no 5 līdz
3, bet darbu slimnīcā
turpināja.

1997.g. kandidējis Rīgas domes vēlēšanās no Demokrātiskās
partijas „Saimnieks” saraksta. Pirms tam strādājis Veselības
ministrijā, vadījis Sabiedrības veselības aģentūru, Valsts Sociālās
apdrošināšanas aģentūru. No 04.08.2006.-17.01.2008. PSKUS
padomes loceklis.
Slimnīcā ir izglītības un zinātnes direktors.
Pirms tam bija Latvijas Onkoloģijas centra galvenais ķirurgs, bet
tagad ir Onkoloģijas centra direktors.

Pirms tam bija būvniecības kompānijas „Stats Invest” vadītājs, bet
līdz 2006.g. „Rīgas piena kombināta” valdes priekšsēdētājs.
Austrumu slimnīcā vadījis iepirkumu komisiju, kura slimnīcas
remontdarbiem izvēlējās „Merks”, lai arī tā cena bijusi augstāka
nekā citiem pretendentiem.

BĒRNU KLĪNISKĀ UNIVERSITĀTES SLIMNĪCA
Vārds, uzvārds

Politizācija

Nepotisms

Aigars Pētersons

JL

Dţeimss Rozītis

-

-

Jeļena Ambalova

-

-

Ģirts Breicis

-

-

Arnis Kramzaks

-

-

Dzintars Mozgis

-

Lauma Cipele

Ziedojumi partijām,
LVL

Pilnvaru laiks

Izglītība

Aiziešanas iemesls

Piezīmes

VALDE
Augstākā izglītība, ārsts

?

Tagad Rīgas domnieks no JL.

Augstākā izglītība, ārsts

?

Turpina strādāt BKUS par virsārstu.

Augstākā izglītība, pediatre

?

Joprojām Ambulatori konsultatīvās daļas vadītāja.

Augstākā izglītība, ārsts

?

Infekcijas slimību virsārsts

-

?

Bija slimnīcas ekonomikas direktors. KNAB apcietināja arī viľa
sievu. Pret viľu sākta kriminālvajāšana par kukuļľemšanu. Lietā
sākotnēji iesaistīta arī viľa sieva Rudīte Kramzaka.

24.08.1999.02.03.2010.

-

Augstākā izglītība, Dr.med

31.03.2005.09.05.2006.
09.05.2006.08.05.2009.
08.05.2009.02.03.2010.

-

Augstākā izglītība, pediatre
un neonataloģe
Augstākā izglītība, ārste

KNAB aiztur par
iespējamiem
pārkāpumiem slimnīcas
iepirkumos.
Veselības stāvokļa dēļ
lūdzis atbrīvot no
amata.
?

TP: 9000 (31.08.2006.)

Augstākā izglītība,
lauksaimniecības
mehanizācija

No 08.05.2009.

-

Augstākā izglītība, bērnu
ķirurgs

No 20.11.2009.

-

Augstākā izglītība, pediatrs,
maģistra grāds uzľēmumu

24.08.1999.02.05.2003.
24.08.1999.31.03.2005.
24.08.1999.02.05.2003.
24.08.1999.08.05.2009.
24.08.1999.12.11.2009.

JL: 4275 (28.06.2002.23.09.2010.)
-

-

-

-

Irīna Zabolonska

-

-

Aivars Lisenko

TP

-

Egils Lavendelis

DP/KDS/LZP

Andis Lācis

TP

Tēvs Egons
Lavendelis
LPP/LC biedrs.
Tēvs Aris Lācis
(TP) strādā BKUS

-

-
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?
KNAB aiztur par
iespējamiem
pārkāpumiem slimnīcas
iepirkumos.
-

-

Pats lūdza atstādināt viľu no amata uz laiku kamēr notiek
izmeklēšana par kukuļdošanas lietu. Tagad BKUS attīstības un
finanšu direktors.
Slimnīcas galvenā ārste medicīnas jautājumos. Pirms tam strādāja
„Gaiļezerā” par valdes priekšsēdētāja vietnieci.
BKUS Neiroloģijas nodaļas virsārste.
Bija slimnīcas saimnieciskais direktors. Pret viľu sākta
kriminālvajāšana. Vienlaikus bijis arī Rīgas pašvaldības SIA
„Krasta nami” padomes priekšsēdētājs.
Ieceļ amatā, kad tiek likvidēta Medicīnas statistikas un medicīnas
tehnoloģiju valsts aģentūru, kuru viľš ilgstoši vadīja. Kandidējis
7.Saeimā no apvienotā DP/KDS/LZP saraksta.
Līdz 2009.11 bija TP biedrs.

par klīnikas
vadītāju.
Jānis Gardovskis

-

-

Ināra Groce

LZS

-

Viktors Jaksons

TB/LNNK

Kristīne Jaundţeikare

-

Ināra Rozentāle

-

Dzintara
Jaundţeikara
(LPP/LC) brālēna
Valtera
Jaundţeikara
sieva.
-

vadībā

02.05.2003.09.05.2006.
02.05.2003.09.05.2006.
02.05.2003.04.08.2004.
04.08.2004.09.05.2006.

-

04.08.2004.09.05.2006.

PADOME
Augstākā izglītība

Likvidē padomi.

LZS: 30 (06.10.2003.27.12.2004.)
-

?

Likvidē padomi.

Augstākā izglītība, ārsts

?

-

Augstākā izglītība,
fizioterapeite

Likvidē padomi.

-

Augstākā izglītība, ārste

Likvidē padomi.

2007.g. tika iecelts par Rīgas Stradiľa universitātes rektoru.
Joprojām ir ārsts BKUS.
Tagad strādā Rēzeknes pilsētas domē.
Bijušais veselības un labklājības ministrs. Strādājis daţādos valsts
un pašvaldības uzľēmumos, tostarp arī LMT.

Kuldīgas slimnīcas ķirurģe

LATVIJAS HIPOTĒKU UN ZEMES BANKA
Vārds, uzvārds

Politizācija

Nepotisms

Ziedojumi partijām,
LVL

Pilnvaru laiks

Rolands Paľko

-

-

No 09.05.1997.

-

Jēkabs Krieviľš

-

-

No 23.04.1998.

-

Aija Laicāne

-

?

-

Inesis Feiferis

LC

-

09.05.1997.27.01.2009.
09.05.1997.19.08.2009.

Andris Riekstiľš

-

-

Jānis Bērziľš

-

Baiba Brigmane
Gints Āboltiľš

Izglītība

Aiziešanas iemesls

Piezīmes

Augstākā izglītība, maģistrs
biznesa vadībā, inţenieris
Augstākā izglītība, maģistrs
ekonomikā
?

-

Pirms tam bija bankas Hipotekāro aizdevumu daļas vadītājs.

-

Pirms kļuva par valdes loceklis bija bankas Vidzemes reģiona
vadītājs.
Bija bankas galvenā grāmatvede.

-

Augstākā izglītība, Dr.ekon.,
inţenieris

Aiziet no amata pēc
paša vēlēšanās.

-

Augstākā izglītība

?

-

22.02.2007.19.04.2010.
No 06.03.2009.

-

Augstākā izglītība, jurists

-

JL

-

No 19.04.2010.

Māsas vīrs
Aleksejs Kaľējevs
strādā „Hipotēku
bankā” par
Atbalsta
programmu daļas
vadītāja vietnieku.
Nepotisms

No 19.04.2010.

Augstākā izglītība, maģistrs
ekonomikā
Augstākā izglītība, maģistrs
ekonomikā

-

-

JL: 6315 (11.07.2002.22.05.2009.)
-

Ziedojumi partijām,
LVL

Izglītība

23.04.1998.06.11.2008.
13.09.1999.12.07.2007.

-

21.11.2000.12.07.2007.

LPP: 2000
(02.10.2002.01.09.2006.)

Vārds, uzvārds

Politizācija

Vija Gēme

-

-

Uldis Apels

TP

-

Linda Kaľepe

LPP

-

Pilnvaru laiks

TP: 100 (09.02.2005.)

PADOME
Augstākā izglītība, inţeniere
Augstākā izglītība,
lauksaimniecības
organizators- ekonomists
Augstākā izglītība, juriste
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?

-

Aiziešanas iemesls

1996.g. piecus mēnešus bijis EM valsts sekretārs. Līdz 2000.g.
bija LC biedrs. Arī pēc aiziešanas turpina darbu kā bankas valdes
padomnieks.
Pirms tam strādājis „Parex bankā”, bet tagad strādā „MiniCredit”
padomē.
Pirms tam bija TM valsts sekretāra pienākumu izpildītājs, bet vēl
pirms tam strādājis „Latvijas Krājbankā”
Bijusi Saeimas deputāte, tagad Rīgas domes deputāte. Pirms tam
bija bankas padomē. 2010.g. martā it kā izstājusies no JL.
No 2004.g. bija PA valdē, bet no 2009.g. Latvijas Garantiju
aģentūras vadītājs.

Piezīmes

?

Tagad strādā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā.

Beidzas pilnvaru
termiľš.

Līdz 2001.g. ZM departamenta direktors, no 2002.g. LAD
departamenta direktors. 2005.g. kandidējis Jelgavas domes
vēlēšanās no TP.
Individuāli praktizējoša zvērināta advokāte.

Beidzas pilnvaru
termiľš.

Augstākā izglītība,
ekonomikas doktora grāds
Augstākā izglītība, maģistrs
uzľēmējdarbības vadībā

Beidzas pilnvaru
termiľš.
Beidzas pilnvaru
termiľš.

-

?

-

Augstākā izglītība, juriste

Beidzas pilnvaru
termiľš.
?

-

?

-

Augstākā izglītība,
ekonomiste
?

LC: 7500 (22.08.2002.)

Augstākā izglītība, jurists

Sāk darbu LGS valdes
priekšsēdētaja amatā.

12.07.2007.30.03.2009.

-

Augstākā izglītība, juriste

?

-

No 12.07.2007.
12.07.2007.06.11.2008.

ZZS: 200 (04.07.2008.03.06.2008.)

?

LC

-

12.07.2007. 06.11.2008.

-

Augstākā izglītība
Augstākā izglītība, maģistrs
pedagoģijā un otrs
ģeogrāfijā
Augstākā izglītība,
ekonomists

Matīss Markus

-

-

-

?

Ievēl jaunu padomi.

Baiba Brigmane

JL

-

-

-

JL: 6315 (11.07.2002.22.05.2009.)
-

Augstākā izglītība, maģistrs
ekonomikā
Augstākā izglītība
Augstākā izglītība,
politologs, maģistrs Eiropas
tiesībās

-

Jānis Pone
Andţs Ūbelis

06.11.2008.30.04.2009.
30.04.2009.03.03.2010.
No 03.03.2010.
No 19.04.2010.

Laimdota Straujuma

-

-

11.07.2002.12.07.2007.
11.07.2002.12.07.2007.

-

Māris Klismets

TB/LNNK

-

Zaiga Liepiľa

-

-

11.07.2002.12.07.2007.
11.07.2002.06.11.2008.
12.07.2007.06.11.2008.
12.07.2007.30.04.2009..
06.11.2008.19.04.2010.

Gundega Šulca

-

-

Baiba Paševica

-

-

Jānis Šľore

-

-

Dāvids Tauriľš

LC

-

Iveta Strautiľa

TB/LNNK

-

Baiba Bāne
Dace Ratniece

ZZS

Andris Liepiľš

-

?

?

-

Līdz 2005.g. ZM valsts sekretāre, bet tagad Reģionālās attīstības
un pašvaldību lietu ministrijas valsts sekretāre.
2006.g. kandidējis Saeimas vēlēšanās, 2009.g. EP vēlēšanās no
TB/LNNK. Vides ministrijas Stratēģijas un koordinācijas
departamenta direktors.
No 2003.g. EM valsts sekretāra vietniece. Līdz 2001.g. strādā
Ārlietu ministrijā.
Centrālās finanšu un līgumu aģentūras direktora vietniece
juridiskajos jautājumos Juridiskā departamenta vadītāja.
No 2003.g. bija LM valsts sekretāre, bet no 2008.g.
Nodarbinātības valsts aģentūras direktore.
No 2000.g. strādā ZM - valsts sekretāra vietnieks finanšu
jautājumos.
Līdz 2001.g. strādājis banku sektorā; pēc tam kļuva par „Rīgas
siltums” valdes locekli. No 2005.g. bijis FM valsts sekretāra
vietnieks, bet no 2010.g. LGS valdes priekšsēdētājs.
Tagad Rīgas mēra Nila Ušakova (SC) padomniece juridiskajos
jautājumos. Līdz 2008.g. bija tieslietu ministra Gaida Bērziľa
(TB/LNNK) padomniece, biroja vadītāja. Bijusi padomniece arī
lidostā „Rīga”.
FM valsts sekretāra vietniece.
Līdz 1999.g. bija skolotāja, tad sāka darbu LM, pēc tam PVD, VM
un IZM. 2005.g. kandidē Rīgas domes vēlēšanās no ZZS.
LC dibinātājs, kandidējis 5. un 6.Saeimas vēlēšanās. Tēvs Jānis
Liepiľš 26.11.2004. ziedo 1000 ls LZS. EM valsts sekretāra
vietnieks no 2001.gada. No 2002.-2006.g. bijis „Latvenergo”
padomē.
Līdz 2008.g. valdes loceklis „Tiesu namu aģentūra”; no 2004.g.
bijis VNĪ padomē, tagad valdes loceklis „Latvijas Vēstnesī”.
Bijusi Saeimas deputāte, tagad Rīgas domes deputāte. Pēc tam tiek
iecelta valdē. 2010.g. martā it kā izstājusies no JL.
Valsts kases pārvaldnieka vietnieks.
No 2004.g. FM valsts sekretāra vietnieks. No 2008.-2010.g.
„Parex bankas” padomes loceklis.

VALSTS NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI
Vārds, uzvārds

Politizācija

Nepotisms

Ziedojumi partijām,
LVL

Pilnvaru laiks

Izglītība

Kalvis Bricis

-

-

29.09.1999.31.03.2003.;25.03.2004.08.10.2004.

-

VALDE
Augstākā izglītība, finanšu
un tirdzniecības specialitātē

Ilmārs Ziedonis

-

-

02.11.1999.08.10.2004.

-

Augstākā izglītība

Agris Balodis

-

-

No 02.11.1999.

-

Augstākā izglītība, maģistrs
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Aiziešanas iemesls

Pirmajā reizē tiek
atbrīvots par
iespējamiem
pārkāpumiem IeM ēkas
būvniecībā, bet otrajā
reizē saistībā ar
uzľēmuma
reorganizāciju
Atbrīvo saistībā ar
uzľēmuma
reorganizāciju.
?

Piezīmes

1999.g. amatu ieguva konkursa ceļā. Ilgstoši tiesājies par
atjaunošanu amatā, taču viľa prasības tiesa nav atzinusi.

Bija Finanšu departamenta direktors. 2002.gadā tika atlaists par
VNĪ kredītkartes izmantošanu personīgām vajadzībām, bet vēlāk
tika atjaunots amatā. Tagad ir Rīgas domes Pašvaldības ieľēmumu
pārvaldes priekšnieks
-

biznesa vadībā, inţenieris
?

Arī tika atcelta no
amata saistībā ar
nepilnībām viľas
vadītājā departamentā,
tika atjaunota amatā un
pēc tam atbrīvota
saistībā ar
regorganizāciju.
Pārtrauc darba
attiecības, jo amatā
atjauno iepriekš
atstādināto K.Brici
Aiziet, jo nepiekrita
atalgojuma
samazinājumam.
Atcēla no amata, jo it
kā bija zaudējis
akcionāra uzticību

Sandra Bukane

JL

-

02.11.1999.08.10.2004.

-

Ilmārs Dambe

JL, PS

-

01.07.2003.25.03.2004.

Augstākā izglītība,
inţenieris-matemātiķis,
maģistrs vadības zinātnē

Māris Kaijaks

TP

-

08.10.2004.07.07.2009..

Uldis Reimanis

LC

-

08.10.2004.25.03.2008.

JL: 7500 (11.05.2004.04.08.2006.); PS:
12700 (07.05.2010.14.04.2011.)
TP: 42 000
(10.09.2002.07.01.2010.)
-

Elmārs Švēde

ZZS

-

08.10.2004.07.07.2009.

Augstākā izglītība,
matemātiķis

Aiziet, jo nepiekrita
atalgojuma
samazinājumam.

Andis Dobrājs

-

25.03.2008.07.07.2009.

Augstākā izglītība, jurists

Aiziet, jo nepiekrita
atalgojuma
samazinājumam.

No 2003.g. bija VNĪ Juridiskā un uzskaites departamenta
direktors. A.Šķēles bijušā znota Mārča Dobrāja tēvs. Tagad ir
iecelts PA valdē.

Jānis Komisars

-

Dēls Mārcis
Dobrājs 2010.g.
kļuvis par RD
Īpašuma iegādes
un perspektīvās
attīstības
pārvaldes
priekšnieks.
-

LZS: 30 430
(22.04.2002.18.01.2011.); ZZS: 23
800 (07.01.2004.20.07.2010.)
-

2004.-2009.g. bijis LGS padomes loceklis un arī atkāpies it kā
samazinātā atalgojuma dēļ. Pirms iecelšanas valdē bija VNĪ
padomes loceklis.
SM valsts sekretāra vietnieks. 2001.g. kandidējis RD vēlēšanās no
LC saraksta. Māte Ināra Reimane kandidējusi Garkalnes novada
vēlēšanās no „Vienotības” saraksta. Tagad ir SM valsts sekretāra
vietnieks.
2003.-2004.g. VNĪ padomē; 2005.g. iecelts LDz padomē; 2009.g.
bijis LVM padomē; no 2003.-2008.g. bijis zemkopības ministra
M.Rozes padomnieks. Tagad LGS valdē.

No 07.07.2009.

-

Augstākā izglītība,
inţenieris-celtnieks

-

Inese Odiľa-Laizāne

TB

-

13.11.2002.08.10.2004.; No
07.07.2009.
Pilnvaru laiks

-

Augstākā izglītība tiesību
zinātnēs

-

Amatam izraudzīts konkursā. Pirms tam strādājis nekustamo
īpašumu kompānijā SIA "Dommo" par projektu vadītāju un SIA
"Augstceltne" par konsultantu.
Amatam izraudzīta konkursā. Starplaikā strādāja Somijas
koncerna "YIT" uzľēmumā SIA "YIT celtniecība". 1995.g.
kandidēja Saeimas vēlēšanās no TB saraksta.
Piezīmes

Vārds, uzvārds

Politizācija

Nepotisms

Ziedojumi partijām,
LVL

Olita Augustovska

JL

-

10.03.2003.25.03.2004.

JL: 885 (17.06.2002.06.10.2007.)

Elmārs Švēde

ZZS

-

17.01.2003.08.10.2004.-

Vents Balodis

TB/LNNK

LZS: 30 430
(22.04.2002.18.01.2011.); ZZS: 23
800 (07.01.2004.20.07.2010.)
TB/LNNK: 2000
(02.10.2002. un
03.06.2004.)

17.01.2003.25.03.2004.

Augstākā juridiskā izglītība
Augstākā izglītība
ekonomikā, studējis arī
tiesības

Izglītība
PADOME
Augstākā izglītība,
psiholoģe
Augstākā izglītība,
matemātiķis

Augstākā izglītība,
agronoms
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Aiziešanas iemesls

Tagad ir premjera V.Dombrovska padomniece juridiskajos
jautājumos. VNĪ bija Uzskaites departamenta direktore. 2002.g.
kļuva par finanšu ministra V.Dombrovksa padomnieci. Viľas
vīram Indulim Bukanam ir kopīgs bizness ar Dombrovska sienu.
Tagad darbojas arī Ventspils brīvostas valdē.

Izvēlējās konkursā. Iecelšanas brīdī noliedza saistību ar
politiskajām partijām.

Tiek atcelta no amata,
mainoties finanšu
ministram.
Tiek iecelts VNĪ valdē.

2003.-2004.g. LP padomē un lidostas „Rīga” padomē. Tagad ir
V.Dombrovska biroja vadītāja.

Tiek atcelts no amata,
mainoties finanšu
ministram.

Bijis Saeimas deputāts. Strādājis daţādu valsts un pašvaldības
uzľēmumu valdēs un padomēs. 2003.-2009.g. bijis LVM padomē;
2003.-2004.g. LAU padomē; 2000.-2001.g. „Rīgas ūdens” valdes
priekšsēdētājs; 2005.g. kļuvis arī par „Rīgas centrāltirgus”

2004.-2009.g. VNĪ valdē; 2005.g. iecelts LDz padomē; 2009.g.
bijis LVM padomē; no 2003.-2008.g. bijis zemkopības ministra
M.Rozes padomnieks. Tagad LGS valdē.

padomes priekšsēdētāju, 2010.g. pabijis arī lidostas „Rīga” valdē.
2002.g. JL sabiedrisko attiecību speciālist, 2002.11. tiek iecelts par
finanšu ministra V.Dombrovska palīgu. Bijis „airBaltic” padomē;
2002.kandidējis Saeimas vēlēšanās no JL; 2006.g. iecelts „Rīgas
siltuma” padomē.
2004.04.-2005.05. „Latvenergo” padomes loceklis; 2005.7. iecelts
„Ventspils naftas” padomē kā SM pārstāvis, 2004.-2007.g. LGS
padomē. Satiksmes ministra A. Šlesera ārštata padomnieks.

Māris Sproga

JL

-

15.05.2003.25.03.2004.

JL: 20 (03.07.2002.)

Augstākā izglītība, maģistra
grāds politikas zinātnē

Tiek atcelts no amata,
mainoties finanšu
ministram.

Romāns Meţeckis

LPP

-

30.06.2003.04.04.2007.

LPP: 8000
(17.02.2005.)

Nepabeigta augstākā
juridiskā izglītība

?

Māris Kaijaks

TP

-

25.03.2004.8.10.2004.

Augstākā juridiskā izglītība

Ieceļ valdē.

2004.-2009.g. bijis LGS padomes loceklis. Pēc tam pildīja VNĪ
valdes locekļa pienākumus.

Agnis Kalnkaziľš

TP

25.03.2004.04.04.2007.

Augstākā izglītība,
ekonomists, maģistrs
psiholoģijā

?

Bijis Rīgas domes deputāts, kandidējis Saeimas, EP vēlēšanās no
TP saraksta. 2004.g. iecelts par "Rīgas dārzi un parki" direktoru.
Vienlaikus padomes loceklis arī SIA „Getliľi EKO”, „Rīgas meţa
aģentūra” un „Rīgas satiksme”. 2011.g. izstājies no TP.

Jānis Brengulis

ZZS

Sieva Maija
Kalnkaziľa strādā
par valdes locekli
SIA „Getliľi
EKO”
-

TP: 42000
(10.09.2002.07.01.2010.)
-

ZZS: 250 (02.06.2009.)

Arnis Pļaviľš

LPP/LC

Meitas bija
Šlesera sekretāres
SM.

Augstākā izglītība,
inţenieris-mehāniķis
Vidējā speciālā izglītība

Ieceļ jaunus padomes
locekļus.
?

Kandidējis Saeimas vēlēšanās no ZZS. 2009.g. ievēlēts Valmieras
domē. LZS Valmieras rajona nodaļas vadītājs.
Vienlaikus padomes loceklis arī LP un PV, no 2005.-2009.g.
lidostas „Rīga” padomē.

Modris Sprudzāns

TP

-

04.04.2007.06.05.2009.

?

Arnis Razminovičs

TP

08.10.2004.06.05.2009.

TP: 1620 (25.04.2003.09.02.2005.)

Augstākā izglītība,
lauksaimniecības
mehanizators

Bijis finanšu ministra O.Spurdziľa un vēlāk veselības ministra
I.Eglīša padomnieks (preses sekretārs). Karjeru sācis kā Zemgales
ziľu ţurnālists, bijis „Latvijas Krājbankas” preses sekretārs.
Bijis 7.Saeimas deputāts, 2005.g. ievēlēts Jelgavas domē.
2005.2008.g. VAS "Latvijas Loto" padomes loceklis, LDz
konsultants.

Guntis Gūtmanis

TP

Sieva Vita
Razminoviča no
2007.g. valsts
sekretāra palīdze
RAPLM
-

Ieceļ jaunus padomes
locekļus, mainoties
ministram.
Ieceļ jaunus padomes
locekļus, mainoties
ministram.

25.03.2008.06.05.2009.

TP: 15110
(15.08.2002.29.05.2007.)

Augstākā izglītība, filozofs

Ieceļ jaunus padomes
locekļus.

Jānis Jankovskis

JL,
„Vienotība”

-

06.05.2009.07.07.2009.

„Vienotība”: 150
(02.08.2010.)

Augstākā izglītība politikas
zinātnē

Likvidē padomi.

Matīss Markus

-

-

06.05.2009.07.07.2009.

-

?

Likvidē padomi.

2002.-2003.g. PA padomes loceklis; 2009.g. aprīlī ievēlēts lidostas
„Rīga” padomē, 2006.-2007.g, „Latvenergo” padomē. Bijis
RAPLM Biroja vadītājs 2007.-2008.g., parlamentārais sekretārs,
toreizējā ekonomikas ministra Aigara Štokenberga (TP)
padomnieks
Iepriekš bijis Valsts kancelejas darbinieks.2003.-2006.g. bija
LVRTC padomē. Iecelšanas brīdī bija finanšu ministra E.Repšes
padomnieks.
Līdz 2008.g. valdes loceklis „Tiesu namu aģentūrā”;2008.-2009.g.
„Hipotēku bankas” padomē, tagad valdes loceklis „Latvijas
Vēstnesī”

08.10.2004.06.05.2009.
04.04.2007.25.03.2008.

LPP: 400 (15.09.2003.
un 16.04.2004.);
LPP/LC: 3000
(10.09.2008. un
25.03.2010.)
-

STARPTAUTISKĀ LIDOSTA „RĪGA”
Vārds, uzvārds

Politizācija

Nepotisms

Andis Damlics

Reģionu
partija

-

Ineta Zalāne

-

-

Dzintars Pomers

-

-

Ziedojumi partijām,
LVL

Pilnvaru laiks

21.04.1997.02.05.2007. No
16.12.2010.
21.04.1997.03.03.2009.
21.04.1997.-

Reģionu partija: 50
(07.04.2009.)

Izglītība
PADOME
Augstākā izglītība,
mehāniķis

Aiziešanas iemesls

Piezīmes

Padome atbrīvo no
amata.

Bijis Ķekavas domes izpilddirektors. Atstādināšanas iemeslus
pirmajā reizē nekonkretizēja.

LPP: 5 (27.05.2003.)

Augstākā izglītība, juriste

Aiziet no amata.

Lidostas Juridiskā departamenta vadītāja.

-

Augstākā izglītība,

Aiziet no amata, jo

Lidostas prezidents bija jau no 1992.g. No 2009.11. „Ceļi un tilti”
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satiksmes ceļu inţenieris

19.01.2007.

rodas nesaskaľas ar
padomi.
Samazina padomes
locekļu skaitu no 8 līdz
3.
?

valdes loceklis.

Arnis Muiţnieks

-

-

28.11.2002.21.04.2009.

-

Augstākā izglītība, aviācijas
inţenieris, lidotājs

Juris Beķeris

-

-

-

Augstākā izglītība

Arnis Kalniškāns

-

-

-

Līdz 1997.g. strādājis privātā kompānijā.

TB/LNNK,
TP

-

TP: 85000
(25.08.2009.)

Augstākā izglītība, autoceļu
speciālists
Augstākā izglītība,
vēsturnieks

?

Vladimirs Makarovs

04.02.2003.13.02.2006.
04.02.2003.03.04.2006.
21.10.2003.01.04.2004.

Atceļ, mainoties
satiksmes ministram.

Juris Kanels

LPP

-

-

-

LPP/LC: 200
(16.09.2008.)
-

Augstākā izglītība,
ekonomists
?

Tiek iecelts LGS valdē.

Rota Mūrniece

12.02.2007.16.12.2008.
21.06.2007.13.07.2009.

Līdz 2005.g. bija TB/LNNK biedrs, bet 2005.g. tika uzľemts TP.
Bijis Saeimas deputāts, labklājības, vides aizsardzības un
reģionālās attīstības, un Satiksmes ministrijas parlamentārais
sekretārs un satiksmes ministra R.Zīles padomnieks. 2003.10. tiek
iecelts arī CSDD padomē, strādājis Rīgas ostā. No 2007.g.-2009.g
padomes loceklis SIA „Rīgas ūdens”.
Bijis ekonomikas ministra Lujāna padomnieks; pirms darba lidostā
bija LGS valdē. No 2004.g.-2006.g. lidostas padomē
2000.-2007. LNT izpilddirektore, tagad strādā „Rīgas centrāltirgū”
par mārketinga vadītāju. Par kukuļdošanu policistam piespriests
astoľu mēnešu cietumsods.

Dagnija Kalniľa

-

-

08.08.2007.12.01.2010.

-

?

Jānis Baļķens

-

-

-

?

Ervīns Butkevičs

-

-

-

Uldis Martinsons

JL

-

18.04.2007.19.08.2009.
25.04.2008.08.01.2010.
21.04.2009.16.07.2009.

JL: 5745 (02.08.2002.14.05.2009.)

Augstākā izglītība,
ekonomists, MBAgrāds
Augstākā izglītība, pilotsstūrmanis, ekonomists

Jānis Ķuzulis

TB/LNNK?

-

29.07.2009.16.12.2010.

-

?

Toms Nāburgs

-

-

30.09.2009.18.12.2010.

-

Augstākā izglītība, maģistrs
politoloģijā un MBA grāds.

Helēna Ruduša

-

-

02.11.2009.16.12.2010.

-

?

Krišjānis Peters

LPP

-

29.01.2007.16.12.2010.

LPP: 2200
(16.05.2003.30.04.2004.)

Augstākā izglītība,
politologs

Vents Balodis

TB/LNNK

-

20.01.2010.16.12.2010.

TB/LNNK: 2000
(02.10.2002. un
03.06.2004.)

Augstākā izglītība,
agronoms

Atbrīvo no amata,
mainoties SM
politiskajai vadībai.

Arnis Luhse

ZZS

-

No 16.12.2010.

LZP: 17 406
(23.09.2002.02.06.2009.); ZZS:
11 000 (07.05.2009. un

Augstākā izglītība,
politologs

-
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Atstādina no amata
laikā, kad sākta
krimināllietas saistībā
ar kukuļdošanu.
Tiek iecelta par „Rīgas
ūdens” valdes
priekšsēdētāju.
Aizgāja no amata pēc
paša vēlēšanās.
?
?
Atbrīvo no amata,
mainoties SM
politiskajai vadībai.
Atbrīvo no amata,
mainoties SM
politiskajai vadībai.
Atbrīvo no amata,
mainoties SM
politiskajai vadībai.
Atbrīvo no amata,
mainoties SM
politiskajai vadībai.

SM Aviācijas departamenta direktors. Vienlaicīgi bija arī LGS
padomes priekšsēdētājs, padomes loceklis „airBaltic”.
Bija lidostas Finanšu departamenta direktors.

Bija lidostas finanšu direktore. Pirms tam strādājusi Rīgas domē
par Īpašumu departamenta direktori. Pēc tam kļuva par SIA
„Rīgas ūdens” valdes priekšsēdētāju.
Tagad strādā „North Hub Services”par izpildditektoru.
No 1992.-206.g. strādājis vairākās privātās kompānijās. Pēdējā no
tām – „Kalnozols celtniecība”. Tagad ir LTRK komercdirektors.
2005.g. kandidējis Rīgas domes vēlēšanās no JL. Strādājis
vairākās privātās kompānijās. No 2010.g. padomes loceklis
„airBaltic”.
Bijis TB/LNNK preses sekretārs un Rīgas mēra Jāľa Birka
(TB/LNNK) padomnieks.
SIA "FKB Finance" valdes priekšsēdētājs, pirms tam vadījis AS
"DnB Nord banka" Rīgas reģiona filiāļu tīklu un strādājis arī
Austrijas konsultāciju uzľēmumā "GFI”. Amatam izraudzīts
konkursā. 2010.11. iecelts LP valdē.
Bijusi "Austrian Airlines" pārstāve Latvijā. Pirms tam vadījusi
tūrisma aģentūru. Amatam izraudzīts konkursā.
Bijušais satiksmes ministrs (2006.04.); vienlaikus bija arī VAS
"Valsts informācijas tīkla aģentūra" (VITA) padomē; 2006.2007.g. LVRTC padomē un lidostas „Rīga” padomē;
2007.01.iecelts PA padomē; 2007.05. iecelts „airBaltic” padomē.
Bijis Saeimas deputāts. Strādājis daţādu valsts un pašvaldības
uzľēmumu valdēs un padomēs. 2003.-2009.g. bijis LVM padomē;
2003.-2004.g. LAU padomē; 2000.-2001.g. „Rīgas ūdens” valdes
priekšsēdētājs; 2005.g. kļuvis arī par „Rīgas centrāltirgus”
padomes priekšsēdētāju.
2006.12. iecelts CSDD padomē; 2009.11. -2011.01. AS
„Lattelecom” padomē; 2010.01. iecelts par Valsts Darba
inspekcijas direktoru; 2007.-2009.g. LGS padomē.

Verners Lūsis

-

-

No 16.12.2010.

01.06.2010.)
-

Aldis Mūrnieks

-

-

No 16.12.2010.

Ilona Līce

ZZS

Vīrs Roberts Līcis
bijis LGS padomē
no 20.02.2003.11.10.2004.
Nepotisms

No 19.01.2011.

Vārds, uzvārds

Politizācija

Augstākā izglītība biznesa
vadībā

-

-

Augstākā izglītība
cilvēkresursu vadībā

-

ZZS: 10 700
(18.09.2002.24.09.2010.)

Augstākā izglītība, maģistrs
sabiedrības vadībā

-

Ziedojumi partijām,
LVL

Pilnvaru laiks

Izglītība
PADOME
Augstākā izglītība,
psiholoģe

Olita Augustovska

JL

-

05.02.2003.01.04.2004.

JL: 885 (17.06.2002.06.10.2007.)

Andris Gūtmanis

LC

-

-

Augstākā izglītība, ķīmiķis

Jānis Straume

TB/LNNK

-

28.11.2002.20.01.2003.;
21.04.2009.16.07.2009.
28.11.2002.21.04.2009.

TB/LNNK: 2000
(25.09.2002.)

Augstākā izglītība, ārsts

Andulis Ţidkovs

-

-

20.01.2003.21.04.2009.

-

Augstākā izglītība,
bakalaurs inţenierzinātnēs,
maģistrs ekonomikā

Juris Viľķelis

TB/LNNK

20.01.2003.01.04.2004.

TB/LNNK: 4790
(11.04.2002.27.12.2007.); PS: 2714;
„Vienotība”: 2500
(18.08.2010.)

Augstākā izglītība, ārsts

Bruno Treimanis

ZZS

Brālis Pēteris
Viľķelis 2002.2003.g. premjera
Repšes
padomnieks. Sieva
Ilze Viľķele no
2002.-2008.g. bija
TB/LNNK
parlamentārā
sekretāre ES
līdzekļu apguves
lietās, tagad
Saeimas deputāte
no PS. Meita
Margarita
Čerkovska šogad
sākusi darbu
Valsts kasē. Māsa
Māra Raubiško no
2001.-2007.g.
Latvijas Bankas
valdes
priekšsēdētāja.
Meita Elīna Avota

05.02.2003.-

LZS: 1966

Augstākā izglītība, ārsts,
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No 2008.gada SIA "LSC Shipmanagement" valdes loceklis,
iepriekš strādājis AS "Latvijas Kuģniecība" un SIA "Jūras servisa
centrs". 2011.g. janvārī iecelts arī PA valdē. Medijos tiek
raksturots kā „Lemberga menedţeris”.
Bijis "Aviasabiedrības Liepāja" valdes loceklis un pašvaldības
uzľēmuma "Kurzemes aeroklubs" direktors. Izvēlēts konkursā.
2009.-2010.g. LGS valdes loceklis.
Bijusi premjera Emša padomniece. Apšaubīta viľas iespējamie
darījumi ar Borisu Berezovski. No 2005.-2007.g. bija LGS
padomē.
Aiziešanas iemesls

Piezīmes

Tiek atcelta no amata,
kad par satiksmes
ministru kļūst Šlesers.
Likvidē padomi.

2003.-2004.g. Latvijas Pasta padomē un VNĪ padomē. Tagad ir
Dombrovska biroja vadītāja.

Samazina padomes
locekļu skaitu no 7 līdz
3, ieceļot koalīcijas
partneru pārstāvjus.
Samazina padomes
locekļu skaitu no 7 līdz
3, ieceļot koalīcijas
partneru pārstāvjus.
Tiek atcelts no amata,
kad par satiksmes
ministru kļūst Šlesers.

Viens no zināmākajiem TB/LNNK politiķiem. Bijušais Saeimas
deputāts, Saeimas priekšsēdētājs. Bijis Rīgas brīvostas valdē. No
2007.-2009.g. bija LAU padomē, bet no 2006.-2008.g. LP
padomē.
Bijis SM valsts sekretāra vietnieks. Tagad strādā VAS
„Autotransporta direkcija” padomē; kā arī ir PV valdes
priekšsēdētājs.

Samazina padomes

ZZS biroja vadītājs. 2001. un 2005.g. kandidējis Rīgas domes

Bijis Saeimas deputāts, satiksmes ministrs, bet no 2002.g.
darbojies finanšu sektorā.

1997.g. bija veselības ministrs A.Šķēles valdībā; bijis G.Krasta
premjera biroja vadītājs; 2001.g. ievēlēts „Latvenergo” padomē;
2005.g. kandidēja Rīgas domes vēlēšanās no TB/LNNK, no kuras
izstājās tajā pašā gadā un iestājās PS un 2009.g. tika ievēlēts Rīgas
domē. Bijis Rīgas Vidzemes priekšpilsētas izpilddirektors.

Juris Kanels

LPP

2010.g. kļūst par
VDI juriskonsulti.
Tolaik VDI sāka
vadīt Arnis Luhse
(ZZS).
-

21.04.2009.

(17.01.2002.26.10.2006.); ZZS: 100
(30.04.2009.)

maģistrs sociālajā darbā

locekļu skaitu no 7 līdz
3, ieceļot koalīcijas
partneru pārstāvjus.

vēlēšanās no ZZS saraksta.

01.04.2004.17.11.2006.
01.04.2004.24.10.2005.

LPP/LC: 200
(16.09.2008.)
PCTVL: 2600
(21.08.2002.22.08.2002.); Tautas
saskaľas partija: 2000
(20.01.2005.)
-

Augstākā izglītība,
ekonomists
Augstākā juristes izglītība,
beigusi SIA „Rimpak
Livonija” institūtu

Tiek iecelts LGS valdē.

Bijis ekonomikas ministra Lujāna padomnieks; pirms darba lidostā
bija LGS valdē. No 2007.g. lidostas valdē.
2001.g. kandidēja Rīgas domes vēlēšanās no PCTVL saraksta, bet
2005.g. no Tautas saskaľas partijas.

Marija Ļeščinska

PCTVL

-

Vineta Šnore

TP

Vīrs Jānis Šnore
ZM departamenta
direktors.

01.04.2004.21.04.2009.

?

Bija premjera A.Kalvīša palīdze. Tagad strādā Valsts Reģionālās
attīstības aģentūrā.

LPP: 29 800
(23.08.2002.23.01.2006.); PLL:
15 000 (29.09.2009. un
09.07.2010.)
LPP: 400 (15.09.2003.
un 16.04.2004.);
LPP/LC: 3000
(10.09.2008. un
25.03.2010.)
LPP: 2200
(16.05.2003.30.04.2004.)

Augstākā izglītība,
uzľēmējdarbības vadītājs

Samazina padomes
locekļu skaitu no 7 līdz
3, ieceļot koalīcijas
partneru pārstāvjus.
Samazina padomes
locekļu skaitu no 7 līdz
3, ieceļot koalīcijas
partneru pārstāvjus.

Dainis Liepiľš

LPP

-

24.10.2005.21.04.2009.

Arnis Pļaviľš

LPP/LC

Meitas bija
Šlesera sekretāres
SM.

17.01.2005.21.04.2009.

Vidējā speciālā izglītība

Samazina padomes
locekļu skaitu no 7 līdz
3, ieceļot koalīcijas
partneru pārstāvjus.

Vienlaikus padomes loceklis arī LP un PV, bijis padomē arī VNĪ.

Krišjānis Peters

LPP

-

17.11.2006.29.01.2007.

Augstākā izglītība,
politologs

Kļūst par lidostas
valdes priekšsēdētāju.

Bijušais satiksmes ministrs (2006.04.); bijis arī VAS "Valsts
informācijas tīkla aģentūra") padomē; 2006.-2007.g. LVRTC
padomē; 2007.01.iecelts PA padomē; 2007.05. iecelts „airBaltic”
padomē. Pēc tam līdz 2010.g. bija lidostas valdes priekšsēdētājs.
No 1989.-2003.strādājis privātā biznesā; no 2003.g. strādā LIAA,
bet no 2004.11. ir tās direktors. 2004.3.-2006.12. CSDD valdes
loceklis.

Andris Ozols

-

-

17.11.2006.21.04.2009.

-

?

Guntis Gūtmanis

TP

-

21.04.2009.16.07.2009.

TP: 15110
(15.08.2002.29.05.2007.)

Augstākā izglītība, filozofs

Samazina padomes
locekļu skaitu no 7 līdz
3, ieceļot koalīcijas
partneru pārstāvjus.
Likvidē padomi.

Baiba Broka

TB/LNNK

-

21.04.2009.16.07.2009.

-

Augstākā izglītība, juriste

Likvidē padomi.

Atceļ no amata un
viľas vietā ieceļ Šlesera
padomnieku D.Liepiľu.

Vienlaikus bijis padomes priekšsēdētājs 4 kapitālsabiedrībās (LP,
CSDD, LVC un LAU), kā arī padomes loceklis lidostā „Rīga” un
LVM.

2002.-2003.g. PA padomes loceklis; 2006.-2007.g, „Latvenergo”
padomē, 2008.-2009.g. VNĪ padomē. Bijis RAPLM Biroja
vadītājs 2007.-2008.g., parlamentārais sekretārs, toreizējā
ekonomikas ministra Aigara Štokenberga (TP) padomnieks
Bijusi TM parlamentārā sekretāre. No 2009.07. LGS valdē.
Patlaban tieslietu ministra Aigara Štokenberga (“Vienotība”)
padomniece. 2009.g. kandidē EP vēlēšanās no TB/LNNK.

PASAŢIERU VILCIENS
Vārds, uzvārds

Vladimirs Deruks

Politizācija

-

Nepotisms

-

Guntis Innuss
Linda Baltiľa

LPP/LC

Brālis Ivars
Deičmanis bija
„Rīgas
centrāltirgus”

Ziedojumi partijām,
LVL

Pilnvaru laiks

02.11.2001.18.09.2007.
02.11.2001.10.06.2003.
02.11.2001.14.02.2008.

Izglītība

Aiziešanas iemesls

Piezīmes

-

VALDE
?

Atbrīvo no amata.

PV Tehniskā departamenta vadītājs.

-

Augstākā izglītība.

?

LC: 3000 (02.10.2002.27.08.2004.)

Augstākā izglītība, maģistra
grāds tiesību zinātnē

Iesniedza atlūgumu.

Pēc tam kļūst par SPRK Dzelzceļa transporta departamenta
vadītājs.
2008.08. tiek iecelta arī LAU padomē, bet pēc tam pāriet uz LDz
padomi.
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Iepirkumu
komisijas
priekšsēdētājs.
-

25.06.2002.17.08.2005.

-

30.07.2003.29.07.2009.
17.08.2005.19.08.2008.

-

Augstākā izglītība,
ekonomists, maģistrs
organizāciju vadībā
Augstākā izglītība.

-

?

-

18.09.2007.01.07.2009.

-

Nepabeigta augstākā
izglītība, mācījies RTU

ZZS

-

18.09.2007.13.02.2009.

ZZS: 4100
(30.06.2010.); LZP:
1500 (24.11.2005.)

Augstākā izglītība,
bakalaurs ekonomikā un
maģistrs

Kaspars Upenieks

-

Šlesera autošofera
Elmāra Upenieka
dēls K.Upenieks
bijis iecelts LAU
padomē 2008.g.

22.12.2008.26.03.2009.

-

? Pēc Šlesera izteikumiem ar
mārketingu saistīta izglītība.

Ervins Straupe

LPP/LC

22.12.2008.29.07.2009.

?

It kā beidzas pilnvaru
termiľš.

Rolands Klincis

TB/LNNK

-

29.05.2009.29.05.2009.

LC: 2100 (08.01.2002.01.06.2004.); LPP/LC:
500 (10.08.2010.)
-

Augstākā izglītība,
inţenierekonomists

Andulis Ţidkovs

-

-

No 23.07.2009.

-

Augstākā izglītība,
bakalaurs inţenierzinātnēs,
maģistrs ekonomikā

Iesniedz atlūgumu, jo
pildīja „Parex atklātā
pensiju fonda” valdes
locekļa pienākumus.
-

Mārtiľš Greste

JL

-

No 06.08.2009.

Demokrāti.lv

-

No 06.08.2009.

Augstākā izglītība
uzľēmējdarbības
organizācijā un vadībā
Augstākā izglītība tiesību
zinātnēs

-

Gints Karlsons

-

Izraudzīts konkursa kārtībā. No 2006.g. bija Tiesu administrācijas
direktors, bet pirms tam VAS „Autotransporta direkcijas” vadītājs.

Andrejs Poţarnovs

TB/LNNK

-

No 06.08.2009.

JL: 15 640
(23.02.2005.29.05.2009.)
Demokrāti.lv: 2985
(03.08.2005.04.10.2008.)
-

Austākā izglītība, maģistrs
uzľēmējdarbības vadībā

-

Rīgas domnieks, Rīgas domes Satiksmes un transporta lietu
departamenta direktors. 2005.-2006.g. „Rīgas satiksmes” padomē;
2006.g.-2009. LDz padomē, kā arī LP un valdes un padomes
loceklis. Elektronisko sakaru direkcijas vadītājs.
Piezīmes

Raivis Lucijanovs

-

Ivars Zaļais

-

Edgars Kreits

-

?

Reinholds Pelše

LPP/LC

Gatis Kamarūts

Vārds, uzvārds

Politizācija

Nepotisms

Māris Bremze

-

-

Jānis Pētersons

-

-

Igors Nikolajevs

-

-

Ziedojumi partijām,
LVL

Pilnvaru laiks

02.11.2001.20.10.2008.
02.11.2001.05.09.2007.
30.07.2003.-

-

Aiziet strādāt uz citu
darbavietu.

PV Finanšu departamenta direktors.

It kā beidzas pilnvaru
termiľš.
Tiek atbrīvots no
amata.

PV Pasaţieru pārvadājumu departamenta vadītājs.

Atkāpjas no amata
pirms padome lemj par
atbrīvošanu saistībā ar
atalgojuma
pārkāpumiem.
Atceļ no amata, bet
kļūst par AS „VRC
Zasulauks” valdes
priekšsēdētāju
Aiziet no amata pēc
tikšanās ar jauno
ministru Gerhardu.

Izglītība
PADOME
?
Augstākā izglītība,
inţenieris elektromehāniķis
?
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Aiziešanas iemesls
Atceļ, vadībā ieceļot
Šlesera cilvēkus.
?
?

PV Finanšu departamenta vadītājs. Bijis arī AS „VRC Zasulauks”
padomē. No 2009.g. „Rīgas satiksmes” e-talona projekta
koordinācijas grupas vadītājs.
Šlesera padomnieks. Pirms tam strādājis par ţurnālistu un ministru
padomnieku. Tagad strādā Jūrmalas domē par sabiedrisko
attiecību vadītāju.
1998.g. kandidējis vēlēšanās no LSDSP saraksta. Tagad strādā par
SIA „Venden” direktoru.
Iepriekš bija strādājis par kārtībnieku Pašvaldības policijā un
referentu Valsts probācijas dienestā. Iemanto plašu popularitāti un
kritiku medijos.
Tagad valdes loceklis ”Rīgas satiksmē”, kā arī SIA „Rīgas namu
pārvaldnieks” valdes priekšsēdētājs. Arī māte Mirdza Straupe
ziedojusi 1650 ls LC.
No PV valdes locekļa amata atsakās, lai nebūtu interešu konfliktā.
Amatpersonas deklarācijā norādījis, ka ir TB/LNNK biedrs.
Valdes priekšsēdētaja amatam tika izraudzīts konkursā, kurā bija
pieteikušies 55 pretendenti. SM valsts sekretāra vietnieks. Iepriekš
jau bija strādājis lidostas „Rīga” padomē. Tagad jau strādā VAS
„Autotransporta direkcija”.
Izraudzīts konkursa kārtībā. Bijis Rīgas domes deputāts, darbojies
arī „Rīgas siltuma” padomē.

Bijis arī LDz meitasuzľēmumu vadībā.
No 1994.-1996.g. SM Dzelzceļa departamenta direktors; no
1996.g. LDz Ritošā sastāva pārvaldes vadītājs.
Bija LDz finanšu direktors.

Vladimirs Grjaznovs

-

-

Mihails Jagodkins

-

-

Vēsma Upīte

-

-

Valdis Apsītis

-

-

Edgars Strods

-

-

Ģirts Auškāps

-

Ģirts Dripe

VL/TB/LNK
K
LPP

Jānis Maršāns

TP; LPP/LC

Arnis Pļaviľš

LPP/LC

Jānis Patmalnieks

JL

05.09.2007.
30.07.2003.05.09.2007.
30.07.2003.20.10.2008.

Brālis Lauris
Dripe arī bijis
Šlesera
padomnieks un
padomes loceklis
vairākos valsts
uzľēmumus.
Sieva Natālija
Dţeina Maršāne
Šlesera ārštata
padomniece.
Meitas bija
Šlesera sekretāres
SM.

-

-

?

?

-

Atceļ, vadībā ieceļot
Šlesera cilvēkus.

05.09.2007.20.10.2008.
14.11.2008.15.05.2009.
15.05.2009.23.07.2009.
15.05.2009.23.07.2009.
14.11.2008.15.05.2009.

-

Augstākā izglītība,
elektrotehniskās
saimniecības inţenieris
Augstākā izglītība, juridiskā

-

14.11.2008.15.05.2009.

14.11.2008.15.05.2009.

15.05.2009.23.07.2009.

Tagad strādā „LDz Cargo” valdē, bet pirms tam bija LDz
ekonomikas direktors.
No 1992.g. bija LDz tehniskais direktors. Saskaľā ar VID datiem
līdz 2002.g. bija arī LDZ valdes loceklis.
LDz Juridiskās daļas pārstāve.

?

Atceļ, vadībā ieceļot
Šlesera cilvēkus..
?

-

?

Likvidē padomi.

Rīgas domes Satiksmes departamenta vadītājs.

-

Augstākā izglītība,
politologs
?

Likvidē padomi.
Samazina padomes
locekļu skaitu.

Līdz 2010.g.beigām bija valdes loceklis „Latvijas Jūras
administrācijā”. Kandidējis 10.Saeimas vēlēšanās.
Šlesera preses sekretārs. 2008.08. iecelts par VAS „Biķernieku
kompleksa sporta bāze” padomes locekli.

TP: 9150 (28.03.2002.17.09.2004.)

Augstākā juridiskā izglītība

Samazina padomes
locekļu skaitu no 5 uz
3.

Pirms tam bija Maksātnespējas administrācijas direktors, pēc tam
pabijis arī SM valsts sekretāra amatā.2004.g. iecelts LGS padomē.
2008.12. tika iecelts LAU padomē

LPP: 400 (15.09.2003.
un 16.04.2004.);
LPP/LC: 3000
(10.09.2008. un
25.03.2010.)
JL: 5 (06.10.2007.)

Vidējā speciālā izglītība

Zaudē amatu, jo
samazina padomes
locekļu skaitu.

Vienlaikus padomes loceklis arī lidostā „Rīga” un LP.

Augstākā izglītība, maģistrs
filozofijā

Likvidē padomi.

Amatam izvirza Kampars. Tagad ir Eiropas Parlamaneta deputāta
Krišjāľa Kariľa padomnieks.

-

Vadošais raţošanas vadības organizācijas inţenieris LDz.

LATVIJAS VALSTS RADIO UN TELEVĪZIJAS CENTRS
Vārds, uzvārds

Politizācija

Nepotisms

Ziedojumi partijām,
LVL

Pilnvaru laiks

Izglītība

Inārs Freipičs

-

-

13.10.1998.01.11.2004.

-

VALDE
?

Māris Rutks, arī
Rutkis
Māris Pauders

-

-

-

?

-

-

13.10.1998.10.06.2008.
13.10.1998.14.10.2003.

-

Augstākā izglītība sakaru
nozarē

Ivars Golsts

-

-

29.09.2003.05.10.2006.

-

Ilo Lošaks

-

-

01.11.2004.05.10.2006.

-

Augstākā izglītība,
radiotehniķis, skaitļotājs,
maģistrs biznesa vadībā
?

Uldis Lavrinovičs

-

-

01.11.2004.-

-

Augstākā izglītība
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Aiziešanas iemesls

Piezīmes

Tiek atcelts no valdes
locekļa amata,
pamatojot ar jauniem
uzľēmuma mērķiem
Atbrīvo no amata
saistībā ar apsūdzību.
Atstādina padome,
uzskatot par
nepiemērotu vadītāja
amatam.
?

Tehniskās ekspluatācijas un attīstības dienesta vadītājs.

?

Pirms tam SIA "Belam Rīga" darbinieks. Pastarpināti pieder
kompānija „Hannu Digital”, kuras piesaistīšana, iespējams,
sadārdzinājusi digitālās TV ieviešanu Latvijā
2003.g. iecelts par "Digitālā Latvijas Radio un televīzijas centra"

?

Tehniskais direktors. Apsūdzēts "Digitālais Latvijas radio un
televīzijas centrs" (DLRTC) likvidēšanas lietā.
Tiesājies par atjaunošanu darbā.

Pēc tam kļuvis par Latvijas Garantiju aģentūras direktoru.

03.08.2007.

valdes priekšsēdētāja vietnieku. Vēlāk viens no apsūdzētajiem
centra likvidēšanas lietā. Pēc darba valdē turpina strādāt kā
LVRTC tehniskā direktora vietnieks.
LVRTC finanšu direktore.

Zoja Ivaščenko

-

-

13.10.1998.01.11.2004.

-

?

Rolands Ramiľš

-

-

13.10.1998.01.11.2004.

-

?

Jānis Bokta

-

-

No 05.10.2006.

-

Augstākā izglītība vadības
zinātnē un tiesībās

Andris Korlašs

-

-

-

?

?

Lauris Dripe

LPP

-

Nepabeigta augstākā.
Studējis politikas zinātni.

Iesniedz atlūgumu
algas samazinājuma
dēļ.

Ina Gudele

ZZS

Brālis Ģirts Dripe
(Krišjāna Petera
skolasbiedrs)
2009.g. kļūst par
Šlesera preses
sekretāru. Tiek
iecelts PV un
Biķernieku sporta
bāzes padomēs
-

05.10.2006.06.10.2009.
03.08.2007.07.05.2009.

10.09.2008.27.02.2009.

ZZS: 200
(29.01.2008.); LZS:
1000 (24.05.2007.)

Paziľo, ka pamet
amatu, jo paveikusi
visu nepieciešamo

Pirms tam bija Īpašu uzdevumu ministre elektroniskās pārvaldes
lietās, bet atkāpās no ministres amata, jo tērēja valsts naudu
dzimšanas dienas svinībām.

Gints Kiršteins

-

No 27.08.2009.

-

?

Padomes loceklis „airBaltic”, amatam LVRTC izraudzīts konkursa
kārtībā

Gints Lipsbergs

TP

Tēvs Aleksandrs
Kiršteins (ZZS) no
06.08.2003.09.07.2009. bija
LVRTC padomē
-

Ģeodēziste- mērniece,
celtniecības darbu meistare,
ūdenspiegādes un
kanalizācijas inţeniere
Augstākā, maģistrs
datorzinātnēs

06.10.2009.07.01.2011.

-

Augstākā izglītība,
filozofs, biznesa vadības
administrēšanas grāds

?

Juris Saratovs

TB/LNNK

-

06.10.2009.07.01.2011.

Nepabeigta augstākā,
studējis vēsturi un filozofiju

?

Guntars Krūmiľš

-

-

No 07.01.2011.

TB/LNNK: 4500
(10.01.2002.17.07.2003.)
-

?

Indulis Škibelis

LZS

-

No 07.01.2011.

LZS: 500 (14.03.2011.)

?

Bijis Valsts kontroles padomes loceklis

Vārds, uzvārds

Politizācija

Nepotisms

Pilnvaru laiks

Ziedojumi partijām,
LVL

Augstākā izglītība
automātikas un
telemehānikas specialitātē
Augstākā izglītība inţeniera,
matemātiķa specialitātē
Izglītība

Ekonomikas ministra A.Kalvīša preses sekretārs 2001.-2002.g.,
tieslietu ministres Vinetas Muiţnieces preses sekretārs. 2004.
2008.g. tika iecelts arī par VAS "Valsts informācijas tīkla
aģentūra" valdes locekli. 2004.-2005.g. bijis “Latvenergo”
padomē.
TB/LNNK ģenerālsekretārs. 2008.12. iecelts arī AS „Ceļu
pārvalde” padomē, bet 2009.05. kļuvis par Latvijas Pasta padomes
priekšsēdētāju
Pirms tam jau bijis LVRTC darbinieks

Aiziešanas iemesls

Piezīmes

Adrians Ļubļina

-

-

15.11.2002.-

-

Atceļ pēc premjera

Iecelšanas brīdī SM Pasaţieru pārvadājumu departamenta

PADOME
?
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Tiek atcelta no valdes
locekļa amata
03.11.2004., pamatojot
ar jauniem uzľēmuma
mērķiem
Tiek atcelts no valdes
locekļa amata
03.11.2004., pamatojot
ar jauniem uzľēmuma
mērķiem
-

Rīgas Radio un televīzijas stacijas vadītājs.

Pirms tam bijis VID Juridiskās pārvaldes Tiesā izskatāmo lietu
daļas galvenais jurists. Izvēlēts konkursā par valdes priekšsēdētāju
no 27.08.2009. Bijis apsūdzēts "Digitālais Latvijas radio un
televīzijas centra" likvidēšanas lietā.
Apsūdzēts "Digitālais Latvijas radio un televīzijas centrs"
likvidēšanas lietā.
No 2005.g. A.Šlesera padomnieks (preses sekretārs)2006.g.viľš
bija arī CSDD padomes priekšsēdētājs, tika iecelts arī
Elektronisko sakaru direkcijas (ESD) padomē. 2007.g. padomes
priekšsēdētājs gan ESD un Valsts informācijas tīkla aģentūras
(VITA) padomē. Roberts Zīle norādījis, ka amatu bijis spiests
atstāt degradētās uzľēmuma reputācijas dēļ.

E.Repšes pieprasījuma.

06.08.2003.

direktors. Apsūdzība digitālās televīzijas krimināllietā. 2006.01.2009.01. Latvijas Autotransporta direkcijas valdē; no 2009.02.
strādā „Rīgas satiksmē”
2003.g. KNAB sāk kriminālvajāšanu par digitālās televīzijas
ieviešanu LV
2003.g. KNAB sāk kriminālvajāšanu par digitālās televīzijas
ieviešanu LV
SM valsts sekretāra vietnieks

Ojārs Rubenis

-

-

Ināra Rudaka

-

-

Aleksandrs
Konošēvičs
Jānis Dzenis

-

-

PS

-

Gaidis Bērziľš

TB/LNNK

-

13.02.2003.17.03.2004.

Guna Mickēviča

JL

-

13.08.2003.05.04.2004.

PS: 10500
(06.05.2010.);
„Vienotība”: 3850
(02.09.2010. un
03.09.2010.)
TB/LNNK: 12 826
(11.4.2002.04.02.2005.);
VL/TB/LNNK: 5000
(06.08.2010.11.02.2011.)
JL: 353 (19.07.2002.26.04.2007.)

Jānis Jankovskis

„Vienotība”

-

13.08.2003.23.01.2006.

„Vienotība”: 150
(02.08.2010.)

Augstākā izglītība politikas
zinātnē

Uģis Šics

-

-

13.08.2003.16.05.2006.

„Vienotība”: 100
(06.08.2010.)

?

?

Liene Priedīte –
Kancēviča

-

13.08.2003.21.04.2009.

-

?

Samazina padomes
locekļu skaitu no 7 līdz
3.

Oļģerts Persijs
Dzenītis

TB/LNNK

Vīra tēvs Jānis
Kancēvičs no
1994.g. strādājis
SM, 2005.g.
iecelts CSDD
padomē; vīra
brālis Edmunds
Kancēvičs
strādājis LGS
valdē. Vīrs
Rihards strādā
ZM.
-

22.09.2003.23.01.2006.

Augstākā izglītība

Atbrīvo, jo beidzies
pilnvaru termiľš
NRTP

No 1997.-2005.g. NRTP loceklis (izvirzījusi TB/LNNK)

Raimonds Bergmanis

TP

TB/LNNK: 1000
(29.08.2002.); „Visu
Latvijai”: 70
(29.05.2009.)
TP: 100 (09.02.2005.)

Augstākā izglītība,
telekomunikācijās

Samazina padomes
locekļu skaitu no 7 līdz
3.

No 2003.g. bija SM Sakaru departamenta direktors; 2005.g.
kandidē Jelgavas domes vēlēšanās no TP saraksta

Ivars Gulbis

LPP

?

?

Māris Jānis Oga

-

LPP: 1000
(29.06.2004.)
-

Augstākā izglītība,
būvniecības inţenieris

??? Ieceļ Lauri Dripi?

2004.g. iecelts arī „Latvenergo” padomē, 2006.g. iecelts arī LP
padomē, 2007.g. „airBaltic” padomē; Šlesera padomnieks
-

-

15.11.2002.06.08.2003.
15.11.2002.06.08.2003.
13.01.2003.06.08.2003.
13.02.2003.16.07.2003.

03.11.2003.23.02.2004.;
23.01.2006.21.04.2009.
05.04.2004.07.12.2006.
05.04.2004.16.05.2006.

-

Augstākā izglītība,
bibliotekārs
Augstākā izglītība,
radiotehniķe
Augstākā, satiksmes ceļu
inţenieris
?

Atceļ pēc premjera
E.Repšes pieprasījuma.
Atceļ pēc premjera
E.Repšes pieprasījuma.
Atceļ pēc premjera
E.Repšes pieprasījuma.
?

Augstākā juridiskā izglītība

?

2005.-2006.g. bijis AS „Rīgas starptautiskā autoosta” padomē.
Bijis tieslietu ministrs A.Kalvīša un I.Godmaľa valdībās.
10.Saeimas deputāts.

Augstākā, latviešu valodas
un literatūras speciāliste

Atceļ no amata, vietā
ieceļot A.Šlesera
padomnieku
Atceļ no amata, jo
aiziet no Valsts
kancelejas.

Kandidatūra saskaľota ar premjeru E.Repši.
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LNT padomes loceklis, biznesa partneris ar Gati Kokinu, Andreju
Ēķi

Iepriekš bijis Valsts kancelejas darbinieks. Kandidatūra saskaľota
ar premjeru E.Repši, kuram kļūstot par finanšu ministru,
J.Jankovskis kļūs par viľa padomnieku. 2009.g. divus mēnešus
bija VNĪ padomē.
Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamenta vadītājs.
Kandidatūra saskaľota ar premjeru E.Repši. Tēvs Jānis Šics
2009.g. no JL saraksta kandidē Siguldas novada vēlēšanās
SM Juridiskā departamenta direktora vietniece.

01.11.2004.07.12.2006.
01.11.2004.05.10.2006.

-

Augstākā izglītība, jurists

?

Strādājis savā advokātu birojā.

-

Augstākā izglītība

?

1997.g. kandidējis Rīgas domes vēlēšanās no DPS saraksta,
strādājis „Baltkom” par tehnisko direktoru

05.10.2006.06.10.2009.

LC: 780 (27.09.2002.11.03.2005.)

Augstākā izglītība,
inţenieris - sistēmtehniķis

?

23.01.2006.21.04.2009.

-

Augstākā izglītība
starptautiskajās attiecībās

16.05.2006.03.08.2007.

-

Nepabeigta augstākā.
Studējis politikas zinātni.

ZZS

Brālis Ģirts Dripe
(Krišjāna Petera
skolasbiedrs)
2009.g. kļūst par
Šlesera preses
sekretāru. Tiek
iecelts PV un
Biķernieku sporta
bāzes padomēs
-

Samazina padomes
locekļu skaitu no 7 līdz
3.
Kļūst par LVRTC
valdes priekšsēdētāju.

Bijis apsūdzēts "Digitālais Latvijas radio un televīzijas centra"
likvidēšanas lietā. 2001.g.kandidējis Rīgas domes vēlēšanās no LC
saraksta.
Padomē pārstāv NRTP, bet amatam izvirzīja TP, par kuras biedru
kļuva 1998.g.

07.12.2006.18.01.2007.

Augstākā izglītība
ekonomikā

Iesniedz atlūgumu pēc
pirmās padomes sēdes,
jo neuzskata sevi par
piemēroti.

Bijusī Saeimas priekšsēdētāja, netika ievēlēta 9.Saeimā. Saľēma
uzaicinājumu no ZZS frakcijas vadītāja Augusta Brigmaľa, bet vēl
nebija devusi atbildi, kā bija jau ievēlēta.

Krišjānis Peters

LPP

-

07.12.2006.02.03.2007.

ZZS: 6800
(28.11.2002.02.08.2006.), LZS:
2190 (05.06.2003.04.10.2005.)
LPP: 2200
(16.05.2003.30.04.2004.)

Augstākā izglītība,
politologs

Iesniedza atlūgumu, jo
sāka vadīt lidostu
„Rīga”

Vjačeslavs
Vogoļenoks

-

-

07.12.2006.21.04.2009.

-

?

Edgars Vaikulis

LPP

-

03.08.2007.21.04.2009.

LPP: 4400
(16.07.2004.25.10.2007.)

Inga Pelša

LPP

-

02.03.2007.21.04.2009.

-

Aleksandrs Kiršteins

ZZS

26.02.2007.09.07.2009.

ZZS: 700 (21.05.2009.)

Uldis Reimanis

LC

Dēls Gints
Kiršteins no
27.09.2009. strādā
par LVRTC
valdes locekli
-

Augstākā izglītība,
bakalaurs vēstures zinātnē,
maģistrs komunikācijas
zinātnē
Augstākā izglītība,
informācijas sistēmās un
politikas zinātnē
Augstākā izglītība, arhitekts

15.04.2009. samazina
padomes locekļu skaitu
no 7 līdz 3.
15.04.2009. samazina
padomes locekļu skaitu
no 7 līdz 3.

Bijušais satiksmes ministrs (2006.04.); vienlaikus bija arī VAS
"Valsts informācijas tīkla aģentūra" (VITA) padomē; 2007.01. 2010.12. lidostas „Rīga” valdes priekšsēdētājs; 2007.01.iecelts
PA padomē; 2007.05. iecelts „airBaltic” padomē.
SM Sakaru departamenta direktora vietnieks

21.04.2009.09.07.2009.

-

Augstākā izglītība
ekonomikā, studējis arī
tiesības

Likvidē padomi.

Dace Buceniece

-

-

21.04.2009.09.07.2009.

-

Augstākā izglītība

Likvidē padomi.

Igors Zvirbulis

-

-

Juris Strods

-

Dzintars Zariľš

Demokrātiskā
partija
„Saimnieks”
LC

Andris Mellakauls

TP

Lauris Dripe

LPP

Ingrīda Ūdre

-

15.04.2009. samazina
padomes locekļu skaitu
no 7 līdz 3.
Likvidē padomi.

No 2005.g. Šlesera padomnieks (preses sekretārs); 2006.g. bija arī
CSDD padomes priekšsēdētājs, tika iecelts arī Elektronisko sakaru
direkcijas (ESD) padomē. 2007.g. padomes priekšsēdētājs gan
ESD un Valsts informācijas tīkla aģentūras (VITA) padomē.

2006.g. AS "Rīgas Starptautiskā autoosta" padomes loceklis.
A.Šlesera un vēlāk I.Godmaľa preses sekretārs. Kļūst par LVRTC
padomes priekšsēdētāju, pēc tam, kad L.Dripe kļūst par LVRTC
vadītāju.
Satiksmes ministra A.Šlesera palīdze un biroja vadītāja. No
2005.g. strādājusi arī „airBaltic” padomē, no kuras tiek atcelta
vien 2009.04. Vadījusi Šlesera biroju Rīgas domē.
2005.g. izslēgts no TP. 9. un 10.Saeimā kandidē no ZZS saraksta.

SM valsts sekretāra vietnieks. 2004.g. iecelts par VNĪ valdes
locekli, bet 2008.g. tika atbrīvots, jo bija zaudējis akcionāra
uzticību. Māte Ināra Reimane kandidējusi Garkalnes novada
vēlēšanās no „Vienotības” saraksta. 2001.g. kandidējis RD
vēlēšanās no LC saraksta. Tagad ir SM valsts sekretāra vietnieks.
Padomē pārstāv NRTP

LATVIJAS PASTS
Vārds, uzvārds

Politizācija

Nepotisms

Pilnvaru laiks

Ziedojumi partijām,

Izglītība
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Aiziešanas iemesls

Piezīmes

LVL
Aivars Droiskis

-

-

18.08.1997.16.04.2003.

-

VALDE
Augstākā izglītība, finansēs
un tirdzniecībā

Aigars Vītols

-

-

23.03.1998.16.04.2003.; no
14.01.2011.

-

Augstākā izglītība, maģistrs
uzľēmējdarbības vadībā

Agris Timma

-

-

-

?

Aigars Krūms

LC

-

23.03.1999.03.09.2004.
28.02.2002.16.04.2003.

-

Augstākā izglītība, maģistra
grāds ekonomikā un vadībā

Aivars Sproģis

JL

-

16.04.2003.19.12.2003.

?

Edmunds Bebrišs

LSDSP

-

Ieva Rozenberga

-

-

05.12.2002.10.01.2004.
19.12.2003.14.02.2008.

JL: 50 (07.04.2004.);
LSDSP: 500
(22.05.2009.)
LSDSP: 120
(12.09.2006.)
-

Jānis Pitrāns

JL;
TB/LNNK;
LPP/LC

-

16.04.2003.28.02.2008.

Gints Škodovs

-

-

Tālis Laizāns

Demokrāti.lv

-

Līga Antāne

-

-

Jānis Kalniľš

TP

Miks Stūrītis

-

-

Māra Stūre

-

-

Arnis Kalveršs

-

-

Ivars Krauklis

-

-

Padome rosina atbrīvot
par iespējamiem
likumpārkāpumiem.
Pirmajā reizē padome
rosināja atstādināt no
amata par iespējamiem
likumpārkāpumiem.
?

Tagad Saulkrastu slimnīcas valdes priekšsēdētājs

Padome rosina
atstādināt no amata par
iespējamiem
likumpārkāpumiem.
?

Bija arī LDz padomē, bet tagad vada Latvijas Apdrošināšanas
brokeru asociāciju. Par LP pilnvarnieku tika iecelts laikā, kad vēl
bija Gorbunova padomnieks valdībā. 2009.g. Rīgas domes
vēlēšanās kandidē no SCP
Apstiprināšanas brīdī bija LP Liepājas filiāles vadītājs.

Augstākā izglītība, maģistrs
uzľēmējdarbībā
Augstā izglītība, bioloģe,
maģistrs biznesa vadībā

?

-

Augstākā izglītība,
informātikas skolotājs

Iesniedza atlūgumu.

16.04.2003.28.02.2008.
08.09.2003.03.09.2004.

-

Augstākā izglītība

Atkāpās no amata.

Ilgstoši strādājis LP, tagad Komercvadības departamenta
direktors
Sāka darbu LP izpilddirektores amatā, bet pirms tam strādāja
banku sektorā. Brālis Māris Malcenieks kandidējis Siguldas
novada vēlēšanās no ZZS.
Apstiprināšanas brīdī bija LP Daugavpils filiāles vadītājs. Pēc
dsarba LP kļuva par Veselības norēķinu centra Latgales nodaļas
vadītāju. 8.Saeimas vēlēšanās kandidēja no JL, 9.Saeimā – no
LPP/LC, bet 2005.g. pašvaldību – no TB/LNNK un JL apvienotā
saraksta.
LP Norēķinu centra vadītājs. 1997.g. bija arī LP ģenerāldirektors.

Demokrāti.lv.: 1000
(13.09.2006.)

?

03.09.2004.13.11.2009.

-

Augstākā izglītība,
ekonomikas zinātľu
maģistrs
?

03.09.2004.06.09.2006.

TP: 16 215
(21.11.2002.23.12.2005.)
-

03.09.2004.12.12.2007.
03.10.2006.21.211.2007.
28.02.2008.10.10.2008.
28.02.2008.07.05.2009.

-

-

?
Augstākā izglītība, maģistrs
ekonomikā
Augstākā izglītība,
finansiste
Augstākā izglītība
Augstākā izglītība
uzľēmējdarbībā
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?

Atbrīvoja no amata,
nespējot piedāvāt
risinājumus finanšu
situācijas uzlabošanai.
?

?
?
Aiziet no valdes, bet
turpina darbu „Latvijas
Pasta bankas” valdē.
Oficiāli amatu nolemj
atstāt pats samazinātā
atalgojuma dēļ, bet Zīle
izteicies, ka bijis
spiests aiziet
uzľēmuma sliktās
reputācijas dēļ.

Strādājis par pasta tehnisko direktoru. 2011.gadā tiek iecelts
valdes priekšsēdētāja amatā bez konkursa.
LP pārvadājumu direktors.

Pirms tam strādāja FM un SPRK. Bija LP finanšu direktors. Pēc
tam RD Iepirkuma komisijas loceklis. Tagad strādā par investīciju
baľķieri. Demokrāti.lv dibināti vien 2005.g.
LP komercdirektore.

Kļūst par finanšu direktoru.
LP bija mārketinga direktors. Pirms strādāja „Lattelecom” un arī
tagad strādā grupā.
Bijusi LNT finanšu direktore. Brālis Aldis Greitāns bijis SCP
darba grupā.
Iecelšanas brīdī FKTK Licencēšanas daļas vadītājs. Pēc tam
turpina strādāt „Latvijas Pasta bankā”, kā arī 2010.g. uz īsu laiku
tiek iecelts „Latvijas Pasta nodaļu tīkls”
Pirms iecelšanas LP valdes priekšsēdētāja amatā bija ilggadējs
CSDD darbinieks. Pēc tam divus gadus vadīja SIA „Latvijas
Propāna gāze”. LP vadītāja amatam netiek izraudzīts konkursā, bet
amatam izvirza Šlesers.

Juris Bērziľš

LC

-

28.02.2008.13.07.2009.

LC: 984 (23.08.2006.)

?

Raitis Avots

-

-

28.02.2008.13.07.2009.

-

Augstākā izglītība
uzľēmējdarbības vadībā

Maiga Dzērvīte

LC/LPP

-

13.07.2009.13.11.2009.

Vīrs Jānis Dzērvītis
ziedojis LC 365.

Augstākā izglītība
ekonomikā

Dita Danosa

-

-

-

Inga Šīna

-

-

21.07.2009.13.11.2009.
21.07.2009.13.11.2009.

Augstākā izglītība
ekonomikā, studē juristos
Augstākā izglītība, doktore
ekonomikā

Aivars Veiss

-

-

13.11.2009.14.01.2011.

-

Augstākā izglītība biznesa
administrācija

Toms Nāburgs

-

-

13.11.2009.14.01.2011.

-

Augstākā izglītība, maģistrs
politoloģijā un MBA grāds.

Ilze Aleksandroviča
Imants Mantiľš

TB/LNNK

-

No 13.11.2009.
03.02.2010.14.01.2011.

Augstākā juridiskā izglītība
Augstākā izglītība,
ekonomists

Andrejs Vīcups

-

-

No 14.01.2011.

TB/LNNK: 5836
(29.08.2002.30.01.2007.)
-

Vārds, uzvārds

Politizācija

Nepotisms

-

Ziedojumi partijām,
LVL

Pilnvaru laiks

Augstākā izglītība, maģistra
grāds sabiedrības vadībā
Izglītība
PADOME
Augstākā izglītība,
psiholoģe

Olita Augustovska

JL

-

14.01.2003.15.04.2004.

JL: 885 (17.06.2002.06.10.2007.)

Andrejs Poţarnovs

TB/LNNK

-

14.01.2003.15.04.2004.

-

Augstākā izglītība, ārsts

Dainis Samsons

-

-

30.01.2003.15.04.2004.

-

Augstākā izglītība

Ivars Gulbis

LPP

-

LPP: 1000
(29.06.2004.)

?

Ivo Lagzdiľš

TB/LNNK

-

30.01.2003.19.12.2003.;
15.04.2004.20.12.2006.
08.09.2003.-

-

?
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Aiziet no amata pēc
abpusējas vienošanās,
taču saistībā ar
neatbilstoši izmaksātu
atalgojumu.
Aiziet no amata pēc
abpusējas vienošanās,
taču saistībā ar
neatbilstoši izmaksātu
atalgojumu.
Atbrīvoja no amata,
nespējot piedāvāt
risinājumus finanšu
situācijas uzlabošanai.
Iesniedz atlūgumu.
Atbrīvoja no amata,
nespējot piedāvāt
risinājumus finanšu
situācijas uzlabošanai.
Atceļ no amata, jo
satiksmes ministrs
U.Augulis nav
apmierināts ar valdes
darbu.
Atceļ no amata, jo
satiksmes ministrs
U.Augulis nav
apmierināts ar valdes
darbu.
?
Atstādina no amata, jo
zaudējis SM uzticību.
?
Aiziešanas iemesls

Pirms tam bija CSDD valdes loceklis, bet pēc tam arī strādājis
„Latvijas Propāna gāzes” valdē.

Iecelšanas brīdī SIA „Stone Developments” valdes loceklis.

LP vadītājas amatam izraudzīta konkursā. Vairākkārt kandidējusi
vēlēšanās no LC un vēlāk no LPP/LC sarakstiem.
Amatam izraudzīta konkursā. Pēc tam kļuva par valdes
padomnieci.
Amatam izraudzīta konkursā. Pirms tam strādājusi banku sektorā.

Iecelšanas brīdī SM Iekšējā audita un kvalitātes departamenta
direktors. Drīz vien sāka darbu kā „Ogres trikotāţas” vadītājs.

Iecelšanas brīdī lidostas „Rīga” valdes priekšsēdētājs.

Iecelšanas brīdī SM Investīciju departamenta direktore.
2009.g. bija LGS padomē, no tās atcēla, jo neievēroja atalgojuma
ierobeţojumus. 2005.06.-2009.05. SIA „Rīgas satiksme” padomes
loceklis
No 2003.g. strādājis „Parex bankā” vadošos amatos.
Piezīmes

Tiek atcelta no amata,
kad par satiksmes
ministru kļūst Šlesers.
Atbrīvo no amata, kad
darbu satiksmes
ministra amatā sāk
Šlesers.
Atbrīvo, kad par
satiksmes ministru
kļūst Šlesers.
Atbrīvo, kad par
satiksmes ministru
kļūst Šlesers.

2003.02.iecelta arī lidostas „Rīga” un VNĪ padomē. No amatiem
atstādināta 2004.03. Tagad Dombrovska biroja vadītāja.

Atbrīvo no amata, kad

Bijis satiksmes ministra Roberta Zīles padomnieks. Vienlaikus

Pēc tam bijis Rīgas domes deputāts; 2005.-2006.g. „Rīgas
satiksmes” padomē; 2006.g. ievēlēts LDz padomē, bet 2009.g.
ievēlēts PV valdē. Elektronisko sakaru direkcijas vadītājs
Strādājis SM, Valsts kancelejā, bet tagad Iekšlietu ministrijā
Satiksmes ministra A. Šlesera padomnieks. 2004.g. iecelts arī
„Latvenergo” un LVRTC padomē; 2007.g. „airBaltic” padomē;
2004.

15.04.2004.
Aivita Ļubļina (vēlāk
arī Goldmane)

-

-

08.09.2003.15.04.2004.

-

Augstākā juridiskā izglītība

Juris Kokins

LPP

-

19.12.2003.15.04.2004.

LPP: 6355
(16.05.2003.15.10.2007.)

Augstākā izglītība
automobiļu saimniecībā

Ivonna Allere

-

-

30.01.2003.19.03.2008.

-

Augstākā izglītība

darbu satiksmes
ministra amatā sāk
Šlesers.
Atbrīvo no amata, kad
darbu satiksmes
ministra amatā sāk
Šlesers.
Atbrīvo no amata, kad
darbu satiksmes
ministra amatā sāk
Šlesers.
?

Iveta Zeidaka

-

-

-

?

?

Ramona Pitena

TP

-

10.11.2004.28.07.2006.
15.04.2004.19.03.2008.

TP: 5700 (17.12.2003.12.04.2010.)

?

Inta Rozenšteine

-

-

28.07.2006.19.03.2008.

-

?

Jānis Straume

TB/LNNK

-

20.12.2006.19.03.2008.

TB/LNNK: 2000
(25.09.2002.)

Augstākā izglītība, ārsts

Atbrīvo un vietā ieceļ
citus politizētus
padomes locekļus.
Atbrīvo un vietā ieceļ
citus politizētus
padomes locekļus.
Atbrīvo un vietā ieceļ
citus politizētus
padomes locekļus.

Jānis Teterovskis

ZZS

-

30.01.2003.19.03.2008.

LZP: 1150
(03.03.2005.)

Augstākā izglītība, ķīmiķis

Dainis Liepiľš

LPP

-

06.02.2008.19.05.2009.

Augstākā izglītība,
uzľēmējdarbības vadītājs

Andris Pauls-Pāvuls

TP

-

23.09.2005.13.07.2009.

LPP: 29 800
(23.08.2002.23.01.2006.); PLL:
15 000 (29.09.2009. un
09.07.2010.)
TP: 13 000
(10.12.2002.18.10.2006.)

Arnis Pļaviľš

LPP/LC

Meitas bija
Šlesera sekretāres
SM.

15.04.2004.19.05.2009.

Vidējā speciālā izglītība

Aivars Strakšas

TP

-

15.04.2004.23.09.2005.

Juris Saratovs

TB/LNNK

-

19.03.2008.13.07.2009.

LPP: 400 (15.09.2003.
un 16.04.2004.);
LPP/LC: 3000
(10.09.2008. un
25.03.2010.)
TP: 23 000
(23.09.2004.21.08.2008.)
TB/LNNK: 4500
(10.01.2002.17.07.2003.)

Aivars Smagars

ZZS

-

15.04.2004.19.05.2009.

LZS: 2135
(03.09.2003.09.03.2005.)

Augstākā, transporta
inţenieris

Nepabeigta augstākā,
studējis politiku un
farmāciju

Atbrīvo un vietā ieceļ
citus politizētus
padomes locekļus.
Samazina padomes
locekļu skaitu no 7 līdz
3.

bija arī LVC padomē.
SM valsts sekretāra vietniece. Bijusi LGS, CSDD padomēs.

Darbojies arī PA padomē kā LPP pārstāvis; 2006.02. iecelts LGS
padomē; 2006.12. iecelts arī CSDD padomē
Iecelšanas brīdī bija Vairas Vīķes-Freibergas padomnieci
likumdošanas jautājumos. Pēc darba pārtraukšanas padomē kļūst
par padomnieci Satiksmes ministrijā, pēc tam viľai izveido amatu
Juridiskajā departamentā.
Līdz 2006.g.07. bijusi departamenta direktora vietniece SM.
Aizsardzības ministra Vineta Veldres padomniece līdz 2009.g.
Ilgstoši strādājusi SM un arī tagad ir departamenta direktora
vietniece.
Viens no zināmākajiem TB/LNNK politiķiem. Bijušais Saeimas
deputāts, Saeimas priekšsēdētājs. Bijis Rīgas brīvostas valdē. No
2007.-2009.g. bija LAU padomē. 2002.-2009.g. lidostas „Rīga”
padomē.
Kandidējis RD vēlēšanās no ZZS saraksta.
Vienlaikus bijis padomes priekšsēdētājs 4 kapitālsabiedrībās (LP,
CSDD, LVC un LAU), kā arī padomes loceklis lidostā „Rīga” un
LVM.

Atstādina par
atalgojuma
ierobeţojumu
neievērošanu.
Samazina padomes
locekļu skaitu no 7 līdz
3.

2004.-2005.g. bijis LGS padomē. 1997.g. izslēgts no TB.

Augstākā izglītība, maģistrs
ekonomikā

?

No 2005.gada valdes loceklis LDz. Mediji ziľo, ka Kalvīša
draugs.

Studējis vēsturi

Atstādina par
atalgojuma
ierobeţojumu
neievērošanu.
Samazina padomes
locekļu skaitu no 7 līdz
3.

Bijis arī „Ceļu pārvaldes” padomē un LVRTC padomē.
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Vienlaikus padomes loceklis arī lidostā „Rīga” un PV.

Atceļ no, kad padomē ieceļ Gerharda cilvēkus.

Roberts Binde

PCTVL

-

Juris Radzevičs

LPP

-

Benita Margēviča

-

-

Anda Ozola

LPP

Inese Kalniľa

JL

Vīrs Guntis
Kalniľš bijis
Latvenergo
padomē un
K.Kariľa
padomnieks

15.04.2004.01.11.2004.
20.12.2006.06.02.2008.

PCTVL: 3760
(15.04.2002.)
LPP un LPP/LC:
13 310 (18.07.2003.7.12.2007.)

?

?

Augstākā izglītība, jurists

11.12.2003.19.05.2009.

-

?

15.01.2007.19.05.2009.

-

Augstākā izglītība, tiesību
zinātľu maģistre

19.05.2009.13.07.2009.

JL: 1373 (18.09.2006.23.09.2010.)

Augstākā izglītība,
matemātiķe, juriste

Iesniedza atlūgumu.
Viľa vietā ieceļ citu
LPP pārstāvi – Daini
Liepiľu.
Samazina padomes
locekļu skaitu no 7 līdz
3.
Samazina padomes
locekļu skaitu no 7 līdz
3.
Atstādina par
atalgojuma
ierobeţojumu
neievērošanu.

Tiek minēts kā Jāľa Urbanoviča (SC) darījumu partneris. Bijis
„Getļini EKO” valdes priekšsēdētājs.
LPP valdes priekšsēdētājs. 2006.g. tika vēlreiz iecelts
„Latvenergo” padomē; Godmaľa biroja vadītājs, strādājis arī LP
2005.g. Rīgas Slimokases padomē, vēlāk valdē; strādājis arī
„Rīgas siltuma” padomē
Strādājusi daţādos amatos SM, strādā joprojām.
Kastēna padomniece īpašu uzdevumu ministra sabiedrības
integrācijas lietas sekretariātā no 2006.g.-.
Amatam izvirza Kampars.

LATVIJAS VALSTS MEŢI
Vārds, uzvārds

Politizācija

Nepotisms

Gints Bumbieris

-

-

Roberts Strīpnieks

-

Arnis Melnis
Andrejs Brūvelis

Ziedojumi partijām,
LVL

Pilnvaru laiks

Izglītība
VALDE
?

Aiziešanas iemesls

Piezīmes

-

LVM finanšu direktors.

Augstākā izglītība
meţsaimniecībā

-

LZP un ZZS: 10 720
(28.01.2004.2.05.2010.)
TP: 61 000
(26.11.2003.11.03.2010.)
LC: 300 (24.01.2005.)

Meţzinis
Augstākā izglītība, maģistrs
vides zinātnē

-

Pirms iecelšanas amatā strādājis Valsts meţa dienesta Attīstības,
atbalsta un informācijas daļā, bijis Valsts Meţu pārvaldes projektu
vadītājs.
Iecelšanas brīdī Valsts galvenais meţzinis.
LZP biedrs. Kandidējis Eiropas Parlamenta un Jūrmalas domes
vēlēšanās no ZZS saraksta.

Augstākā izglītība,
agronoms

-

?

09.07.2003.23.04.2004.

JL: 325 (10.01.2002.28.07.2006.)

09.07.2003.29.10.2010.

LZS un ZZS: 42 560
(20.11.2003.13.08.2010.)

Augstākā izglītība
meţsaimniecībā un tiesību
zinātnēs
Augstākā izglītība,
meţsaimniecības inţenieris,
izglītības zinātľu maģistrs

Atbrīvo no amata laikā,
kad nomaina arī visu
padomi.
?

No 09.06.2004..

LZS un ZZS: 41978
(30.12.2010.05.06.2003.)

-

-

No 28.10.1999.09.07.2003.; No
08.02.2007.
No 28.10.1999.

-

ZZS

-

No 28.10.1999.
No 09.07.2003.

Aivars Tiesnesis

TP

-

No 11.11.2002.

Ieva Odīte

-

-

01.11.2002.30.01.2003.

Irēna Aleksejuka

JL

-

Modris Grantiľš
(miris)

ZZS

Kārlis Boldiševics

ZZS

Dēls Jānis
Grantiľš līdz
2008.g. strādājis
ZM un tagad
Vides aizsardzības
un reģionālās
attīstības
ministrijā.
-

Vidējā izglītība
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Miris 24.10.2010.

-

Bijis Saeimas deputāts, TP ģenerālsekretārs, Ventspils brīvostas
pārvaldes valdes loceklis. Ar īpašu MK atļauju ļauts savienot
četrus daţādus amatus.

Amatam izvirza JL, bet strādājusi LVM ar meţa patologu, kā arī
direktora vietnieci. Tagad ir LVM direktora vietniece pārdošanas
jautājumos.
Kandidējis Saeimas vēlēšanās no ZZS. Bijis arī Ogres meţa
tehnikuma direktors.

LZS biedrs. Padomes loceklis arī AS „Ļatvijas Kuģniecībā”.

Vārds, uzvārds

Politizācija

Kārlis Leiškalns

LC

Harijs Jordāns (miris)

Nepotisms

Ziedojumi partijām,
LVL

Pilnvaru laiks

Izglītība
PADOME
Augstākā izglītība, teologs
un politologs

11.11.2002.30.01.2003.

LC: 500 (23.07.2003.);
TP: 2000
(23.04.2008.); PLL:
500 (03.08.2010.)

LSDSP

Brālis Pēteris
Leiškalns šajā
laikā pilda īpašu
uzdevumu
ministra bērnu
ģimenes lietās
parlamentārā
sekretāra
pienākumus.
-

01.11.2002.30.01.2003.

-

Augstākā izglītība,

Ingūna Gulbe

TP

-

01.11.2002.15.05.2009.

-

Augstākā izglītība,
agronome un ekonomiste.

Uģis Rotbergs

-

28.10.1999.30.01.2003.

-

Augstākā izglītība,
meţsaimniecības inţenieris

Valdis Kaprālis

TB/LNNK

Māsa Baiba
Rotberga ir ZM
Meţu resursu
pārvaldības
departamenta
direktore
-

28.10.1999.30.01.2003.

-

Augstākā izglītība,
meţsaimniecība

Roberts Dilba

ZZS

Zemkopības
ministra Jāľa
Dūklava
skolasbiedrs.

09.07.2003.15.05.2009.

Augstākā izglītība,
agronoms

Imants Baumanis

JL

09.07.2003.15.05.2009.

Anatolijs Gorbunovs

LC

Sieva Anita
Baumane no
2002.g. strādā ZM
par nodaļas
vadītājas vietnieci
-

ZZS:
2335(02.04.2009.01.06.2009.); LZS:
7950 (11.04.2011.02.04.2003.)
-

30.01.2003.15.05.2009.

Leonards Līpiľš

LPP

-

Indulis Jankovskis

SC

Andris Liepiľš

ZZS

Aiziešanas iemesls

Piezīmes

Atbrīvo no amata, jo
Roze uzskata, ka
padomei jābūt tādai,
kas spēj uzľemties
politisko atbildību

Vēlāk kļūst par TP biedru. Bijis Ostu asociācijas prezidents un
Latvijas Ceļinieku asociācijas prezidents. 2005.g. bijis Rīgas
brīvostas sabiedrisko attiecību direktors. Tagad šos pienākumus
pilda viľa sieva Anita Leiškalne.

Atbrīvo no amata, jo
Roze uzskata, ka
padomei jābūt tādai,
kas spēj uzľemties
politisko atbildību
Samazina padomes
locekļu skaitu no 11
līdz 3 un tiek ievēlēti
jauni locekļi.
Atbrīvo no amata, jo
Roze uzskata, ka
padomei jābūt tādai,
kas spēj uzľemties
politisko atbildību

Bijis LSDSP valdes loceklis. Latvijas Kokmateriālu eksportētāju
asociācijas pārstāvis

Atbrīvo no amata, jo
Roze uzskata, ka
padomei jābūt tādai,
kas spēj uzľemties
politisko atbildību
Samazina padomes
locekļu skaitu no 11
līdz 3 un tiek ievēlēti
jauni locekļi.

Vides aizsardzības fonda pārstāvis. Uzreiz pēc LVM padomes
atstāšanas iecelts „Lauku attīstības fonda” padomē. Kandidējis
Saeimas vēlēšanās no TB/LNNK saraksta. No 2005.g. strādā
Rīgas domē.

Augstākā izglītība, Dr.silv.

Samazina padomes
locekļu skaitu no 11
līdz 3 un tiek ievēlēti
jauni locekļi.

Iecelts padomē, lai pārstāvētu JL.

LC: 300 (08.08.2002.)

Augstākā izglītība, vairākas
specialitātes

LVM padomes locekļa amatam viľu izvirza ZZS. Bijis Saeimas
deputāts, kā arī vairāku nozaru ministrs.

28.01.2004.08.02.2007.

LPP: 600 (10.02.2005.13.09.2006.)

-

09.06.2004.15.05.2009.

09.06.2004.-

Samazina padomes
locekļu skaitu no 11
līdz 3 un tiek ievēlēti
jauni locekļi.
Samazina padomes

Kandidējis pašvaldību vēlēšanās no Tautas saskaľas partijas
saraksta un 10.Saeimā no SC.

-

Tautas saskaľas partija
un SC: 952
(10.02.2005.01.06.2009.)
LZS: 2140

Augstākā izglītība,
meţsaimniecības inţenieris
un inţenierzinātľu doktors
Augstākā izglītība, vairākās
specialitātēs – kuģu iekārtas,
uzľēmumu vadība,
juriskonsults
Augstākā izglītība,

Samazina padomes
locekļu skaitu no 11
līdz 3 un tiek ievēlēti
jauni locekļi.
?
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Tirgus veicināšanas centra vadītāja . Bijusi Ata Slaktera
padomniece gan ZM, gan arī Aizsardzības ministrijā. Bijusi
arī„Lauku attīstības fonda” padomē.
Pasaules dabas fonda direktors. 2010.g. iestājies „Pilsoniskajā
savienībā”. Tagad Saeimas deputāts.

Vienlaikus bijis arī „Latvenergo” padomē, no 2004.g. valsts SIA
„Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi”. Kandidējis Rīgas
domes un Saeimas vēlēšanās.

Zinātnieks un profesors Latvijas Lauksaimniecības universitātē.
Kandidējis Jelgavas domes vēlēšanās no LPP saraksta.

15.05.2009.

(10.11.2004.30.12.2008.)

inţenieris celtnieks

LPP: 29 800
(23.08.2002.23.01.2006.); PLL:
15 000 (29.09.2009. un
09.07.2010.)
LZS: 8270
(26.02.2007.11.03.2009.)

Augstākā izglītība,
uzľēmējdarbības vadītājs

Augstākā izglītība,
rūpniecības un civilās
būvniecības speciālists
Augstākā izglītība,
agronoms

locekļu skaitu no 11
līdz 3 un tiek ievēlēti
jauni locekļi.
Samazina padomes
locekļu skaitu no 11
līdz 3 un tiek ievēlēti
jauni locekļi.

Dainis Liepiľš

LPP/LC

-

08.02.2007.15.05.2009.

Edmunds Pētersons

LZS

-

08.02.2007.15.05.2009.

Arilds Bethers

JL

-

10.03.2005.08.02.2007.

JL: 745 (23.0.2003.06.10.2007.)

Vents Balodis

TB/LNNK

-

30.01.2003.15.05.2009.

TB/LNNK: 2000
(02.10.2002. un
03.06.2004.)

Dzintars Jaundţeikars

LPP/LC

-

30.01.2003.28.01.2004.

ZZS

-

?

Iecelšanas brīdī Latvijas Dabas fonda vadītājs.

Jāzeps Šnepsts

TP

TP: 35 642
(17.01.2002.11.12.2007.)

Augstākā izglītība,
veterinārārsts

Iesniedzis atlūgumu.

Bijis Saeimas deputāts un Preiļu domes priekšsēdētājs. Strādā
piena pārstrādes biznesā.

Jānis Esta

TP

Sieva Elita
Šľepste (TP) bija
Kultūras
ministrijas
parlamentārā
sekretāre.
-

30.01.2003.08.02.2007.
09.06.2004.10.03.2005.

Augstākā izglītība,
lauksaimniecības
mehanizācija
Augstākā izglītība, biologs

?

Jānis Priednieks

LPP un LPP/LC:
19 600 (15.08.2002.14.12.2007.)
LZP: 400 (27.06.2005.)

08.02.2007.15.05.2009.

TP: 1590 (30.12.2004.08.06.2006.)

Augstākā izglītība, mūzikas
skolotājs

Bijis 7. un 8.Saeimas deputāts, kandidējis arī 9.Saeimā.

Māris Kreilis

ZZS

-

08.02.2007.15.05.2009.

LZS: 865 (04.06.2004.02.03.2005.)

Vidējā

Mārtiľš Cimermanis

TP

-

15.05.2009.03.08.2009.

-

Augstākā izglītība,
agronoms

Samazina padomes
locekļu skaitu no 11
līdz 3 un tiek ievēlēti
jauni locekļi.
Samazina padomes
locekļu skaitu no 11
līdz 3 un tiek ievēlēti
jauni locekļi.
Likvidē padomi.

Dagnis Dobrovskis

-

-

-

Augstākā izglītība, Dr.silv

Likvidē padomi.

Elmārs Švēde

ZZS

-

15.05.2009.03.08.2009.
15.05.2009.03.08.2009.

LZS: 30 430
(22.04.2002.18.01.2011.); ZZS: 23
800 (07.01.2004.20.07.2010.)

Augstākā izglītība,
matemātiķis

Likvidē padomi.

Augstākā izglītība, jurists

Samazina padomes
locekļu skaitu no 11
līdz 3 un tiek ievēlēti
jauni locekļi.

Vienlaikus bijis padomes priekšsēdētājs 4 kapitālsabiedrībās (LP,
CSDD, LVC un LAU), kā arī padomes loceklis lidostā „Rīga” un
LVM.
Lapmeţciema domes priekšsēdētājs, tagad Engures novada domes
deputāts.
Strādājis Saldus meţsaimniecībā. Vienlaikus bija arī Privatizācijas
aģentūras padomes loceklis. Kandidējis Saeimas vēlēšanās no JL.

Samazina padomes
locekļu skaitu no 11
līdz 3 un tiek ievēlēti
jauni locekļi.

Bijis Saeimas deputāts. Strādājis daţādu valsts un pašvaldības
uzľēmumu valdēs un padomēs. 2003.-2004.g. bijis LAU padomē.
2010.g. bija lidostas „Rīga” valdē. 2000.-2001.g. bijis „Rīgas
ūdens” valdes priekšsēdētājs; 2005.g. kļuvis arī par „Rīgas
centrāltirgus” padomes priekšsēdētāju.
Iecelšanas brīdī bija „Limbaţu piena” vadītājs, bet jau drīz netiek
pārvēlēts. Bijis Saeimas deputāts un iekšlietu ministrs.

Bijis Jūrmalas domes deputāts, un VAS „Kurzemes ceļi” padomes
loceklis. Ilgstoši bija Latvijas Dabas fonda direktors.
No TP saraksta kandidējis Bauskas novada domes vēlēšanās,
kandidējis arī 9.Saeimai. Iecelšanas brīdī Latvijas lauku
konsultāciju un izglītības centra valdes priekšsēdētājs.
Latvijas Lauksaimniecības universitātes Meţa fakultātes dekāns
2005.g. iecelts LDz padomē;. bijis arī VNĪ padomē. No 2003.2008.g. bijis Rozes padomnieks. Tagad LGS valdē.

LATVENERGO
Vārds, uzvārds

Politizācija

Nepotisms

Pilnvaru laiks

Ziedojumi partijām,
LVL

Izglītība
VALDE
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Aiziešanas iemesls

Piezīmes

Ivars Liuziniks

-

-

12.11.2002.31.07.2003.

-

?

2003.4. iesniedzis
atlūgumu pēc padomes
rājiena

Aigars Meļko

-

-

12.11.2002.30.06.2010.

-

?

Kārlis Miķelsons

-

-

12.11.2002.30.06.2010.

-

Augstākā izglītība
mehanizācijā

No amata atceļ
30.06.2010. pēc KNAB
aresta
No amata atceļ
30.06.2010. pēc KNAB
aresta

Matīss Paegle

-

-

01.08.2003.03.11.2005.

-

Augstākā izglītība, maģistra
grāds biznesa vadībā

Ilmārs Stuklis

-

-

-

?

Olafs Vītols

LPP

-

-

-

LPP: 4000
(12.09.2002.)
-

?

Valda Auziľa

1.08.2003.1.08.2006.
1.08.2003.1.08.2006.
20.12.2005.30.11.2006.

Arnis Daugulis

-

-

No 1.08.2006.

-

Arnis Kurgs
Māris Kuľickis

-

-

No 30.11.2006.
No 01.11.2010.

-

Āris Ţīgurs

-

-

No 15.11.2010.

-

Uldis Bariss

-

-

No 15.11.2005.

-

Augstākā izglītība, maģistrs,
elektriķis inţenieris
Augstākā izglītība, jurists
Augstākā izglītība,
bakalaurs inţenierzinātnē,
maģistrs Fizikas un
matemātikas fakultātē
Augstākā izglītība,
inţenieris mehāniķis,
maģistra grāds biznesa
vadībā, inţenierzinātľu
doktora grāds enerģētikas
nozarē
Augstākā izglītība, sociālo
zinātľu maģistra grāds
ekonomikā
Izglītība

Vārds, uzvārds

Politizācija

Nepotisms

Ziedojumi partijām,
LVL

Pilnvaru laiks

?

PADOME
?

Maira Bartaševiča

-

-

12.11.2002.23.01.2003.

-

Mārtiľš Emsiľš

TP

-

12.11.2002.23.01.2003.

TP: 8800 (18.06.2009.08.04.2011.)

Augstākā izglītība, tehniķis,
mehāniķis, lauksaimniecības
ekonomists

Olga Geitus-Eitvina

-

-

12.11.2002.23.01.2003.

-

?

Oļegs Krauja

TP

-

12.11.2002.-

-

?
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2.11.2005. atbrīvo no
amata, jo liegta pieeja
valsts noslēpuma
dokumentiem
30.08.2006. beidzās
pilnvaru termiľš
30.08.2006. beidzās
pilnvaru termiľš
9.11.2009. paziľoja par
atkāpšanos personīgu
motīvu dēļ.
-

No 1996.g. bija finansu direktors, bet 2003.g. kļuva par „Sadales
tīkla” valdes priekšsēdētāju. Tiesa attaisno 3 miljonu afērā, bet
2010.06. KNAB aiztur par iespējamām pretlikumībām. Valdes
locekļa amatam viľu izraudzījās k.Miķelsons.
Līdz 2000.gadam bija elektrotīklu izpilddirektors. Amatam viľu
izraudzījās k.Miķelsons. 2010.06. KNAB aiztur par iespējamām
pretlikumībām.
Vienlaikus bijis arī AS „Augstsprieguma tīkls” padomes loceklis,
2003.g. saľem rājienu par valsts interešu pietiekamu neievērošanu.
2010.g. jūnijā KNAB aiztur par iespējamām pretlikumīgām
darbībām
Tiek uzskatīts par V.Vītola (JL) proteţē, lai arī tika izraudzīts
konkursā
Tiek uzskatīts par V.Vītola proteţē, lai arī tika uzraudzīts
konkursā un „Latvenergo” strādā jau no 1991.g.
Izraudzīts konkursā, pirms tam darbojās privātajā biznesā. LPP
biedrs.
Pirms tam strādāja „Sampo bankas” valdē. Darbam valdē izvirzīja
padomes loceklis Vilis Vītols (JL).
Iepriekš bija energokompānijas Informāciju tehnoloģiju
departamenta direktors. Valdes locekļa amatam izturēja konkursu.
Pirms tam bija kompānijas jurists.
Pirms tam vadīja Rīgas pašvaldības AS „Rīgas gaisma”. Darbam
valdē izturēja konkursu.

-

No 1995.g. bija AS „Rīgas siltums” prezidents. Par valdes
priekšsēdētāju izvēlēts konkursā.

-

Viľa kandidatūru ieteikuši padomes locekļi. Uz valdes locekļa
amatu kandidēja arī 2002.gadā.
Aiziešanas iemesls

Atbrīvo, jo EM valsts
sekretārs nav
apmierināts ar padomes
darbu
Atbrīvo, jo EM valsts
sekretārs nav
apmierināts ar padomes
darbu
Atbrīvo, jo EM valsts
sekretārs nav
apmierināts ar padomes
darbu
Atbrīvo, jo EM valsts

Piezīmes

-

7.Saeimas deputāts, EM parlamentārais sekretārs 2002.03.,
8.Saeimas deputāts, Ikšķiles domnieks no TP. Tagad "LDZ ritošā
sastāva serviss" valdes loceklis
Pirms tam Ārlietu ministrijas sekretāre, Valsts zemes dienesta
ģenerāldirektora vietniece
Pēc tam tiek iecelts VAS "Valsts informācijas tīklu aģentūra"

23.01.2003.
Leonīds Ribickis

-

-

12.11.2002.23.01.2003.

-

Augstākā izglītība, doktora
grāds, inţenieris

Andris Liepiľš

-

-

12.11.2002.10.05.2006.

-

Augstākā izglītība,
ekonomists

Vilnis Štrams

-

-

12.11.2002.23.01.2003.

LC: 100 (15.05.2003.)

?

Juris Radzevičs

LPP valdes
priekšsēdētājs
, RD
izpilddirektors
-

-

23.01.2003.15.04.2004;
10.05.2006.8.05.2009.
23.01.2003.15.04.2004.

LPP un LPP/LC:
13 310 (18.07.2003.7.12.2007.)

Augstākā izglītība, jurists

-

Augstākā izglītība, doktors,
fiziķis, matemātiķis

Vilis Vītols

JL , PS, „Visu
Latvijai”

-

23.01.2003.15.04.2004.,
21.03.2005.10.05.2006.

Augstākā izglītība,
inţenieris

Roberts Dilba

ZZS

Zemkopības
ministra Jāľa
Dūklava
skolasbiedrs.

23.02.2003.27.07.2009.

Gints Lipsbergs

TP

-

15.04.2004.14.09.2005.

JL: 37 038
(21.05.2002.6.10.2007.); PS: 5000
(10.06.2008.); „Visu
Latvijai”: 3000
(22.05.2008.26.08.2010.)
ZZS:
2335(02.04.2009.01.06.2009.); LZS:
7950 (11.04.2011.02.04.2003.)
-

Anatolijs Abramovs

Tautas
saskaľas
partija
LPP

-

15.04.2004.02.01.2007.

-

15.04.2004.21.03.2005.

Juris Ekmanis

Romāns Meţeckis

-

Jānis Grēviľš

LPP, Šlesera
padomnieks
-

-

Edgars Voļskis

-

-

Ivars Gulbis

sekretārs nav
apmierināts ar padomes
darbu
Atbrīvo, jo EM valsts
sekretārs nav
apmierināts ar padomes
darbu
Samazina padomes
locekļu skaitu
Atbrīvo, jo EM valsts
sekretārs nav
apmierināts ar padomes
darbu
?

Atbrīvo no amata,
darbu sākot I.Emša
valdībai
Atbrīvo no amata,
darbu sākot Emša
valdībai; Otrajā reizē
samazina padomes
locekļu skaitu.

(VITA) padomē; aizsardzības ministra A.Slaktera (TP)
padomnieks 2004.gadā
Rīgas Tehniskās universitātes rektors

LC dibinātājs, kandidējis 5. un 6.Saeimas vēlēšanās. Tēvs Jānis
Liepiľš 26.11.2004. ziedo 1000 ls LZS. Ekonomikas ministrijas
valsts sekretāra vietnieks no 2001.gada. 2007.-2008.g. „Hipotēku
bankas” padomē.
2001.g. iecelts par Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta
direktoru
Vienlaicīgi bijis arī izglītības un zinātnes ministrs I.Emša valdībā,
I.Godmaľa biroja vadītājs, strādājis arī LP 2005.g. Rīgas
Slimokases padomē, vēlāk valdē, no 2006.gada LP padomē,
strādājis arī „Rīgas siltuma” padomē
LZA prezidents
Bijis „Māras bankas” vadītājs un akcionārs; 2003.01. ieceļ arī PA
padomē.

Augstākā izglītība,
agronoms

Likvidē padomi.

Vienlaikus bijis arī LVM padomē, no 2004.g. valsts SIA
„Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi”. Kandidējis Rīgas
domes un Saeimas vēlēšanās.

Augstākā izglītība, filozofs,
biznesa vadības
administrēšanas grāds

Iesniedza atlūgumu.

Tautas saskaľas partija:
4500 (26.03.2004. un
05.12.2003.)
LPP: 8000
(17.02.2005.)

Augstākā izglītība, beidzis
Policijas akadēmiju

?

Ekonomikas ministra A.Kalvīša preses sekretārs 2001.-2002.g.,
tieslietu ministres Vinetas Muiţnieces preses sekretārs 2004.
2008.g iecelts par VAS "Valsts informācijas tīkla aģentūra"
valdes locekli, 2009.-2010.12. LVRTC valdes loceklis
2010.g. iecelts AS „Rīgas ūdens” valdē, 2011.12. kļuvis par AS
„Rīgas Centrāltirgus” valdes priekšsēdētāju. Tagad SC biedrs.

Nepabeigta augstākā
juridiskā izglītība

?

2005.7. iecelts „Ventspils naftas” padomē kā SM pārstāvis,
LGS padomes loceklis, VNĪ padomes priekšsēdētāja vietnieks

15.04.2004.21.03.2005.
21.03.2005.13.05.2005.

LPP: 1000
(29.06.2004.)
-

-

Atceļ no amata
Atkāpies, lai novērstu
interešu konfliktu

21.03.2005.13.05.2005.

JL: 20 (8.02.2007.)

Augstākā izglītība, doktora
grāds vadības sistēmās un
MBA grāds raţošanas
vadībā
Augstākā izglītība, doktora
grāds ekonomikā

2006.g. bijis LP padomē, 2007.g. „airBaltic” padomē; 2004.2006.12. LVRTC padomē
No 2004.gada Lattelecom padomes loceklis
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Atkāpjas no amata
interešu konflikta dēļ,
jo strādā
„Deloitte&Touch”

Guntis Kalniľš

JL

Aigars Štokenbergs

TP

Edţus Vējiľš

-

Margarita Brikmane

TP

-

Guntis Gūtmanis

TP

-

Uldis Sesks

Liepājas
partija

-

10.05.2006.8.05.2009.

Andris Bērziľš

ZZS

-

2.01.2007.8.05.2009.

Edvīns Kočāns

-

-

2.01.2007.8.05.2009.

-

Juris Zvirbulis

JL

-

8.05.2009.27.07.2009.

JL: 36 224 (8.10.2004.28.09.2010.);
„Vieotība”: 14.23
(17.09.2010.)

Sieva Inese bijusi
Latvijas Pasta
padomē.
-

13.05.2005.10.05.2006.

-

Augstākā izglītība

14.09.2005.10.05.2006.

LPP: 6000
(27.09.2002); TP: 6000
(02.10.2002. un
20.11.2002.); SCP:
35 900 (22.01.2009.17.09.2010.)
-

Augstākā izglītība, jurists un
ekonomists

TP: 48 086
(26.03.2002.04.03.2011.); PLL:
9000 (28.09.2010.)
TP: 15110
(15.08.2002.29.05.2007.)

Augstākā izglītība,
būvinţeniere

Liepājas partija: 20 241
(9.12.2004.1.04.2011.); ZZS 2000
(7.09.2010.)
ZZS: 18 000
(01.06.2010.)

13.05.2005.10.05.2006.
15.04.2006.10.05.2006.;
08.05.2009.27.07.2009.
10.05.2006.02.01.2007.

Samazina padomes
locekļu skaitu
19.04.2006.
Kļūst par ekonomikas
ministru

Ekonomikas ministra Krišjāľa Kariľa padomnieks 2005.-2006.g.,
2009.gadā Vecumnieku novada domes vēlēšanās kandidē no
LPP/LC, TP saraksta
Kalvīša (TP) padomnieks ekonomikas jautājumos (2004.-2006.g.);
Pirms tam bija ekonomikas ministrs.2007.gadā izslēdz no TP,
vēlāk izveido SCP, kas 10.Saeimas vēlēšanās izveido kopīgu
sarakstu ar „Vienotību”. Tagad tieslietu ministrs

Samazina padomes
locekļu skaitu.
Samazina padomes
locekļu skaitu; otrajā
reizē likvidē padomi.

Amatam izvirzīja JL. Bijis Latvijas Bankas preses sekretārs laikā,
kad to vadīja E.Repše.
Pēc tam 2006.g. tiek iecelta Rīgas brīvostas valdē; 2007.g. ievēlēta
lidostas ”Rīga” padomē

Augstākā izglītība, filozofs

Atkāpies no amata.

Augstākā izglītība,
inţenieris mehāniķis

?

2002.-2003.g. PA padomes loceklis; 2009.g. aprīlī ievēlēts lidostas
„Rīga” padomē, 2008.-2009.g. VNĪ padomē. Bijis RAPLM Biroja
vadītājs 2007.-2008.g., parlamentārais sekretārs, toreizējā
ekonomikas ministra Aigara Štokenberga (TP) padomnieks
2001.gada pašvaldību vēlēšanās kandidē no Kristīgi demokrātiskās
savienības, Savienības "Latvijas ceļš", Tautas partijas saraksta.
Liepājas mērs.

Augstākā izglītība,
radioinţenieris; rūpniecības
plānošana
Augstākā izglītība, tehniķis,
elektriķis, uzľēmējdarbības
un administratīvā darba
speciālists
Augstākā izglītība, beidzis
Latvijas Valsts fiziskās
kultūras institūta
Pedagoģijas fakultāti

Samazina padomes
locekļu skaitu.

2005.g.kandidējis RD vēlēšanās no ZZS saraksta, 10.Saeimas
deputāts

Samazina padomes
locekļu skaitu.

Izvirza TB/LNNK, tiek saistīts ar tēvzemiešiem. No 2009.gada
jūnija līdz 2011.gada janvārim LDz valdes loceklis,

Likvidē padomi.

JL biedrs, Rīgas domes deputāts, kandidējis 10.Saeimas vēlēšanās
no „Vienotības” saraksta. No 2011.12.03. darbojas „Vienotības”
Rīgas nodaļas valdē

?

Avots: Autores veidotas tabulas, izmantojot „Lursoft”, KNAB, VID, CVK un aģentūras „LETA” datubāzes
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5.pielikums. Valsts kapitālsabiedrību amatpersonu veiktie ziedojumi
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ANOTĀCIJA
Maģistra

darba

nosaukums

ir

„Nepotisms

un

klientelisma

attiecības

valsts

kapitālsabiedrību vadībā”. Darba aktualitāte saistīta ar valsts uzľēmumu korporatīvās
pārvaldības jautājumiem, kuriem Latvijā pastiprināta interese pievērsta vien pēdējās
ekonomiskās krīzes laikā, aktualizējot diskusiju, bet praktiskiem risinājumiem joprojām
iztrūkstot.
Darbā, balstoties uz teorijā piedāvātajiem klientelisma, nepotisma un korporatīvās pārvaldības
principiem, tiek pētīti 14 valsts īpaši lielo un lielo kapitālsabiedrību amatpersonu saraksti
laika posmā no 2003.gada, kad Latvijā izveido esošo valsts uzľēmumu pārvaldes sistēmu, līdz
2011.gada februārim, kad no Uzľēmumu reģistra datubāzes iegūti aktuālie dati par uzľēmumu
vadības sastāvu. Izvirzītais mērķis, bija izanalizēt, vai un kādā veidā klientelisms un
nepotisms funkcionē Latvijas īpaši lielo un lieko kapitālsabiedrību vadībā.
Izvirzītā hipotēze, ka valsts īpaši lielo un lielo kapitālsabiedrību valdēs un padomēs dominē
politizētās amatpersonas, kuru rekrutācijā ir vērojami nepotisma un klientelisma attiecību
principi, neapstiprinās, jo dominējošā skaitā politizētās amatpersonas bijušas tikai nu jau
likvidētajās padomēs. Savukārt nepotisms tika atklāts desmitajā daļā visu amatpersonu
gadījumu, no kuriem daļa gadījumu pārklājušies, jo amatpersonas ļoti bieţi rotējušas starp
daţādu uzľēmumu valdēm un padomēm, pildot pienākumus pat vairākās kapitālsabiedrības
vienlaikus.
Darbu veido divas nodaļas. Pirmajā tiek aplūkota nepotisma, klientelisma un korporatīvās
pārvaldības teorija, bet otrajā daļā ar kvalitatīvās un kvantitatīvās pētniecības metodēm tiek
pētīta situācija valsts kapitālsabiedrību vadībā, piedāvājot ieskatu uzľēmumu darbības
caurredzamības un kvalitatīvas pārvaldības jautājumos.
Tiek secināts, ka analizētajā periodā valsts kapitālsabiedrību vadības izraudzīšanās process
bijis necaurredzams, neskaidru motivāciju vadīts, radot koruptīvas un nesaimnieciskas
darbības riskus, ko atsevišķos gadījumos konstatējušas arī tiesībsargājošās iestādes.

SUMMARY
The name of the Master thesis is “Nepotism and clientelism in the management of the state
owned enterprises”. The topicality of the work is related to the government – owned
corporation governance issues. In Latvia, increased interest has been paid to this issue just
with the last economic crisis, which has raised the discussions, but practical solutions are still
missing.

Taking as a basis the theory of nepotism, clientelism and corporate governance principles, 14
extra large and large state enterprise officer lists are analyzed. The time period in the research
- from the year 2003, when the Latvian government establishes existing state –owned
companies management system, to February 2011, when the most recent figures on the
composition of corporate governance are derived from the Register of Enterprises database.
The aim was to analyze whether and how clientelism and nepotism functions in Latvian extra
large and large corporation management.
The hypothesis, that in the extra large and large state – owned corporation boards and
councils dominate politicized officers, who have been recruited by the relationship principles
of nepotism and clientelism, is not confirmed, because a predominant number of politicized
officers have been only in already liquidated councils. While nepotism, was discovered only
in the tenth part of all cases of officials. Furthermore, overlapping of the cases could be seen
in some occasions, because officials were rotating very often between various boards and
councils of the state enterprises, holding posts even in several enterprises at the same time.

Work contains two sections. In the first part nepotism, clientelism and corporate governance
theory is described. The second part, analyzes the situation in the head management of the
state – owned corporations through quantitative and qualitative research methods. It gives also
insight into corporate governance issues.

It is concluded that, over the analyzed period of time, the management selection process of
state – owned corporations has been opaque, driven by unclear motivations, creating
corruption and mismanagement risks, which in some cases has been detected by the law
enforcement authorities.
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