Tiesībaizsardzības iestādēm un kompetentajām institūcijām nosūtītā informācija par Valsts kontroles revīzijās 2015.gadā konstatētajiem tiesību normu
pārkāpumiem un to izskatīšanas gaita1

Nr.p.
k.
1.

Iestāde, kapitālsabiedrība
Atkritumu poligonu
apsaimniekotāji: SIA
„ZAAO”; SIA
„Vidusdaugavas SPAAO”;
SIA „Ventspils
labiekārtošanas
kombināts”
Atkritumu
apsaimniekotājs: SIA
„Jelgavas komunālie
pakalpojumi”
Biedrība „LATVIJAS
ATKRITUMU
SAIMNIECĪBAS
UZŅĒMUMU ASOCIĀCIJA”
pašvaldības

Revīzija
Likumības revīzija Nr.
2.4.1-14/2014 „Sadzīves
atkritumu
apsaimniekošanas
organizēšanas atbilstība
plānotajiem mērķiem un
tiesību aktu prasībām”

Revīzijā konstatēts, ka, lai samazinātu
apglabājamo nešķiroto sadzīves
atkritumu daudzumu, laika posmā līdz
2014.gadam ir izveidotas četras
nešķiroto sadzīves atkritumu šķirošanas
līnijas, kuru darbības rezultātā ir būtiski
samazinājies atkritumu poligonos
apglabājamo atkritumu daudzums:
- 2010.gadā atkritumu poligona
apsaimniekotājs SIA „ZAAO”
atkritumu poligonā „Daibe” izveidoja
atkritumu mehāniskās
priekšapstrādes centru;
- 2011.gadā atkritumu poligona
apsaimniekotājs SIA „Vidusdaugavas
SPAAO” atkritumu poligonā „Dziļā
vāda” uzstādīja nešķiroto sadzīves
atkritumu šķirošanas līniju, kas savu
darbību uzsāka 2013.gadā;
- 2012.gadā atkritumu poligona
apsaimniekotājs SIA „Ventspils
labiekārtošanas kombināts”
atkritumu poligonā „Pentuļi”
izveidoja nešķiroto sadzīves
atkritumu priekšapstrādes centru;
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Pārkāpumu izskatīšanas gaita
tiesībaizsardzības iestādēs un
kompetentajās institūcijās

Valsts kontroles konstatētie tiesību
normu pārkāpumi

Valsts policijā uzsāktas 4 resoriskās
pārbaudes – Rīgas reģionā, Kurzemes
reģionā, Vidzemes reģionā, Zemgales
reģionā.
Vidzemes reģiona pārvaldē uzsākts
kriminālprocess. Kriminālprocess
izbeigts, par lēmumu Valsts kontrole
iesniedza sūdzību.
Rīgas reģiona pārvaldē pieņemts
lēmums par atteikšanos uzsākt
kriminālprocesu, lēmums pārsūdzēts.
Valsts kontroles sūdzība noraidīta un
norādīts, ka lēmums nav pārsūdzēts.
Valsts kontrole iesniegusi atkārtotu
iesniegumu, lēmums atstāts negrozīts
un norādīts, ka nolēmums nav
pārsūdzams.
Kurzemes reģiona pārvaldē pieņemts
lēmums par atteikšanos uzsākt
kriminālprocesu, jo nav noziedzīga
nodarījuma sastāva. Par lēmumu Valsts
kontrole iesniegusi trīs sūdzības.
Lēmums nav pārsūdzams.

- 2013.gadā atkritumu apsaimniekotājs
SIA „Jelgavas komunālie
pakalpojumi” izveidoja nešķiroto
sadzīves atkritumu šķirošanas staciju.

Zemgales reģiona pārvaldē pieņemts
lēmums par atteikšanos uzsākt
kriminālprocesu, lēmums pārsūdzēts.
Uzsākta papildus resoriskā pārbaude.
Valsts kontroles sūdzība noraidīta.
Lēmums valsts kontrolē tiek izvērtēts.

Lai arī nešķiroto sadzīves atkritumu

Valsts kontrole nosūtīja

Dokuments sagatavots, pamatojoties uz Valsts kontroles rīcībā esošo informāciju uz 2020.gada 2.aprīli.

Pārkāpumu izskatīšana revidējamā
vienībā vai tās augstākā institūcijā
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Nr.p.
k.

Iestāde, kapitālsabiedrība

Revīzija

Valsts kontroles konstatētie tiesību
normu pārkāpumi
šķirošanas līniju darbības rezultātā
atkritumu poligonā apglabāto
atkritumu daudzums ir samazinājies,
tomēr šķirošanas līniju apsaimniekotāji
joprojām iekasē dabas resursu nodokli
par visu atkritumu apjomu – arī par
tiem atkritumiem, kuri šķirošanas
rezultātā poligonā vispār netiek
apglabāti, lai arī saskaņā ar likumu ar
dabas resursu nodokli ir apliekams tikai
apglabāto atkritumu daudzums.
Tādējādi atbildīgo personu rīcībā ir
saskatāmas krāpšanas pazīmes.
Revīzijā tika secināts, ka 44 pašvaldību
atkritumu radītājiem, tajā skaitā
iedzīvotājiem, laika posmā no
01.01.2012. līdz 30.06.2014. ir radīti
nepamatoti izdevumi 1 570 961 euro
apmērā, tajā skaitā:
- Jelgavas pilsētā, Jelgavas novadā un
Ozolnieku novadā – 856 156 eiro
apmērā;
- Ventspils atkritumu
apsaimniekošanas reģionā – 213 815
eiro apmērā;
- Vidusdaugavas atkritumu
apsaimniekošanas reģionā – 32 265
eiro apmērā;
- Ziemeļvidzemes atkritumu
apsaimniekošanas reģionā – 468 725
eiro apmērā.
Atbilstoši normatīvajam aktam sadzīves
atkritumu apsaimniekošanas maksas
noteikšanas kārtību atkritumu
radītājam vai valdītājam apstiprina

Pārkāpumu izskatīšanas gaita
tiesībaizsardzības iestādēs un
kompetentajās institūcijās
ģenerālprokuroram vēstuli saistībā ar
pārkāpumu izskatīšanu
tiesībaizsardzības iestādēs par sadzīves
atkritumu apsaimniekošanu.

Pārkāpumu izskatīšana revidējamā
vienībā vai tās augstākā institūcijā
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Nr.p.
k.

Iestāde, kapitālsabiedrība

Revīzija

Valsts kontroles konstatētie tiesību
normu pārkāpumi

Pārkāpumu izskatīšanas gaita
tiesībaizsardzības iestādēs un
kompetentajās institūcijās

Pārkāpumu izskatīšana revidējamā
vienībā vai tās augstākā institūcijā

pašvaldība ar saistošajiem
noteikumiem un, pamatojoties uz tajos
paredzēto kārtību, pašvaldība ar savu
lēmumu nosaka maksu par sadzīves
atkritumu apsaimniekošanu.
Valsts kontroles ieskatā, pašvaldības
nav rīkojušās savu administratīvo
teritoriju iedzīvotāju interesēs,
nenodrošinot atbilstošas atkritumu
apsaimniekošanas maksas noteikšanu,
tādējādi atbildīgo amatpersonu rīcībā ir
saskatāmas bezdarbības pazīmes.
Veicot revīziju, tika konstatēts, ka
Latvijas Atkritumu saimniecības
uzņēmumu asociācija laika posmā no
01.01.2012. līdz 30.06.2014. no
atkritumu apsaimniekotājiem ir
nelikumīgi iekasējusi maksu par
atzinumu sniegšanu 32 508 eiro
apmērā. jo maksu par atzinumu
sniegšanu ir noteikusi asociācijas valde,
nevis Ministru kabinets, kā to nosaka
Valsts pārvaldes iekārtas likums.
2.

Pilsonības un migrācijas
lietu pārvalde

Likumības un lietderības
revīzija Nr. 2.4.1-11/2014
„Patvēruma politikas un
imigrācijas kontroles
īstenošana”

Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes
(turpmāk - PMLP) amatpersonas,
reģistrējot termiņuzturēšanās atļaujas,
konstatēts, ka PMLP ir pieņēmusi
labvēlīgu lēmumu personai, lai gan
nebija veikta normatīvajā regulējumā
noteiktā nodokļu un nodevu summas
samaksa valsts budžetā:
- vienā gadījumā, kad
termiņuzturēšanās atļauja izsniegta
ārzemniekam, kas komercreģistrā
reģistrēts kā valdes vai padomes
loceklis - PMLP ir pieņēmusi personai

Materiāli nosūtīti Korupcijas
novēršanas un apkarošanas birojam
(turpmāk – KNAB).
KNAB norādījis, ka materiālus nosūtījis
izvērtēšanai Iekšlietu ministrijai.
Valsts kontrole vērsās
Ģenerālprokuratūrā. Materiāli nosūtīti
izskatīšanai Valsts policijai.

PMLP veikusi pārbaudi, atsevišķos
gadījumos nav konstatēti pārkāpumi,
kas varētu būt pamatā saukšanai pie
disciplināratbildības. Atsevišķos
gadījumos iestājies noilgums personu
saukšanai pie disciplināratbildības.
Tiks veikta iekšējo tiesību aktu izstrāde.
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Nr.p.
k.

Iestāde, kapitālsabiedrība

Revīzija

Valsts kontroles konstatētie tiesību
normu pārkāpumi

Pārkāpumu izskatīšanas gaita
tiesībaizsardzības iestādēs un
kompetentajās institūcijās

pozitīvu lēmumu par
termiņuzturēšanās atļaujas
reģistrēšanu, lai gan persona
atkārtoti divus termiņuzturēšanās
atļaujas periodus jeb divus gadus pēc
kārtas nav izpildījusi uzturēšanās
atļaujas reģistrēšanai nepieciešamos
noteikumus par dokumentu, kas
apliecina kapitālsabiedrības nodokļu
un nodevu samaksu noteiktā apmērā,
iesniegšanu, un arī kapitālsabiedrība
noteiktās nodokļu un nodevu
summas samaksu nebija veikusi;
- divos gadījumos, kad
termiņuzturēšanās atļauja izsniegta
ārzemniekam, kurš veicis ieguldījumu
kapitālsabiedrības pamatkapitālā.
Piemēram, kapitālsabiedrības
samaksātā nodokļu un nodevu summa
bija tikai 1939 Ls (t.i., par 18 061 Ls
mazāk kā normatīvajā regulējumā
noteikts).
3.

Maksātnespējas
administratori

Lietderības revīzija
Nr.2.4.1-5/2014 „Vai valstī
īstenotā maksātnespējas
politika ir efektīva?”

Maksātnespējas likumā ir noteikti
vairāki ierobežojumi administratora
pienākumu pildīšanai. Ja uz
administratoru attiecas kāds no likumā
noteiktajiem gadījumiem, viņš
nekavējoties informē tiesu un
Maksātnespējas administrāciju.
Revīzijas laikā, pārbaudot revīzijas izlasē
iekļautās tiesiskās aizsardzības procesa un
maksātnespējas procesa lietas, Valsts
kontroles revidenti konstatēja, ka varētu
tikt apšaubīta dažu (11) maksātnespējas
administratoru darbības objektivitāte un

Valsts kontrole iesniegusi iesniegumus
prokuratūrā.
Uzsāktas 11 resoriskās pārbaudes
Valsts policijā.
Pieņemti lēmumi par atteikšanos uzsākt
kriminālprocesu, jo nav noziedzīga
nodarījuma sastāva pazīmes. Valsts
kontrole ir iesniegusi sūdzības, kuras
noraidītas.

Pārkāpumu izskatīšana revidējamā
vienībā vai tās augstākā institūcijā
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Nr.p.
k.

Iestāde, kapitālsabiedrība

Revīzija

Valsts kontroles konstatētie tiesību
normu pārkāpumi
neitralitāte.
Piemēram, Ārpustiesas tiesiskās
aizsardzības procesa pasākumu plānos
norādītie kreditori bijuši saistīti ar
noteiktu administratoru loku. Kreditori
bija vienas un tās pašas personas, un
norādītie kreditoru prasījumi veidoja
pārsvaru plāna saskaņošanai. Piemēram,
uzņēmums, kurš kā kreditors bija
iesaistīts vismaz četru ārpustiesas
tiesiskās aizsardzības procesu plānu
saskaņošanā ar kopējo prasījumu summu
3,5 milj. euro, bija saistīts ar pašu
administratoru – administrators bija
bijušais uzņēmuma īpašnieks. Vienlaikus
bija apšaubāma uzņēmuma finansiālā
spēja aizdot minēto summu, jo gada
pārskatos publiski pieejamā informācija
par to neliecināja – uzņēmuma bilances
kopējā vērtība nepārsniedza 90 tūkst.
eiro.
Vienā adresē praktizējoši administratori
savstarpēji ir iesaistījušies tādu
maksātnespējīgo uzņēmumu
administrēšanā, kuros paši ir valdes
locekļi.
Vienā adresē praktizējoši administratori
bija saistīti, jo pārstāvēja maksātnespējas
procesos iesaistīto pušu dažādās
intereses. Kreditoru sastāvā bija ar
pašiem administratoriem saistīti
uzņēmumi, un kā kreditors atkārtojās
viena un tā pati fiziskā persona.

Pārkāpumu izskatīšanas gaita
tiesībaizsardzības iestādēs un
kompetentajās institūcijās

Pārkāpumu izskatīšana revidējamā
vienībā vai tās augstākā institūcijā
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Nr.p.
k.
4.

Iestāde, kapitālsabiedrība
Ekonomikas ministrija

Revīzija
Finanšu revīzija Nr.2.4.143/2014 „Par Ekonomikas
ministrijas 2014.gada
pārskata sagatavošanas
pareizību”

Valsts kontroles konstatētie tiesību
normu pārkāpumi
Revīzijā konstatētais norāda uz
pārkāpumiem Ekonomikas ministrijas
amatpersonu rīcībā, iespējamu to
bezdarbību saistībā ar budžeta līdzekļu
izlietošanu Latvijas dalībai izstādē
“Expo Milano 2015”, bet tajā
nepiedaloties.
Revīzijā tika konstatēts, ka „Expo
Milano 2015” projektam Ekonomikas
ministrija izlietojusi 1 316 647 euro
valsts budžeta līdzekļu, tajā skaitā:
- līdz 31.12.2014. izlietoti 1 314 190
euro (Latvijas paviljona tehniskā
projekta izstrādei - 186 339 euro;
Latvijas paviljona pamatu izbūvei 172 513 euro; ekspozīcijas idejiskās
ieceres īstenošanas un uzraudzības
līguma aktivitāšu izpildei - 851 867
euro; projekta vadītāja un projekta
vadītāja asistenta atlīdzībai 76 599
euro; komandējumiem līdz
31.12.2014. izlietoti 26 872 euro;
- 2015.gadā komandējumiem izlietoti
2457 euro.
Ekonomikas ministrija:
- ar izstādes organizēšanu saistīto
1.iepirkumu izsludināja sešus
mēnešus vēlāk un pabeidza astoņus
mēnešus vēlāk, nekā sākotnēji
plānots un līgumā noteica Latvijas
paviljona tehniskā projekta izstrādes
termiņu 11 mēnešus vēlāk, nekā
sākotnēji tika plānots;
- pasūtīja tāda Latvijas paviljona
tehniskā projekta izstrādi, kura

Pārkāpumu izskatīšanas gaita
tiesībaizsardzības iestādēs un
kompetentajās institūcijās
Valsts kontroles iesniegums pievienots
jau uzsāktajam kriminālprocesam.
Krimināllieta pret vienu personu
atrodas tiesā iztiesāšanas stadijā.

Pārkāpumu izskatīšana revidējamā
vienībā vai tās augstākā institūcijā
Ekonomikas ministrija veikusi dienesta
pārbaudi, secināts, ka ir pamats
ierosināt disciplinārlietas pret 7
personām par pienākumu nepamatotu
nepildīšanu un pienākumu nekvalitatīvu
nepildīšanu, kā rezultātā valsts
budžetam nodarīts būtisks mantisks
zaudējums un valsts interesēm būtisks
kaitējums (1 173 312 euro apmērā).
Pret 2 darbiniekiem disciplinārlietas
ierosinātas netika, jo izbeigtas
civildienesta attiecības.
Ar 2 darbiniekiem civildienesta un
darba tiesiskās attiecības tika izbeigtas
disciplinārlietas izmeklēšanas laikā.
Disciplinārlietas izmeklēšanas rezultātā
– 2 darbiniekiem tika piemērots sods,
atbrīvojot no amata, viens –
pazemināts amatā un vienu gadu, pret
vienu – disciplinārlieta tika izbeigta,
izsakot aizrādījumu.

7

Nr.p.
k.

Iestāde, kapitālsabiedrība

Revīzija

Valsts kontroles konstatētie tiesību
normu pārkāpumi
1.versijas aplēstās būvizmaksas
4 269 940 euro apmērā gandrīz trīs
reizes pārsniedza būvniecībai
piešķirto finansējumu 1 520 192
euro, radot nepieciešamību atkārtoti
pārstrādāt tehnisko projektu. Latvijas
paviljona tehniskā projekta 2.versijas
(pārstrādātās) aplēstās būvizmaksas
2 868 197 euro apmērā gandrīz divas
reizes pārsniedza būvniecībai
piešķirto finansējumu. Savukārt
iepirkumā par Latvijas paviljona
būvniecību pretendentu piedāvātā
līgumcena pārsniedza 6 miljonus
euro, kas vairāk nekā divas reizes
pārsniedza tehniskā projekta
2.versijas aplēstās izmaksas un
gandrīz četras reizes pārsniedza
izstādes paviljona būvniecībai
piešķirto finansējumu.
Līdz ar to, nesavlaicīgi uzsākto un
neatbilstoši veikto aktivitāšu dēļ
nespējot noorganizēt Latvijas paviljona
būvniecību, Ekonomikas ministrija
ierosināja un Ministru kabinets
pieņēma lēmumu pārtraukt
gatavošanos dalībai starptautiskajā
izstādē „Expo Milano 2015”.
Revīzijā konstatētais norāda uz to, ka
Ekonomikas ministrijas atbildīgās
amatpersonas:
- būtiski novilcināja svarīgāko
aktivitāšu izpildi, nenodrošinot
Latvijas paviljona būvniecībai (tajā
skaitā būvniecības iepirkumam)
nepieciešamo laiku, savlaicīgi

Pārkāpumu izskatīšanas gaita
tiesībaizsardzības iestādēs un
kompetentajās institūcijās

Pārkāpumu izskatīšana revidējamā
vienībā vai tās augstākā institūcijā
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Nr.p.
k.

Iestāde, kapitālsabiedrība

Revīzija

Valsts kontroles konstatētie tiesību
normu pārkāpumi

Pārkāpumu izskatīšanas gaita
tiesībaizsardzības iestādēs un
kompetentajās institūcijās

neuzsākot nevienu no iepirkumiem
(kas saskaņā ar Ekonomikas
ministrijas sākotnējo plānu bija
plānots veikt 2013.gada 1.pusgadā,
1.iepirkumu uzsākot ar sešu mēnešu
nokavējumu, 1.iepirkumu pabeidzot
ar astoņu mēnešu nokavējumu,
salīdzinot ar 2012.gadā Ministru
kabinetā iesniegto projekta
īstenošanas laika grafiku;
- noslēdza Latvijas interesēm
neatbilstošu līgumu par Latvijas
paviljona tehniskā projekta izstrādi,
neiekļaujot tajā nosacījumu par
paviljona tehniskā projekta atbilstību
pasūtītājam pieejamajam
finansējumam,
kā rezultātā nenodrošināja Latvijas
dalību izstādē “Expo Milano 2015”, tas
ir, tīši vai aiz nolaidības neizdarīja
darbības, kuras tām pēc uzliktā
uzdevuma bija jāizdara, nodarot valstij
zaudējumus 1 316 647 euro apmērā.
5.

Iekšlietu ministrija

Finanšu revīzija Nr. 2.4.127/2014 „Par Iekšlietu
ministrijas 2014.gada
pārskata sagatavošanas
pareizību”

Valsts policija, veicot grozījumus līgumā
par vieglo automašīnu iegādi, nav
ievērojusi likumā noteiktos līguma
grozīšanas noteikumus.

Iepirkumu uzraudzības birojā (turpmāk
– IUB) pieņemts lēmums par
amatpersonas saukšanu pie
administratīvās atbildības un naudas
soda uzlikšanu, atņemot tiesības
ieņemt valsts amatpersonas amatus.

6.

Rīgas horeogrāfijas
vidusskola

Finanšu revīzija Nr. 2.4.127/2014 „Par Kultūras
ministrijas 2014.gada
pārskata sagatavošanas
pareizību”

Rīgas horeogrāfijas vidusskola, neveicot
iepirkumu likumā noteiktajā kārtībā:

IUB uzsākta administratīvā pārkāpuma
lietvedība.

- noslēgusi līgumu par baleta preču
iegādi. Līguma kopējā summa ir
20 747 euro, bez PVN.
- noslēgusi līgumu par klavieru

Pārkāpumu izskatīšana revidējamā
vienībā vai tās augstākā institūcijā
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Nr.p.
k.

Iestāde, kapitālsabiedrība

Revīzija

Valsts kontroles konstatētie tiesību
normu pārkāpumi

Pārkāpumu izskatīšanas gaita
tiesībaizsardzības iestādēs un
kompetentajās institūcijās

pārdošanu, piegādāšanu un
uzstādīšanu. Līguma kopējā summa ir
EUR 7 428 euro, bez PVN.
7.

Profesionālās izglītības
kompetences centrs ,,Rīgas
Tehniskā koledža”

Finanšu revīziju Nr. 2.4.128/2014 „Par Izglītības un
zinātnes ministrijas
2014.gada pārskata
sagatavošanas pareizību”

Profesionālās izglītības kompetences
centrs „Rīgas Tehniskā koledža”,
neveicot iepirkumu likumā noteiktajā
kārtībā (sadalot iepirkumu daļās):

Iepirkumu uzraudzības birojā pieņemts
lēmums par amatpersonas saukšanu
pie administratīvās atbildības un
naudas soda uzlikšanu.

- ar vienu pakalpojuma sniedzēju
noslēdzis četrus līgumus - par pilnu
ēkas tehnisko apsekošanu; par ēkas
fasāžu vienkāršotās renovācijas
tehnisko projektu; - par ēkas fasāžu
vienkāršotās renovācijas būvdarbu
autoruzraudzību; par pilnu ēkas
tehnisko apsekošanu. Līgumu kopējā
summa 14 200 euro, bez PVN.
- ar vienu pakalpojuma sniedzēju
noslēdzis trīs līgumus - par sporta
zāles ventilācijas un apkures sistēmas
tehniskā projekta izstrādi; par sporta
zāles ventilācijas un apkures sistēmas
rekonstrukcijas būvdarbu
autoruzraudzību; par tehniskā
projekta izstrādi. Līgumu kopējā
summa 10 500 euro, bez PVN.

8.

Murjāņu sporta ģimnāzija

Finanšu revīziju Nr. 2.4.128/2014 „Par Izglītības un
zinātnes ministrijas
2014.gada pārskata
sagatavošanas pareizību”

Murjāņu sporta ģimnāzija, neveicot
iepirkumu likumā noteiktajā kārtībā
(sadalot iepirkumu daļās):
- gada laikā no viena piegādātāja
iegādājusies degvielu un preces.
Rēķinu kopējā summa 19 328.66
euro, bez PVN;
- gada laikā no viena piegādātāja
iegādājusies zāles un sporta uzturu.

IUB uzsākta administratīvā pārkāpuma
lietvedība.

Pārkāpumu izskatīšana revidējamā
vienībā vai tās augstākā institūcijā
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Nr.p.
k.

Iestāde, kapitālsabiedrība

Revīzija

Valsts kontroles konstatētie tiesību
normu pārkāpumi

Pārkāpumu izskatīšanas gaita
tiesībaizsardzības iestādēs un
kompetentajās institūcijās

Rēķinu kopējā summa 4 310.92 euro,
bez PVN.
9.

Profesionālās izglītības
kompetences centrs
,,Smiltenes tehnikums”

Finanšu revīziju Nr. 2.4.128/2014 „Par Izglītības un
zinātnes ministrijas
2014.gada pārskata
sagatavošanas pareizību”

Profesionālās izglītības kompetences
centrs ,,Smiltenes tehnikums”, neveicot
iepirkumu likumā noteiktajā kārtībā
(sadalot iepirkumu daļās):

Iepirkumu uzraudzības birojā pieņemts
lēmums par amatpersonas saukšanu
pie administratīvās atbildības un
naudas soda uzlikšanu.

- no viena piegādātāja iegādājusies
PVC konstrukcijas. Rēķinu kopējā
summa 4 025.61 euro, bez PVN;
- no viena piegādātāja iegādājusies
aviobiļetes. Rēķinu kopējā summa 5
781.84 euro, bez PVN;
- gada laikā no viena piegādātāja
iegādājusies pārtikas preces par
kopējo summu 31 348.98 euro, bez
PVN.

10.

Valsts vides dienests

Finanšu revīzija Nr.2.4.147/2014 „Par Vides
aizsardzības un reģionālās
attīstības ministrijas
2014.gada pārskata
sagatavošanas pareizību”

Valsts vides dienests, neveicot
iepirkumu likumā noteiktajā kārtībā
(sadalot iepirkumu daļās), divu mēnešu
laikā ar četriem piegādātājiem noslēdza
septiņus līgumus par būvdarbu
veikšanu divās Valsts vides dienestam
piederošās ēkās. Kopējā līgumu summa
228 085 euro, bez PVN.
Valsts vides dienests, iepirkumā par
biroja telpu remontu iesniegto
piedāvājumu izvērtēšanas laikā, kā arī,
veicot grozījumus iepirkuma rezultātā
noslēgtajā iepirkuma līgumā, nav
ievērojusi nolikuma un normatīvo aktu
noteikumus.

IUB uzsākta administratīvā pārkāpuma
lietvedība.

Pārkāpumu izskatīšana revidējamā
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Nr.p.
k.
11.

Iestāde, kapitālsabiedrība
SIA „Rīgas namu
pārvaldnieks”

Revīzija
Likumības revīzija Nr.2.4.148/2014 „Dzīvojamo māju
pārvaldīšanas un
apsaimniekošanas maksas
noteikšana sabiedrībā ar
ierobežotu atbildību „Rīgas
namu pārvaldnieks””

Valsts kontroles konstatētie tiesību
normu pārkāpumi
Valsts kontroles revidenti Revīzijas
laikā, pārbaudot SIA „Rīgas namu
pārvaldnieks” personāldaļas
dokumentus, tajā skaitā, iepazīstoties
ar noslēgtajiem darba līgumiem un
tajos iekļautajiem nosacījumiem,
iegūstot informāciju no IT sistēmām, ir
secinājuši, ka sabiedrības Attīstības
projektu nodaļā un Uzņēmējdarbības
veicināšanas nodaļā, iespējams, ir fiktīvi
nodarbinātas kopā 13 personas.
SIA „Rīgas namu pārvaldnieks”,
iespējams, fiktīvi nodarbinātajām
personām ir konstatēts, piemēram:
- ir pieprasīti, bet nav izsniegti
pamatlīdzekļi (mēbeles un
datortehnika), lai varētu veikt darba
pienākumus;
- darba pienākumu pildīšanai SIA
„Rīgas namu pārvaldnieks” augstāk
minētajiem darbiniekiem nav
nodrošinājusi pieeju Automatizētās
lietvedības sistēmai.
Revīzijas laikā ir konstatēts, ka iepriekš
norādītajām personām, iespējams,
prettiesiski ir pārskaitīti naudas līdzekļi
kā atlīdzība EUR 128 034,24 apmērā.
SIA „Rīgas namu pārvaldnieks”, 2013.
un 2014.gadā bez iepirkumu
procedūras iegādājoties siltumapgādes
siltumsistēmu tehniskās apkopes
pakalpojumu un detaļas individuālo
siltummezglu remontiem par kopējo
summu 8 690 796 euro, nav
nodrošinājusi Publisko iepirkumu

Pārkāpumu izskatīšanas gaita
tiesībaizsardzības iestādēs un
kompetentajās institūcijās
Uzsākts kriminālprocess, no kura izdalīti
vairāki citi kriminālprocesi. Viens
kriminālprocess izbeigts, sastādot
prokurora priekšrakstu par sodu. Divas
krimināllietas pret 12 personām
atrodas tiesā iztiesāšanas stadijā.
Saņemta informācija no IUB, ka ir
iestājies noilgums personu saukšanai
pie administratīvās atbildības,
vienlaikus tiks uzsāktas resoriskās
pārbaudes.

Pārkāpumu izskatīšana revidējamā
vienībā vai tās augstākā institūcijā
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Nr.p.
k.

Iestāde, kapitālsabiedrība

Revīzija

Valsts kontroles konstatētie tiesību
normu pārkāpumi

Pārkāpumu izskatīšanas gaita
tiesībaizsardzības iestādēs un
kompetentajās institūcijās

likumā noteikto atklātuma un brīvas
konkurences principu ievērošanu,
vienlaikus radot risku, ka sabiedrības
pārvaldībā esošajām dzīvojamām
mājām nav izvēlēts izmaksu ziņā
efektīvākais risinājums.
AS „Rīgas Siltums” uzskata par
tiesiskiem un spēkā esošiem iepriekš
noslēgtos līgumus, kas noslēgti starp
reorganizētajām pašvaldības namu
pārvaldīšanas kapitālsabiedrībām un AS
„Rīgas siltums”.
12.

Brocēnu novada
pašvaldība

Finanšu revīzija Nr. 2.4.139/2014 „Par Latvijas
Republikas 2014.gada
pārskatu par valsts
budžeta izpildi un par
pašvaldību budžetiem”

Brocēnu novada pašvaldības vadība tīši
vai aiz nolaidības nav pildījusi tai pēc
likuma noteiktās darbības un nav
izveidojusi iekšējās kontroles sistēmu,
tajā skaitā nav izveidojusi pietiekamas
naudas līdzekļu aprites kontroles, kas
nodrošinātu naudas līdzekļu
nepamatota izlietojuma un
krāpniecisku rīcību, sagrozot
grāmatvedības datus, novēršanu, kā
rezultātā:
- nelikumīgi pārskaitīti pašvaldības
naudas līdzekļi fiziskām personām vismaz 39 pašvaldības darbiniekiem
ne mazāk kā 133 816,89 euro
apmērā, no kuriem 48 807,06 euro ir
atmaksāti vai ieturēti no darba algas,
bet 85 009,83 euro nav atmaksāti;
- darbinieks no pašvaldības norēķinu
konta kases ir inkasējis par 50 euro
vairāk naudas līdzekļu, nekā ir
iemaksājis norēķinu kontā.
Pašvaldība kopš 2007.gada par finanšu

Materiāli pievienoti jau uzsāktam
kriminālprocesam.
Attiecībā pret trīs personām piemērots
kriminālsods. Viens no pamatlietas
izdalīts kriminālprocess pret vienu
personu atrodas tiesā iztiesāšanas
stadijā.
Valsts ieņēmumu dienests ir uzsācis
pārbaudi.
Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministrija ir nosūtījusi
Brocēnu novada pašvaldībai vēstuli ar
lūgumu informēt par pārkāpumu
pieļaušanas iemesliem, par
pasākumiem, kādā veidā pašvaldība
novērsīs minētos pārkāpumus, kā arī
par pārkāpumu novēršanas pasākumu
īstenošanas termiņiem.
Finanšu ministrija ir apturējusi Brocēnu
novada pašvaldībai jaunu aizņēmumu
izsniegšanu līdz grāmatvedības
uzskaites sakārtošanai un uzdevusi

Pārkāpumu izskatīšana revidējamā
vienībā vai tās augstākā institūcijā
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Nr.p.
k.

Iestāde, kapitālsabiedrība

Revīzija

Valsts kontroles konstatētie tiesību
normu pārkāpumi
revīziju ir slēgusi līgumus ar zvērinātu
revidentu, kurš kopš 2007.gada par
Brocēnu novada pašvaldības gada
pārskatu ir sniedzis atzinumus bez
iebildēm.
No pašvaldības kontiem ir veikti naudas
līdzekļu pārskaitījumi fiziskām
personām 372 644,88 euro apmērā par
sniegtajiem pakalpojumiem, preču
piegādēm un nomas līgumiem, kā arī
autoratlīdzība un algas maksājumi, par
kuriem pašvaldības vadība nevarēja
iesniegt maksājumus pamatojošus
dokumentus.
No pašvaldības kontiem ir veikti
nelikumīgi maksājumi par juridiskajiem
pakalpojumiem ne mazāk kā 5726,08
euro apmērā par pakalpojumiem
jautājumos, kuru risināšana ietilpst
attiecīgās institūcijas amatpersonas vai
darbinieka pienākumos.
Nelikumīgi piešķirta piemaksa
pašvaldības deputātiem vismaz 4260,24
euro apmērāun nepamatoti aprēķināta
darba alga un nodokļi ne mazāk kā
5688,06 euro apmērā.
Brocēnu novada pašvaldības iestādes
amatpersona ir noslēgusi nomas līgumu
ar savu radinieku.

Pārkāpumu izskatīšanas gaita
tiesībaizsardzības iestādēs un
kompetentajās institūcijās
Brocēnu novada domes priekšsēdētājai:
- nekavējoties izvērtēt pašvaldības
finanšu situāciju un īstenoto finanšu
politiku, lai novērstu iespējamos
riskus finanšu stabilizācijas procesa
uzsākšanas nepieciešamībai;
- detalizēti izvērtēt Valsts kontroles
konstatētos pārkāpumus un
zvērināta revidenta ziņojumā
minētos iemeslus atteikumam
sniegt atzinumu par 2014.gada
pārskatu un nodrošināt, ka tiek
pieņemts domes lēmums par
turpmāko rīcības plānu situācijas
nekavējošai sakārtošanai, rīcības
plānā detalizēti norādot konkrētus
veicamos darbus, darbu izpildītājus
un veicamo darbu izpildes termiņus.
Korupcijas novēršanas un apkarošanas
birojs pieņēmis lēmumu par personas
saukšanu pie administratīvās atbildības
un naudas soda uzlikšanu.

Pārkāpumu izskatīšana revidējamā
vienībā vai tās augstākā institūcijā

