Tiesībaizsardzības iestādēm un atbildīgajām institūcijām nosūtītā informācija par Valsts kontroles revīzijās
2011.gadā konstatētajiem tiesību normu pārkāpumiem un to izskatīšanas gaita1

Nr.p.
k.
Iestāde, kapitālsabiedrība

1.

2.

Nacionālo bruņoto spēku
mācību, sporta un atpūtas
bāze „Pipariņi”

Valsts policija

Revīzija

Likumības revīzija
Nr.5.1-2-13/2010
"Valsts
budžeta
līdzekļu
izlietojuma
likumība
un
efektivitāte
Aizsardzības
ministrijā,
nodrošinot
militārā personāla
apmācību"

Likumības revīzija
Nr.5.1-2-11/2010
„Valsts
budžeta
līdzekļu
izmantošanas
likumība
un
efektivitāte, veicot
Iekšlietu
ministrijas
sistēmas iestāžu
amatpersonu un
darbinieku
apmācību”

1

Pārkāpumu izskatīšanas
gaita tiesībaizsardzības
iestādēs un atbildīgajās
institūcijās

Valsts kontroles konstatētie tiesību
normu pārkāpumi

Nacionālo bruņoto spēku mācību, sporta
un atpūtas bāze „Pipariņi” (turpmāk –
NBS bāze „Pipariņi”) laika posmā no
2008.gada līdz 2009.gadam sniedza
telpu un telšu vietu nomas, ēdināšanas
un
citus
maksas
pakalpojumus
fiziskajām un juridiskajām personām.

Valsts kontroles revīzijas
materiāli
resoriskās
pārbaudes veikšanai nosūtīti
aizsardzības ministram.

NBS bāzē „Pipariņi” nebija noteikta
sniegto
maksas
pakalpojumu
izcenojumu metodika un nebija pieejami
pakalpojumu izcenojumu aprēķini.
NBS
bāzes
„Pipariņi”
sniegto
pakalpojumu
cenrādi
nebija
apstiprinājis ne aizsardzības ministrs,
ne Ministru kabinets
Valsts policijā konstatēta iespējama
interešu konflikta situācija saistībā ar
darba tiesisko attiecību nodibināšanu.

Korupcijas novēršanas un
apkarošanas birojs (turpmāk
– KNAB) pārbaudes ietvaros
konstatēja interešu konflikta
situāciju, tomēr personas
nevarēja
saukt
pie
administratīvās
atbildības
noilguma dēļ.

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

Pārkāpumu izskatīšana
revidējamā vienībā vai tās
augstākā institūcijā
(atbilstoši Valsts kontroles
rīcībā esošajai informācijai)
Aizsardzības ministrs izveidoja
dienesta pārbaudes komisiju.
Komisija
konstatēja,
ka
atbilstoši NBS izstrādātajam
trūkumu novēršanas plānam
NBS bāzē „Pipariņi” ir daļēji
novērsti konstatētie pārkāpumi.
Komisija pārbaudes ziņojumā ir
norādījusi, ka nav iespējams
izvērtēt NBS bāzes "Pipariņi"
atbildīgās personas atbildību, jo
ir izbeigtas darba tiesiskās
attiecības.
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Nr.p.
k.
Iestāde, kapitālsabiedrība

Revīzija

Valsts kontroles konstatētie tiesību
normu pārkāpumi

Pārkāpumu izskatīšanas
gaita tiesībaizsardzības
iestādēs un atbildīgajās
institūcijās

darbību”

3.

Centrālā zemes komisija

Finanšu revīzija
Nr.5.1-2-40/2010
„Par
Centrālās
zemes komisijas
2010.gada
pārskata
sagatavošanas
pareizību”

Centrālajā zemes komisijā konstatēta
apzināta grāmatvedības attaisnojuma
dokumentu sagrozīšana, kas norāda, ka
iestādes transportlīdzeklis varētu būt
izmantots personīgajām vajadzībām.
2010.gada pirmajos trīs ceturkšņos nav
maksāts nodoklis par gūto labumu,
tādējādi persona, neievērojot normatīvā
akta prasības, nav samaksājusi nodokļus
par personīgajām vajadzībām izmantoto
iestādes transportlīdzekli.

Valsts policijā sākotnēji tika
pieņemts
lēmums
par
atteikšanos
uzsākt
kriminālprocesu,
taču
pēc
vairākkārtējām sūdzībām tika
uzsākts
kriminālprocess.
Pavisam pieņemti trīs lēmumi
par kriminālprocesa izbeigšanu,
nekonstatējot Centrālās zemes
komisijas amatpersonas rīcībā
noziedzīgu nodarījumu. Pēc
Valsts kontroles sūdzībām divi
no lēmumiem tika atcelti. Tā kā
ir iestājies kriminālatbildības
noilgums, pēdējais lēmums
netiek pārsūdzēts.

Pārkāpumu izskatīšana
revidējamā vienībā vai tās
augstākā institūcijā
(atbilstoši Valsts kontroles
rīcībā esošajai informācijai)
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Nr.p.
k.
Iestāde, kapitālsabiedrība

4.

Valsts policija

Valsts kontroles konstatētie tiesību
normu pārkāpumi

Revīzija

Finanšu revīzija
Nr.5.1-2-41/2010
„Par
Iekšlietu
ministrijas
2010.gada
pārskata
sagatavošanas
pareizību”
-

Valsts policijas koledža

Pārkāpumu izskatīšanas
gaita tiesībaizsardzības
iestādēs un atbildīgajās
institūcijās

Valsts policija bez tiesiska pamata
noslēdza līgumus ar pašvaldībām,
paredzot samaksu par Valsts policijai
normatīvajos aktos noteikto uzdevumu
– apstāšanās un stāvēšanas noteikumu
ievērošanas kontroli, kā rezultātā:
- 2010.gadā
Valsts
policija
no
pašvaldībām bez likumīga pamata
saņēma ieņēmumus 243 051 Ls
apmērā;
risks, ka Valsts policija nenodrošina
vienlīdzīgu apstāšanās un stāvēšanas
noteikumu ievērošanas kontroli visā
Latvijas Republikas teritorijā, jo
vairākas pašvaldības, veicot samaksu
par Valsts policijas funkciju izpildi,
ieinteresē Valsts policiju apstāšanās
un stāvēšanas noteikumu kontroli
veikt tieši attiecīgās pašvaldības
teritorijā.
Valsts policijas koledžā Valsts kontroles
revidentu
izlases
veidā
veiktajā
pārbaudē
par
to
pamatlīdzekļu
eksistenci, kas 2010.gada decembrī
norakstīti no grāmatvedības uzskaites,
bet nav likvidēti, no norakstīšanas aktā
iekļautās 891 vienības izlases veidā tika
pārbaudīta 125 vienību eksistence dabā,
un no tām netika uzrādīti 40
pamatlīdzekļi kopējā iegādes vērtībā
12 060 Ls.
Veicot izlases veidā pārbaudi dabā, no
pārbaudītajām
143
pamatlīdzekļu

Pārkāpumu izskatīšana
revidējamā vienībā vai tās
augstākā institūcijā
(atbilstoši Valsts kontroles
rīcībā esošajai informācijai)
Iekšlietu
ministrijā
veikta
dienesta pārbaude un atzinumā
secināts,
ka
līgumi
ar
pašvaldībām
ir
noslēgti,
neievērojot normatīvos aktus.
Ņemot vērā to, ka atbildīgā
amatpersona atvaļināta no
dienesta,
nav
pamata
disciplinārlietas ierosināšanai,
izteikti aizrādījumi.

Uzsākts kriminālprocess, kurā
vairākkārt pieņemti lēmumi
par tā izbeigšanu, nesaskatot
noziedzīgu nodarījumu. Pēc
Valsts kontroles sūdzībām tie
tika atcelti. Pēdējais lēmums
tika pieņemts sakarā ar
kriminālatbildības noilgumu,
par kuru sūdzība netika
iesniegta.
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Nr.p.
k.
Iestāde, kapitālsabiedrība

Revīzija

Valsts kontroles konstatētie tiesību
normu pārkāpumi

vienībām dabā netika uzrādītas 46
vienības kopējā iegādes vērtībā 14 413
Ls.
Bez aktiem par likvidāciju no
grāmatvedības uzskaites norakstīti
nemateriālie
ieguldījumi
un
pamatlīdzekļi 891 vienība kopējā
iegādes vērtībā 308 331 Ls, bez
atlikušās vērtības.

Pārkāpumu izskatīšanas
gaita tiesībaizsardzības
iestādēs un atbildīgajās
institūcijās

Pārkāpumu izskatīšana
revidējamā vienībā vai tās
augstākā institūcijā
(atbilstoši Valsts kontroles
rīcībā esošajai informācijai)
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Nr.p.
k.
Iestāde, kapitālsabiedrība

5.

Lauku atbalsta dienests

Revīzija

Finanšu revīzija
Nr.5.1-2-24/2010
„Par Zemkopības
ministrijas
2010.gada
pārskata
sagatavošanas
pareizību”

Valsts kontroles konstatētie tiesību
normu pārkāpumi

Lauku atbalsta dienesta (turpmāk –
LAD)
izveidotā
vienotā
platības
maksājuma administrēšanas kārtība
nenodrošina pietiekamas kontroles
procedūras pār Eiropas Savienības
finansējuma
vienotā
platības
maksājuma atbalsta piešķiršanu tikai
normatīvajos
aktos
noteiktajiem
finansējuma saņēmējiem, jo:
- LAD nepārliecinās par pieteikumu
iesniegušo personu īpašuma vai
valdījuma (lietošanas) tiesību esamību
uz pieteikto zemes gabalu;
- vienotā platības maksājuma atbalstu
ir iespēja saņemt jebkurai personai,
kuras rīcībā ir informācija par tām
lauksaimniecībā izmantojamās zemes
platībām, kuras netiek pieteiktas
vienotā
platības
maksājuma
saņemšanai;
LAD
bijušajam
darbiniekam ir izmaksāts vienotā
platības maksājuma atbalsts 297,17 Ls
apmērā par zemi, kura 15.06.2010. nav
bijusi viņa īpašumā vai valdījumā, kā arī
netika apsaimniekota, tajā skaitā vismaz
vienu reizi nopļauta;
- LAD darbiniekam izmaksāts vienotā
platības maksājuma atbalsts 423,24 Ls
apmērā, lai arī informācija par zemes
apsaimniekošanu ir pretrunīga.

Pārkāpumu izskatīšanas
gaita tiesībaizsardzības
iestādēs un atbildīgajās
institūcijās
Tiesībaizsardzības
iestādes
materiālus
nosūtīja
izskatīšanai
Zemkopības
ministrijai.

Pārkāpumu izskatīšana
revidējamā vienībā vai tās
augstākā institūcijā
(atbilstoši Valsts kontroles
rīcībā esošajai informācijai)
Zemkopības ministrija veica
dienesta pārbaudi un informēja
Valsts kontroli, ka ir ņemti vērā
Valsts
kontroles
sniegtie
ieteikumi,
LAD
ir
veicis
uzlabojumus administratīvajās
procedūrās,
nav
pamata
personu
saukšanai
pie
disciplinārās atbildības.
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Nr.p.
k.
Iestāde, kapitālsabiedrība

6.

7.

Liepājas Jūrniecības
koledža

Kultūras ministrija

Revīzija

Finanšu revīzija
Nr.5.1-2-20/2010
„Par Izglītības un
zinātnes
ministrijas
2010.gada
pārskata
sagatavošanas
pareizību”
Finanšu revīzijas
ziņojums
Nr.5.1-2-18/2010
„Par Kultūras
ministrijas
2010.gada
pārskata
sagatavošanas
pareizību”

Valsts kontroles konstatētie tiesību
normu pārkāpumi

Pārkāpumu izskatīšanas
gaita tiesībaizsardzības
iestādēs un atbildīgajās
institūcijās

Liepājas Jūrniecības koledžā konstatēta
iespējama interešu konflikta situācija
saistībā ar darba tiesisko attiecību
nodibināšanu.

KNAB
konstatēja
divas
interešu konflikta situācijas:
- vienā gadījumā noilguma dēļ
nepiemēroja administratīvo
sodu;
- vienā gadījumā piemēroja
administratīvo sodu (naudas
sodu).

Valsts aģentūra „Jaunie Trīs brāļi”
noslēdza vienošanos ar komersantu
pretēji normatīvajā aktā noteiktajam
pilnvarojumam. Komersants saistībā ar
vienošanās izpildi ir iesniedzis prasības
pieteikumu Rīgas apgabaltiesā pret
Latvijas Republiku Kultūras ministrijas
personā par 526 912 Ls piedziņu.

Valsts
policijā
pieņemts
lēmums
par
atteikšanos
uzsākt kriminālprocesu.
Pēc Valsts kontroles sūdzības
uzsākts kriminālprocess, kas
ir izbeigts.
Valsts kontrole iesniedza trīs
sūdzības par minēto lēmumu.
Tika
konstatēts
pamats
sūdzības apmierināšanai un
kriminālprocess
nosūtīts
izmeklēšanas turpināšanai.
Kriminālprocess
atkārtoti
izbeigts, jo nav noziedzīga
nodarījuma sastāva Valsts
kontrole divas reizes lēmumu
pārsūdzējusi. Lēmums par
kriminālprocesa
izbeigšanu
atstāts spēkā.

Kultūras
ministrija
nav
veikusi
darbības, lai novērstu aģentūras rīcības
sekas, kas izriet no parakstītās
vienošanās.

Pārkāpumu izskatīšana
revidējamā vienībā vai tās
augstākā institūcijā
(atbilstoši Valsts kontroles
rīcībā esošajai informācijai)
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Nr.p.
k.
Iestāde, kapitālsabiedrība

8.

9.

Revīzija

Neatliekamās
medicīniskās palīdzības
dienests

Finanšu revīzija
Nr.5.1-2-22/2010

Rīgas Būvniecības
vidusskola, Alsviķu
profesionālā skola,
Apguldes arodvidusskola,
Liepājas Jūrniecības
koledža

Finanšu revīzija
Nr.5.1-2-20/2011

„Par
Veselības
ministrijas
2010.gada
pārskata
sagatavošanas
pareizību”

„Par Izglītības un
zinātnes
ministrijas
2011.gada
pārskata
sagatavošanas
pareizību”

Valsts kontroles konstatētie tiesību
normu pārkāpumi

Pārkāpumu izskatīšanas
gaita tiesībaizsardzības
iestādēs un atbildīgajās
institūcijās

Neatliekamās medicīniskās palīdzības
dienestā pēc 01.01.2010. turpināja
aprēķināt un izmaksāt ārstniecības
personām piemaksu par darba stāžu
ārstniecības jomā un papildu piemaksu
par darbu izsaukumos, kaut arī ārējos
normatīvajos aktos no 01.01.2010.
minētās
piemaksas
vairs
nebija
noteiktas.

Tiesībaizsardzības
materiālus
izskatīšanai
ministrijai.

iestādes
nosūtīja
Veselības

Rīgas Būvniecības vidusskolā, Alsviķu
profesionālajā
skolā,
Apguldes
arodvidusskolā un Liepājas Jūrniecības
koledžā konstatēta iespējama interešu
konflikta situācija.

KNAB
konstatēja
četrus
interešu konflikta situāciju
gadījumus
un
četrām
personām
piemēroja
administratīvo sodu (naudas
sodu).

Pārkāpumu izskatīšana
revidējamā vienībā vai tās
augstākā institūcijā
(atbilstoši Valsts kontroles
rīcībā esošajai informācijai)
Veselības
ministrija
veica
dienesta pārbaudi un informēja
Valsts kontroli, ka ir izvērtēta
amatpersonu
pieredze
un
kvalifikācija.
Trīs
gadījumos
piemēroja
disciplinārsodu - pazemināšanu
amatā.
Divos gadījumos pārtrauktas
darba tiesiskās attiecības.

