Tiesībaizsardzības iestādēm un atbildīgajām institūcijām nosūtītā informācija par Valsts kontroles revīzijās
2014.gadā konstatētajiem tiesību normu pārkāpumiem un to izskatīšanas gaita 1

Nr.p.
k.
Iestāde, kapitālsabiedrība

1.

Jelgavas
pilsētas
pašvaldības
kapitālsabiedrības:
SIA „Jelgavas poliklīnika”
SIA „Jelgavas
parks”

autobusu

SIA „Jelgavas
slimnīca”

pilsētas

Revīzija

Likumības revīzija
Nr.5.1-2-41/2012
„Jelgavas pilsētas
pašvaldības
kapitālsabiedrību
pārvaldīšanas
efektivitāte
un
atbilstība
normatīvo
aktu
prasībām”

Valsts kontroles konstatētie tiesību
normu pārkāpumi

SIA „Jelgavas autobusu parks”
Revīzijā ir konstatēts, ka SIA „Jelgavas
autobusu parks” laika posmā no 2010.
līdz 2012.gadam ir veikusi četrus
iepirkumus, kuru rezultātā noslēgti
vairāki autobusu nomas līgumi un
līgumi par servisa pakalpojumiem, kas
pēc būtības satur vienādus noteikumus.
Par līgumu noformēšanu ir noteikta
atlīdzība kopsummā 55 095 Ls (bez
PVN).

SIA „Jelgavas pilsētas slimnīca”
SIA „Jelgavas
pilsētas
slimnīca”
nelikumīgi
prēmijām
izlietojusi
kapitālsabiedrības finanšu līdzekļus ne
mazāk kā 26 138 Ls jeb 37 191 euro
apmērā.

1

Pārkāpumu izskatīšanas
gaita tiesībaizsardzības
iestādēs un atbildīgajās
institūcijās
Uzsākts kriminālprocess, lieta
nodota
kriminālvajāšanas
uzsākšanai.
Kriminālprocess pabeigts ar
prokurora priekšrakstu par
sodu – persona sodīta pēc
Krimināllikuma
319.panta
(valsts
amatpersonas
bezdarbība) ar piespiedu
darbu uz 140 stundām.
Ir
veiktas
izmaiņas
maksājumu
grafikos
par
pakalpojumiem,
tādējādi
novēršot
kaitējumu
kapitālsabiedrībai.
Uzsākts
kriminālprocess.
Divas lietas nosūtītas tiesai.
Divās lietās pirmās instances
tiesā pieņemti notiesājoši
spriedumi. Viena no lietām
atrodas apelācijas instances
tiesā.

Dokuments sagatavots, pamatojoties uz Valsts kontroles rīcībā esošo informāciju uz 2018.gada 31.maiju.

Pārkāpumu izskatīšana
revidējamā vienībā vai tās
augstākā institūcijā
(atbilstoši Valsts kontroles
rīcībā esošajai informācijai)
Jelgavas pilsētas pašvaldība
izvērtējusi revīzijas ziņojumu
un piemērojusi disciplinārsodus
– uz trīs mēnešiem par 10%
samazinot mēnešalgu.
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Nr.p.
k.
Iestāde, kapitālsabiedrība

Revīzija

Valsts kontroles konstatētie tiesību
normu pārkāpumi

Pārkāpumu izskatīšanas
gaita tiesībaizsardzības
iestādēs un atbildīgajās
institūcijās

SIA „Jelgavas poliklīnika”
Jelgavas
pilsētas
kapitālsabiedrībā
SIA
poliklīnika” konstatēts:

pašvaldības
„Jelgavas

1) par kapitālsabiedrības finanšu
līdzekļiem personiskajām vajadzībām ir
iegādātas preces, kuras nav
nepieciešamas kapitālsabiedrības
saimnieciskās darbības nodrošināšanai,
par kopējo summu ne mazāku kā 1844
Ls jeb 2624 euro;
2) Latvijā
un
atrodoties
komandējumos ārzemēs ir veikta
norēķināšanās
par
ēdināšanas
pakalpojumiem un alkoholiskajiem
dzērieniem personiskajām vajadzībām
par kopējo summu ne mazāku kā
3369,65 Ls jeb 4794,6 euro;
3) par kapitālsabiedrības finanšu
līdzekļiem atvaļinājuma un darba
nespējas laikā ir iegādāta degvielu par
199 Ls jeb 283 euro darba automašīnas
izmantošanai privātām vajadzībām;
4) nelikumīgi nosūtot komandējumos
SIA „Jelgavas poliklīnika” darbiniekus,
kuri nav ārstniecības personas un no
kuru darba pienākumiem neizriet

Uzsākts kriminālprocess. Lieta
atrodas tiesā iztiesāšanas
stadijā.

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

Revīzija

Valsts kontroles konstatētie tiesību
normu pārkāpumi

Pārkāpumu izskatīšanas
gaita tiesībaizsardzības
iestādēs un atbildīgajās
institūcijās

Pārkāpumu izskatīšana
revidējamā vienībā vai tās
augstākā institūcijā
(atbilstoši Valsts kontroles
rīcībā esošajai informācijai)

nepieciešamība
apgūt
ārzemju
ārstniecības personu pieredzi aktuālos
medicīnas jautājumos, ir prettiesiski
izlietoti kapitālsabiedrības finanšu
līdzekļi 8871 Ls jeb 12 622 euro apmērā.
2.

Ķekavas
pašvaldība

novada

Likumības revīzija
Nr.5.1-2-25/2013
„Ķekavas novada
pašvaldības
rīcības ar finanšu
līdzekļiem
un
mantu likumība un
lietderība”

Lai arī Ķekavas novada pašvaldības
Centrālajā administrācijā 2012.gadā bija
septiņi, bet 2013.gadā astoņi darbinieki,
kuru amati ir klasificēti amatu saimē –
Juridiskā analīze, izpildes kontrole un
pakalpojumi,
revīzijas
laikā
ir
konstatēts, ka revidējamajā laika
periodā Ķekavas novada pašvaldībā ir
noslēgti astoņi ārpakalpojuma līgumi
par
juridiskajiem
pakalpojumiem,
konsultācijām, dokumentu juridisku
analīzi un sagatavošanu un pašvaldības
pārstāvēšanu tiesā, par ko ir samaksāti
40 062 Ls.
Ķekavas novada pašvaldības Centrālās
administrācijas juristu amatu aprakstos
ir noteikti pienākumi, piemēram:


uz pilnvaras pamata pārstāvēt
pašvaldību attiecībās ar valsts
un
pašvaldību
iestādēm,
kapitālsabiedrībām, biedrībām,

Valsts
policijā
veikta
resoriskā pārbaude.
Tika pieņemts lēmums par
atteikšanos
uzsākt
kriminālprocesu.
Valsts
kontrole iesniedza sūdzību
par minēto lēmumu. Valsts
kontroles
sūdzība
tika
noraidīta.
Valsts kontrole vērsās ar
iesniegumu
pie
ģenerālprokurora, pēc kā tika
uzsākts
kriminālprocess.
Kriminālprocesā ir pieņemti
trīs lēmumi par tā izbeigšanu.
Pēc valsts kontroles sūdzībām
divos
gadījumos
kriminālprocess atjaunots. Par
pēdējo lēmumu iesniegtas
divas
sūdzības,
kuras
noraidītas.

Ķekavas novada pašvaldība nav
konstatējusi konkrētu personu
atbildību.
Valsts kontrole vērsās Vides
aizsardzības un reģionālās
attīstības ministrijā.
Vides
aizsardzības
un
reģionālās attīstības ministrija
informējusi,
ka
savas
kompetences ietvaros veiks
darbības
problēmjautājuma
risināšanai,
tajā
skaitā
nekavējoties lūgs pašvaldībai
sniegt informāciju.
Pašvaldība izteikusi rājienu
vienai personai, ar vienu
personu
izbeigtas
darba
tiesiskās attiecības, pret vienu
personu celta civilprasība 3232
eiro apmērā.
Pašvaldība
aktualizējusi iekšējos tiesību
aktus, veic pasākumus iekšējās
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Nr.p.
k.
Iestāde, kapitālsabiedrība

Revīzija

Valsts kontroles konstatētie tiesību
normu pārkāpumi

nodibinājumiem un fiziskām
personām;


sniegt juridiskas uzziņas un
konsultācijas
fiziskām
un
juridiskām
personām
jautājumos, kas ir pašvaldības
kompetencē un skar tās
intereses;



veikt citus pienākumus novada
Domes
priekšsēdētāja
un
pašvaldības
izpilddirektora
uzdevumā;



sniegt informāciju un savu
viedokli par normatīvo aktu
būtību un jēgu;



izstrādāt un/vai piedalīties
darba
grupās
juridiska
rakstura
dokumentu
sagatavošanā,
kas
nepieciešami
pašvaldības
funkciju veikšanai.

Līgumi ar juridisko ārpakalpojumu
sniedzējiem ir noslēgti pretēji likumam,
kas nosaka, ka publiskai personai
aizliegts
slēgt
līgumus
par
pakalpojumiem
jautājumos,
kuru
risināšana ietilpst attiecīgās institūcijas

Pārkāpumu izskatīšanas
gaita tiesībaizsardzības
iestādēs un atbildīgajās
institūcijās

Pārkāpumu izskatīšana
revidējamā vienībā vai tās
augstākā institūcijā
(atbilstoši Valsts kontroles
rīcībā esošajai informācijai)
kontroles darbības efektivitātei,
pēc
iekšējā
auditora
pieņemšanas darbā tiks veikta
vispusīga
konstatēto
pārkāpumu izvērtēšana.
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Nr.p.
k.
Iestāde, kapitālsabiedrība

Revīzija

Valsts kontroles konstatētie tiesību
normu pārkāpumi

amatpersonas
pienākumos.

vai

Pārkāpumu izskatīšanas
gaita tiesībaizsardzības
iestādēs un atbildīgajās
institūcijās

darbinieka

Slēdzot līgumus par pakalpojumiem
jautājumos, kuru risināšana ietilpst
pašvaldības darbinieka pienākumos,
pašvaldībai nodarīti zaudējumi 40 062
Ls apmērā.
3.

Kapitālsabiedrība,
kas
saņēmusi
kompensāciju
no valsts budžeta par
sabiedriskā
transporta
pakalpojumu
sniegšanu
(Latgales
plānošanas
reģionā)

Likumības revīzija
Nr.5.1-2-114/2013
„Plānošanas
reģionu darbības
efektivitātes
izvērtējums
reģionu attīstības
jomā un atbilstība
normatīvajiem
aktiem”

Ar kapitālsabiedrību ir noslēgts līgums
par
sabiedriskā
transporta
pakalpojumu sniegšanu reģionālajos
vietējās nozīmes maršrutos.
Revīzijā
konstatēts,
ka
kapitālsabiedrībai
nomājot
reorganizācijas
rezultātā
nodoto
nekustamo īpašumu un iekārtas, ir
radušās papildus nomas izmaksas Ls 29
267 apmērā, kuras tika kompensētas no
valsts budžeta.
Minētais norāda uz to, ka līdz
kapitālsabiedrības reorganizācijai tai
nebija nepieciešamas nomas izmaksas,
jo nekustamais īpašums un iekārtas
piederēja pašai kapitālsabiedrībai. Līdz
ar reorganizāciju, kuras laikā tās
īpašumā esošais nekustamais īpašums
tika
nodots
jaunizveidotai
kapitālsabiedrībai, kuras dalībnieki un
valdes loceklis ir tās pašas personas, kas

Uzsākts kriminālprocess.
Divas reizes pieņemts lēmums
par
kriminālprocesa
izbeigšanu. Valsts kontrole
lēmumus pārsūdzēja, sūdzības
noraidītas.

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

Revīzija

Valsts kontroles konstatētie tiesību
normu pārkāpumi

Pārkāpumu izskatīšanas
gaita tiesībaizsardzības
iestādēs un atbildīgajās
institūcijās

Pārkāpumu izskatīšana
revidējamā vienībā vai tās
augstākā institūcijā
(atbilstoši Valsts kontroles
rīcībā esošajai informācijai)

ir kapitālsabiedrības dalībnieki un
valdes loceklis,
nepamatoti
tika
sadārdzināta sabiedriskā transporta
pakalpojumu sniegšana.
4.

Valsts
sabiedrība
ierobežotu atbildību
„Nacionālais
rehabilitācijas
„Vaivari”

ar

centrs

Finanšu
revīzija
Nr.5.1-2-14/2013
„Valsts sabiedrības
ar
ierobežotu
atbildību
„Nacionālais
rehabilitācijas
centrs „Vaivari””
veikto
izmaksu
ekonomiskums,
lietderība
un
tiesiskums”

2011.gadā Nacionālajā rehabilitācijas
centrā
„Vaivari”” no Labklājības
ministrijai 2011.gadā piešķirtā papildu
finansējuma
ārkārtas
situācijas
novēršanai tehnisko palīglīdzekļu jomā
Vaivaru Tehnisko palīglīdzekļu centra
15 darbiniekiem pretēji likumam tika
piešķirtas prēmijas par kopējo summu
3956 Ls apmērā.

Valsts policijā veikta resoriskā
pārbaude.
Rīkojums
par
prēmiju
piešķiršanu ir atzīts par
prettiesisku,
bet
netika
konstatēts
noziedzīga
nodarījuma sastāvs.

Veselības
ministrija
piemērojusi
disciplinārsodu,
atstādinot no amata.
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Nr.p.
k.
Iestāde, kapitālsabiedrība

5.

Murjāņu Sporta ģimnāzija

Profesionālās izglītības
kompetences centrs
,,Rīgas Tehniskā koledža”
Priekuļu un Jāņmuižas
Valsts tehnikums

Revīzija

Finanšu
revīzija
Nr.5.1-2-18/2013
„Par Izglītības un
zinātnes
ministrijas
2013.gada
pārskata
sagatavošanas
pareizību”

Valsts kontroles konstatētie tiesību
normu pārkāpumi

Pārkāpumu izskatīšanas
gaita tiesībaizsardzības
iestādēs un atbildīgajās
institūcijās

Pārkāpumu izskatīšana
revidējamā vienībā vai tās
augstākā institūcijā
(atbilstoši Valsts kontroles
rīcībā esošajai informācijai)

Murjāņu Sporta ģimnāzija
Murjāņu Sporta ģimnāzijā konstatēta
iespējama interešu konflikta situācija
saistībā ar piemaksas noteikšanu.

KNAB konstatēja interešu
konflikta situāciju, piemērots
administratīvais sods (naudas
sods). KNAB lūdzis Izglītības
un zinātnes ministriju izvērtēt
personas
atbildību
uz
zaudējumu atlīdzināšanu.

Murjāņu Sporta ģimnāzijā nav ievērots
likumā noteiktais, ka valsts iestāžu
īpašumā, valdījumā vai lietošanā esošais
autotransports
izmantojams
tikai
dienesta, darba, amata pienākumu
pildīšanai.
Neņemot vērā Valsts kontroles sniegtos
ieteikumus par 2012.gada finanšu
revīzijā konstatēto kļūdu un nepilnību
novēršanu, turpinot prettiesiski rīkoties
ar Murjāņu Sporta ģimnāzijas lietošanā
esošo autotransportu, regulāri to
izmantojot privātajām vajadzībām,
nodarīti mantiski zaudējumi valsts
budžetam ne mazāk kā Ls 1320 apmērā.

Valsts policijā veikta resoriskā
pārbaude.
Uzsākts kriminālprocess, kurš
izbeigts, nekonstatējot
noziedzīga nodarījuma
sastāvu.

Profesionālās izglītības kompetences
centrs „Rīgas Tehniskā koledža”
Profesionālās izglītības kompetences
centrs „Rīgas Tehniskā koledža” vienā

Iepirkumu uzraudzības birojā
(turpmāk – IUB) pieņemts
lēmums par amatpersonas

Izbeigtas
attiecības.

darba

tiesiskās

Izglītības un zinātnes ministrija
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Nr.p.
k.
Iestāde, kapitālsabiedrība

Revīzija

Valsts kontroles konstatētie tiesību
normu pārkāpumi

Tieslietu ministrija

Finanšu
revīzija
Nr.5.1-2-31/2013
„Par
Tieslietu
ministrijas
2013.gada
pārskata
sagatavošanas
pareizību”.

Pārkāpumu izskatīšana
revidējamā vienībā vai tās
augstākā institūcijā
(atbilstoši Valsts kontroles
rīcībā esošajai informācijai)

datumā noslēdzis divus līgumus ar
diviem komersantiem, kuru dalībnieki
un valdes locekļi ir radinieki, neveicot
iepirkumu likumā noteiktajā kārtībā
(sadalot iepirkumu daļās - par vienas
mācību programmas standarta versijas
iegādi, uzstādīšanu un pielāgošanu).
Līgumu kopējā summa 5684,25 Ls (bez
PVN).

saukšanu pie administratīvās
atbildības un naudas soda
uzlikšanu.

konstatējusi, ka ir saskatāmas
pārkāpuma pazīmes, bet ir
iestājies noilgums atbildības
piemērošanai.

Priekuļu
un
tehnikums

IUB pieņemts lēmums par
amatpersonas saukšanu pie
administratīvās atbildības un
naudas soda uzlikšanu.

Izglītības un zinātnes ministrija
konstatējusi, ka ir saskatāmas
pārkāpuma pazīmes, bet ir
iestājies noilgums atbildības
piemērošanai.

Jāņmuižas

Valsts

Priekuļu un Jāņmuižas Valsts tehnikums
noslēdzis piecus līgumus ar vienu
komersantu, neveicot iepirkumu likumā
noteiktajā kārtībā (sadalot iepirkumu
daļās - par apsardzes sistēmas iegādi un
uzstādīšanu). Līgumu kopējā summa
12825.32 Ls (bez PVN).

6.

Pārkāpumu izskatīšanas
gaita tiesībaizsardzības
iestādēs un atbildīgajās
institūcijās

Revīzijā konstatēts, ka Valsts valodas
centrs sadarbībā ar Tieslietu ministriju,
Tiesu administrāciju un Latvijas
Tiesnešu mācību centru īsteno Eiropas
Komisijas īpašās programmas projektu.
Projekta ietvaros Valsts valodas centrs
ar Tieslietu ministrijas amatpersonu ir
noslēdzis līgumu par konkrēta darba

KNAB ir konstatējis, ka
amatpersona ir saņēmusi
atļauju
blakus
darba
veikšanai, tomēr biroja ieskatā
amatpersonas
amatu
savienošanas rezultātā var tikt
apšaubīta
amatpersonas
darbības
objektivitāte,
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Nr.p.
k.
Iestāde, kapitālsabiedrība

7.

Rīgas pašvaldības
sabiedrībā ar ierobežotu
atbildību „Rīgas satiksme”

Revīzija

Likumības revīzija
Nr. 2.4.1-1/2014
„Sabiedriskā
transporta
pakalpojuma
tarifu noteikšana
Rīgas pašvaldības
sabiedrībā ar
ierobežotu
atbildību „Rīgas
satiksme””

Valsts kontroles konstatētie tiesību
normu pārkāpumi

Pārkāpumu izskatīšanas
gaita tiesībaizsardzības
iestādēs un atbildīgajās
institūcijās

uzdevuma veikšanu projektā.
Pasūtītājs apņēmies samaksāt 2999 Ls.
Tieslietu ministrijas kompetencē ir
nodrošināt Valsts valodas centra
darbības uzraudzību, līdz ar to pastāv
iespējama interešu konflikta situācija.

neitralitāte un tiesiskums, un
KNAB ir lūdzis ministrijas
valsts sekretāru atkārtoti
izvērtēt amatu savienošanas
pieļaujamību.
Pēc personas lūguma līgums ir
lauzts.

Konstatēts, ka SIA „Rīgas satiksme”
2013.gada
laikā
nodibinājumam
„Basketbola klubs „TTT – Rīga”” veikusi
trīs maksājumus kopsummā par
75 000 Ls.

Valsts policijā tika pieņemts
lēmums
par
atteikšanos
uzsākt kriminālprocesu, taču
pēc trīs sūdzībām (no kurām
divas tika noraidītas) tika
uzsākts kriminālprocess.
Kriminālprocesā trīs reizes
pieņemts lēmums par tā
izbeigšanu. Valsts kontrole ir
vērsusies prokuratūrā ar
sešām
sūdzībām
par
kriminālprocesa izbeigšanu.
Valsts
kontroles
pēdējā
sūdzība noraidīta, jo nav
konstatēts
noziedzīga
nodarījuma subjektīvā puse.

RP SIA „Rīgas satiksme” 2012. pārskata
gadu noslēgusi ar 5.5 milj. Ls
zaudējumiem.
Saskaņā ar likumu kapitālsabiedrība
finanšu līdzekļus vai mantu drīkst
dāvināt (ziedot), vienlaikus pastāvot
vairākiem nosacījumiem, tajā skaitā, ja
attiecīgā kapitālsabiedrība iepriekšējā
pārskata gadā ir strādājusi ar peļņu.
Līdz ar to pretēji likumā noteiktajam
aizliegumam dāvināt (ziedot) līdzekļus,
ja
kapitālsabiedrība
iepriekšējā
pārskata gadu nav strādājusi ar peļņu,
RP SIA „Rīgas satiksme” 2013.gadā
veikusi maksājumus, kas klasificējami

Pārkāpumu izskatīšana
revidējamā vienībā vai tās
augstākā institūcijā
(atbilstoši Valsts kontroles
rīcībā esošajai informācijai)

Rīgas
pašvaldība
nav
konstatējusi personu atbildību.
Valsts kontrole vērsusies Vides
aizsardzības un reģionālās
attīstības ministrijā.
Vides
aizsardzības
un
reģionālās attīstības ministrija
lūgusi
Rīgas
domes
priekšsēdētāju
nekavējoties
izvērtēt
valdes
locekļu
atbildību.
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Nr.p.
k.
Iestāde, kapitālsabiedrība

Revīzija

Valsts kontroles konstatētie tiesību
normu pārkāpumi

Pārkāpumu izskatīšanas
gaita tiesībaizsardzības
iestādēs un atbildīgajās
institūcijās

Pārkāpumu izskatīšana
revidējamā vienībā vai tās
augstākā institūcijā
(atbilstoši Valsts kontroles
rīcībā esošajai informācijai)

kā
dāvinājumi
(ziedojumi),
nodibinājumam „Basketbola klubs
„TTT – Rīga”” 75 000 Ls apmērā.
8.

Valsts meža dienests

Finanšu
revīzija
Nr.5.1-2-35/2013
„Par Zemkopības
ministrijas
2013.gada
pārskata
sagatavošanas
pareizību”

Revīzijas laikā tika konstatēts, ka Valsts
meža dienests organizēja ar medību
procesa
uzraudzību
saistītas
profesionālās sacensības.
Valsts
meža
dienests,
nomājot
pasākuma
norises
teritoriju
ar
labierīcībām vienu dienu par maksu
2840 Ls apmērā, ir izmantojis
pakalpojumus
par
acīmredzami
paaugstinātu cenu, tas ir, par līdzīga
pasākuma
organizēšanu,
pastāvot
tādiem pašiem nosacījumiem un pie tā
paša komersanta, samaksājot par 1434
Ls vairāk, nekā ir pakalpojuma cena.
Revīzijas laikā tika konstatēts, ka
komersants minēto teritoriju līdzīgam
pasākumam
uz
tādiem
pašiem
nosacījumiem, kā iepriekš minētais,
iznomā par 1406 Ls vai no 500 Ls līdz
Ls 900 dienā.
Līdz ar to Valsts meža dienestā nav
ievērots likumā noteiktais, ka publiskai
personai […] aizliegts iegādāties
pakalpojumus […] par acīmredzami
paaugstinātu cenu.

Valsts
policijā
pieņemts
lēmums
par
atteikšanos
uzsākt kriminālprocesu. Valsts
kontrole iesniedza sūdzību,
kura
noraidīta,
jo
nav
konstatēts
noziedzīga
nodarījuma sastāvs.

Tā kā ir pieņemts lēmums par
atteikšanos
uzsākt
kriminālprocesu,
ministrija
uzskata, ka nav pamata personu
sodīšanai.
Valsts meža dienests atbilstoši
Valsts kontroles norādījumiem
ir
aktualizējies
iekšējos
normatīvos aktus.
Lai
nodrošinātu
vienotu
izpratni par reprezentācijas
izdevumiem un to uzskaiti, kā
arī noteiktu ierobežojumus
kolektīvo
pasākumu
organizēšanai, ministrija ar
atsevišķu
vēstuli
sniegusi
skaidrojumus
padotībā
esošajām iestādēm.
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Nr.p.
k.
Iestāde, kapitālsabiedrība

9.

Latvijas Nacionālā
bibliotēka

Revīzija

Finanšu
revīzija
Nr.5.1-2-17/2013
,,Par
Kultūras
ministrijas
2013.gada
pārskata
sagatavošanas
pareizību”

10.

Nacionālā elektronisko
plašsaziņas līdzekļu
padome

Valsts sabiedrība ar
ierobežotu atbildību
„Latvijas Televīzija”

Valsts kontroles konstatētie tiesību
normu pārkāpumi

Latvijas Nacionālā bibliotēka, neveicot
iepirkumu likumā noteiktajā kārtībā,
sadalot iepirkumu daļās - vienā datumā
noslēgusi trīs līgumus ar vienu
komersantu par lietišķās etiķetes un
protokola – sastāvdaļu apmācību.
Līgumu kopējā summa 8891,10 Ls.

Pārkāpumu izskatīšanas
gaita tiesībaizsardzības
iestādēs un atbildīgajās
institūcijās
IUB pieņemti divi lēmumi par
personu
saukšanu
pie
administratīvās atbildības un
par naudas soda uzlikšanu.

Latvijas Nacionālā bibliotēka, neveicot
iepirkumu likumā noteiktajā kārtībā,
sadalot iepirkumu daļās - noslēgusi trīs
līgumus ar vienu komersantu par IT
jomas apmācību. Līgumu kopējā summa
4600,00 Ls (bez PVN).

Finanšu
revīzija
Nr.5.1-2-33/2013

Nacionālā elektronisko plašsaziņas
līdzekļu padome

,,Par
Nacionālās
elektronisko
plašsaziņas
līdzekļu padomes
2013.gada
pārskata
sagatavošanas
pareizību”

Nacionālās elektronisko plašsaziņas
līdzekļu padome, neveicot iepirkumu
likumā noteiktajā kārtībā, noslēgusi
līgumu
par
darījumu
braucienu
apkalpošanu. Līguma ietvaros veikta
samaksa 3000,00 Ls (bez PVN).

IUB pieņemts lēmums par
amatpersonas saukšanu pie
administratīvās atbildības un
naudas soda uzlikšanu.

Valsts sabiedrība ar ierobežotu
atbildību „Latvijas Televīzija”

IUB pieņemts lēmums par
amatpersonas saukšanu pie
administratīvās atbildības un
naudas soda uzlikšanu.

Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību
„Latvijas Televīzija”, neveicot iepirkumu
likumā noteiktajā kārtībā, noslēgusi
līgumu par preces iegādi. Līguma kopējā

Pārkāpumu izskatīšana
revidējamā vienībā vai tās
augstākā institūcijā
(atbilstoši Valsts kontroles
rīcībā esošajai informācijai)
Kultūras
ministrija
rīkoja
semināru padotības iestāžu
vadītājiem un grāmatvežiem, lai
pārrunātu revīzijā konstatētās
problēmas
un identificētos
riskus, kā arī
turpmāk
veicamās
darbības,
lai
nepieļautu atkārtotu līdzīga
veida neatbilstību rašanos.
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Nr.p.
k.
Iestāde, kapitālsabiedrība

Revīzija

Valsts kontroles konstatētie tiesību
normu pārkāpumi

Pārkāpumu izskatīšanas
gaita tiesībaizsardzības
iestādēs un atbildīgajās
institūcijās

Pārkāpumu izskatīšana
revidējamā vienībā vai tās
augstākā institūcijā
(atbilstoši Valsts kontroles
rīcībā esošajai informācijai)

summa 3671,78 Ls (bez PVN).
Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību
„Latvijas Televīzija”, neveicot iepirkumu
likumā noteiktajā kārtībā, noslēgusi
līgumu par taksometru pakalpojumu
sniegšanu. Līguma ietvaros veikta
samaksa Ls 4076,85 (bez PVN).
11.

Labklājības ministrija

Finanšu
revīzija
Nr.5.1-2-21/2013
„Par Labklājības
ministrijas
2013.gada
pārskata
sagatavošanas
pareizību”

Labklājības
ministrija,
neveicot
iepirkumu likumā noteiktajā kārtībā
(sadalot iepirkumu daļās), iegādājusies
datortehniku par kopējo summu
6229,97 Ls (bez PVN).

IUB pieņemts lēmums par
amatpersonas saukšanu pie
administratīvās atbildības un
naudas soda uzlikšanu.

12.

Liepājas speciālās
ekonomiskās zonas
pārvalde

Likumības revīzija
Nr.5.1-2-38/2013
„Liepājas speciālās
ekonomiskās
zonas pārvaldes
darbības atbilstība
normatīvo
aktu
prasībām”

Liepājas speciālās ekonomiskās zonas
pārvalde
(turpmāk
–
Pārvalde)
prettiesiski ir izlietojusi finanšu
līdzekļus 102 089 Ls apmērā:

Materiāli nosūtīti izskatīšanas
organizēšanai Valsts policijai,
uzsākta resoriskā pārbaude.
Pieņemts
lēmums
par
atteikšanos
uzsākt
kriminālprocesu.
Valsts
kontrole iesniegusi divas
sūdzības par minēto lēmumu,
sūdzības noraidītas.
Valsts kontrole vērsusies ar
iesniegumu
pie
ģenerālprokurora. Materiāls

-

69 442 Ls – samaksājot
ārpakalpojumu veicējiem par
tādu uzdevumu veikšanu, kas ir
noteikti Pārvaldes darbinieku
amata aprakstos;

-

30 831 Ls – samaksājot Ostu
basketbola
turnīra
organizēšanas un Liepājas

Izveidota
komisija
Valsts
kontroles
konstatēto
pārkāpumu
izvērtēšanai.
Komisijas atzinuma izskatīšana
iekļauta valdes darba kārtībā.
Personai
izteikts
mutisks
aizrādījums,
konstatēti
pārkāpumi darbinieku darba
pienākumu
izpildē,
bet
darbinieki nav saukti pie
atbildības, jo iestājies noilgums.
Notikušas
izmaiņas
personālsastāvā,
darbinieki
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Nr.p.
k.
Iestāde, kapitālsabiedrība

Revīzija

Valsts kontroles konstatētie tiesību
normu pārkāpumi

pārstāvniecības
uzturēšanas izdevumus;
-

Rīgā

1816
Ls
–
apmaksājot
darbinieku brīvdienās, darba
nespējas, komandējumu un
atvaļinājumu laikā iegādātas
degvielas izdevumus.

Pārvaldei nodarīti zaudējumi, negūstot
ieņēmumus vismaz 162 719 Ls apmērā:


94 377 Ls – neaprēķinot
kompensāciju
par
nomas
līgumos noteikto pārkraujamo
kravu apjoma neizpildi;



37 458
Ls–
neizmantojot
līgumos
noteiktās
tiesības
piemērot
līgumsodu
par
savlaicīgi
nesamaksātu
teritorijas nomas maksu;



27 143 Ls – neaprēķinot
Liepājas speciālās ekonomiskās
zonas Valdes noteikto maksu
par ostas kopējās lietošanas
objektu izmantošanu;



3741 Ls – ilgtermiņa nomas
līgumos nomas maksas apmēru
nosakot neatbilstoši Liepājas

Pārkāpumu izskatīšanas
gaita tiesībaizsardzības
iestādēs un atbildīgajās
institūcijās
nosūtīts pārbaudei.
Uzsākts kriminālprocess, kurš
ir izbeigts.

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

Revīzija

Valsts kontroles konstatētie tiesību
normu pārkāpumi

speciālās ekonomiskās zonas
Valdes
apstiprinātiem
kritērijiem.
Valsts kontroles ieskatā Pārvalde ir
rīkojusies pretēji likumā noteiktajam, ka
publiskai personai aizliegts slēgt līgumus
par pakalpojumiem jautājumos, kuru
risināšana ietilpst attiecīgās institūcijas
amatpersonas
vai
darbinieka
pienākumos, kā arī pārkāpusi likuma
nosacījumus, ka publiska persona rīkojas
ar saviem finanšu līdzekļiem un mantu
likumīgi, tas ir, jebkura rīcība ar
publiskas personas finanšu līdzekļiem un
mantu atbilst ārējos normatīvajos aktos
paredzētajiem
mērķiem,
kā
arī
normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai.
Pārvaldes atbildīgās amatpersonas ir
rīkojušās pretēji likumā noteiktajam, ka
Liepājas speciālās ekonomiskās zonas
pārvaldes speciālo budžetu izlieto: 1)
Liepājas speciālās ekonomiskās zonas
pārvaldes
un
tās
programmu
finansēšanai; 2) Liepājas speciālās
ekonomiskās
zonas
teritorijas
infrastruktūras
attīstīšanai;
3)
nekustamā īpašuma iegādei Liepājas
speciālās ekonomiskās zonas teritorijā.

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

Revīzija

Valsts kontroles konstatētie tiesību
normu pārkāpumi

Pārkāpumu izskatīšanas
gaita tiesībaizsardzības
iestādēs un atbildīgajās
institūcijās

Pārkāpumu izskatīšana
revidējamā vienībā vai tās
augstākā institūcijā
(atbilstoši Valsts kontroles
rīcībā esošajai informācijai)

Pārvaldē ir pārkāptas likuma prasības,
saskaņā ar kurām publiskas personas
īpašumā, valdījumā vai lietošanā esošais
autotransports […] izmantojams tikai
dienesta, darba, amata pienākumu […]
pildīšanai[…].
13.

Nodrošinājuma valsts
aģentūra

Likumības revīzija
Nr.2.4.1.-16/2014
„Nodrošinājuma
valsts aģentūras
rīcības likumība,
pārvaldot valsts
nekustamo
īpašumu Jūrmalā,
Piestātnes
ielā
6/14”

Nodrošinājuma
valsts
aģentūra
prettiesiski samazinājusi nomas maksu
par nekustamo īpašumu Jūrmalā,
Piestātnes ielā 6/14.
Atbilstoši normatīvajam aktam nomas
maksu nesamazina pirmajā gadā pēc
nomas līguma noslēgšanas.
Nodrošinājuma valsts aģentūra pēc
līguma noslēgšanas ir piekritusi
samazināt nomas maksu par pirmo
nomas
līguma
darbības
gadu,
kompensējot komersanta ieguldījumu.
Tādējādi, pārkāpjot normatīvā akta
nosacījumus, valsts budžetam, negūstot
ieņēmumus, radīti zaudējumi 19 754 Ls
(bez PVN) vai 28 107 euro (bez PVN)
apmērā,

Materiāli nosūtīti izskatīšanas
organizēšanai Valsts policijai.
Veikta resoriskā pārbaude.
Pieņemts
lēmums
par
atteikšanos
uzsākt
kriminālprocesu.
Valsts
kontrole iesniegusi sūdzību
par minēto lēmumu. Sūdzība
noraidīta. Valsts kontrole
vērsusies ar iesniegumu pie
ģenerālprokurora.
Lēmums
par
kriminālprocesa
izbeigšanu atstāts spēkā, jo
nav noziedzīga nodarījuma
sastāva.
Lēmums
nav
pārsūdzams.
Pēc VID sniegtās informācijas
komersanti ir precizējuši PVN
deklarācijas, uzrādot darījumu

Atbildīgās
amatpersonas
izbeigušas valsts civildienesta
vai 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

Pārkāpumu izskatīšana
revidējamā vienībā vai tās
augstākā institūcijā
(atbilstoši Valsts kontroles
rīcībā esošajai informācijai)

pēc adreses Piestātnes ielā
6/14, Jūrmalā, par kopējo
summu 530 000.00 euro, PVN
– 111300.00, līdz ar to
komersantam
–
preces
piegādātājam ir palielinājusies
PVN budžetā maksājamā
summa par 111 300.00 euro.
14.

Līgatnes novada
pašvaldība

Finanšu
revīzija
Nr.5.1-2-32/2013
„Par
Latvijas
Republikas
2013.gada
pārskatu
par
valsts
budžeta
izpildi un par
pašvaldību
budžetiem”

Līgatnes novada pašvaldība
Līgatnes novada Tūrisma informācijas
centrā ir konstatēta nepamatota naudas
līdzekļu 3385,15 Ls apmērā izņemšana
no elektroniskā kases aparāta naudas
kastes.
Laika periodā no 2012.gada 1.janvāra
līdz 2013.gada 31.decembrim Līgatnes
novada Tūrisma informācijas centrā un
pārceltuvē iekasētā PVN summa 7848 Ls
nav deklarēta un iemaksāta valsts
budžetā.

Uzsākts kriminālprocess, kas
izbeigts.
Valsts
kontrole
iesniegusi četras sūdzības par
lēmumu, kas noraidītas.
Vienlaikus
uzsākts
kriminālprocess par dienesta
transportlīdzekļu
negodprātīgu
izmantošanu.
Kriminālprocess izbeigts.

No Valsts ieņēmumu dienesta
(turpmāk - VID) saņemta
informācija,
ka
viena
amatpersona
saukta
pie
administratīvās atbildības un
sodīta ar naudas sodu, kā arī
par
administratīvo
pārkāpumu
naudas
sods

Ar četrām personām 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

Pārkāpumu izskatīšana
revidējamā vienībā vai tās
augstākā institūcijā
(atbilstoši Valsts kontroles
rīcībā esošajai informācijai)

piemērots Līgatnes novada
domei.
Ogres novada pašvaldība

Ogres novada pašvaldība
Konstatēti tiesību normu pārkāpumi
skaidras naudas līdzekļu uzskaitē,
darījumus
apliecinošo
dokumentu
lietošanā un informatīvo deklarāciju
iesniegšanā VID un ir iespējami riski IIN
un PVN samaksā valsts budžetā, tajā
skaitā:
Krapes pagasta pārvaldē

Rundāles novada
pašvaldība
Baldones novada
pašvaldība
Mālpils novada pašvaldība

-

vismaz sešus gadus nebija
iesniegtas atskaites VID par
izlietotajām kvītīm;

-

ieņēmumu un izdevumu orderu
numerācija nav hronoloģiskā
secībā un tā nav saprotama,
kases ieņēmumu orderiem
numerācija dublējas, izdrukāto
un manuāli sagatavoto kases
ieņēmumu un izdevumu orderu
numerācija
nesakrīt
ar
2013.gada
novembra
un
2014.gada
marta
Kases
ieņēmumu un izdevumu orderu
sarakstā
norādīto
orderu

No VID saņemta informācija,
ka
Valsts
kontroles
konstatētos
pārkāpumus
pašvaldībās
VID
izvērtēs
kopsakarā ar jau uzkrāto
informāciju
saistībā
ar
iespējamiem
nodokļu
nemaksāšanas riskiem un
veiks
nodokļu
kontroles
pasākumus.
VID
veicis
tematiskās
pārbaudes,
konstatētas
neatbilstības
Madlienas
pagasta pārvaldes, Meņģeles
pagasta pārvaldes, Krapes
pagasta pārvaldes, Mazozolu
pagasta pārvaldes, Suntažu
pagasta
pārvaldes
dokumentos, sastādīti akti.
Pārbaudes rezultātā iesniegti
precizēti dokumenti.

Notikusi
divu
pašvaldības
amatpersonu nomaiņa. Viena
persona ir atbrīvota no amata.
Uzsākta
administrācijas
struktūrvienību reorganizācija,
pārskatīti
amatu
apraksti,
izstrādāti jauni struktūrvienību
nolikumi.
Pašvaldība ir informējusi IUB,
personas
sauktas
pie
administratīvās atbildības un
sodītas ar naudas sodu.
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Nr.p.
k.
Iestāde, kapitālsabiedrība

Revīzija

Valsts kontroles konstatētie tiesību
normu pārkāpumi

numerāciju;
Meņģeles pagasta pārvaldē
-

Meņģeles pagasta pārvaldē
Meņģeles pagasta tautas namā
2013.gadā
publiskajos
pasākumos kā maksājumu
apliecinoši
dokumenti
par
saņemto ieejas maksu vismaz
793 Ls vērtībā tika izsniegtas
VID nereģistrētas ieejas biļetes,
kuras izgatavoja kultūras nama
vadītāja
un
publiskajos
pasākumos iekasētā skaidrā
nauda nav iemaksāta pagasta
pārvaldes kasē, jo iekasētie
naudas līdzekļi tika izmantoti
norēķiniem ar māksliniekiem;

-

bez attaisnojuma dokumentiem
ir
izmaksāti
1675
Ls
privātpersonām
(balvām,
apskaņošanas
izdevumiem,
kurpju remontiem, dāvanām
u.c.) un saskaņā ar atbildīgās
personas paskaidrojumu, par
veiktajām
izmaksām
privātpersonām nav aprēķināts
iedzīvotāju ienākuma nodoklis
un nav iesniegti paziņojumi VID

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

Revīzija

Valsts kontroles konstatētie tiesību
normu pārkāpumi

normatīvajos aktos noteiktajā
kārtībā;
Madlienas pagasta pārvaldē:
-

laika posmā no 2013.gada
3.septembra
līdz
10.septembrim skaidras naudas
maksātājiem kā maksājumu
apliecinoši
dokumenti
ir
izsniegtas VID nereģistrētas
kvītis par kopējo summu Ls
1109 un kvīšu izlietojuma
atskaitē
par
2013.gada
1.ceturksni ir iekļauti dati par
2012.gada
decembrī
izmantotām kvītīm par kopējo
summu 177 Ls, kas nav iekļauti
atskaitē
par
2012.gada
4.ceturksni;

-

Madlienas pagasta bibliotēkā,
iekasējot
maksājumus
par
bibliotēkas
pakalpojumiem
skaidras naudas maksātājiem
netiek izsniegti maksājumu
apliecinoši dokumenti;

-

grāmatvedībā nav nodrošināta
analītiskā uzskaite Madlienas

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

Revīzija

Valsts kontroles konstatētie tiesību
normu pārkāpumi

vidusskolas
kases
ieņēmumiem
un
līdzekļu kustībai;

aparāta
naudas

Mazozolu pagasta pārvaldē
-

Mazozolu pagasta pārvaldes
kasē ir konstatēts, ka 2013.gadā
janvārī, iekasējot maksājumus
par
komunālajiem
pakalpojumiem,
skaidras
naudas maksātājiem netika
izsniegti
normatīvā
akta
prasībām atbilstoši maksājumu
apliecinoši
dokumenti
par
kopējo summu 1139 Ls, jo par
visu 2013.gada janvārī iekasēto
komunālo pakalpojumu kopējo
summu ir izrakstīta viena
stingrās uzskaites kvīts;

Suntažu pagasta pārvaldē
analizējot skaidras naudas darījumu
apliecinošos dokumentus, ir konstatēts,
ka divpadsmit Z pārskatos ir reģistrēta
informācija par veiktajām anulēšanas
operācijām, izmantojot kases aparāta
nodaļas „Atmaksa” par kopējo summu
3072 Ls, bet pašvaldības atbildīgie

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

Revīzija

Valsts kontroles konstatētie tiesību
normu pārkāpumi

Pārkāpumu izskatīšanas
gaita tiesībaizsardzības
iestādēs un atbildīgajās
institūcijās

Pārkāpumu izskatīšana
revidējamā vienībā vai tās
augstākā institūcijā
(atbilstoši Valsts kontroles
rīcībā esošajai informācijai)

darbinieki
aktus
ar
anulēšanas
pamatojumu no EKA naudas kastes
izņemtajiem naudas līdzekļiem 3072 Ls
apmērā uzrādīt nevarēja.
Rundāles novada pašvaldība
-

Viestura pagasta pārvaldē,
Svitenes pagasta pārvaldē un
Rundāles novada domē EKA
žurnāli
netiek
noformēti
atbilstoši
normatīvā
akta
prasībām;

-

revīzijas laikā ir noskaidrots, ka
Viesturu un Svitenes pagasta
pārvaldes no EKA inkasētās
summas Rundāles novada domē
tiek reģistrētas, pamatojoties uz
tālruņa sarunām, lai gan naudas
līdzekļi
faktiski
glabājas
Viesturu pagasta pārvaldes un
Svitenes pagasta pārvaldes EKA
naudas kastēs;

-

Rundāles novada pašvaldība,
iekasējot
samaksu
par
komunālajiem pakalpojumiem
Viesturu ciemā, ir sagatavojusi
nereģistrētus
ieņēmumu
orderus, un kā darījumu

No VID saņemta informācija,
ka
Valsts
kontroles
konstatētos pārkāpumus VID
izvērtēs kopsakarā ar jau
uzkrāto informāciju saistībā ar
iespējamiem
nodokļu
nemaksāšanas riskiem un
nepieciešamības
gadījumā
veiks
nodokļu
kontroles
pasākumus.
VID veicis tematisko pārbaudi
Rundāles
novada
domē,
konstatētas
neatbilstības
dokumentos, sastādīts akts.
Pārbaudes rezultātā iesniegti
precizēti dokumenti

Pieprasīta
skaidrojoša
informācija no atbildīgajiem
darbiniekiem. Ar vienu personu
izbeigtas
darba
tiesiskās
attiecības. Izteikts aizrādījums.
Tiek veikti kontroles pasākumi.
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Valsts kontroles konstatētie tiesību
normu pārkāpumi

Pārkāpumu izskatīšanas
gaita tiesībaizsardzības
iestādēs un atbildīgajās
institūcijās

Pārkāpumu izskatīšana
revidējamā vienībā vai tās
augstākā institūcijā
(atbilstoši Valsts kontroles
rīcībā esošajai informācijai)

apliecinošus
dokumentus
iedzīvotājiem
ir izsniegusi
nereģistrētu kases ieņēmumu
orderu kvītis, lai gan Viesturu
pagasta pārvaldei ir izsniegtas
VID
reģistrētas
kvīšu
grāmatiņas.
Baldones novada pašvaldība
-

-

Sociālā
aprūpes
centra
„Baldone” kasē Z pārskatos ir
reģistrēta
informācija
par
2013.gada 15.janvārī veiktajām
anulēšanas
operācijām,
izmantojot
kases
aparāta
nodaļas „Atmaksa” ir veikta
čeku anulēšana par kopējo
summu 30 Ls vērtībā, bet akts
par
čeka
anulēšanas
pamatojumu nav sagatavots un,
veicot
EKA
kontrollentes
pārbaudi,
nav
iespējams
identificēt anulēto čeku, jo EKA
kontrollentes gals ir nogriezts;
saņemot samaksu par Baldones
mūzikas skolas un Baldones
mākslas skolas pakalpojumiem,
tiek izsniegtas Pašvaldības
grāmatvedības
uzskaitē

No VID saņemta informācija,
ka
Valsts
kontroles
konstatētos pārkāpumus VID
izvērtēs kopsakarā ar jau
uzkrāto informāciju saistībā ar
iespējamiem
nodokļu
nemaksāšanas riskiem un
nepieciešamības
gadījumā
veiks
nodokļu
kontroles
pasākumus.

Ar divām personām izbeigtas
darba tiesiskās attiecības. Viena
persona pārcelta citā amatā.
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Nr.p.
k.
Iestāde, kapitālsabiedrība

Revīzija

Valsts kontroles konstatētie tiesību
normu pārkāpumi

Pārkāpumu izskatīšanas
gaita tiesībaizsardzības
iestādēs un atbildīgajās
institūcijās

Pārkāpumu izskatīšana
revidējamā vienībā vai tās
augstākā institūcijā
(atbilstoši Valsts kontroles
rīcībā esošajai informācijai)

nereģistrētu ieņēmumu orderu
kvītis, un kases grāmata par šīm
skaidras naudas operācijām
netiek sagatavota.
Mālpils novada pašvaldība
Mālpils novada pašvaldībā ir konstatēti
tiesību normu pārkāpumi skaidras
naudas līdzekļu uzskaitē un darījumus
apliecinošo dokumentu lietošanā:


Mālpils novada pašvaldības
grāmatvedībā nav nodrošināta
analītiskā
uzskaite
visām
skaidras naudas saņemšanas
vietām
pašvaldības
struktūrvienībās.



Pārbaudot elektroniskā kases
aparāta (turpmāk – EKA)
žurnālu, ir konstatēts, ka EKA
žurnāls nav aizpildīts atbilstoši
normatīvā akta prasībām.



Izvērtējot
no
2012.gada
30.decembra līdz 2014.gada 14
aprīlim EKA žurnālos norādīto
informāciju, ir konstatēts, ka Z
pārskatos
ir
reģistrēta
informācija
par
veiktajām
anulēšanas
operācijām
un

No VID saņemta informācija,
ka
Valsts
kontroles
konstatētos pārkāpumus VID
izvērtēs kopsakarā ar jau
uzkrāto informāciju saistībā ar
iespējamiem
nodokļu
nemaksāšanas riskiem un
nepieciešamības
gadījumā
veiks
nodokļu
kontroles
pasākumus.
VID veicis tematisko pārbaudi
Mālpils
novada
domē,
konstatētas
neatbilstības
dokumentos, sastādīts akts.
Pārbaudes rezultātā iesniegti
precizēti dokumenti.

Ar Mālpils novada domes
priekšsēdētāja rīkojumu tika
uzdots
pašvaldības
izpilddirektoram
izvērtēt
darbinieku
atbildību
par
revīzijas
ziņojumā
konstatētajiem pārkāpumiem.
Par
revīzijas
ziņojumā
konstatētajiem pārkāpumiem ir
pieprasīti paskaidrojumi no
atbildīgajiem darbiniekiem, kā
arī veiktas pārrunas par
nepieļaujamību atkārtot revīzijā
konstatētos tiesību normu
pārkāpumus. Pārrunu rezultātā
darbinieki atzinuši pieļautās
kļūdas un apliecinājuši, ka
šādas
kļūdas
atkārtoti
nepieļaus.
Ir iestājies noilgums darbinieku
disciplinārai sodīšanai. Personai
izteikts mutvārdu aizrādījums.
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k.
Iestāde, kapitālsabiedrība

Revīzija

Valsts kontroles konstatētie tiesību
normu pārkāpumi

Pārkāpumu izskatīšanas
gaita tiesībaizsardzības
iestādēs un atbildīgajās
institūcijās

Pārkāpumu izskatīšana
revidējamā vienībā vai tās
augstākā institūcijā
(atbilstoši Valsts kontroles
rīcībā esošajai informācijai)

pašvaldības darbinieki aktus ar
anulēšanas pamatojumu no
EKA naudas kastes izņemtajiem
naudas līdzekļiem 513, 11 Ls
apmērā uzrādīt nevarēja.


15.

Sabiedrība ar ierobežotu
atbildību „Baložu
komunālā saimniecība”

Likumības revīzija
Nr.2.4.1.-26/2014
„Sabiedrības
ar
ierobežotu
atbildību „Baložu
komunālā
saimniecība”
darbības atbilstība
plānotajiem
mērķiem
un
normatīvo
aktu

Mālpils bibliotēkā, iekasējot
maksājumus par kopēšanas
pakalpojumiem,
skaidras
naudas līdzekļu maksātājiem
netiek izsniegti maksājumu
apliecinoši
dokumenti
–
bibliotēka iekasē samaksu par
kopēšanas
pakalpojumiem,
reģistrējot
sniegtos
pakalpojumus Mālpils novada
domes izsniegtā numurētā
sarakstā.

Valdes loceklim pretlikumīgi izmaksāta
prēmija vienas mēnešalgas, t.i., 1707
euro apmērā par 2012.gada darbības
rezultātiem, lai gan SIA „Baložu
komunālā saimniecība” uz prēmijas
izmaksas brīdi bija izveidojies nodokļu
parāds 3759 euro apmērā.
Valdes loceklim, atsaucot to no amata
sakarā
ar
uzticības
zaudēšanu,
nepamatoti
izmaksāts
atlaišanas
pabalsts divu mēnešalgu apmērā, t.i.

Materiāli
nosūtīti
Valsts
policijai.
Uzsākti divi kriminālprocesi,
kuri ir izbeigti.
Valsts kontrole vērsusies
prokuratūrā
saistībā
ar
nelikumīgu darbību seku
novēršanu.

VARAM
lūgusi
pašvaldību
informēt par pasākumiem, kas
vērsti uz konstatēto pārkāpumu
novēršanu.
Pārbaudē konstatēts, ka bijusī
amatpersona,
neievērojot
normatīvo
aktu,
izdeva
rīkojumu,
kura
izpildes
rezultātā
radīti zaudējumi
1707 EUR apmērā. Personai
izteikts aicinājums zaudējumus
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Iestāde, kapitālsabiedrība

Revīzija

prasībām”

Valsts kontroles konstatētie tiesību
normu pārkāpumi

3415 euro apmērā, lai gan likums
nosaka,
ka
atlaišanas
pabalstu
neizmaksā, ja valdes loceklis atsaukts
rupjas
pilnvaru
pārkāpšanas,
pienākumu neizpildes vai nepienācīgas
izpildes gadījumā, kā arī gadījumā, ja
nodarīts
kaitējums
sabiedrības
interesēm.

Pārkāpumu izskatīšanas
gaita tiesībaizsardzības
iestādēs un atbildīgajās
institūcijās

Pārkāpumu izskatīšana
revidējamā vienībā vai tās
augstākā institūcijā
(atbilstoši Valsts kontroles
rīcībā esošajai informācijai)
atlīdzināt
labprātīgi.
Ja
zaudējumi netiks atlīdzināti
labprātīgi, tie tiks piedzīti
civilprocesuālā kārtībā.

Izbeigtas darba tiesiskās
attiecības ar vienu darbinieku.
Papildus pārbaudē konstatēts,
ka
bijusī amatpersona nav
ievērojusi likumā noteikto un
rīkojusies prettiesiski, tādējādi
nodarīti zaudējumi 32043 EUR
apmērā. Zaudējumi tiks piedzīti
civilprocesuālā kārtībā.
Valsts kontrole ir vērsusies
prokuratūrā ar lūgumu savas
kompetences ietvaros novērst
nelikumīgu darbību sekas, uz ko
ir saņemta atbilde, ka Valsts
kontroles
iesniegums
ir
apmierināts.
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Valsts kontroles konstatētie tiesību
normu pārkāpumi

Pārkāpumu izskatīšanas
gaita tiesībaizsardzības
iestādēs un atbildīgajās
institūcijās

16.

Ārlietu ministrija

Finanšu
revīzija
Nr.2.4.1.-27/2014
,,Par
Ārlietu
ministrijas
2013.gada
pārskata
sagatavošanas
pareizību”

Ārlietu
ministrija
ir
noslēgusi
pilnvarojuma
līgumu
ar
valsts
kapitālsabiedrību, neveicot iepirkumu
par remontdarbu veikšanu 33057 Ls
apmērā.

IUB
tika
uzsākta
administratīvā
pārkāpuma
lietvedība.
Konstatētais administratīvais
pārkāpums
atzīts
par
maznozīmīgu,
atbrīvojot
personu no administratīvās
atbildības
un
izsakot
mutvārdu aizrādījumu.

17.

Mārupes novada
pašvaldība

Konstatēti
iespējami
savienošanas ierobežojumi.

amatu

KNAB pieņemti lēmumi par
trīs amatpersonu saukšanu
pie administratīvās atbildības
un naudas soda uzlikšanu.

18.

Profesionālās izglītības
kompetences centrā
„Rīgas Valsts tehnikums”

Likumības revīzija
Nr.2.4.1.-15/2014
„Mārupes novada
pašvaldības
un
akciju sabiedrības
,,Mārupes
komunālie
pakalpojumi”
rīcība ar finanšu
līdzekļiem,
likumība
un
lietderība”
Finanšu
revīzija
Nr.2.4.1-28-2014
„Par Izglītības un
zinātnes ministrijas
2014.gada pārskata
sagatavošanas
pareizību

Profesionālās
izglītības
kompetences
centrs „Rīgas Valsts tehnikums”, neveicot
iepirkumu likumā noteiktajā kārtībā
(sadalot iepirkumu daļās) :

IUB uzsākta administratīvā
pārkāpuma lietvedība.
Attiecībā uz Valsts kontroles
konstatēto daļā IUB pieņemts
lēmums par amatpersonas
saukšanu pie administratīvās
atbildības un naudas soda

1) vienā datumā noslēdzis ar vienu
komersantu divus līgumus par telpu
ģenerālās uzkopšanas pakalpojumiem un
par logu mazgāšanas pakalpojumiem.

Pārkāpumu izskatīšana
revidējamā vienībā vai tās
augstākā institūcijā
(atbilstoši Valsts kontroles
rīcībā esošajai informācijai)
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Valsts kontroles konstatētie tiesību
normu pārkāpumi

Līgumu kopējā summa 8013,65 euro (bez
PVN);

Pārkāpumu izskatīšanas
gaita tiesībaizsardzības
iestādēs un atbildīgajās
institūcijās
uzlikšanu.

2) noslēdzis ar vienu komersantu divus
līgumus par tulkošanas pakalpojumiem.
Līgumu kopējā summa 4790.00 euro (bez
PVN).
Profesionālās
izglītības
kompetences
centrs „Rīgas Tehniskā koledža”, neveicot
iepirkumu likumā noteiktajā kārtībā:

Profesionālās izglītības
kompetences centrs
,,Rīgas Tehniskā koledža”

1) noslēdzis līgumu par iekārtu piegādi
ventilācijas sistēmas remontam. Līguma
kopējā summa ir 13 986.63 euro (bez
PVN);

IUB pieņemti lēmumi par divu
amatpersonu saukšanu pie
administratīvās atbildības un
naudas soda uzlikšanu.

2) noslēdzis līgumu par audzēkņu un
studentu
apliecības
personalizācijas
sistēmas piegādi. Līguma kopējā summa
4138.83 euro (bez PVN).
19.

Memoriālo muzeju
apvienība

Finanšu revīzija Nr.
2.4.1-27/2014
„Par
Kultūras
ministrijas
2014.gada pārskata
sagatavošanas
pareizību

Memoriālo muzeju apvienība, neveicot
iepirkumu likumā noteiktajā kārtībā,
noslēgusi līgumu par pakalpojumu
(nodrošināt Raiņa un Aspazijas Jubilejas
gada galveno aktivitāšu un pasākuma
koordinēšanu, informācijas apkopošanu un
publicitātes materiālu sagatavošanu un

IUB konstatējis, ka iepirkums
nav veikts likumā noteiktajā
kārtībā.
Lietvedība
administratīvo
pārkāpumu lietā nav uzsākta, jo
iestājies noilgums.

Pārkāpumu izskatīšana
revidējamā vienībā vai tās
augstākā institūcijā
(atbilstoši Valsts kontroles
rīcībā esošajai informācijai)
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nodrošināšanu) sniegšanu Memoriālo
muzeju apvienībai. Līguma kopējā summa
ir 5302.48 euro (bez PVN).

Pārkāpumu izskatīšanas
gaita tiesībaizsardzības
iestādēs un atbildīgajās
institūcijās

Pārkāpumu izskatīšana
revidējamā vienībā vai tās
augstākā institūcijā
(atbilstoši Valsts kontroles
rīcībā esošajai informācijai)

