Tiesībaizsardzības iestādēm un kompetentajām institūcijām nosūtītā informācija par Valsts kontroles revīzijās 2020.gadā konstatētajiem tiesību normu
pārkāpumiem un to izskatīšanas gaita1

Iestāde,
kapitālsabiedrība

Nr.p.k.
1.

Valsts robežsardze

Revīzija

Valsts kontroles konstatētie tiesību normu pārkāpumi

Likumības un lietderības
Revīzijā konstatēts pārkāpumi saistībā ar:
revīzija Nr.2.4.1-11/2019
- Nodrošinājuma valsts aģentūras iepirkumu komisijas rīcību,
“Vai valsts budžeta
pārkāpjot Ministru kabineta noteikumus un atklātā konkursa
līdzekļi Latvijas
prasības, kā rezultātā iepirkuma priekšmeta daļā “Robežzīmju
Republikas robežas
nomaiņa uz Latvijas Republikas – Igaunijas Republikas
joslas infrastruktūras
robežas” par uzvarētāju atzīstot dārgāko piedāvājumu no
būvniecībai un
diviem iespējamajiem piedāvājumiem, nodarīti zaudējumi
uzturēšanai ir izlietoti
valstij 327 081 euro apmērā;
likumīgi, sasniedzot
- NVA un Valsts robežsardzes rīcību ar iegūto koksni būvdarbu
izvirzītos mērķus un
laikā uz Latvijas un Krievijas robežas, nodarot zaudējumus
rezultātus?”
valstij vismaz 191 393 euro apmērā;
- Valsts robežsardzes rīcību, pārkāpjot Publisko iepirkumu
likuma aizliegumu noslēgtajos līgumos veikt tādus
grozījumus, kas, ja tie būtu bijuši paredzēti iepirkuma
procedūras dokumentos, pieļautu citu pretendentu dalību vai
izvēli iepirkuma procedūrā. Ja sākotnēji iepirkuma
dokumentācijā būtu norādīts faktiskais būvdarbu apjoms,
iepirkumā būtu uzvarējis par 5,87 miljoniem euro lētāks
piedāvājums. Turklāt, pieļaujot apjomīgās atkāpes no
apstiprinātā būvprojekta un neievērojot būvniecību
regulējošajos normatīvajos aktos noteikto kārtību,
pretlikumīgu būvdarbu veikšanai izlietoti 6,95 miljoni euro, no
tiem 3,51 miljoni euro papildu planēšanas darbu veikšanai un
3,44 miljoni euro šķeldas taku risinājumam;
- Valsts robežsardzes rīcību, izlietojot vismaz 680 626 euro
robežas joslas uzturēšanas darbiem vietās, kur valsts robeža
noteikta pa upēm vai ūdenstilpnēm, kaut gan normatīvie akti
neparedz iekšējās robežas uzturēšanas darbus iepriekš
minētajās vietās;
- Valsts robežsardzes rīcību, veicot samaksu par faktiski
neizpildītiem darbiem 27 271 euro apmērā;
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Dokuments sagatavots, pamatojoties uz Valsts kontroles rīcībā esošo informāciju uz 2022.gada 31.janvāri.

Pārkāpumu izskatīšanas gaita tiesībaizsardzības iestādēs un
kompetentajās institūcijās
Par revīzijā konstatētajiem pārkāpumiem ir uzsākti trīs
kriminālprocesi, turklāt no viena no šiem kriminālprocesiem ir
izdalīti vēl trīs kriminālprocesi, no kuriem viens kriminālprocess
nodots iztiesāšanai un divos ir pieņemti prokurora lēmumi par
personu saukšanu pie kriminālatbildības.
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Nr.p.k.

Iestāde,
kapitālsabiedrība

Revīzija

Valsts kontroles konstatētie tiesību normu pārkāpumi

Pārkāpumu izskatīšanas gaita tiesībaizsardzības iestādēs un
kompetentajās institūcijās

- Valsts robežsardzes rīcību ar iekšējās robežas joslas
uzturēšanas ietvaros izcirsto koksni 3612 euro apmērā,
pārkāpjot normatīvo regulējumu par valsts mantas uzskaiti.
2.

VSIA “Zemkopības
ministrijas nekustamie
īpašumi”

Atbilstības/lietderības
revīziju Nr.2.4.1.18/2018 “Vai
meliorācijas sistēmu
apsaimniekošana ir
ilgtspējīga un efektīva?”

Revīzijā konstatēts, ka laika periodā no 2017. līdz 2019.gadam
VSIA “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi”,
neievērojot likumā noteikto, ir pieņēmusi lēmumus un
izmaksājusi valdes locekļiem neparedzētu atlīdzību kopsummā
23 702,32 euro (tajā skaitā VSAOI).

Valsts kontroles iesniegums nosūtīts Ģenerālprokuratūrai, kura
to pārsūtījusi Valsts policijai. Pieņemts lēmums par atteikšanos
uzsākt kriminālprocesu. Valsts kontrole iesniedza sūdzību, kura
apmierināta. Atkārtoti pieņemts lēmums par atteikšanos uzsākt
kriminālprocesu, kurš netiek pārsūdzēts.

3.

Valsts kapitālsabiedrības

Likumības revīzija
Nr.2.4.1-34/2018 “Vai
valstij tieši un
pastarpināti piederošo
kapitālsabiedrību valdes
locekļu atlīdzības
regulējums ir
pietiekams?”

Revīzijā konstatēts, ka laika periodā no 01.01.2015. līdz
30.04.2019. valstij tieši vai pastarpināti piederošo
kapitālsabiedrību amatpersonām, iespējams, nepamatoti
izmaksātas naudas summas (atlaišanas pabalsts, apdrošināšana
ar uzkrājumu, atlīdzība, kas nav paredzēta normatīvajos aktos,
vienotās atlīdzības proporcijas neievērošana amatu
savienošanas gadījumos, kompensāciju un pabalstu izmaksa,
darba līgumi pilnvarojuma līgumu vietā, kas nodrošina
neparedzētu labumu saņemšanu u.c.).

Valsts kontroles iesniegums nosūtīts Ģenerālprokuratūrai, kura
to pārsūtījusi Valsts policijai un KNAB. Valsts policijā veikta
resoriskā pārbaude, pēc kuras uzsākts kriminālprocess un
turpinās pirmstiesas izmeklēšana.

Finanšu revīzija

Revīzijā konstatēts, ka deviņām personām atbalsta stipendija
kopsummā 11 452 euro ir piešķirta pretēji biedrības “Latvijas
Radošo savienību padome” izveidotās ekspertu komisijas
pieņemtajam lēmumam par personas atbilstību Radošo
personu statusa un profesionālo radošo organizāciju likuma
12.panta prasībām.

Valsts kontroles iesniegums nosūtīts Ģenerālprokuratūrai, kura
to pārsūtījusi Valsts policijai. Valsts policijā pieņemts lēmums
par atteikšanos uzsākt kriminālprocesu, kurš netiek pārsūdzēts.

Latvijas Nacionālajā arhīvā, 2019.gadā iegādājoties viena veida,
proti, telpu un teritorijas uzkopšanas pakalpojumus, ir nepilnīgi
piemērotas publisko iepirkumu jomas normatīvajos aktos
noteiktās iepirkumu procedūras.

Saņemta IUB vēstule – administratīvā pārkāpuma lietvedība
izbeigta, jo vienā gadījumā nodarījumā nav administratīvā
pārkāpuma sastāva, bet trīs gadījumos iestājies noilgums.

4. Valsts kultūrkapitāla
fonds

Nr.2.4.1-15/2019
“Par Kultūras ministrijas
2019.gada pārskatu”

Latvijas Nacionālais
arhīvs

Savukārt KNAB uzsākts kriminālprocess pret četrām bijušajām
amatpersonām par jaunas izpildinstitūcijas izveidošanu
kapitālsabiedrībā, lai saņemtu ievērojami lielāku amata
atalgojumu, prēmijas un piemaksas par tādu pienākumu
veikšanu, par kuriem jau bija noteikta un izmaksāta atlīdzība.
Pēc izmeklēšanas pabeigšanas KNAB ir nodevis kriminālprocesu
prokuroram, kas ir pieņēmis lēmumu par personu saukšanu pie
kriminālatbildības.
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Nr.p.k.

Iestāde,
kapitālsabiedrība

5. Valsts policijas koledža

Revīzija
Finanšu revīzija
Nr.2.4.1-10/2019.

Valsts kontroles konstatētie tiesību normu pārkāpumi
Revīzijā konstatēts, ka 2018./2019. studiju (mācību) gadā
pedagogu atlīdzībai, iespējams, prettiesisks izlietoti valsts
budžeta līdzekļi vismaz 8255 euro apmērā.

Valsts kontroles iesniegums nosūtīts Ģenerālprokuratūrai, kura
to pārsūtījusi KNAB. Uzsākta pārbaude. Pieņemts lēmums par
atteikšanos uzsākt kriminālprocesu. Valsts kontrole iesniedza
sūdzību, kura noraidīta. Nolēmums netiek pārsūdzēts.

Revīzijā konstatēts, ka Dabas aizsardzības pārvalde 2019.gadā,
pārskatot divos zemes nomas līgumos noteikto zemesgabalu
nomas maksu derīgo izrakteņu ieguvei pretēji normatīvajā aktā
noteiktajam nav ņēmusi vērā sertificēta vērtētāja noteikto
tirgus nomas maksu atbilstoši izstrādājamajam derīgo izrakteņu
apjomam, bet noslēgusi līgumu par minimālo nomas maksu.
Turklāt vienā gadījumā minimālo nomas maksu gadā – 6% no
zemes gabala kadastrālās vērtības – ir noteikusi par 483 euro
mazāku, neņemot vērā zemes gabalu aktuālo kadastrālo
vērtību. Tā rezultātā Dabas aizsardzības pārvalde 2019.gadā
nav guvusi valstij piekritīgos ieņēmumus 273 463 euro apmērā
(ar PVN 21%) par nomnieku izstrādāto derīgo izrakteņu
apjomu.

Valsts kontroles iesniegums nosūtīts Ģenerālprokuratūrai, kura
to nodevusi Valsts policijai. Uzsākta resoriskā pārbaude, pēc
kuras uzsākts kriminālprocess par Dabas aizsardzības pārvaldes
atbildīgo amatpersonu rīcību, pārkāpjot normatīvā akta
prasības par zemes nomas maksas noteikšanu, un turpinās
pirmstiesas izmeklēšana.

“Par Iekšlietu ministrijas
2019.gada pārskatu”
6. Dabas aizsardzības
pārvalde

Finanšu revīzija
Nr.2.4.1-24/2019
“Par Vides aizsardzības
un reģionālās attīstības
ministrijas 2019.gada
pārskata sagatavošanas
pareizību”

Pārkāpumu izskatīšanas gaita tiesībaizsardzības iestādēs un
kompetentajās institūcijās

Daļā par nepietiekamu Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministrijas īstenoto kontroli par finanšu līdzekļu 39
891 euro apmērā izlietošanu pasākumiem, organizējot tikšanās
ar pašvaldību iedzīvotājiem saistībā ar administratīvi teritoriālo
reformu, pieņemts lēmums par atteikšanos uzsākt
kriminālprocesu, kurš netiek pārsūdzēts.

Dabas aizsardzības pārvalde par 2018.gadu ir veikusi nomas
maksas pārrēķinu 6% no kadastrālās vērtības jeb 4382,52 euro
apmērā, lai arī saskaņā ar sertificēta vērtētāja 2019.gadā
noteikto tirgus nomas maksu atbilstoši izstrādātajam derīgo
izrakteņu apjomam 2018.gadā būtu iespējams iegūt
ieņēmumus aptuveni 154 785 euro apmērā. Tādējādi Dabas
aizsardzības pārvalde arī par 2018.gadu nav guvusi valstij
piekritīgos ieņēmumus aptuveni 181 987 euro apmērā (ar PVN
21%) .
Revīzijā konstatēts, ka 2019.gadā tikšanās ar iedzīvotājiem
administratīvi teritoriālās reformas organizēšanai izlietoti
34 609 euro, savukārt pasākuma “Diskusija par nākotnes
pašvaldībām” – 4384,76 euro. Šīs tikšanās ar iedzīvotājiem tika
organizētas līguma ietvaros, kurš tika noslēgts VARAM
organizētā iepirkumā. Revīzijas laikā nebija iespējams
pārliecināties, vai minētie 39 891 euro tika izlietoti ekonomiski.
7. Ventspils tehnikums

Finanšu revīzija
Nr.2.4.1-19/2019.

Revīzijā konstatēts, ka Ventspils Tehnikumā, neievērojot ārējā
un iekšējā normatīvajā aktā noteikto, ka profesionālās izglītības
iestāde vienreizēju stipendiju no stipendiju fonda var piešķirt,
ja izglītojamais iesniedz attiecīgu iesniegumu par

Valsts kontroles iesniegums nosūtīts Ģenerālprokuratūrai, kura
to pārsūtījusi Valsts policijai. Uzsākts kriminālprocess un
turpinās pirmstiesas izmeklēšana.
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Nr.p.k.

Iestāde,
kapitālsabiedrība

8. SIA “Atkritumu
apsaimniekošanas
sabiedrība “PIEJŪRA””
SIA “Ziemeļkurzemes
reģionālā slimnīca”

9. Saldus novada
pašvaldība

Revīzija
“Par Izglītības un
zinātnes ministrijas
2019.gada pārskata
sagatavošanas
pareizību”

nepieciešamajiem papildu izdevumiem, par kuriem nav
paredzēta kompensācija no valsts sociālās apdrošināšanas
sistēmas, tika piešķirta vienreizēja stipendija izglītojamiem
kopumā 15 050 euro apmērā.

Atbilstības,
revīzija

Revīzijā konstatēts, ka:

lietderības

Nr. 2.4.1-37/2019.
“Vai Talsu novada
pašvaldība pārvalda
kapitālsabiedrības,
sekojot tiesiskuma un
labākās prakses
principiem?”

Finanšu revīzija
Nr.2.4.1-32/2019
“Par Latvijas Republikas
2019. gada pārskatu par
valsts budžeta izpildi un
par pašvaldību
budžetiem”

10.

Saulkrastu novada
pašvaldība

Valsts kontroles konstatētie tiesību normu pārkāpumi

Finanšu revīzija Nr.2.4.132/2019
“Par Latvijas Republikas
2019.gada pārskatu par
valsts budžeta izpildi un
par
pašvaldību
budžetiem”
(Saulkrastu
novada
pašvaldības pārskats)

SIA “Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība “PIEJŪRA””
atlīdzībai valdes locekļiem nepamatoti izlietoti 32 724,81 euro
un nepamatoti izmaksāts atsaukšanas pabalsts 2 730 euro
apmērā valdes loceklim, kaut gan tas nebija pielīgts
pilnvarojuma līgumā;

Pārkāpumu izskatīšanas gaita tiesībaizsardzības iestādēs un
kompetentajās institūcijās

Valsts kontroles iesniegums nosūtīts Ģenerālprokuratūrai, kura
to pārsūtījusi Valsts policijai. Uzsākts kriminālprocess un
turpinās pirmstiesas izmeklēšana.

SIA “Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca” valdes loceklei
nepamatoti izmaksāta prēmija –“prēmija par ieguldījumiem
slimnīcas darbā” 3 715 euro apmērā un valdes locekļiem
nepamatoti aprēķināti un izmaksāti atvaļinājuma pabalsti
vismaz par 20 652,73 euro apmērā.
Revīzijā konstatēts, ka Saldus novada pašvaldība ir noslēgusi
līgumu ar zvērinātu advokātu par juridisko pakalpojumu
sniegšanu, kaut gan noslēgtajā līgumā noteiktie uzdevumi
ietilpst pašvaldības darbinieku pienākumos. Līdz ar to ir
pārkāptas likuma normas, kas to aizliedz. Pašvaldība
ārpakalpojuma sniedzējam par pakalpojumiem samaksājusi
46 384,39 euro.

Valsts kontroles iesniegums nosūtīts Ģenerālprokuratūrai, kura
to pārsūtījusi Valsts policijai. Uzsākts kriminālprocess un
turpinās pirmstiesas izmeklēšana.

Revīzijā konstatēts, ka amata pienākumu pildīšanai ar
pašvaldības iestādes vadītāju noslēgts līgums par personiskā
transportlīdzekļa izmantošanu darba vajadzībām. Laika periodā
no 09.02.2019. līdz 21.01.2020. minētā transportlīdzekļa
nobraukums par 3443 km pārsniedz faktisko jeb CSDD reģistros
norādīto. Minētais norāda uz to, ka, kompensējot personīgā
transportlīdzekļa izmantošanas darba vajadzībām izdevumus,
nepamatoti izlietoti pašvaldības finanšu līdzekļi 528 euro
apmērā.

Valsts kontroles iesniegums nosūtīts Ģenerālprokuratūrai, kura
to pārsūtījusi Valsts policijai. Pieņemts lēmums par atteikšanos
uzsākt kriminālprocesu, kurš netiek pārsūdzēts.

Saulkrastu novada pašvaldības iestādes vadītājs ir izdevis
rīkojumus par atvaļinājuma piešķiršanu iestādes darbiniekam,
vienlaikus nosakot sev piemaksu par prombūtnē esoša
darbinieka aizvietošanu.

Valsts kontroles iesniegums KNAB par pašvaldības četru
amatpersonu iespējamu atrašanos interešu konflikta situācijā.
Saņemta atbilde no KNAB, ka:
viena amatpersona sodīta ar naudas sodu;
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Nr.p.k.

Iestāde,
kapitālsabiedrība

Revīzija

Valsts kontroles konstatētie tiesību normu pārkāpumi
Iestādes amatpersona ir izdevusi rīkojumu, ar kuru iestādes
vadītājam pretēji Domes lēmumam noteikusi gan nepilnu darba
laiku – gan arī normatīvajā aktā noteiktajai maksimālajai
mēnešalgas likmei un Domes lēmumā noteiktajai mēnešalgai
neatbilstošu stundas likmi, turklāt neievērojot normatīvajā aktā
noteikto proporcionalitātes principu. Vienlaikus rīkojumu par
minētās amatpersonas stundas likmi izdevis arī iestādes vadītājs,
lai gan tas pārsniedz viņam nolikumā noteikto kompetenci.
Publiskas personas iestādes vadītājam kā valsts amatpersonai,
pildot amata pienākumus, ir aizliegts slēgt līgumus vai veikt citas
darbības, kurās šī valsts amatpersona, tās radinieki vai darījumu
partneri ir personiski vai mantiski ieinteresēti. Pašvaldības
amatpersona, pārkāpjot iepriekš minētās likuma prasības,
pašvaldības vārdā ir noslēgusi darba līgumu ar personu par
iestādes vadītāja amata pienākumu veikšanu.

Pārkāpumu izskatīšanas gaita tiesībaizsardzības iestādēs un
kompetentajās institūcijās
pret vienu amatpersonu atteikts uzsākt administratīvā
pārkāpuma lietvedību un izteikts mutvārdu aizrādījums;
pret vienu amatpersonu izbeigta administratīvā pārkāpuma
lietvedība un izteikts mutvārdu aizrādījums;
vienā gadījumā pārbaudē nav konstatētas pārkāpumu pazīmes.

