Valsts kontroles revīzijās konstatēto pārkāpumu izskatīšana
revidējamās vienībās un to augstākās iestādēs 1
2015.gads

Nr.p.
k.

Iestāde, kapitālsabiedrība

Revīzija

Valsts kontroles konstatētie tiesību normu
pārkāpumi

Likumības revīzija
Nr.2.4.1-4-2/2014
1.

Jelgavas pilsētas pašvaldība

„Jelgavas
pilsētas
pašvaldības sniegtās
sociālās
palīdzības
tiesiskums
un
efektivitāte”

http://www.lrvk.gov.lv/uploads/revizijuzinojumi/2014/2.4.1-4-2_2014/20-p_revizijaszinojums_jelgavas_pils.pdf

Nr.2.4.1-4-4/2014

1

Kandavas novada pašvaldība

„Kandavas novada
pašvaldības sniegtās
sociālās
palīdzības
tiesiskums
un
efektivitāte”

(atbilstoši Valsts kontroles rīcībā esošajai
informācijai)
Jelgavas pilsētas pašvaldības Nepamatoti izmaksāto sociālās
palīdzības pabalstu atgūšanas komisija veica Valsts kontroles
pārbaudē skatīto lietu un konstatēto kļūdu izvērtēšanu un
konstatēja, ka pārsvarā nepilnības radušās sakarā ar to, ka
Sociālajam dienestam nebija nodrošināta piekļuve Valsts
ieņēmumu
dienesta,
Valsts
vienotās
datorizētās
zemesgrāmatas, Traktortehnikas, tās piekabju, Ieslodzījuma
vietu pārvaldes informatīvajām sistēmām.
Pabalstu pieprasītāji nav pareizi norādījuši pabalstu
piešķiršanas izvērtēšanai nepieciešamo informāciju.

Likumības revīzija

2.

Pārkāpumu izskatīšana revidējamā vienībā vai tās
augstākā institūcijā

http://www.lrvk.gov.lv/uploads/revizijuzinojumi/2014/2.4.1-4-3_2014/20-p_revizijaszinojums_kandavas_nov.pdf

Dokuments sagatavots, pamatojoties uz Valsts kontroles rīcībā esošo informāciju uz 2017.gada 31.maiju.

Kandavas novada dome informēja Valsts kontroli, ka
personām, kuras nepamatoti saņēmušas pabalstu, nosūtīts
aicinājums to atmaksāt un personas aicinājumam ir
atsaukušās, līdz ar to pārkāpumu vairs nav. Kandavas novada
domes pašvaldības aģentūras “Kandavas novada sociālais
dienests “ vadība ir ņēmusi vērā pārbaudē norādītos
aizrādījumus, līdz ar to nav pamata personu saukšanai pie
disciplinārās atbildības.
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Daugavpils pilsētas domes Sociālo lietu pārvalde informēja,
ka:

3.

Daugavpils pilsētas pašvaldība

Likumības revīzija
Nr.2.4.1-4-1/2014
„Daugavpils pilsētas
pašvaldības sniegtās
sociālās palīdzības
tiesiskums un
efektivitāte”

- Pārvaldes amatpersonas kļūdaini piešķīra trūcīgas ģimenes
statusus un sociālos pabalstus bez nodoma izšķērdēt
pašvaldības finanšu līdzekļus. Pieļauto kļūdu pamatā ir
nepilnīga informācija no Uzņēmumu reģistra, Valsts
ieņēmumu dienesta, nepilnīga informācija par personu
materiālo stāvokli un to ienākumiem un klienta sniegta
nepareiza informācija;
http://www.lrvk.gov.lv/revizija/11119-2/

- konstatēti gadījumi, ka revīzijā norādīts uz nepamatoti
pieņemtiem lēmumiem, bet pieņemtie lēmumi ir pamatoti, jo
ir trūkumi datu bāzēs vai arī nebija iespējams tām pieslēgties,
nebija informācijas no Valsts ieņēmumu dienesta (turpmāk –
VID) datu bāzes.
- ir noslēgts sadarbības līgums starp Daugavpils pašvaldību
un VID, tomēr Pārvaldei šāda iespēja pieslēgties datu bāzei
nav. Turklāt Pārvaldei pieeja VID datu bāzei nav lietderīga,
jo VID datu bāzē nav informācijas par personas neto
ienākumiem. Līdz ar to Pārvaldes amatpersonas nav
iespējams uzskatīt par vainīgām par revīzijā konstatētajiem
pārkāpumiem.

Likumības revīzija
Nr.2.4.1-4-4/2014
4.

Kuldīgas novada pašvaldība

„Kuldīgas
novada
pašvaldības sniegtās
sociālās
palīdzības
tiesiskums
un
efektivitāte”

http://www.lrvk.gov.lv/uploads/revizijuzinojumi/2014/2.4.1-4-4_2014/20.p_revizijaszinojums_kuldigas_nov.pdf

Kuldīgas novada pašvaldība secināja, ka visos gadījumos par
pamatu lēmumu neatbilstībai normatīvo aktu prasībām bija
nepietiekamais sociālo darbinieku nodrošinājums ar iespējām
pārbaudīt klientu sniegto ziņu patiesumu dažādās valsts
institūciju datu bāzēs, nevienā gadījumā nav konstatēti rupji
pārkāpumi vai nolaidība no sociālā dienesta darbinieku
puses.
Lai arī vairumā gadījumu, kas minēti revīzijas ziņojumā,
fiksētas formālas neatbilstības normatīvo aktu prasībām,
darbinieki konkrētajos gadījumos ir izvērtējuši personu
vajadzību pēc sociālajiem pakalpojumiem un pieņēmuši no
lietderības viedokļa pareizus lēmumus, līdz ar to uzskata, ka
neviens darbinieks nav saucams pie disciplinārās vai
civiltiesiskās atbildības un nav jāatlīdzina pašvaldībai radītie
zaudējumi.
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Likumības revīzija
Nr.2.4.1-4-6/2014
5.

Ludzas novada pašvaldība

„Ludzas
novada
pašvaldības sniegtās
sociālās
palīdzības
tiesiskums
un
efektivitāte”

http://www.lrvk.gov.lv/uploads/revizijuzinojumi/2014/2.4.1-4-6_2014/20.p_revizijaszinojums_ludzas_nov.pdf

Likumības revīzija
Nr.2.4.1-4-7/2014
6.

Rēzeknes novada pašvaldība

„Rēzeknes
novada
pašvaldības sniegtās
sociālās
palīdzības
tiesiskums
un
efektivitāte”

http://www.lrvk.gov.lv/uploads/revizijuzinojumi/2014/2.4.1-4-7_2014/20.p_revizijaszinojums_rezeknes_nov.pdf

Likumības revīzija
Nr.2.4.1-4-8/2014
7.

Rēzeknes pilsētas pašvaldība

„Rēzeknes pilsētas
pašvaldības sniegtās
sociālās
palīdzības
tiesiskums
un
efektivitāte”

http://www.lrvk.gov.lv/uploads/revizijuzinojumi/2014/2.4.1-4-8_2014/20.p_revizijaszinojums_rezeknes_pils.pdf

Ludzas novada pašvaldības Sociālais dienests veica Valsts
kontroles pārbaudē skatīto lietu un konstatēto kļūdu
izvērtēšanu un konstatēja, ka pārsvarā nepilnības radušās
sakarā ar to, ka Sociālajam dienestam nebija nodrošināta
piekļuve Uzņēmuma reģistra, Valsts ieņēmumu dienesta,
Lauku atbalsta dienesta, Traktortehnikas, tās piekabju
informatīvajām sistēmām.
Rēzeknes novada pašvaldība ir konstatējusi, ka pabalsta
pieprasītāji nav informējuši sociālos darbiniekus par visiem
ienākumiem vai arī snieguši nepatiesas ziņas par ienākumu
apmēru. Sociālajiem darbiniekiem pārbaudīt ienākumu
esamību nebija iespējams, jo nebija piekļuves attiecīgajām
datu bāzēm. Situācija tiks risināta.
Izvērtējot nepieciešamību atlīdzināt pašvaldības budžetam
radītos zaudējumus, nepatiesu ziņu sniegšanas gadījumos,
ņemot vērā katras personas sociālo situāciju, tiek gatavoti
dokumenti lēmumu atcelšanai par garantētā minimālā
ienākuma pabalstu piešķiršanu, saskaņā ar Administratīvā
procesa likumu, nosakot pašvaldības budžetam nodarīto
zaudējumu atlīdzinājuma apmēru.
Rēzeknes pilsētas pašvaldības Sociālajā dienestā tika
izveidota Darba grupa, kura atkārtoti izvērtēja 48 klientu
lietas. Personu atbildību vērtēja Sociālajā dienestā izveidota
Komisija. Sociālā dienesta vadītāja atbildību vērtēja
Rēzeknes pilsētas pašvaldība.
Diviem darbiniekiem tika izteikts rakstisks brīdinājums, jo
disciplinārsoda piemērošana nebija iespējama noilguma dēļ.
Divām amatpersonām, ņemot vērā pārkāpumu ilgstošo
raksturu, piemērots disciplinārsods.
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Likumības revīzija
Nr.2.4.1-4-9/2014
8.

Rundāles novada pašvaldība

„Rundāles
novada
pašvaldības sniegtās
sociālās
palīdzības
tiesiskums
un
efektivitāte”

http://www.lrvk.gov.lv/uploads/revizijuzinojumi/2014/2.4.1-4-9_2014/20.p_revizijaszinojums_rundales_nov.pdf

Rundāles novada dome ir konstatējusi, ka Rundāles novada
Sociālā dienesta darbinieki pašvaldībai ir radījuši
zaudējumus EUR 1244,26 apmērā. Starp Rundāles novada
domi un personām noslēgtas vienošanās par izmaksāto
līdzekļu atlīdzināšanu. Līdzēji vienojās, ka minētā summa
tiks atmaksāta viena gada laikā, ieturot katru mēnesi daļu no
personu algām.
Siguldas novada pašvaldības Sociālā dienesta darbinieki
nepareizi interpretēja normatīvo aktu, lemjot par trūcīgas
personas statusa piešķiršanu. Dome pieņēma jaunus saistošos
noteikumus.

Likumības revīzija
Nr.2.4.1-4-10/2014
9.

Siguldas novada pašvaldība

„Siguldas
novada
pašvaldības sniegtās
sociālās
palīdzības
tiesiskums
un
efektivitāte”

http://www.lrvk.gov.lv/uploads/revizijuzinojumi/2014/2.4.1-4-10_2014/20.p_revizijaszinojums_siguldas_nov.pdf

Likumības revīzija
Nr.2.4.1-15/2014

10.

Mārupes novada pašvaldība

„Mārupes
novada
pašvaldības
un
akciju
sabiedrības
„Mārupes komunālie
pakalpojumi” rīcība
ar finanšu līdzekļiem
un mantu, likumība
un lietderība”

http://www.lrvk.gov.lv/uploads/revizijuzinojumi/2014/2.4.1-15_2014/revizijaszinojums_dome_marupe.pdf

Sociālajam dienestam nebija pieejamības valsts informācijas
sistēmām un dažādiem reģistriem, kā rezultātā viņiem nav
iespējams pārliecināties par klienta iesniegto dokumentu
iesniegtās informācijas patiesumu. Datorprogramma SOPA
nenodrošināja datu pieejamību no valsts informācijas
sistēmām un reģistriem. Pieejamība atsevišķiem reģistriem
tika nodrošināta salīdzinoši nesen. Sociālie darbinieki nav
apzināti atstājuši nepārbaudītus datus par klientiem, bet
nepareizi izpratuši normatīvos aktus. Sociālais dienests
pilnveidoja iekšējās kontroles procedūras un izveidoja vienu
jaunu štata vietu. Tā kā darbinieki kļūdas pieļāva neapzināti,
nav pamata to saukšanai pie disciplināratbildības.
Mārupes novada dome izveidoja personu atbildības
izvērtēšanas komisiju, kura veica personu, kas atbildīgas par
revīzijā konstatētajiem pārkāpumiem, atbildības izvērtēšanu.
Izteikts rājiens akciju sabiedrības „Mārupes komunālie
pakalpojumi” amatpersonai par darba līguma pārkāpšanunav kvalitatīvi plānota un organizēta kapitālsabiedrības
darbība, kā arī nav nodrošināta kvalitatīva uzņēmuma
finansiālo un saimniecisko darbību pārvaldīšana.
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11.

Iekšlietu ministrija
padotības iestādes

un

tās

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

http://www.lrvk.gov.lv/uploads/revizijuzinojumi/2014/2.4.111_2014/revizijas_zin_09.02.2015_publiskosa
nai.pdf

Iekšlietu ministrija (turpmāk – IeM) informēja, ka Pilsonības
un migrācijas lietu pārvaldē veikta dienesta pārbaude, kuras
rezultātā konstatēti termiņuzturēšanās atļauju reģistrēšanas
un anulēšanas procedūru trūkumi. Lai tos novērstu,
paredzēts: izstrādāt priekšlikumus Imigrācijas likuma
grozījumiem; uzlabot informācijas apmaiņu starp Pilsonības
un migrācijas lietu pārvaldi un Valsts ieņēmumu dienestu;
izstrādāt metodiskos materiālus; veikt neatkarīgu iestādes
dokumentu vadības biznesa procesa analīzi, nodrošinot
iestādes darbības elektronizācijas plāna izstrādi.
IeM informē, ka dienesta pārbaude veikta pilnīgi, vispusīgi
un objektīvi, analizējot uzturēšanās atļauju anulēšanas un šī
procesa kontroles, kā arī termiņuzturēšanās atļauju
reģistrēšanas tiesiskos un faktiskos apstākļus. Nav konstatēti
pārkāpumi Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes
amatpersonu
un
darbinieku
saukšanai
pie
disciplināratbildības.

Likumības revīzija
Nr.2.4.1-21/2014

12.

13.

Satiksmes ministrija un VAS
„Latvijas Pasts”

Iekšlietu ministrija
padotības iestādes

un

tās

„Satiksmes
ministrijas darbības
izvērtējums,
pārvaldot VAS
„Latvijas Pasts”, un
VAS „Latvijas
Pasts” darbības
atbilstības normatīvo
aktu prasībām un
efektivitātes
izvērtējums”
Likumības revīzija
Nr.2.4.1-10/2014
„Biometrijas pasu
izsniegšanas procesa
un to atbalstošo
informācijas sistēmu

http://www.lrvk.gov.lv/uploads/revizijuzinojumi/2014/2.4.1-21_2014/revizijaszinojums_pasta-revizija_09-02-2015_ar-ippubliskosanai.pdf

http://www.lrvk.gov.lv/uploads/revizijuzinojumi/2014/2.4.110_2014/zinojums_bez_ipinformacijas.pdf

Satiksmes ministrija informēja, ka kapitālsabiedrības bijusī
amatpersona ir atmaksājusi kapitālsabiedrībai nepamatoti par
degvielas kompensāciju saņemtos līdzekļus EUR 655
apmērā.

IeM informēja, ka Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē
veikta dienesta pārbaude, kuras rezultātā konstatēts:
Saistībā ar
noformēšanu
amatpersonas
aktos noteikto

pretrunā parastai kārtībai dokumentu
2 darbdienu laikā (kā steidzamu) un darbinieki nav ievērojuši normatīvajos
un būtu saucami pie disciplināratbildības. 3
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gadījumos personu saukšanai pie disciplināratbildības ir
iestājies noilgums. Pret 2 amatpersonām ierosinātas
disciplinārlietas. 1 personai izteikts aizrādījums, 1 personu
nevar saukt pie disciplināratbildības, jo iestājies noilgums.
Minētās personas atlīdzinājušas radītos zaudējumus (21,34
euro un 14,23 euro).

darbības
efektivitāte”

Saistībā ar klientu apkalpošanu ārpus norādītā iestādes darba
laika- arī sestdienās un svētdienās- darbinieku rīcība vērtēta
kā neētiska, bet nav disciplināri sodāma.
Revīzijā konstatētais, ka ilgstoši netika izmantota
informācijas sistēma, ir vērtējams kā neefektīva resursu
izmantošana un par to nav vērtējama personu atbildība.

14.

15.

Talsu novada pašvaldība

Tukuma novada pašvaldība

Lietderības revīzija
Nr. Nr.2.4.1-9-1/2014
„Talsu novada
pašvaldības finanšu
līdzekļu kultūrai,
atpūtas un sporta
pasākumiem
izmantošanas
lietderība un
atbilstība normatīvo
aktu prasībām”
Lietderības revīzija
Nr. Nr.2.4.1-9-2/2014
„Tukuma novada
pašvaldības finanšu
līdzekļu kultūrai,
atpūtas un sporta
pasākumiem
izmantošanas
lietderība un
atbilstība normatīvo
aktu prasībām”

http://www.lrvk.gov.lv/uploads/revizijuzinojumi/2014/2.4.1-9_2014/2.4.1-91_2014/zinojums_talsi.pdf

Talsu novada pašvaldība informēja, ka nebija jāvērtē personu
atbildība par revīzijā konstatēto, jo revīzijā ir norādīts uz
risku nevis konkrētu pārkāpumu. Pašvaldība informēja par
veiktajiem pasākumiem konstatēto trūkumu novēršanai.

http://www.lrvk.gov.lv/uploads/revizijuzinojumi/2014/2.4.1-9_2014/2.4.1-92_2014/zinojums_tukums-04.03..pdf

Tukuma novada domes vēstulē norādīts, ka revīzijā
pārkāpumi netika konstatēti. Neviena persona nav saucama
pie normatīvajos aktos noteiktās atbildības.
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16.

17.

18.

19.

Dobeles novada pašvaldība

Nīcas novada pašvaldība

Limbažu novada pašvaldība

Bauskas novada pašvaldība

Lietderības revīzija
Nr. Nr.2.4.1-9-3/2014
„Dobeles novada
pašvaldības finanšu
līdzekļu kultūrai,
atpūtas un sporta
pasākumiem
izmantošanas
lietderība un
atbilstība normatīvo
aktu prasībām”
Lietderības revīzija
Nr. Nr.2.4.1-9-5/2014
„Nīcas novada
pašvaldības finanšu
līdzekļu kultūrai,
atpūtas un sporta
pasākumiem
izmantošanas
lietderība un
atbilstība normatīvo
aktu prasībām”
Lietderības revīzija
Nr. Nr.2.4.1-9-6/2014
„Limbažu novada
pašvaldības finanšu
līdzekļu kultūrai,
atpūtas un sporta
pasākumiem
izmantošanas
lietderība un
atbilstība normatīvo
aktu prasībām”
Lietderības revīzija
Nr. Nr.2.4.1-9-7/2014
„Bauskas novada
pašvaldības finanšu
līdzekļu kultūrai,
atpūtas un sporta

http://www.lrvk.gov.lv/uploads/revizijuzinojumi/2014/2.4.1-9_2014/2.4.1-93_2014/zinojums_dobele.pdf

Dobeles novada dome informēja, ka nav konstatēta personu
prettiesiska rīcība, kā arī nav konstatēts, ka būtu tīši
nelietderīgi izmantota iestādes manta vai finanšu līdzekļi.
Pašvaldības padotības iestādes vadītājai un atbildīgajām
personām norādīts pievērst pastiprinātu uzmanību revīzijas
ieteikumu ieviešanai. Finanšu nodaļai uzdots pilnveidot
finanšu līdzekļu kontroli.

http://www.lrvk.gov.lv/uploads/revizijuzinojumi/2014/2.4.1-9_2014/2.4.1-95_2014/rz_nica.pdf

Nīcas novada dome informēja, ka nav jāvērtē personu
atbildība par revīzijā konstatēto, jo revīzijā ir norādīts uz
risku nevis konkrētu pārkāpumu. Pašvaldība informēja par
veiktajiem pasākumiem konstatēto trūkumu novēršanai.

http://www.lrvk.gov.lv/uploads/revizijuzinojumi/2014/2.4.1-9_2014/2.4.1–9–
6_2014/limbazi-zinojums.pdf

Limbažu novada dome informēja, ka pašvaldība ir veikusi
atbildīgo personu atbildības izvērtēšanu, nepastāv pietiekami
lietderības apstākļi veikt plašāku lietā iesaistīto personu
atbildības izvērtēšanu. Nav konstatēta personu apzināti
prettiesiska rīcība, kā arī tā nesatur būtisku zaudējumu
nodarīšanas riskus. Pašvaldība informēja, ka veikusi
nepieciešamos pasākumus konstatēto trūkumu novēršanai.

http://www.lrvk.gov.lv/uploads/revizijuzinojumi/2014/2.4.1-9_2014/2.4.1-97_2014/zinojums_bauska.pdf

Veiktas pārrunas ar pašvaldības 4 padotības iestāžu
vadītājiem. Tā kā konstatētie pārkāpumi pieļauti 2013.gadā,
ir
iestājies
noilgums
personu
saukšanai
pie
disciplināratbildības. Ar 1 iestādes vadītāju uz savstarpējas
vienošanās pamata ir izbeigtas darba tiesiskās attiecības.
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pasākumiem
izmantošanas
lietderība un
atbilstība normatīvo
aktu prasībām”

20.

21.

22.

Ērgļu novada pašvaldība

Skrīveru novada pašvaldība

Siguldas novada dome

Lietderības revīzija
Nr. Nr.2.4.1-9-8/2014
„Ērgļu novada
pašvaldības finanšu
līdzekļu kultūrai,
atpūtas un sporta
pasākumiem
izmantošanas
lietderība un
atbilstība normatīvo
aktu prasībām”
Lietderības revīzija
Nr. Nr.2.4.1-9-9/2014
„Skrīveru novada
pašvaldības finanšu
līdzekļu kultūrai,
atpūtas un sporta
pasākumiem
izmantošanas
lietderība un
atbilstība normatīvo
aktu prasībām”
Lietderības revīzija
Nr. Nr.2.4.1-910/2014
„Siguldas novada
pašvaldības finanšu
līdzekļu kultūrai,
atpūtas un sporta
pasākumiem
izmantošanas
lietderība un
atbilstība normatīvo

http://www.lrvk.gov.lv/uploads/revizijuzinojumi/2014/2.4.1-9_2014/2.4.1–9–
8_2014/erglu-nov-zinojums.pdf

Pašvaldībā ir izvērtēti revīzijā konstatētie pārkāpumi.
Pašvaldības 2 personām izteikts aizrādījums, uzdots veikt
pasākumus, lai nepieļautu pārkāpumu atkārtošanos.

http://www.lrvk.gov.lv/uploads/revizijuzinojumi/2014/2.4.1-9_2014/2.4.1-99_2014/zinojums-skriveri.pdf

Skrīveru novada dome informē, ka revīzijā netika konstatēti
pārkāpumi, par kuriem būtu jāvērtē personu atbildība. Tiek
īstenoti pasākumi revīzijā sniegto ieteikumu ieviešanai.

http://www.lrvk.gov.lv/uploads/revizijuzinojumi/2014/2.4.1-9_2014/2.4.1-910_2014/sigulda_zinojums_06-03-2015.pdf

Siguldas novada dome pārbaudē secinājusi, ka Siguldas
novada pašvaldības divās pārvaldēs netika veikta atbilstoša
darba laika uzskaite. Vienā pārvaldē darbinieki
autotransportu ir izmantojuši darba vajadzībām ārpus
noteiktā darba laika. Vienas pārvaldes amatpersona dienesta
transportlīdzekli ir izmantojusi papildus darba pienākumu
veikšanai ārpus darba laika.
Siguldas novada domes darbinieks ir iemaksājis pašvaldības
kasē 39,95 euro, Siguldas pagasta viens darbinieks ir
iemaksājis pašvaldības kasē 17,71 euro, viens darbinieks ir
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iemaksājis kasē 20,08 euro un viens darbinieks ir veicis
pārskaitījumu bankā 17,71 euro, atmaksājot pašvaldībai
nepamatoti kompensētos komandējuma izdevumus. Tā kā no
pārkāpumu izdarīšanas brīža ir pagājis Darba likumā
noteiktais termiņš, kad personu var disciplināri sodīt,
disciplinārsods personām netika piemērots.

aktu prasībām”

23.

24.

25.

Cēsu novada pašvaldība

Rēzeknes pilsētas dome

Balvu novada pašvaldība

Lietderības revīzija
Nr.2.4.1-9-11/2014
„Cēsu novada
pašvaldības finanšu
līdzekļu kultūrai,
atpūtas un sporta
pasākumiem
izmantošanas
lietderība un
atbilstība normatīvo
aktu prasībām”
Lietderības revīzija
Nr. Nr.2.4.1-912/2014
„Rēzeknes pilsētas
pašvaldības finanšu
līdzekļu kultūrai,
atpūtas un sporta
pasākumiem
izmantošanas
lietderība un
atbilstība normatīvo
aktu prasībām”
Lietderības revīzija
Nr. Nr.2.4.1-913/2014
„Balvu novada
pašvaldības finanšu
līdzekļu kultūrai,
atpūtas un sporta
pasākumiem
izmantošanas

http://www.lrvk.gov.lv/revizija/cesu-novadapasvaldibas-finansu-lidzeklu-kulturaiatputas-un-sporta-pasakumiemizmantosanas-lietderiba-un-atbilstibanormativo-aktu-prasibam/

http://www.lrvk.gov.lv/uploads/revizijuzinojumi/2014/2.4.1-9_2014/2.4.1-912_2014/revizijas-zinojum.pdf

http://www.lrvk.gov.lv/uploads/revizijuzinojumi/2014/2.4.1-9_2014/2.4.1-913_2014/revizijas_zinojums_balvi.pdf

Cēsu novada pašvaldības izveidotā komisija secināja, ka
revīzijas ziņojumā minētie trūkumi nav radušies ar nodomu
vai rupjas neuzmanības, kā arī pašvaldībai nav reāli nodarīti
zaudējumi.
Komisija konstatēja arī to, ka 2015.gadā beidzies Darba
likuma 90.panta trešajā daļā noteiktais termiņš darbinieku
saukšanai pie disciplināratbildības saistībā ar revīzijas
ziņojumā konstatēto par 2013.gadu.

Pašvaldība jau revīzijas laikā pilnveidoja normatīvos aktus.
Ņemot vērā to, ka radītās nelabvēlīgās sekas ir pašas
pašvaldības izstrādāto normatīvo aktu trūkuma dēļ, nav
pamata vērtēt atsevišķu personu rīcību, nav pamata sodīt tos
vai radīt tiem nelabvēlīgas sekas. Pašvaldība informē, ka
vērtēs personu atbildību pēc visu ieteikumu ieviešanas un
veiktajiem kontroles pasākumiem. Darbs pie ieteikumu
ieviešanas turpinās.

Balvu novada dome informēja, ka pašvaldība ir veikusi
administrācijas un padotībā esošo iestāžu kultūras, sporta un
atpūtas jomā atbildīgo darbinieku rīcības un atbildības
izvērtēšanu saistībā ar revīzijā konstatētajiem tiesību normu
pārkāpumiem un neatbilstībām normatīvo aktu prasībām.
Balvu novada pašvaldība konstatēja atbildīgās personas,
tomēr saukt atbildīgās personas pie atbildības normatīvajos
aktos noteiktajā kārtībā nav iespējams sakarā ar ieilgumu.
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26.

27.

28.

AS “Pasažieru vilciens”

Aizsardzības ministrija

Tieslietu ministrija

lietderība un
atbilstība normatīvo
aktu prasībām”
Lietderības revīzija
Nr.2.4.1-20/2014
“Valsts budžeta
dotācijas dzelzceļa
pasažieru
pārvadājumu
pakalpojumu
sniedzējiem
piešķiršanas un
izlietojuma atbilstība
normatīvo aktu
prasībām, un AS
„Pasažieru vilciens”
darbības atbilstība
normatīvajiem
aktiem un
efektivitāte”
Finanšu revīzija
Nr. 2.4.1-36/2014
“ Par Aizsardzības
ministrijas
2014.gada pārskata
sagatavošanas
pareizību”
Finanšu revīzija
Nr.2.4.1-29/2014
“Par Tieslietu
ministrijas
2014.gada pārskata
sagatavošanas
pareizību”

http://www.lrvk.gov.lv/revizija/valstsbudzeta-dotacijas-dzelzcela-pasazieruparvadajumu-pakalpojumu-sniedzejiempieskirsanas-un-izlietojuma-atbilstibanormativo-aktu-prasibam-un-pasazieruvilciens-darbibas-atb/

AS “Pasažieru vilciens” veiktās pārbaudes laikā konstatēts,
ka darbinieks dienesta transportlīdzekli, nobraucot kopumā
29 840 km un izlietojot 2927 euro, nav izmantojis atbilstoši
AS “Pasažieru vilciens” dienesta transportlīdzekļu lietošanas
noteikumos noteiktajam mērķim - dienesta transportlīdzekli
var izmantot tikai darba pienākumu veikšanai. AS “Pasažieru
vilciens” noslēdza rakstisku vienošanos ar darbinieku par
2927 euro atmaksu. Pie disciplināratbildības personu nevar
saukt, jo iestājies noilgums. Satiksmes ministrija informēja
Valsts kontroli par personu, kura bija atbildīga par
transportlīdzekļu tehnisko uzraudzību AS “Pasažieru
vilciens”. Personas rīcībā netika konstatēti pārkāpumi, kas
būtu par pamatu personas saukšanai pie atbildības.

http://www.lrvk.gov.lv/revizija/paraizsardzibas-ministrijas-2014-gada-parskatasagatavosanas-pareizibu/

Aizsardzības ministrija informēja, ka Nacionālo bruņoto
spēku amatpersona ir devusi uzdevumu novērst konstatētos
trūkumus un, saņemot iesaistīto amatpersonu paskaidrojumus
par radušos situāciju, ir pieņemts lēmums nesaukt pie
disciplinārās atbildības iesaistītās amatpersonas.
Tieslietu ministrija informēja, ka Ieslodzījuma vietu pārvalde
noslēdza rakstisku vienošanos ar darbinieku par 2652,78
euro atmaksu par nepareiza aprēķina dēļ pārmaksāto
atlaišanas un atvaļināšanas pabalstu.

http://www.lrvk.gov.lv/uploads/revizijuzinojumi/2014/2.4.129_2014/revzin_tm_30apr15.pdf

Ieslodzījuma vietu pārvaldē tika veikta dienesta pārbaude par
2014.gada beigās veiktajiem neplānotajiem avansa
maksājumiem par pakalpojumiem, kuru saņemšana paredzēta
2015.gadā, kurā konstatēts, ka atbildīgā persona ir izdarījusi
displinārpārkāpumu, jo nav kvalitatīvi pildījusi amata
aprakstā noteikto pienākumu, kā arī nav ievērojusi
normatīvajos aktos noteiktās prasības. Dienesta pārbaudē
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secināts, ka nav mērķtiecīgi atbildīgajai personai piemērot
sodu, jo viņa apzinās savas rīcības tiesisko dabu un
Ieslodzījuma vietu pārvalde veica preventīvus pasākumus, lai
budžeta izdevumi tiktu izmantoti saskaņā ar gadskārtējo
valsts budžeta likumu.
Veiktas dienesta pārbaudes Valsts policijā, Iekšlietu
ministrijas Informācijas centrā un Nodrošinājuma valsts
aģentūrā.
Valsts policijā:

29.

Iekšlietu ministrija

Finanšu revīzija
Nr.2.4.1.-30/2014
“Par Iekšlietu
ministrijas
2014.gada pārskata
sagatavošanas
pareizību”
“Izdevumi lietisko
pierādījumu,
administratīvo
pārkāpumu lietās
izņemtās mantas un
dokumentu
glabāšanai,
realizācijai un
iznīcināšanai”

- saistībā ar konstatētajiem pārkāpumiem jaunās politikas
iniciatīvas “Personu, kas cietušas no vardarbības un
vajāšanas, personisko tiesību aizsardzība” realizēšanā nav
samērīgi un lietderīgi lemt par kādas amatpersonas saukšanu
pie disciplināratbildības.

http://www.lrvk.gov.lv/uploads/revizijuzinojumi/2014/2.4.1-30_2014/rz-iem-fin-3004-2015.pdf

- saistībā ar iepirkumu vieglo automobiļu un motociklu
iegādei Valsts policijas vajadzībām divas personas ir
pieļāvuši disciplinārpārkāpumu. Tā kā nav konstatēts, ka
amatpersonas būtu apzināti ar nolūku vēlējušās radīt
labvēlīgākus nosacījumus komersantam, kā arī nav
konstatēts, ka disciplinārpārkāpuma rezultātā kādai no
līgumslēdzējām pusēm būtu radīts kaitējums, ņemot vērā
samērīguma principu un lietderības apsvērumus, divām
personām izteikts aizrādījums, neierosinot disciplinārlietu.
Iekšlietu ministrijas Informācijas centrā saistībā ar konstatēto
pārkāpumu – Latvijas prezidentūras ES Padomē budžeta
veidošanas principu un vadlīniju pārkāpšanu- dienesta
pārbaudē nav konstatētas pazīmes, kas varētu būt pamatā
personu saukšanai pie disciplināratbildības, jo nav konstatēti
ārējo normatīvo aktu pārkāpumi, bet gan konstatēti atsevišķi
trūkumi, kas pieļauti, neievērojot rekomendācijas.
Nodrošinājuma valsts aģentūrā saistībā ar konstatētajiem
pārkāpumiem 2012.gadā organizējot iepirkumu “Par
administratīvo pārkāpumu lietās izņemtās mantas un ar
krimināllietām saistīto lietisko pierādījumu- transportlīdzekļu
pārvietošanas, glabāšanas un izsniegšanas pakalpojumiem
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Nodrošinājuma
valsts
aģentūras
vajadzībām
pret
atbildīgajām personām disciplinārlietas nav ierosinātas, jo
iestājies noilgums.
Veselības ministrija informē, ka Neatliekamās medicīniskās
palīdzības dienestā veikta dienesta pārbaude par nepamatoti
aprēķinātajām un izmaksātajām piemaksām 766,60 euro
apmērā, identificētas atbildīgās personas, tomēr saukt
atbildīgās personas pie atbildības normatīvajos aktos
noteiktajā kārtībā nav iespējams, jo iestājies noilgums.

30.

Veselības ministrija

Finanšu revīzija
Nr.2.4.1-22/2014
“Par Veselības
ministrijas
2014.gada pārskata
sagatavošanas
pareizību”

http://www.lrvk.gov.lv/uploads/revizijuzinojumi/2014/2.4.1.22_2014/vm2014_revizijas_zinojums_30_04_
2015.pdf

Veselības ministrija informē, ka Nacionālā veselības dienesta
darbinieki, kas veikuši izmaksājamo avansa maksājumu
aprēķinus, rīkojušies atbilstoši situācijai, kurā veselības
aprūpei paredzētais budžeta apjoms ir nepietiekams, nav
veikuši ļaunprātīgu Publiskas personas finanšu līdzekļu un
mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma pārkāpumu. Avansa
maksājumiem par 2014.gadā veiktajiem veselības aprūpes
pakalpojumiem un no valsts budžeta līdzekļiem
kompensējamajām zālēm izlietotie līdzekļi netika tērēti
norēķiniem par 2015.gadu.
Veselības ministrija informē, ka saistībā ar ārstniecības
iestāžu personālam, kas tika iesaistīts 2013.gada 21. un
22.novembrī Zolitūdes traģēdijā cietušo ārstēšanā un aprūpē,
prēmiju izmaksāšanai piešķirto valsts budžeta līdzekļu
izlietošanu neatbilstoši noteiktajiem mērķim nav konstatēti
apstākļi, kas norādītu uz tiesisko pamatu piemērot atbildību
konkrētam ierēdnim vai darbiniekam, jo neviens normatīvais
akts nenosaka pienākumus un kārtību, gatavojot
pieprasījumu budžeta programmai “Līdzekļi neparedzētiem
gadījumiem”, veikt pieprasītās un saņemtās informācijas
patiesuma pārbaudi detalizētā formā, t.i. pēc būtības veikt
auditu vai izmeklēšanas darbības, lai noskaidrotu saņemtās
informācijas patiesumu.
Veselības ministrija informē, ka Valsts asinsdonoru centrā
veikta dienesta pārbaude par nepamatoti aprēķinātajām un
izmaksātajām kompensācijām par neizmantoto atvaļinājumu
un pabalstiem 2506 euro apmērā, identificētas atbildīgās
personas, tomēr saukt atbildīgās personas pie atbildības
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normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā nav iespējams, jo
iestājies noilgums.

31.

Labklājības ministrija

Finanšu revīzija
Nr.2.4.1-31/2014
“Par Labklājības
ministrijas
2014.gada pārskata
sagatavošanas
pareizību”

http://www.lrvk.gov.lv/uploads/revizijuzinojumi/2014/2.4.131_2014/lm2014_revizijas_zinojums.pdf

Labklājības ministrija informēja, ka nav konstatēta
ministrijas un Sociālās integrācijas valsts aģentūras
amatpersonu/darbinieku prettiesiska rīcība attiecībā uz
budžeta līdzekļu izmantošanu.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
informēja, ka Valsts vides dienesta atbildīgās personas
rīcība, pieņemot lēmumu par kafijas paužu apmaksu darba
grupu, semināru un apmācību laikā, nebija tāds pārkāpums,
lai ierosinātu disciplinārlietu.

32.

33.

Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrija

Zemkopības ministrija

Finanšu revīzija
Nr.2.4.1-47/2014
“Par Vides
aizsardzības un
reģionālās attīstības
ministrijas
2014.gada pārskata
sagatavošanas
pareizību”

Finanšu revīzija
Nr.2.4.1-37/2014
“Par Zemkopības
ministrijas
2014.gada pārskata
sagatavošanas
pareizību”

http://www.lrvk.gov.lv/revizija/par-videsaizsardzibas-un-regionalas-attistibasministrijas-2014-gada-parskatasagatavosanas-pareizibu/

http://www.lrvk.gov.lv/uploads/revizijuzinojumi/2014/2.4.1-37_2014/zm-revizijaszinojums-30-04-2015.pdf

Saistībā ar Valsts reģionālās attīstības aģentūras 1900 euro
izlietošanu normatīvajos aktos neparedzētam mērķim –
iestādes darbinieku sanāksmes (kolektīvais pasākums)
dalībnieku ēdināšanai – konstatēts, ka nav iespējams
ierosināt disciplinārlietu, jo vainīgā persona aģentūrā vairs
nestrādā.
Komisija secināja, ka ministrija, veicot avansa maksājumu
90 000 euro apmērā EUMETSAT, ir rīkojusies atbilstoši
Konvencijas un EUMETSAT Finanšu noteikumiem.
Vienlaikus Komisija norāda, ka atbildīgo personu rīcība nav
uzskatāms par tādu pārkāpumu, ar kuru ir nodarīts
materiālais vai kāds cits kaitējums valsts interesēm. Tādējādi
komisija nekonstatē disciplinārpārkāpuma pazīmes atbilstoši
Valsts civildienesta ierēdņu disciplināratbildības likumam.
Zemkopības ministrija informēja, ka nav pamata pārbaudes
veikšanai, jo nav bijuši pārkāpumi, kas būtu jāizvērtē
atbilstoši Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas
izšķērdēšanas novēršanas likumam.
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34.

35.

Korupcijas
novēršanas
apkarošanas birojs

Finanšu ministrija

un

Finanšu revīzija
Nr.2.4.1-41/2014
“Par Korupcijas
novēršanas un
apkarošanas biroja
2014.gada pārskata
sagatavošanas
pareizību”

http://www.lrvk.gov.lv/uploads/revizijuzinojumi/2014/2.4.141_2014/revizijas_zinojums.pdf

Finanšu revīzija
Nr.2.4.1-33/2014
“Par Finanšu
ministrijas
2014.gada pārskata
sagatavošanas
pareizību”

http://www.lrvk.gov.lv/revizija/par-finansuministrijas-2014-gada-parskatasagatavosanas-pareizibu/

Dienesta pārbaudes rezultātā identificētas personas, kuru
rīcības rezultātā Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs
nepamatoti izlietoja 377 euro. Ar minētajām personām tika
noslēgta vienošanās par iestādei nodarītā zaudējuma
atlīdzināšanu.
Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs informēja par
grozījumu veikšanu iekšējos normatīvajos aktos ar mērķi
uzlabot grāmatvedības uzskaites un aprēķinu kontroli un
novērst revīzijas ziņojumā konstatētās kļūdas un nepilnības.
Finanšu ministrija informēja, ka Valsts kontroles revīzijas
ziņojuma izvērtējuma rezultātā secināts, ka nav konstatēti
Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas
novēršanas likuma pārkāpumi.
Saistībā ar izstādes EXPO Milano 2015 organizāciju un tās
rezultātā notikušo būvniecības un citu izmaksu
sadārdzinājumu pret 6 personām, trīs no tām atstādinot no
amata uz disciplinārlietas izmeklēšanas laiku, tika ierosinātas
disciplinārlietas:

36.

Ekonomikas ministrija

Finanšu revīzija
Nr.2.4.1-43/2014
“Par Ekonomikas
ministrijas
2014.gada pārskata
sagatavošanas
pareizību”

- pret 1 personu disciplinārlieta tika izbeigta saistībā ar darba
tiesisko attiecību izbeigšanu;
http://www.lrvk.gov.lv/uploads/revizijuzinojumi/2014/2.4.143_2014/zinojums_em.pdf

- pret 1 personu disciplinārlieta izbeigta saistībā ar valsts
civildienesta attiecību izbeigšanu un atbrīvošanu no amata
(disciplinārlietu pret amatpersonu atjauno, ja tā tiek iecelta
ierēdņa amatā līdz 2017.gada 22.maijam);
- pret 1 personu disciplinārlieta izbeigta, izsakot aizrādījumu,
jo personu izdarījusi pārkāpumu aiz vieglas neuzmanības un
tas ir mazsvarīgs;
- 1 personai piemērots disciplinārsods - pazemināšana amatā
uz 1 gadu;
- 2 personas piemērots disciplinārsods -atbrīvošana no amata,
izbeidzot valsts civildienesta attiecības – par amata
pienākumu nolaidīgu un nekvalitatīvu pildīšanu, kā rezultātā
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valstij nodarīts būtisks mantisks zaudējums un valsts
interesēm būtisks kaitējums.

37.

38.

39.

40.

Izglītības un zinātnes ministrija

Kultūras ministrija

Ārlietu ministrija

Brocēnu novada pašvaldība

Finanšu revīzija
Nr.2.4.1-28/2014
“Par Izglītības un
zinātnes ministrijas
2014.gada pārskata
sagatavošanas
pareizību”
Finanšu revīzija
Nr.2.4.1-27/2014
“Par Kultūras
ministrijas
2014.gada pārskata
sagatavošanas
pareizību”
Finanšu revīzija
Nr.2.4.1-32/2014
“Par Ārlietu
ministrijas
2014.gada pārskata
sagatavošanas
pareizību”
Finanšu revīzija
Nr.2.4.1-39-3/2014
“Par Latvijas
Republikas
2014.gada pārskata
par valsts budžeta
izpildi un par
pašvaldību
budžetiem
pašvaldību gada
pārskatu daļu”
(Brocēnu novada
pašvaldības
2014.gada pārskats)

http://www.lrvk.gov.lv/uploads/revizijuzinojumi/2014/2.4.128_2014/revmzijas_zinojums_2014_izm.pdf

http://www.lrvk.gov.lv/uploads/revizijuzinojumi/2014/2.4.127_2014/revizijas_zinojums_km.pdf

Veikta dienesta pārbaude 9 padotības iestādēs. 3 gadījumos
konstatēti pārkāpumi, par kuriem personas būtu saucamas pie
normatīvajos aktos noteiktās atbildības, bet ir iestājies
noilgums; 1 persona atstādināta no amata par nepienācīgu
darba pienākumu pildīšanu; 4 gadījumos konstatētos
pārkāpumus pārbauda Iepirkumu uzraudzības birojs.
Kultūras ministrija veica dienesta pārbaudi saistībā ar
Rakstniecības un mūzikas muzejā konstatētajiem tiesību
normu pārkāpumiem, kuras rezultātā izbeigtas darba
tiesiskās attiecības ar amatpersonu.
Latvijas Nacionālajā bibliotēkā veikta dienesta pārbaude,
izteikta piezīme 5 darbiniekiem.

http://www.lrvk.gov.lv/revizija/par-arlietuministrijas-2014-gada-parskatasagatavosanas-pareizibu/

Ārlietu ministrija informēja, ka nav bijuši pārkāpumi, kas
būtu jāizvērtē atbilstoši Publiskas personas finanšu līdzekļu
un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 15.panta otrajai
daļai.
Brocēnu novada dome informēja, ka ir veikusi atbildīgo
amatpersonu un darbinieku rīcības un atbildības izvērtēšanu
saistībā ar revīzijā konstatētajiem tiesību normu
pārkāpumiem un neatbilstībām normatīvo aktu prasībām,
kuras rezultātā:

http://www.lrvk.gov.lv/uploads/revizijuzinojumi/2014/2.4.1-393_2014/zinojums_broceni-39-3.pdf

- ar 3 pašvaldības darbiniekiem izbeigtas darba tiesiskās
attiecības;
- 2 pašvaldības amatpersonas saukta pie administratīvās
atbildības un sodīta ar naudas sodu;
- 8 pašvaldības amatpersonām izteikta piezīme;
- 5 pašvaldības darbiniekiem izteikts mutisks aizrādījums;
- pašvaldības amatpersona atlīdzinājusi 80 euro;
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- pašvaldības grāmatvedības nodaļas
uzskaitvede atlīdzinājusi 25 euro;

grāmatvedības

- 2 pašvaldības darbinieki atlīdzinājuši 50 euro;.
- pašvaldības iestādei ar Brocēnu novada pašvaldības
rīkojumu uzdots lauzt papildu darba līgumus ar trīs
pašvaldības darbiniekiem.

41.

42.

Nacionālā
elektronisko
plašsaziņas līdzekļu padome

SIA “Lielvārdes Remte”

Finanšu revīzija
Nr.2.4.1-4/2015
“Par Nacionālās
elektronisko
plašsaziņas līdzekļu
padomes 2014.gada
pārskata
sagatavošanas
pareizību”
Likumības revīzija
Nr.2.4.1-18/2015
“Sabiedrības ar
ierobežotu atbildību
“Lielvārdes Remte”
darbības atbilstība
plānotajiem
mērķiem un
normatīvo aktu
prasībām”

http://www.lrvk.gov.lv/uploads/revizijuzinojumi/2015/2.4.14_2015/zinojums_neplp.pdf

Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome
informēja, ka revīzijā konstatētie pārkāpumi nav radījuši
tiešus zaudējumus, līdz ar to pie disciplinārās vai
civiltiesiskās atbildības neviens darbinieks/amatpersona
netika saukts.

http://www.lrvk.gov.lv/uploads/revizijuzinojumi/2015/2.4.1-18_2015/10.p_revizijaszinojums_30102015_gala.pdf

SIA “Lielvārdes Remte” noskaidroja atbildīgo personu par
revīzijas ziņojumā konstatētajiem pārkāpumiem, kura no
10.10.2014. nestrādā iestādē saistībā ar neuzticības
izteikšanu. SIA “Lielvārdes Remte” nesaskata civiltiesiskās
vai citos normatīvajos aktos noteiktās atbildības
piemērošanas iespējas.

