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Par valsts amatpersonas bezdarbību 

 

Informēju Jūs par Izolžu un azartspēļu uzraudzības inspekcijas 

amatpersonu iespējami noziedzīgām darbībām, prettiesiski neveicot likumā 

noteiktos pienākumus apturēt azartspēļu organizēšanas licences interaktīvajā 

vidē un (vai) izmantojot elektronisko sakaru pakalpojumu starpniecību.  

2020.gada 20.martā Saeima pieņēma likumu “Par valsts apdraudējuma un 

tā seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar Covid-19 izplatību” 

(turpmāk – Likums), kurš stājās spēkā 2020.gada 22.martā. Likuma 9.pants 

nosaka, ka uz šā likuma darbības laiku Izložu un azartspēļu uzraudzības 

inspekcija aptur visas azartspēļu organizēšanas licences gan fiziskajās 

azartspēļu organizēšanas vietās (kazino licence, spēļu zāles licence, bingo zāles 

licence), gan interaktīvajā vidē un (vai) izmantojot elektronisko sakaru 

pakalpojumu starpniecību. Likums ietver imperatīvu normu, uzliekot 

nepārprotamu, tiešu pienākumu kompetentajai valsts pārvaldes iestādei – Izložu 

un azartspēļu uzraudzības inspekcijai, apturēt visas azartspēļu organizēšanas 

licences, tajā skaitā arī interaktīvajā vidē un (vai) izmantojot elektronisko sakaru 

pakalpojumu starpniecību.  

Turpretim, Izložu un azartspēļu inspekcija, atsaucoties uz Likuma 8.panta 

normām par aizliegumu organizēt azartspēles un izlozes, no Likuma spēkā 
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stāšanās brīža bija apturējusi tikai azartspēļu organizēšanas licences fiziskajās to 

organizēšanas vietās Latvijas Republikā, savukārt azartspēļu organizēšanas 

licences interaktīvajā vidē Izložu un azartspēļu inspekcija nebija apturējusi. Šīs 

inspekcijas amatpersonu bezdarbību apstiprināja Izložu un azartspēļu 

inspekcijas vadītājas Signe Birnes paustā informācija 2020.gada 3.aprīļa 

Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas sēdē. Šāda Izložu un azartspēļu 

inspekcijas amatpersonas rīcība ir pretēja Likumam un tajā ir saskatāmas tīša 

noziedzīga nodarījuma, proti, valsts amatpersonas bezdarbības pazīmes. 

Likuma 8.pants nosaka, ka ar Covid-19 izplatību saistītās ārkārtējās 

situācijas laikā ir aizliegts organizēt azartspēles un izlozes, izņemot interaktīvās 

azartspēles, skaitļu izlozes un momentloterijas. Minētā Likuma norma par 

liegumu organizēt azartspēles ir tulkojama kopsakarā ar Likuma 9.panta normām 

par licenču izsniegšanu azartspēļu organizēšanai. Sistēmiski tulkojot Likuma 

8.un 9.panta normas, jānorāda, ka Latvijas teritorijā ir aizliegta visa veida 

azartspēļu pakalpojumu sniegšana gan fiziskajā, gan interaktīvajā vidē. 

Likuma 8.panta izņēmums attiecas uz interaktīvo azartspēļu organizēšanu 

Latvijā, neaizliedzot šo pakalpojumu sniegšanu ārpus Latvijas Republikas 

teritorijas, respektīvi teritorijās, kurās azartspēļu organizēšana nav nepieciešama 

Latvijas Republikas Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijas izsniegtā 

licence. 

Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija, kā tas izriet no publiski tās 

mājas lapā publicētā paziņojuma1, lēmumu apturēt interaktīvo azartspēļu 

licences tika pieņēmusi tikai 2020.gada 6.aprīlī. 

Nepieciešams uzsvērt, ka šīs Likuma normas likumdevējs ir skaidri, 

viennozīmīgi un nepārprotami noteicis. Līdz ar to var secināt, ka atsaukšanās uz 

pretrunām Likuma skaidrojumos, ir apzināta vai arī norāda uz atbildīgās 

amatpersonas – Signes Birnes nekompetenci. Ņemot vērā Izložu un azartspēļu 

uzraudzības inspekcijas vadītājas Signes Birnes dzīves un darba gājuma aprakstu 

un iepriekšējo darbību azartspēļu uzraudzības jomā, jāsecina, ka Signei Birnei ir 

ievērojama pieredze azartspēļu kontroles jomā Latvijā. Līdz ar to, viņas attiecīgā 

rīcība liecina par apzinātu bezdarbību, nenodrošinot nepieciešamo rīcību no 

Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijas puses, lai apturētu interaktīvo 

azartspēļu licences no 2020.gada 22.marta līdz 2020.gada 6.aprīlim. 

Valsts pārvaldes iestādei, kura veic savu darbību uzraudzības un licenču 

izsniegšanas jomā, ir jādarbojas nepārprotami, precīzi ievērojot likuma normas, 

                                              
1 https://www.iaui.gov.lv/lv/component/content/article/2-uncategorised/267-pazinojums-par-azartspelu-

organizesanas-licencu-apturesanu 

https://www.iaui.gov.lv/lv/component/content/article/2-uncategorised/267-pazinojums-par-azartspelu-organizesanas-licencu-apturesanu
https://www.iaui.gov.lv/lv/component/content/article/2-uncategorised/267-pazinojums-par-azartspelu-organizesanas-licencu-apturesanu
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lēmumi šajā iestādē ir jāpieņem savlaicīgi, nepieļaujot kavēšanos, lai tādā veidā 

negrautu iedzīvotāju uzticību valsts pārvaldei, kas jo īpaši ir vitāli svarīgi krīzes 

un ārkārtas situāciju laikā. Tīši neveicot ar Likumu uzdotos pienākumus, 

pieļaujot nelikumīgu interaktīvo azartspēļu darbību Latvijas Republikas 

teritorijā, tādā veidā  ir nodarīts būtisks kaitējums ar likumu aizsargātajām valsts 

pārvaldes interesēm. 

Ņemot vērā visu iepriekš minēto, pamatojoties uz Kriminālprocesa likuma 

369., 370. un 371. pantu, lūdzu izvērtēt, vai Izložu un azartspēļu uzraudzības 

inspekcijas vadītāja Signe Birne, iespējams,  tīši neveicot darbības saistībā ar 

lēmuma nepieņemšanu par interaktīvo azartspēļu licences apturēšanu Latvijas 

Republikas teritorijā, nav izdarījusi noziedzīgu nodarījumu, par kuru atbildība 

noteikta Krimināllikuma 319.pantā (Valsts amatpersonas bezdarbība). 

Konstatējot pamatu, uzsākt kriminālprocesu, lūdzu veikt objektīvu un vispusīgu 

izmeklēšanu. 

 

Cieņā 

13. Saeimas deputāts                                                                          Juris Jurašs 
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