Tiesībaizsardzības iestādēm un kompetentajām institūcijām nosūtītā informācija par Valsts kontroles revīzijās 2021.gadā konstatētajiem tiesību normu
pārkāpumiem un to izskatīšanas gaita1

Iestāde,
kapitālsabiedrība

Nr.p.k.
1.

2.

Ekonomikas ministrija

Latvijas Universitāte
VAS "Latvijas dzelzceļš"
VAS "Latvijas Pasts"
SIA "LDz ritošā sastāva
serviss"
VAS “Starptautiskā
lidosta “Rīga””

1

Revīzija

Valsts kontroles konstatētie tiesību normu pārkāpumi

Atbilstības/ lietderības
revīzija Nr.2.4.1-17/2019
“Vai Latvijā tiek īstenota
mērķtiecīga
atjaunojamās enerģijas
politika?”

Revīzijā konstatēti iespējamie tiesību normu pārkāpumi
saistībā ar:

Atbilstības revīzija
Nr.2.4.1-39/2020
“Vai profesionālās
darbības ierobežojumi
publiskajā sektorā tiek
noteikti tiesiski?”

-

valsts budžeta līdzekļu nepamatotu izlietošanu
komersantu atbalstam par saražoto un pārdoto
elektroenerģiju
obligātā
iepirkuma
ietvaros,
neievērojot pašpatēriņa principu;

-

Ekonomikas
ministrijas
amatpersonu
rīcību,
neievērojot normatīvajos aktos noteikto un pēc
būtības neizvērtējot komersantu iesniegtos pārskatus
par elektrostaciju darbību, kā arī nenodrošinot
elektrostaciju elektroenerģijas izlietojuma atbilstības
normatīvajiem aktiem izvērtēšanas kontroli.

Revīzijā konstatēts, ka:
-

-

Latvijas Universitātē diviem darbiniekiem, ar kuriem
noslēgtas vienošanās par divu gadu profesionālās
darbības ierobežojumu, nepamatoti izmaksāti finanšu
līdzekļi kopumā 19 474,23 euro ;
11 personas, ar kurām publiskā sektora darba devēji
bija noslēguši vienošanās par profesionālās darbības
ierobežojumu, nepamatoti saņēma bezdarbnieka
pabalstu kopumā 135 273,06 euro.

Dokuments sagatavots, pamatojoties uz Valsts kontroles rīcībā esošo informāciju uz 2022.gada 14.janvāri.

Pārkāpumu izskatīšanas gaita tiesībaizsardzības iestādēs un
kompetentajās institūcijās
Valsts kontroles iesniegums nosūtīts Ģenerālprokuratūrai, kura
to nodevusi Valsts policijai. Pēc resoriskās pārbaudes uzsākti
septiņi kriminālprocesi, kuros turpinās pirmstiesas izmeklēšana.

Valsts kontroles iesniegums nosūtīts Ģenerālprokuratūrai, kura
to nodevusi KNAB. Veiktas resoriskās pārbaudes.
Uzsākts viens kriminālprocess (Latvijas Universitāte) un turpinās
pirmstiesas izmeklēšana.
Valsts kontrolē saņemta informācija no KNAB, ka Valsts
kontroles ziņojums saistībā ar atlīdzību par profesionālās
darbības ierobežojumu VAS “Latvijas dzelzceļš” un SIA “LDz
ritošā sastāva serviss” ir izvērtēts, un izvērtējuma rezultātā
uzsāktajos administratīvo pārkāpumu procesos:
viena SIA “LDz ritošā sastāva serviss” amatpersona sodīta ar
naudas sodu;
četras VAS “Latvijas dzelzceļš” amatpersonas sodītas ar
naudas sodu;
pret vienu VAS “Latvijas dzelzceļš” amatpersonu
administratīvā pārkāpuma process izbeigts.
Divos gadījumos (VAS “Starptautiskā lidosta “Rīga”” un VAS
"Latvijas Pasts") KNAB ir pieņēmis lēmumu atteikt uzsākt
kriminālprocesu.
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Nr.p.k.
3.

Iestāde,
kapitālsabiedrība
Rīgas Mākslas un mediju
tehnikums

Revīzija

Valsts kontroles konstatētie tiesību normu pārkāpumi

Pārkāpumu izskatīšanas gaita tiesībaizsardzības iestādēs un
kompetentajās institūcijās

Finanšu revīzija
Nr.2.4.1-13/2020
“Par Izglītības un
zinātnes ministrijas
2020.gada pārskata
sagatavošanas
pareizību”

Revīzijā konstatēts, ka Rīgas Mākslas un mediju tehnikumā,
neievērojot normatīvajā aktā noteikto par piemaksu
aprēķināšanas kārtību, iestādes pedagogiem laika posmā no
01.01.2020. līdz 31.08.2020. atlīdzība noteikta un izmaksāta
vismaz 17 389 euro (tajā skaitā darba devēja VSAOI 3376 euro)
lielākā apmērā.

Valsts kontroles iesniegums nosūtīts Ģenerālprokuratūrai, kura
to pārsūtījusi Valsts policijai. Veikta resoriskā pārbaude.
Pēc resoriskās pārbaudes uzsākts kriminālprocess un turpinās
pirmstiesas izmeklēšana.

4.

Turaidas muzejrezervāts

Finanšu revīzija
Nr.2.4.1-19/2020
“Par Kultūras ministrijas
2020.gada pārskata
sagatavošanas
pareizību”

Revīzijā konstatēts, ka Turaidas muzejrezervātā, iegādājoties
viena veida, proti, apsardzes pakalpojumus, nav piemērotas
publisko iepirkumu jomas normatīvajos aktos noteiktās
iepirkumu procedūras.

Valsts kontroles iesniegums nosūtīts Iepirkumu uzraudzības
birojam. Saņemta atbilde no Iepirkumu uzraudzības biroja, ka
par izdarīto administratīvo pārkāpumu vienai Turaidas
muzejrezervāta amatpersonai piemērots naudas sods.

5.

Engures novada
pašvaldība

Atbilstības/lietderības
revīzija Nr.2.4.1-42/2020
“Vai pašvaldībās ir
nodrošināta
normatīvajiem aktiem
atbilstoša un
ekonomiska publisko
ūdeņu pieejamība,
nodrošinot rekreācijas
iespējas iedzīvotājiem un
sekmējot pašvaldības
izaugsmi?”

Revīzijā konstatēts, ka:

Valsts kontrole iesniedza ziņojumu KNAB par Engures novada
domes deputāta, kas pilda pienākumus arī Engures ostas
pārvaldes valdes locekļa amatā, iespējamu atrašanos interešu
konflikta situācijā. Saņemta atbilde no KNAB, ka:

-

-

ar Engures novada domes lēmumu pagarināts
nedzīvojamo telpu un zemes nomas līgums starp
Engures pagasta pārvaldi un kādu biedrību uz desmit
gadiem. Par minētā līguma pagarināšanu balsoja arī
Engures novada domes deputāts, kas paralēli ieņēma
amatu minētās biedrības valdē;
ar Engures ostas pārvaldes valdes lēmumu nolemts
atstiprināt Engures ostas pārvaldes jahtu piestātnes
pakalpojumu izcenojumus, nosakot konkrētās
biedrības biedriem atlaidi 50% apmērā par piestātnes
ilgtermiņa izmantošanu. Minētā lēmuma pieņemšanā
piedalījās arī tāds Engures ostas pārvaldes valdes
loceklis, kas ir minētās biedrības, attiecībā uz kuras
biedriem pieņemts lēmums par atlaides piešķiršanu,
biedrs.

-

Engures novada domes deputāts revidējamajā laika
posmā vienlaikus ieņēma gan Engures novada domes
deputāta amatu, gan Engures ostas pārvaldes valdes
locekļa amatu, kā arī bija divu biedrību biedrs un
vienas sabiedrības ar ierobežotu atbildību vienīgais
dalībnieks un valdes loceklis;

-

revidējamajā laika posmā Engures novada domes
deputāts, kas vienlaikus bija arī Engures ostas

- administratīvais pārkāpums, konkrētajam Engures novada
domes deputātam balsojot par nomas līguma pagarināšanu ar
biedrību, kurā viņš ir biedrs, nav radījis tādu apdraudējumu
tiesiski aizsargātajām interesēm, lai par to piemērotu sodu.
Administratīvā pārkāpuma process šajā daļā izbeigts, izsakot
Engures novada domes deputātam aizrādījumu;
- attiecībā uz Engures ostas pārvaldes valdes locekļa rīcību,
balsojot par atlaides piešķiršanu tādas biedrības biedriem,
kurā viņš pats ir biedrs, pārkāpums nav konstatēts;
- ir
konstatēts
administratīvais
pārkāpums,
valsts
amatpersonai, kas ieņem Engures novada domes deputāta
amatu un Engures ostas pārvaldes valdes locekļa amatu,
savlaicīgi nesaņemot rakstveida atļauju savienot valsts
amatpersonas amatu ar amatu vienā sabiedrībā ar ierobežotu
atbildību un divās biedrībās. Secināts, ka pārkāpums nav
radījis apdraudējumu tiesiski aizsargātajām interesēm, lai par
to piemērotu sodu, un par valsts amatpersonai noteikto
amata savienošanas ierobežojumu pārkāpšanu atteikts uzsākt
administratīvā
pārkāpuma
procesu,
administratīvais
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Nr.p.k.

Iestāde,
kapitālsabiedrība

Revīzija

Valsts kontroles konstatētie tiesību normu pārkāpumi
pārvaldes valdes loceklis un kādas biedrības, ar kuru
Engures ostas pārvaldei noslēgts nedzīvojamo telpu
un zemes nomas līgums Engures ostas teritorijā,
biedrs, piedalījās Engures novada domes lēmumu
pieņemšanā par pašvaldības finanšu līdzekļu
piešķiršanu Engures jahtu ostas infrastruktūras
attīstības projektu realizācijai kopsummā par vismaz
106 998 euro.

6.

Latvijas Zinātnes
padome

Atbilstības revīzija Nr.
2.4.1-4/2021 “Slēgtas
likumības revīzijas
“Izglītības un zinātnes
ministrijas darbības
efektivitāte un atbilstība
normatīvo aktu
prasībām, izstrādājot un
organizējot valsts
zinātnes politikas
īstenošanu” ieteikumu
ieviešanas uzraudzība”

Revīzijā konstatēts, ka:
-

-

-

7.

VSIA “Zemkopības
ministrijas nekustamie
īpašumi”
Zemkopības ministrija

Atbilstības/lietderības
revīzija Nr.2.4.1-13/2021
“Vai VSIA “Zemkopības
ministrijas nekustamie
īpašumi” veiktā
nekustamā īpašuma
Republikas laukumā 2,

valsts pētījumu programmu un fundamentālo un
lietišķo pētījumu projektu konkursu ietvaros konkrēts
projektu sekretārs veicis projektu iesniegumu
zinātniskās ekspertīzes organizēšanu arī attiecībā uz
tādu projektu iesniedzēju/sadarbības partneri, ar
kuru viņam pastāv darba tiesiskās attiecības, kas
norāda uz interešu konflikta situācijas pastāvēšanu;
pētījumu projektu vērtēšanas procesā notikusi
iejaukšanās Latvijas Zinātnes padomes projektu
pieteikumu, vērtējumu un pārskatu informācijas
sistēmā, kas norāda uz iespējamību, ka tādā veidā tika
nelikumīgi ietekmēti projektu konkursu rezultāti un
valsts budžeta līdzekļu sadale;
Latvijas Zinātnes padomē nodarbinātie, kuri pilda
tādus pienākumus, kādus veic valsts amatpersonas
likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts
amatpersonu darbībā” izpratnē, nav snieguši valsts
amatpersonu deklarācijas saistībā ar attiecīgā amata
pienākumu izpildi, un, iespējams, par konkrētajiem
darbiniekiem nav iesniegts valsts amatpersonu
saraksts normatīvajā regulējumā noteiktajā kārtībā.

Revīzijā konstatēts, ka:
-

VSIA “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi”
nepamatoti nomas maksā par telpu lietošanu ēkā
Republikas laukumā 2, Rīgā, Zemkopības ministrijai un
tās padotības iestādēm gan 2019.gadā, gan 2020.gadā
ir iekļāvusi un minētās iestādes no valsts budžeta

Pārkāpumu izskatīšanas gaita tiesībaizsardzības iestādēs un
kompetentajās institūcijās
pārkāpumu atzīts par maznozīmīgu, un valsts amatpersonai
izteikts aizrādījums;
- nav konstatēts administratīvais pārkāpums, Engures novada
domes deputāta rīcībā, balsojot par dotāciju piešķiršanu
Engures ostai.

Valsts kontrole iesniedza ziņojumu KNAB, lūdzot izvērtēt
iespējamos administratīvos pārkāpumus, vai saistībā ar revīzijā
konstatēto projektu sekretārs, kā arī Latvijas Zinātnes padomes
vadītājs ir saucami pie normatīvajos aktos noteiktās atbildības
par pienākumu veikšanu interešu konflikta situācijā un interešu
konflikta situācijas nenovēršanu. KNAB Valsts kontroles
ziņojumu pārsūtīja izvērtēšanai Valsts ieņēmumu dienestam.
Saistībā ar iejaukšanos Latvijas Zinātnes padomes projektu
pieteikumu, vērtējumu un pārskatu informācijas sistēmā Valsts
kontrole nosūtīja ziņojumu Ģenerālprokuratūrai, kas to pārsūtīja
Valsts policijai. Valsts policijā ir uzsākta resoriskā pārbaude.
Saistībā ar valsts amatpersonu deklarāciju un valsts
amatpersonu saraksta neiesniegšanu Valsts kontrole iesniedza
ziņojumu Valsts ieņēmumu dienestam, lūdzot izvērtēt
iespējamos administratīvos pārkāpumus. No Valsts ieņēmumu
dienesta saņemta informācija, ka ir uzsākta pārbaude.

Valsts kontrole iesniedza ziņojumu KNAB, lūdzot izvērtēt
iespējamos administratīvos pārkāpumus, atbildība par kuriem ir
paredzēta likumā “Par interešu konflikta novēršanu valsts
amatpersonu darbībā” un Politisko organizāciju (partiju)
finansēšanas likumā.
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Nr.p.k.

Iestāde,
kapitālsabiedrība

Revīzija

Valsts kontroles konstatētie tiesību normu pārkāpumi

Rīgā, pārvaldīšana atbilst
tiesību aktiem un šī
nekustamā īpašuma
pārvaldīšana atbilst
valsts kā īpašnieces
interesēm?”

līdzekļiem ir segušas nekustamā īpašuma nodokļa
kompensāciju par ēku kopumā vismaz 15 633 euro
apmērā ik gadu, lai arī tā saskaņā ar piemērojamiem
normatīvajiem aktiem bija attiecināma tikai uz
privātpersonām, t.i., iekasējama par privātpersonām
iznomātajām ēkas platībām, un konkrētajā gadījumā
nebija sedzama no valsts budžeta līdzekļiem;
-

VSIA “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi”
2019. un 2020.gadā privātpersonām nomas maksā
par telpu lietošanu ēkā Republikas laukumā 2, Rīgā,
neiekļāva maksu par zemes nomu atbilstoši
normatīvajam aktam, kas nosaka publiskas personas
zemes nomas noteikumus;

-

konferenču zāles ēkā Republikas laukumā 2, Rīgā, tiek
nodotas izmantošanai privātpersonām, tai skaitā
politiskai partijai, bez maksas, tādējādi neievērojot
normatīvajos aktos paredzēto aizliegumu publiskas
personas mantu nodot privātpersonai bezatlīdzības
lietošanā, kā arī aizliegumu politiskai partijai pieņemt
dāvinājumu (ziedojumu) no neatļauta finansēšanas
avota un likumā neparedzēta subjekta.

-

VSIA “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi”
par telpu lietošanu ēkā Republikas laukumā 2, Rīgā,
piemēroja atlaides nomas maksai saistībā ar Covid-19
izplatību gadījumos, kas neatbilst normatīvajos aktos
paredzētajam, t.i., noteiktais kritērijs atlaižu
saņemšanai nebija sasniegts. Atlaide nomas maksai ir
piešķirta 2394 euro apmērā gadījumos, kad nomnieka
iesniegumā norādītais ieņēmumu samazinājums
neatbilda atlaižu piešķiršanas kritērijiem, un atlaide
1928 euro apmērā – gadījumos, kad nomnieks
iesniegumā nebija norādījis ieņēmumu samazinājumu
konkrētajam mēnesim

Pārkāpumu izskatīšanas gaita tiesībaizsardzības iestādēs un
kompetentajās institūcijās
No KNAB saņemta starpatbilde, ka par ziņojumā norādītajiem
pārkāpumiem ir uzsākta pārbaude.
Par vienošanās parakstīšanu ar VSIA “Zemkopības ministrijas
nekustamie īpašumi” par telpu nomu, kas paredzēja
kompensācijas maksājumus par nekustamā īpašuma nodokli, ar
kuru valsts budžeta finansēto iestāžu izmantotās ēkas vai to
daļas netiek apliktas, divām amatpersonām izteikts aizrādījums.
Par pārējiem ziņojumā norādītajiem pārkāpumiem turpinās
pārbaude.
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Nr.p.k.
8.

9.

Iestāde,
kapitālsabiedrība
Pāvilostas osta

Valsts robežsardze

Iekšlietu ministrija

Revīzija

Valsts kontroles konstatētie tiesību normu pārkāpumi

Atbilstības/lietderības
revīzija Nr.2.4.1-23/2021
“Vai tiek nodrošināta
likumīga, efektīva un
produktīva pašvaldību
dibināto ostu
pārvaldība?”

Revīzijā konstatēts:

Finanšu revīzija Nr.2.4.110/2021 “Par Iekšlietu
ministrijas 2021.gada
pārskata sagatavošanas
pareizību”

Revīzijā konstatēts, ka Valsts robežsardze:

Pāvilostas ostas pārvaldnieks, vienojoties ar Komersantu un
pieņemot ziedojumu Pāvilostas ostas pārvaldes realizētam
Projektam, kā arī noslēdzot vienošanos par Pāvilostas ostas
pārvaldes īpašumā esošās infrastruktūras faktisku bezatlīdzības
nodošanu Komersantam līdz 2057. gada 15. jūnijam, interešu
konflikta situācijā ir realizējis valsts amatpersonas pilnvaras un
pārkāpis valsts amatpersonām normatīvajos aktos noteiktos
ierobežojumus. Turklāt, noslēdzot vienošanos ar Komersantu,
Pāvilostas ostas pārvaldnieks nav ievērojis normatīvajā aktā
noteiktos ierobežojumus rīcībai ar publiskas personas mantu.

piešķirot līguma slēgšanas tiesības nav rīkojusies atbilstoši
Publisko iepirkumu likuma 41.panta vienpadsmitās daļas
2.punkta regulējumam, kas paredz, ka pasūtītājs noraida
pretendenta piedāvājumu atklātā konkursā, ja pretendenta
piedāvātā līgumcena pārsniedz 150 % no iepirkuma procedūras
dokumentos norādītās paredzamās līgumcenas;
divu atklāto konkursu iepirkumu komisijas pretendentu
piedāvājumus, iespējams, nav vērtējušas, ievērojot iepirkuma
procedūras dokumentos noteiktās prasības, kā arī Publisko
iepirkumu likuma 42.panta pirmās daļas 8.punktu, kas paredz, ka
pasūtītājs izslēdz pretendentu no dalības iepirkuma procedūrā,
ja pretendents ir sniedzis nepatiesu informāciju, lai apliecinātu
atbilstību saskaņā ar noteiktajām pretendentu kvalifikācijas
prasībām, vai nav sniedzis prasīto informāciju, kā arī kā rezultātā
līguma slēgšanas tiesības piešķirtas pretendentam, kurš nav
atbildis izvirzītajām kvalifikācijas prasībām.

Pārkāpumu izskatīšanas gaita tiesībaizsardzības iestādēs un
kompetentajās institūcijās
Valsts kontrole iesniedza ziņojumu KNAB, lūdzot izvērtēt
iespējamos administratīvos pārkāpumus, atbildība par kuriem ir
paredzēta likumā “Par interešu konflikta novēršanu valsts
amatpersonu darbībā”. KNAB turpina pārbaudi.

Valsts kontrole iesniedza ziņojumu Iepirkumu uzraudzības
birojam,
lūdzot
izvērtēt
iespējamos
administratīvos
pārkāpumus.
Saņemta Iepirkumu uzraudzības biroja starpatbilde – uzsākta
resoriskā pārbaude.

