Valsts kontroles revīzijās konstatēto pārkāpumu izskatīšana
revidējamās vienībās un to augstākās iestādēs1
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k.

Iestāde, kapitālsabiedrība

Revīzija / Valsts kontroles
konstatētie tiesību normu
pārkāpumi

Pārkāpumu izskatīšana revidējamā vienībā vai tās augstākā institūcijā

1.

Aizsardzības ministrija

Finanšu revīzijas Nr.2.4.110/2020 “Par Aizsardzības
ministrijas 2020.gada pārskata
sagatavošanas pareizību”
starpziņojums “Vai īpašumu Rīgā,
Krustabaznīcas ielā 11
aizsardzības resors pārvaldījis
valsts interesēs?”

Revidējamā vienība informēta par Valsts kontroles revīzijā konstatētajiem pārkāpumiem, Valsts aizsardzības militāro
objektu un iepirkumu centram īstenojot iznomātā valsts nekustamā īpašuma Rīgā, Krustabaznīcas ielā 11 pārvaldīšanu.
Saņemta ministrijas atbilde par dienesta pārbaudes rezultātiem un dienesta pārbaudes ziņojums, pēc kā Valsts kontrole
norādīja uz trūkumiem atbildības izvērtējumā un nepieciešamību tos novērst. Saņemta ministrijas atbilde par atkārtotas
atbildības izvērtēšanas rezultātiem – divos gadījumos saskatāmas disciplinārpārkāpuma pazīmes četru darbinieku rīcībā,
tomēr piemērot disciplināratbildību nav iespējams, jo darbinieki vairs nav darba/civildienesta tiesiskajās attiecībās; trīs
gadījumos netiek saskatīts pamats saukt kādu personu pie disciplināratbildības.

2.

Izglītības un zinātnes
ministrija

Atbilstības revīzija “Vai Latvijas
Jūras akadēmijas darbība atbilst
normatīvo aktu prasībām un tiek
nodrošināta tās uzdevumu
īstenošana?”

Izglītības un zinātnes ministrija ir informēta par Valsts kontroles revīzijā konstatētajiem pārkāpumiem un rosināta
izvērtēt Izglītības kvalitātes valsts dienesta un Valsts izglītības satura centra amatpersonu (darbinieku) rīcību
konstatētajā situācijā, kad, neievērojot normatīvajos aktos2 noteikto, pieļauta centralizēto profesionālās kvalifikācijas
eksāmenu kārtošana neakreditētā profesionālās izglītības iestādē, kā arī pieļauta 3 normatīvajam regulējumam4
neatbilstoša izglītības iestādes reģistrācija Zinātnisko institūciju reģistrā.
Ministrija sniegusi atbildi, ka amatpersonu sodīšana konkrētajā situācijā nav lietderīga. Pēc Valsts kontrole norādīja uz
trūkumiem atbildības izvērtējumā un nepieciešamību nodrošināt personu atbildības izvērtēšanu pēc būtības, pēc kā
dienesta pārbaude veikta novēloti, kad disciplināratbildības ierosināšanai iestājies noilgums. Vienlaikus ministrija
informējusi, ka revīzijā konstatētie trūkumi ir novērsti un uzlabots process un sadarbības kārtība, lai savlaicīgi reaģētu
un turpmāk nepieļautu revīzijā konstatētos trūkumus.

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

Revidējamā vienība informēta par Valsts kontroles revīzijā konstatētajiem pārkāpumiem Turaidas muzejrezervātā,
neievērojot normatīvajā regulējumā paredzētās publisko iepirkumu procedūras. Saņemta ministrijas atbilde - vienai
amatpersonai ir piemērots disciplinārsods.

(Latvijas Jūras akadēmija)

3.

Kultūras ministrija

Revidējamā vienība informēta par starpziņojumā “Valsts kultūrkapitāla fonda mērķprogrammai “Radošo personu
nodarbinātības programma” piešķirtā finansējuma izlietojums” konstatēto tiesību aktu5 pārkāpumu - mērķprogrammas

Dokuments sagatavots, pamatojoties uz Valsts kontroles rīcībā esošo informāciju uz 01.02.2022.
Izglītības likuma 27.panta pirmā daļa un Profesionālās izglītības likuma 29. panta ceturtā daļa.
3
Izglītības kvalitātes valsts dienests 06.06.2019. pieņēma lēmumu Nr. 2-29/9.
4
Zinātniskās darbības likuma 28.panta trešā daļa.
5
Valsts kultūrkapitāla fonda 10.06.2020. nolikuma “Valsts kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas “Radošo personu nodarbinātības programma” projektu konkursa nolikums”
(apstiprināts Valsts kultūrkapitāla fonda padomes 10.06.2020. sēdē, protokols Nr.7 (392), ar grozījumiem, kas apstiprināti līdz Valsts kultūrkapitāla fonda padomes 16.07.2020. sēdei,
1
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4.

Iestāde, kapitālsabiedrība

Izglītības un zinātnes
ministrija
(Latvijas Universitāte)

5.

Izglītības un zinātnes
ministrija
(Rīgas Mākslas un mediju
tehnikums)

6.

Pāvilostas novada
pašvaldība6

Revīzija / Valsts kontroles
konstatētie tiesību normu
pārkāpumi

Atbilstības revīzija Nr.2.4.139/2020 “Vai publiskā sektora
darba devēji, ar darbinieku
noslēdzot vienošanos par
profesionālās darbības
ierobežojumu, nodrošina
normatīvajos aktos noteiktās
prasības?”

Pārkāpumu izskatīšana revidējamā vienībā vai tās augstākā institūcijā
“Radošo personu nodarbinātības programma” finansējuma piešķiršanā nav ievēroti kritēriji par radošo personu
ienākumu ierobežojumiem.
Izglītības un zinātnes ministrija un Latvijas Universitāte ir informētas par Valsts kontroles revīzijā konstatēto nelikumīgo
rīcību - diviem darbiniekiem izmaksāta atlīdzība par profesionālās darbības ierobežojumu par laika periodu, par kuru tā
nepienācās, t.i., par periodu, kad darbinieki no jauna uzsākuši darba tiesiskās attiecības ar Latvijas Universitāti. Ar Valsts
kontroles padomes lēmumu uzsākts nelikumīgas rīcības rezultātā radīto zaudējumu 19450,86 euro apmērā
atlīdzināšanas process. Ievērojot to, ka disciplināratbildības ierosināšanai ir iestājies noilgums, Izglītības un zinātnes
ministrija un Latvijas Universitāte nav informētas par nepieciešamību veikt disciplināratbildības izvērtējumu.
Latvijas Universitāte ir sniegusi informāciju par atbildības izvērtēšanas rezultātiem un veic pasākumus Latvijas
Universitātes budžetam radīto zaudējumu atgūšanai, proti, tiesvedības divās civillietās ietvaros abiem darbiniekiem tiek
prasīts atmaksāt nelikumīgi izmaksāto atlīdzību par profesionālās darbības ierobežojumu.

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

Izglītības un zinātnes ministrija un Rīgas Mākslas un mediju tehnikums ir informēti par Valsts kontroles revīzijā
konstatēto nelikumīgo rīcību – t.i., Rīgas Mākslas un mediju tehnikumā piemaksas pedagogiem aprēķinātas neatbilstoši
normatīvajā regulējumā noteiktajam un tā rezultātā tehnikuma budžetam radīti zaudējumi 17 389 euro apmērā un Valsts
kontroles padomes lēmumu par zaudējumu atlīdzināšanas uzsākšanu. Revidējamā vienība noteiktajā termiņā nebija
veikusi pilnvērtīgu izvērtējumu un pēc skaidrojumu par izvērtējumā novēršamajiem trūkumiem sniegšanas 2021.gadā
turpināta izvērtējuma veikšana. Revidējamā vienība izvērtējuma rezultātā ir noskaidrojusi atbildīgo personu, kurai ir
pieļautās nelikumīgās rīcības rezultātā radīto zaudējumu atlīdzināšanas pienākums. Ievērojot to, ka par konstatēto
nelikumīgo rīcību turpinās kriminālprocess, atbilstoši normatīvajam regulējumam zaudējumu piedziņa veicama atkarībā
no nolēmuma kriminālprocesā - ja personu sauc pie kriminālatbildības jautājums par zaudējumu piedziņu risināms
kriminālprocesuālajā kārtībā, savukārt, ja kriminālprocess tiks izbeigts, veicama zaudējumu piedziņa no atbildības
izvērtējumā noskaidrotās atbildīgās personas.

Atbilstības/lietderības revīzija Nr.
2.4.1-42/2020 “Vai pašvaldībās ir
nodrošināta normatīvajiem
aktiem atbilstoša un ekonomiska

Revidējamā vienība informēta par Valsts kontroles revīzijā konstatētajiem pārkāpumiem – neievērojot normatīvajos
aktos7 noteikto, no jahtu ostā sniegtajiem piestātņu nomas pakalpojumiem nav gūti ieņēmumi vismaz 5097 euro
apmērā. Revidējamā vienība ir informējusi, ka tiek veikta dienesta pārbaude.

protokols Nr.10 (395)) 2.1.5. un 2.1.7.apakšpunkts, Valsts kultūrkapitāla fonda 29.10.2020. nolikuma “Valsts kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas “Radošo personu nodarbinātības
programma” projektu konkursa nolikums” (apstiprināts Valsts kultūrkapitāla fonda padomes 29.10.2020. sēdē, protokols Nr.18 (403)) 2.1.5. un 2.1.7.apakšpunkts.
6
No 01.07.2021. administratīvi teritoriālās reformas rezultātā iekļauta jaunizveidotās Dienvidkurzemes novada pašvaldības sastāvā.
7
Likuma “Par grāmatvedību” 2.pants, likuma “Par nodokļiem un nodevām” 12.panta trešā daļa.
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publisko ūdeņu pieejamība,
nodrošinot rekreācijas iespējas
iedzīvotājiem un sekmējot
pašvaldības izaugsmi?”
7.

Finanšu ministrija
Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības
ministrija

Finanšu revīzija Nr.2.4.1-36/2020
“Par Latvijas Republikas
2020.gada pārskatu par valsts
budžeta izpildi un par pašvaldību
budžetiem”

Finanšu ministrija ir informēta par pieļautajiem pārkāpumiem Valsts ieņēmumu dienestā uzkrāšanas principa ieviešanā
un saistībā ar Maksājumu administrēšanas informācijas sistēmas ieviešanu, kā arī par Valsts kasē pieļautajiem
pārkāpumiem pārskata gada slēguma inventarizācijā. No Finanšu ministrijas saņemta informācija - ministrija īstenos
vajadzīgos kontroles un uzraudzības pasākumus, lai nodrošinātu padotības iestāžu atbildīgo amatpersonu (darbinieku)
atbildības izvērtēšanu saistībā ar pieļauto rīcību.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija ir informēta par Valsts kontroles revīzijā konstatēto pārkāpumu,
Pašvaldību investīciju projektu izvērtēšanas komisijai8 sniedzot labvēlīgu atzinumu par atbilstību valsts aizdevuma
saņemšanai investīciju projektam, lai gan projekts neatbilst normatīvajā regulējumā 9 noteiktajiem nosacījumiem –
iesniegtā projekta paredzētie darbi nav investīcijas transporta infrastruktūrā, bet ir transporta infrastruktūras ikdienas
uzturēšana. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija ir informējusi par dienesta pārbaudes rezultātiem –
pamats komisijas locekļu saukšanai pie disciplināratbildības nav konstatēts, bet konstatēta nepieciešamība uzlabot
noteikumus par kritērijiem un kārtību, kādā tiek izvērtēti un izsniegti valsts aizdevumi pašvaldībām Covid-19 izraisītās
krīzes seku mazināšanai un novēršanai, un izstrādāt to piemērošanas metodiku. Vienlaikus Pašvaldību investīciju
projektu izvērtēšanas komisijas priekšsēdētāja ir lūgusi Gulbenes novada pašvaldību veikt atbildīgo amatpersonu
atbildības izvērtējumu, taču Gulbenes novada pašvaldība lūguma izpildi atteikusi.

8.

Zemkopības ministrija
VSIA “Zemkopības
ministrijas nekustamie
īpašumi”

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

Zemkopības ministrija un VSIA “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” ir informētas par Valsts kontroles revīzijā
konstatētajiem pārkāpumiem, kā arī par diviem Valsts kontroles padomes lēmumiem par zaudējumu atlīdzināšanas
uzsākšanu. Revīzijā konstatēts, ka neatbilstoši normatīvajā regulējumā paredzētajam VSIA "Zemkopības ministrijas
nekustamie īpašumi" nekustamā īpašuma nodokļa par ēku kompensāciju nav iekasējusi tikai no nomniekiem –
privātpersonām, bet arī no Zemkopības ministrijas un tās padotības iestādēm par to nomātajām telpām, un līdz ar to
Zemkopības ministrijas un tās padotības iestāžu budžetam radīti zaudējumi 2019. un 2020. gada kopumā 31266 euro

Izveidota saskaņā ar Ministru kabineta 12.05.2020. noteikumu Nr.278 “Noteikumi par nosacījumiem un kārtību, kādā pašvaldībām izsniedz valsts aizdevumu ārkārtējās situācijas ietekmes mazināšanai un novēršanai saistībā ar
Covid-19 izplatību” 5.punktu, un tās sastāvs noteikts Ministru kabineta 02.06.2020. rīkojuma Nr.292 “Par pašvaldību investīciju projektu izvērtēšanas komisiju” 1.punktā.
9
Ministru kabineta 12.05.2020. noteikumi Nr.278 “Noteikumi par nosacījumiem un kārtību, kādā pašvaldībām izsniedz valsts aizdevumu ārkārtējās situācijas ietekmes mazināšanai un novēršanai saistībā ar Covid-19 izplatību”
(spēkā līdz 17.07.2020.), Ministru kabineta 14.07.2020. noteikumi Nr.456 “Noteikumi par nosacījumiem un kārtību, kādā pašvaldībām izsniedz valsts aizdevumu ārkārtējās situācijas ietekmes mazināšanai un novēršanai saistībā
ar Covid-19 izplatību” (spēkā līdz 17.02.2021.).
8
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atbilst tiesību aktiem un šī
nekustamā īpašuma pārvaldīšana
atbilst valsts kā īpašnieces
interesēm?”

Pārkāpumu izskatīšana revidējamā vienībā vai tās augstākā institūcijā
apmērā, sedzot tādus izdevumus, kas no valsts budžeta finansētām iestādēm nav jāmaksā. Tāpat arī revīzijā konstatēts,
ka VSIA “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” neatbilstoši normatīvajā regulējumā paredzētajam piešķīrusi
kopumā 4321,59 euro apmērā atlaides nomas maksai saistībā ar Covid-19 izplatību.
Zemkopības ministrija informējusi Valsts kontroli, ka tiek vērtēta gan Zemkopības ministrijas, gan VSIA “Zemkopības
ministrijas nekustamie īpašumi” amatpersonu iespējamā atbildība.

