Tiesībaizsardzības iestādēm un kompetentajām institūcijām nosūtītā informācija par Valsts kontroles revīzijās 2018.gadā konstatētajiem tiesību normu
pārkāpumiem un to izskatīšanas gaita1
Nr.p.
k.
1.

Iestāde,
kapitālsabiedrība
Ķekavas novada
pašvaldība
Reģionālā pašvaldības
policija

2.

Staņislava Broka
Daugavpils Mūzikas
vidusskola

Pārkāpumu izskatīšanas gaita tiesībaizsardzības iestādēs un
kompetentajās institūcijās

Revīzija

Valsts kontroles konstatētie tiesību normu pārkāpumi

Likumības un lietderības
revīzija
Nr.2.4.1-47/2016 “Vai
Ķekavas novada
pašvaldības rīcība ar
mantu un finanšu
līdzekļiem, piedaloties
sabiedriskās kārtības un
drošības nodrošināšanā,
ir efektīva, ekonomiska
un atbilst normatīvo
aktu prasībām?”

Likums nosaka, ka pašvaldības dome var paredzēt uzturdevas
kompensāciju pašvaldības policijas darbiniekam, kurš veic
likumā “Par policiju” noteiktos pienākumus.

Finanšu revīzija Nr.2.4.125/2017 “Par Kultūras
ministrijas 2017.gada
pārskata sagatavošanas
pareizību”

Valsts kontroles revidenti, veicot revīzijas procedūras
Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskolā, konstatēja
faktus, kas norāda uz iespējamu viena darbinieka fiktīvu
nodarbinātību un līdz ar to nepamatotu atlīdzības
aprēķināšanu 2017.gadā - 13 443,42 euro (tajā skaitā darba
devēja VSAOI 2565,98 euro) apmērā.

Valsts kontroles ziņojums nosūtīts Valsts policijai, kur uzsākts
kriminālprocess.

Revīzijā konstatēts, ka 2015. un 2016. gadā Reģionālajā
pašvaldības policijā uzturdevas kompensācija katru mēnesi ir
izmaksāta ne tikai tiem darbiniekiem, kas veic likumā “Par
policiju” noteiktos pienākumus, bet arī administrācijas
darbiniekiem. Kopā administrācijas darbiniekiem divos gados
izmaksāti 22 871 euro.

Valsts kontroles ziņojums nosūtīts Ģenerālprokuratūrai.
Pārbaudi veica Valsts policija. Sākotnēji pieņemts lēmums par
atteikšanos uzsākt kriminālprocesu. Pēc Valsts kontroles
sūdzības lēmums atcelts un uzsākts kriminālprocess. Pieņemts
lēmums par kriminālprocesa izbeigšanu. Par to pavisam
iesniegtas trīs sūdzības, kuras noraidītas.

Kriminālprocess izbeigts.

3.

Latvijas Nacionālais
vēstures muzejs

Finanšu revīzija Nr.2.4.125/2017 “Par Kultūras
ministrijas 2017.gada
pārskata sagatavošanas
pareizību”

Revīzijā konstatēts, ka ar Latvijas Nacionālā vēstures muzeja
rīkojumu tika piešķirtas prēmijas 2023,77 euro apmērā par
2016.gadu četriem darbiniekiem, ar kuriem darba attiecības
uzsāktas tikai 2017.gadā, un vienam darbiniekam - kuram
pārbaudes laiks bija beidzies 2017.gada februārī.

Valsts kontroles ziņojums nosūtīts Ģenerālprokuratūrai.
Pārbaudi veica Valsts policija. Pieņemts lēmums par atteikšanos
uzsākt kriminālprocesu. Valsts kontrole ir nosūtījusi
prokuratūrai iesniegumu par nelikumīgu darbību seku
novēršanu. No prokuratūras saņemta atbilde, ka iesniegts
prokurora iesniegums.

4.

Latvijas nacionālais
arhīvs

Finanšu revīzija Nr.2.4.125/2017 “Par Kultūras
ministrijas 2017.gada
pārskata sagatavošanas
pareizību”

Latvijas Nacionālais arhīvs, iegādājoties būvdarbu
pakalpojumus, nepiemēroja publisko iepirkumu jomas
normatīvajos aktos noteiktās iepirkumu procedūras.

Valsts kontroles vēstule nosūtīta IUB.

Latvijas Nacionālais
kultūras centrs

Finanšu revīzija Nr.2.4.125/2017 “Par Kultūras
ministrijas 2017.gada

Latvijas Nacionālais kultūras centrs, iegādājoties tērpu
modelēšanas un parauga modeļu izveides pakalpojumus,
nepiemēroja publisko iepirkumu jomas normatīvajos aktos

Valsts kontroles vēstule nosūtīta IUB.

5.

1

Dokuments sagatavots, pamatojoties uz Valsts kontroles rīcībā esošo informāciju uz 2020..gada 10.decembri.

Saņemta informācija, ka pieņemts lēmums par atteikšanos
uzsākt administratīvā pārkāpuma lietvedību, jo iestājies
noilgums.

Saņemta informācija, ka uzsāktā administratīvā pārkāpuma
lietvedība izbeigta, jo nav konstatēts administratīvā pārkāpuma
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Nr.p.
k.

Iestāde,
kapitālsabiedrība

Revīzija
pārskata sagatavošanas
pareizību”

6.

Valsts ugunsdzēsības un
glābšanas dienests

Finanšu revīzija Nr.2.4.129/2017 “Par Iekšlietu
ministrijas 2017.gada
pārskata sagatavošanas
pareizību”

Valsts kontroles konstatētie tiesību normu pārkāpumi
noteiktās iepirkumu procedūras un. saskaņā ar saņemto
rēķinu veica apmaksu komersantam 13 800 euro apmērā bez
PVN.
Revīzijā konstatēts, ka ar Valsts ugunsdzēsības un glābšanas
dienesta (turpmāk – VUGD) priekšnieka rīkojumu Koledžas
direktora amats tika pārveidots no amatpersonas ar speciālo
dienesta pakāpi amata par darbinieka amatu atbilstoši
Ministru kabineta 30.11.2010. noteikumos Nr.1075 “Valsts
un pašvaldību institūciju amatu katalogs” paredzētajam
amatu katalogam.

Pārkāpumu izskatīšanas gaita tiesībaizsardzības iestādēs un
kompetentajās institūcijās
sastāvs.

Valsts kontroles ziņojums nosūtīts Ģenerālprokuratūrai. Iekšējās
drošības birojā uzsākts kriminālprocess. Pieņemts lēmums par
kriminālprocesa izbeigšanu, par kuru iesniegtas trīs sūdzība visas noraidītas.

Pēc Koledžas direktora amata statusa maiņas par Koledžas
direktoru darbā tika pieņemts bijušais VUGD priekšnieks, kurš
bija atvaļināts no dienesta sakarā ar došanos izdienas pensijā.
Līdz ar to Koledžas direktors no 2012.gada janvāra līdz
2017.gada decembrim no valsts budžeta saņēma ne tikai
atlīdzību par Koledžas direktora pienākumu pildīšanu, bet arī
izdienas pensiju kopsummā 171 835,86 euro, kas nebūtu
iespējams, ja VUGD priekšnieks nebūtu izdevis normatīvajos
aktos noteiktajam neatbilstošu rīkojumu.
7.

Valsts zinātniskais
institūts “Silava”

Finanšu revīzija Nr.2.4.128/2017 “Par
Zemkopības ministrijas
2017.gada pārskata
sagatavošanas
pareizību”

Revīzijā konstatēts, ka Institūtā: 1) pretēji normatīvajā aktā
noteiktajam četriem darbiniekiem ir izmaksāti pabalsti par
bērna piedzimšanu kopumā 1440 euro apmērā; 2) pretēji
normatīvajos aktos noteiktajam darbiniekiem ir segta
veselības apdrošināšanas prēmija par summu, kas ir par 7709
euro lielāka, nekā likums to atļāva.

Valsts kontroles ziņojums nosūtīts Ģenerālprokuratūrai.
Pārbaudi veica Valsts policija. Pieņemts lēmums par atteikšanos
uzsāk kriminālprocesu.

8.

Veselības ministrija

Finanšu revīzija Nr.4.2.118/2017 “Par Veselības
ministrijas 2017.gada
pārskata sagatavošanas
pareizību”

Revīzijā konstatēti tiesību normu pārkāpumi Veselības
ministrijā saistībā ar nelikumīgi piešķirtajām piemaksām
amatpersonām (darbiniekiem): par personisko darba
ieguldījumu un darba kvalitāti 5152 euro apmērā
amatpersonām (darbiniekiem), kuri tikai uzsākuši darbu
iestādē; par tādu pienākumu pildīšanu, kas jau ir noteikti
amata aprakstā - 2742 euro apmērā.

Valsts kontroles ziņojums nosūtīts Ģenerālprokuratūrai. Valsts
policijā sākotnēji pieņemts lēmums par atteikšanos uzsākt
kriminālprocesu. Pēc Valsts kontroles sūdzības uzsākts
kriminālprocess. Pieņemts lēmums par kriminālprocesa
izbeigšanu. Iesniegta sūdzība. Uzraugošais prokurors sūdzību
noraidījis. Iesniegta sūdzība amatā augstākam prokuroram, kurš
sūdzību apmierinājis un atjaunojis kriminālprocesu. Atkārtoti
pieņemts lēmums par kriminālprocesa izbeigšanu, par kuru
iesniegta sūdzība.

9.

Murjāņu sporta
ģimnāzija

Finanšu revīzija Nr.4.2.118/2017 “Par Izglītības
un zinātnes ministrijas
2017.gada pārskata

Revīzijā konstatēti fakti, kas norāda uz likuma “Par interešu
konflikta novēršanu valsts amatpersonas darbībā” 20.panta
piektās daļas pārkāpumu.

Valsts kontroles ziņojums nosūtīts KNAB. Saņemta informācija,
ka nav konstatēts likuma pārkāpums.
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Nr.p.
k.

Iestāde,
kapitālsabiedrība

Revīzija

Valsts kontroles konstatētie tiesību normu pārkāpumi

Pārkāpumu izskatīšanas gaita tiesībaizsardzības iestādēs un
kompetentajās institūcijās

sagatavošanas
pareizību”
10.

11.

Valsts administrācijas
skola

Valsts ugunsdzēsības un
glābšanas dienests

Finanšu revīzija Nr.
2.4.1-38/2017 “Par
resora Ministru kabinets
2017.gada pārskata
sagatavošanas
pareizību”

Revīzijā konstatēti fakti, kas radīja šaubas par iepirkuma
nomenklatūras (CPV) atbilstību faktiskajam iepirkuma
priekšmetam, kā arī piemērotās iepirkuma organizēšanas
kārtības pamatotību

Valsts kontrole nosūtīja IUB vēstuli.

Likumības/lietderības
revīzija Nr.2.4.1-8/2017
“Iekšlietu nozares
nekustamo īpašumu
pārvaldīšanas likumība
un efektivitāte”

Revīzijā konstatēts, ka valsts nekustamais īpašums –
ugunsdzēsēju depo Ogres novada Ķeipenes pagastā tiek
izmantots ne tikai VUGD funkciju nodrošināšanai, bet arī ar
VUGD darbību nesaistītu pasākumu organizēšanai. Depo
adresē kopš ir reģistrēts mednieku klubs, kura valdes
priekšsēdētājs ir Ugunsdrošības un civilās aizsardzības
koledžas direktors, kurš iepriekš ieņēma VUGD priekšnieka
amatu. Savukārt norādītais mednieku kluba kontakttālrunis ir
VUGD Finanšu plānu pārvaldes priekšnieka darba telefona
numurs.

Valsts kontrole nosūtīja vēstuli KNAB. Saņemta informācija, ka ir
uzsākta administratīvā lietvedība, kura izbeigta.

Uzsākta administratīvā pārkāpuma lietvedība.
Konstatētais administratīvais pārkāpums atzīts par
maznozīmīgu. Pieņemts lēmums par lietvedības izbeigšanu,
izsakot mutvārdu aizrādījumu.

Nosūtīta vēstule Ģenerālprokuratūrai ar lūgumu izmantot LAPK
284.pantā paredzētās prokurora tiesības iesniegt protestu.
Saņemta atbilde, ka KNAB priekšniekam iesniegts protests ar
lūgumu atcelt lēmumu par lietvedības izbeigšanu administratīvā
pārkāpuma lietā un pieņemt lēmumu par administratīvā soda
piemērošanu, kā arī pieņemt lēmumus par administratīvā
pārkāpuma lietvedības uzsākšanu vai par atteikšanos uzsākt
administratīvā pārkāpuma lietvedību attiecībā pret citām VUGD
amatpersonām.
KNAB par likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts
amatpersonu darbībā” pārkāpumu administratīvi sodītas KNAB
trīs amatpersonas ar naudas sodu – divām amatpersonām pa
200 euro, vienai – 100 euro naudas sodi.

12.

Pašvaldības

Finanšu revīzija Nr.
2.4.1-35/2017 “Par
Latvijas Republikas
2017.gada pārskatu par
valsts budžeta izpildi un
par pašvaldību
budžetiem”

- 25 pašvaldības 2016. un 2017.gadā ir pieņēmušas vai lūgušas
ziedojumus, nesaņemot augstākas amatpersonas vai
koleģiālas institūcijas (domes) atļauju;
- 20 pašvaldības ir pieņēmušas ziedojumus vismaz 152 004
euro apmērā no komersantiem u.c. personām, ar kuriem ir
bijuši darījumi un kuri nav uzskatāmi par neiesaistītām
trešajām personām;
- četras pašvaldības saņēmušas ziedojumus no
neidentificējamām personām vismaz 2810,78 euro apmērā;
- Zilupes novada pašvaldība, atsaucoties uz personas
iesniegumu par nepieciešamu ziedojumu, pieņēmusi
lēmumu par pašvaldības budžeta līdzekļu ieplānošanu
ziedošanai, kā rezultātā veikusi nelikumīgu ziedojumu 500

Valsts kontrole nosūtīja KNAB vēstuli.
Saņemta KNAB atbilde, saskaņā ar kuru par izdarīto
administratīvo pārkāpumu pieņemts lēmums neuzsākt
lietvedību administratīvā pārkāpuma lietā, izsakot mutvārdu
aizrādījumu 13 personām; vienā gadījumā pieņemts lēmums
izbeigt lietvedību administratīvā pārkāpuma lietā, saskaņā ar
Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 21.pantu izteikts
mutvārdu aizrādījums.
Par Likuma 14.panta trešajā daļā noteikto ziedojumu
pieņemšanas ierobežojumu un kārtības pārkāpšanu pie
administratīvās atbildības pēc Latvijas Administratīvo
31
pārkāpumu kodeksa 166. panta sauktas piecas valsts
amatpersonas, piemērojot naudas sodu.
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Nr.p.
k.

Iestāde,
kapitālsabiedrība

Revīzija

Valsts kontroles konstatētie tiesību normu pārkāpumi
euro apmērā grāmatas izdošanai;
- 2016. un 2017. gadā Jelgavas pilsētas pašvaldība saskaņā ar
noslēgtiem ziedojumu līgumiem no dažādām juridiskām
personām saņēma ziedojumus 248 850 euro apmērā .
Ziedojumu līgumos bija norādīts, ka ziedojums ir veikts trešo
personu vajadzībām vai mērķiem. Pēc ziedojuma
saņemšanas pašvaldība nekavējoties veica saņemto
ziedojumu pārskaitījumus ziedojumu līgumos norādītajām
biedrībām, klubiem, mērķiem vismaz 248 850 euro apmērā,
tādējādi pārkāpjot normatīvajos aktos noteiktos ziedojumu
saņemšanas un ziedošanas ierobežojumus
- 2016. un 2017. gadā Liepājas pilsētas pašvaldība saskaņā ar
noslēgtiem ziedojumu līgumiem no komersantu saņēma
ziedojumus 64 000 euro apmērā . Ziedojumu līgumos bija
norādīts, ka ziedojumi ir veikti ar mērķi atbalstīt Liepājas
hokeja meistarības attīstību un izlietojami hokeja attīstībai.
Pēc ziedojumu saņemšanas pašvaldība periodiski (pa daļām)
veica saņemto ziedojumu 64 000 euro apmērā
pārskaitījumus biedrībai “Hokeja klubs Liepāja”, tādējādi
pārkāpjot normatīvajos aktos noteiktos ziedojumu
saņemšanas un ziedošanas ierobežojumus
- Ikšķiles novada pašvaldības deputāts piedalījies balsojumā
un balsojis “Par” pašvaldības finansējuma piešķiršanu
biedrībai, kurā ieņem valdes locekļa amatu, kā arī saņem
atlīdzību , tāpat piedalījies balsojumā par atļauju sev
savienot konkursa par finansiālu atbalstu Ikšķiles novadam
nozīmīgu sporta projektu un sporta sacensību organizēšanai
komisijas locekļa amatu ar biedrības valdes locekļa amatu un
Basketbola kluba galvenā trenera amatu, tā pārkāpjot likuma
“Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu
darbībā” noteiktos ierobežojumus.
- Zilupes novada pašvaldība nodevusi biedrībai telpas
bezatlīdzības lietošanā , lai gan nav pieņemts atbilstošs
domes lēmums un biedrībai nav piešķirts sabiedriskā labuma
organizācijas statuss, tā pārkāpjot Publiskas personas
finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likumā
noteiktos mantas bezatlīdzības nodošanas ierobežojumus.
- Rucavas novada pašvaldības deputāts piedalījies balsojumā

Pārkāpumu izskatīšanas gaita tiesībaizsardzības iestādēs un
kompetentajās institūcijās
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Nr.p.
k.

Iestāde,
kapitālsabiedrība

Revīzija

Valsts kontroles konstatētie tiesību normu pārkāpumi
un balsojis “Par” nekustamo īpašumu nodošanu
bezatlīdzības lietošanā nodibinājumam, kurā ieņem algotu
amatu kā palīgstrādnieks, tā pārkāpjot likuma “Par interešu
konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” noteiktos
ierobežojumus. Nododot īpašumus bezatlīdzības lietošanā,
pašvaldība līdz revīzijas veikšanas brīdim nav aprēķinājusi
nekustamā īpašuma nodokli, tā rezultātā pašvaldība nav
guvusi ieņēmumus vismaz 3593,49 euro apmērā .
- Rucavas novada pašvaldības aģentūras vadītāja, parakstot
patapinājuma līgumu, ir nodevusi biedrībai telpas
bezatlīdzības lietošanā bez atbilstoša domes lēmuma,
vienlaikus esot biedrības izpildinstitūcijas (valdes) locekle , tā
pārkāpjot likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts
amatpersonu darbībā” noteiktos ierobežojumus un Publiskas
personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas
novēršanas likumā noteiktos mantas bezatlīdzības
nodošanas ierobežojumus. 2015. gada 5. janvārī iestādes
vadītāja noslēgusi telpu nomas līgumu ar SIA, kurā ieņem
algotu amatu, tā pārkāpjot likuma “Par interešu konflikta
novēršanu valsts amatpersonu darbībā” noteiktos
ierobežojumus.

Grobiņas novada
pašvaldība
Iecavas novada
pašvaldība
Ikšķiles novada
pašvaldība
Jelgavas pilsētas
pašvaldība
Ogres novada pašvaldība
Olaines novada
pašvaldība
Ventspils novada
pašvaldība
Jūrmalas pilsētas

Analizējot Revīzijā iegūto informāciju par deputātu, kuri
neieņem algotu amatu domē, noskaidrots:
- Grobiņas novada pašvaldībā 2017.gadā, nosakot augstāku
stundas likmi (15,00 euro), deputātiem mēneša atlīdzība ir
aprēķināta kopumā par 18 265,38 euro lielākā apmērā nekā
to atļauj Atlīdzības likuma normas.
- Iecavas novada pašvaldībā Valsts kontroles revidenti
konstatēja, ka 2017.gadā, nosakot augstāku stundas likmi,
deputātiem mēneša atlīdzība ir aprēķināta kopumā par
6066,30 euro lielākā apmērā nekā to atļauj Atlīdzības likuma
normas.
- Ikšķiles novada pašvaldībā Valsts kontroles revidenti
konstatēja, ka 2017.gadā, nosakot augstāku stundas likmi
(18,00 euro), deputātiem atlīdzība ir aprēķināta kopumā par
23 501,44 euro lielākā apmērā nekā to atļauj Atlīdzības
likuma normas.
- Jelgavas pilsētas pašvaldībā Valsts kontroles revidenti

Pārkāpumu izskatīšanas gaita tiesībaizsardzības iestādēs un
kompetentajās institūcijās
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Nr.p.
k.

Iestāde,
kapitālsabiedrība
pašvaldība
Rīgas pilsētas pašvaldība
Liepājas pilsētas
pašvaldība
Alūksnes novada
pašvaldība
Daugavpils novada
pašvaldība
Nīcas novada pašvaldība

Revīzija

Valsts kontroles konstatētie tiesību normu pārkāpumi
konstatēja, ka 2017.gadā, nosakot augstāku stundas likmi
(15 euro un 16,20 euro), deputātiem atlīdzība ir aprēķināta
kopumā par 43 957,06 euro lielākā apmērā nekā to atļauj
Atlīdzības likuma normas).
- Ogres novada pašvaldībā Valsts kontroles revidenti
konstatēja, ka 2017.gadā, nosakot augstāku stundas likmi,
deputātiem atlīdzība ir aprēķināta kopumā par 8578,30
euro lielākā apmērā nekā to atļauj Atlīdzības likuma normas.
- Olaines novada pašvaldībā Valsts kontroles revidenti
konstatēja, ka 2017.gadā, nosakot augstāku stundas likmi
(12 euro) deputātiem, kuri neieņem algotu amatu domē,
mēneša atlīdzība ir aprēķināta kopumā par 20 006,04 euro
lielākā apmērā nekā to atļauj Atlīdzības likuma normas.
- Ventspils novada pašvaldībā Valsts kontroles revidenti
konstatēja, ka 2017.gadā, nosakot augstāku stundas likmi
(25 euro), deputātiem atlīdzība ir aprēķināta kopumā par 43
809,13 euro lielākā apmērā nekā to atļauj Atlīdzības likuma
normas.
- Jūrmalas pilsētas pašvaldībā Valsts kontroles revidenti
konstatēja, ka 2017.gadā, nosakot augstāku stundas likmi
(24,55 euro), deputātiem atlīdzība ir aprēķināta kopumā par
59528,00 euro lielākā apmērā nekā to atļauj Atlīdzības
likuma normas
- Rīgas domē Valsts kontroles revidenti konstatēja, ka
2017.gadā līdz pašvaldību vēlēšanām, nosakot augstāku
stundas likmi (19,35 euro), nekā to atļauj Atlīdzības likums
un to reizinot ar nostrādāto stundu skaitu, atlīdzība
deputātiem tika aprēķināta kopumā par 124951,15 euro
lielākā apmērā nekā to atļauj Atlīdzības likuma normas Pēc
pašvaldības vēlēšanām deputātiem, kuri neieņem algotu
amatu domē, faktiski neveic darba laika uzskaiti, bet
mēnešalgu aprēķina par pilnu normālo darba laiku – par 40
stundas nedēļā, un tikai pārejošas darbnespējas lapas
iesniegšanas gadījumā veic mēnešalgas aprēķinos korekcijas.
- Saskaņā ar pašvaldību revīzijā sniegto informāciju
deputātiem, neveicot nostrādātā laika uzskaiti, aprēķinātā
atlīdzība 2017.gadā bija šāda:

Pārkāpumu izskatīšanas gaita tiesībaizsardzības iestādēs un
kompetentajās institūcijās
Valsts kontroles ziņojums nosūtīts KNAB. Pēc resoriskās
pārbaudes pieņemti lēmumi par atteikšanos uzsākt
kriminālprocesu.
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Iestāde,
kapitālsabiedrība

Revīzija

Valsts kontroles konstatētie tiesību normu pārkāpumi

Pārkāpumu izskatīšanas gaita tiesībaizsardzības iestādēs un
kompetentajās institūcijās

Liepājas pilsētas pašvaldībā - 111885,21 euro;
Alūksnes novada pašvaldībā - 71087,17 euro;
Daugavpils pilsētas pašvaldībai – 55532,24 euro;
Nīcas novada pašvaldībā - 9910,00 euro.
13.

Izglītības ministrija

Lietderības revīzija
Nr.2.4.1-7/2018 “Vai
Izglītības un zinātnes
ministrija veicina SIA
”Tenisa centrs ”Lielupe”
efektīvu darbību?”

Revīzijā konstatēts, ka SIA “Tenisa centrs “Lielupe”” valdes
loceklis vienlaikus ir IZM departamenta amatpersona. SIA
“Tenisa centrs “Lielupe”” ir IZM kapitālsabiedrība, kurā valstij
piederošo kapitāla daļu turētāja 100% ir IZM. Revīzijas laikā
revidentiem netika uzrādīta IZM rakstveida atļauja
amatpersonai laikā. savienot SIA “Tenisa centrs “Lielupe””
valdes locekļa amatu ar amatu IZM departamentā.

Valsts kontrole nosūtīja KNAB vēstuli.
Saņemta atbilde, ka pieņemts lēmums neuzsākt lietvedību,
Izteikt amatpersonai mutvārdu aizrādījumu

