Tiesībaizsardzības iestādēm un atbildīgajām institūcijām nosūtītā informācija par Valsts kontroles revīzijās
2012.gadā konstatētajiem tiesību normu pārkāpumiem un to izskatīšanas gaita 1

Nr.p.
k.
Iestāde, kapitālsabiedrība

1.
Iekšlietu ministrijas
Veselības un sporta centrs

Revīzija

Likumības revīzija
Nr.5.1-2-11/2011
"Valsts
budžeta
līdzekļu
izmantošanas
likumība
un
efektivitāte,
Iekšlietu sistēmā
nodrošinot
amatpersonām
veselības aprūpi,
fizisko
sagatavotību
un
citas
sociālās
garantijas”

Valsts kontroles konstatētie tiesību
normu pārkāpumi

Iekšlietu ministrijas Veselības un sporta
centrā nav ieviesta pietiekama kontroles
sistēma, lai nodrošinātu pilnīgu sniegto
maksas pakalpojumu uzskaiti un
ieņēmumu par sniegtajiem maksas
pakalpojumiem iekasēšanu, kā rezultātā
nav iegūti pašu ieņēmumi par summu
vismaz 8589 Ls apmērā, jo:

Pārkāpumu izskatīšanas
gaita tiesībaizsardzības
iestādēs un atbildīgajās
institūcijās
Uzsākts kriminālprocess un
pieņemts lēmums par tā
izbeigšanu. Lēmumā norādīts,
ka, lai gan nodarījumā tika
saskatītas
noziedzīga
nodarījuma pazīmes, netika
konstatētas krimināli sodāmas
sekas.

- četrām personām ir piešķirta
apsardzes darbinieka kvalifikācija un
izsniegta apliecība par apmācību kursa
„Apsardzes darbs” pabeigšanu, lai gan
mācību apmeklējumu žurnālā un
profesionālās kvalifikācijas eksāmena
protokolā šīs personas nav uzrādītas;
- konstatēti 35 gadījumi par kopējo
summu 889 Ls, kad saskaņā ar
attaisnojuma dokumentiem maksas
pakalpojumi ir sniegti, bet iestādes
grāmatvedības uzskaitē pašu ieņēmumi
nav reģistrēti;
- divas organizācijas Veselības un sporta
centra zāli izmanto bez līgumattiecībām,
līdz ar to nav iegūti ieņēmumi vismaz

1

Dokuments sagatavots, pamatojoties uz Valsts kontroles rīcībā esošo informāciju uz 2018.gada 15.janvāri.

Pārkāpumu izskatīšana
revidējamā vienībā vai tās
augstākā institūcijā
(atbilstoši Valsts kontroles
rīcībā esošajai informācijai)
Veiktas dienesta pārbaudes un
piemēroti disciplinārsodi –
vienā gadījumā pazemināšana
amatā uz gadu, vienā gadījumā
mēnešalgas samazināšana uz
vienu gadu par 20 %, vienā
gadījumā
mēnešalgas
samazināšana
uz
sešiem
mēnešiem par 10%, vienā
gadījumā izteikts rājiens.
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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)

7700 Ls.
2.
Nacionālie bruņotie spēki

Likumības revīzija
Nr.5.1-2-8/2011
„Valsts
budžeta
līdzekļu
izlietojuma
likumība
un
efektivitāte
Aizsardzības
ministrijā,
nodrošinot
karavīru sociālās
garantijas”

Nacionālo bruņoto spēku apgādē ar
medikamentiem, neveicot medikamentu
pasūtīšanu piegāžu līgumos paredzētajā
kārtībā, ir pieļauti nelietderīgi izdevumi
vismaz 208 626 Ls apmērā.
Neveicot atbilstošu NBS personālam
civilajās ārstniecības iestādēs sniegto
veselības
aprūpes
pakalpojumu
izdevumu kontroli:
- 2364 Ls samaksāti par 64 personām
sniegtiem
pakalpojumiem,
kuras
pakalpojuma sniegšanas brīdī neatradās
dienesta vai darba attiecībās ar NBS un
kurām
normatīvajos
aktos
nav
paredzēta apmaksāta veselības aprūpe
no Aizsardzības ministrija budžeta
līdzekļiem,
- kļūdaini apmaksāti rēķini 1381 Ls
apmērā par pakalpojumiem, kas
Nacionālo bruņoto spēku personālam
faktiski netika sniegti.

Uzsākts kriminālprocess un
pieņemts lēmums par tā
izbeigšanu
noziedzīga
nodarījuma sastāva trūkuma
dēļ.

Nacionālie bruņotie spēki ir
veikuši
darbības,
lai
no
ārstniecības iestādēm atgūtu
nepamatoti samaksātos naudas
līdzekļus. Atgūti 4784 Ls.
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Nr.p.
k.
Iestāde, kapitālsabiedrība

3.
Krāslavas novada
pašvaldības aģentūra
„Krāslavas Slimokase”

4.

Kultūras
padotībā
aģentūras:

ministrijas
esošās

Latvijas Kultūras
akadēmijas aģentūra
„Latvijas Kultūras
akadēmijas Latvijas
Kultūras koledža”
valsts aģentūra „Rundāles
pils muzejs”

Revīzija

Likumības revīzija
Nr.5.1-2-4-3/2011
"Krāslavas novada
pašvaldības
izveidoto aģentūru
darbības
efektivitāte,
ekonomiskums un
atbilstība
normatīvo
aktu
prasībām,
nodrošinot
pašvaldības
autonomo funkciju
realizāciju"
Finanšu revīzija
Nr.5.1-2-22/2011
„Par
Kultūras
ministrijas
2011.gada
pārskata
sagatavošanas
pareizību”

Valsts kontroles konstatētie tiesību
normu pārkāpumi

Pārkāpumu izskatīšanas
gaita tiesībaizsardzības
iestādēs un atbildīgajās
institūcijās

Krāslavas novada pašvaldības aģentūrā
„Krāslavas
Slimokase”
konstatēta
iespējama interešu konflikta situācija
saistībā ar darbinieka pieņemšanu
darbā.

Korupcijas novēršanas un
apkarošanas birojs (turpmāk
– KNAB) konstatēja interešu
konflikta
situāciju,
administratīvais sods nav
piemērots noilguma dēļ.

Latvijas Kultūras akadēmijas aģentūrā
„Latvijas Kultūras akadēmijas Latvijas
Kultūras koledža” un valsts aģentūrā
„Rundāles pils muzejs” ir konstatēta
iespējama interešu konflikta situācija
saistībā
ar
amatu
savienošanas
ierobežojumiem.

KNAB konstatēja interešu
konflikta situāciju Latvijas
Kultūras akadēmijas aģentūrā
„Latvijas Kultūras akadēmijas
Latvijas Kultūras koledža” un
valsts aģentūrā „Rundāles pils
muzejs”, personām piemēroja
administratīvo sodu (naudas
sodu)

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

5.

Ogres novada pašvaldības
aģentūra „Ogres novada
kultūras centrs”
Ogres novada pašvaldības
aģentūra „Mālkalne”
Ogres novada pašvaldības
aģentūra „Rosme”
Ogres novada pašvaldības
aģentūra „Dziednīca”

Revīzija

Likumības revīzija
Nr.5.1-2-4-4/2011
„Ogres
novada
pašvaldības
izveidoto aģentūru
darbības
efektivitāte,
ekonomiskums un
atbilstība
normatīvo
aktu
prasībām,
nodrošinot
pašvaldības
autonomo funkciju
realizāciju”

Valsts kontroles konstatētie tiesību
normu pārkāpumi

Ogres novada pašvaldības aģentūra
„Ogres novada kultūras centrs”
Konstatēta iespējama interešu konflikta
situācija
saistībā
ar
pabalstu
izmaksāšanu.
Aģentūrā izmaksāts atlaišanas pabalsts
triju mēnešu vidējās izpeļņas apmērā,
neievērojot normatīvajā aktā 2010.gadā
noteiktos ierobežojumus atlaišanas
pabalstu izmaksāšanai.

Pārkāpumu izskatīšanas
gaita tiesībaizsardzības
iestādēs un atbildīgajās
institūcijās
Valsts
policijā
uzsākts
kriminālprocess. Pret vienu
personu lieta atrodas pirmās
instances tiesā.
KNAB konstatēja interešu
konflikta
situāciju,
administratīvo
sodu
nepiemēroja noilguma dēļ.

Darbiniekam
izmaksāts
atlaišanas
pabalsts, kas par 975,5 Ls pārsniedz
likumā noteikto.
Noteiktas piemaksas, kas par Ls 1876
pārsniedz likumā maksimāli atļauto.
Ogres novada pašvaldības aģentūra
„Mālkalne”
Noteiktas piemaksas, kas kopsummā par
6366 Ls pārsniedz likumā maksimāli
atļauto.

Uzsākta kriminālvajāšana pret
vienu
personu,
taču
kriminālprocess izbeigts,
jo nav konstatēts noziedzīga
nodarījuma sastāvs.

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

Ogres novada pašvaldības aģentūra
„Rosme”
Darbiniekiem
papildus
noteiktajai
atlīdzībai
bez
attaisnojuma
dokumentiem ir aprēķināti 503 Ls.

Pārkāpumu izskatīšanas
gaita tiesībaizsardzības
iestādēs un atbildīgajās
institūcijās
Kriminālprocess izbeigts daļā
par konstatēto pašvaldības
aģentūrā ,,Rosme”, jo nav
noziedzīga
nodarījuma
sastāva.
Nosūtīts prokurora rakstveida
iesniegums
bijušajai
amatpersonai
ar prasību
atlīdzināt kapitālsabiedrībai
nodarītos zaudējumus.

Ogres novada pašvaldības aģentūra
„Dziednīca”

6.

Jūrmalas pilsētas
pašvaldības
kapitālsabiedrības:
SIA ,,Jūrmalas
namsaimnieks”, SIA
,,Jūrmalas gaisma”, SIA
,,Jūrmalas siltums”, SIA
,,VSAC – Sloka”, SIA
,,Kauguru veselības
centrs”,

Likumības revīzija
Nr.5.1-2-37/2011
„Jūrmalas pilsētas
pašvaldības
darbība,
nodrošinot
kapitālsabiedrību
darbības
efektivitāti
un
atbilstību

Noteiktas piemaksas, kas kopsummā par
1503 Ls pārsniedz likumā maksimāli
atļauto.

Kriminālprocess
izbeigts
sakarā ar kriminālatbildības
noilgumu.

Ar Jūrmalas pilsētas pašvaldības
kapitālsabiedrību dalībnieku sapulces
lēmumiem pretēji likumā noteiktajam
aizliegumam 2009.gadā ir piešķirtas
prēmijas vienas mēnešalgas apmērā
septiņu
kapitālsabiedrību
valdes
locekļiem kopsummā 16 023 Ls.

Uzsākts
kriminālprocess.
Kriminālprocess izbeigts daļā
par SIA ,,VSAC – Sloka”, SIA
,,Jūrmalas kapi”, SIA “Jūrmalas
siltums”,
SIA
“Jūrmalas
gaisma”, jo nav noziedzīga
nodarījuma sastāva.
Saistībā ar SIA ,,Kauguru
veselības centrs” pieņemti
četri
lēmumi
par
kriminālprocesa izbeigšanu.

Jūrmalas
pilsētas
pašvaldības
kapitālsabiedrībās – SIA ,,Jūrmalas
namsaimnieks”, SIA ,,Jūrmalas gaisma”,

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

SIA ,,Jūrmalas kapi”

Valsts kontroles konstatētie tiesību
normu pārkāpumi

Revīzija

normatīvo
prasībām”

aktu

SIA ,,Jūrmalas siltums”, SIA ,,VSAC –
Sloka”, SIA ,,Kauguru veselības centrs”,
SIA ,,Jūrmalas kapi” - neņemot vērā
normatīvajos aktos noteikto aizliegumu,
ir izmaksātas prēmijas, piešķirtas
naudas balvas un dāvanas svētkos un
jubilejās,
tādējādi
kopsummā
nepamatoti palielinājušas izdevumus
190 457 Ls apmērā.
SIA „Kauguru veselības centrs” ir
pretlikumīgi izlietoti finanšu līdzekļi
16 155 Ls apmērā, neievērojot likumā
noteikto par vienotu mēneša atlīdzību
par darbu valdē un amata pienākumu
izpildi kapitālsabiedrībā.

7.

Datu valsts inspekcija

Finanšu
revīzija
Nr.5.1-2-29/2011
„Par
Tieslietu
ministrijas
2011.gada
pārskata
sagatavošanas

Datu valsts inspekcijā konstatēta
iespējama interešu konflikta situācija
saistībā ar komandējuma izdevumiem.

Pārkāpumu izskatīšanas
gaita tiesībaizsardzības
iestādēs un atbildīgajās
institūcijās
Lietas
pret
divām
SIA
“Jūrmalas
namsaimnieks”
bijušajām
amatpersonām
atrodas tiesā iztiesāšanas
stadijā.
Nosūtīti prokurora rakstveida
iesniegumi četrām bijušajām
amatpersonām ar prasību
atlīdzināt kapitālsabiedrībai
nodarītos zaudējumus.
Kriminālprocess izbeigts daļā
pret
Jūrmalas
pašvaldības
kapitāla daļu turētāja pārstāvi.
KNAB SIA „Kauguru veselības
centrs” konstatēja interešu
konflikta
pazīmes,
administratīvā
pārkāpuma
lietvedību neuzsāka noilguma
dēļ.
KNAB konstatēja interešu
konflikta situāciju, piemēroja
administratīvo sodu (naudas
sodu).

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

pareizību”
8.

Centrālā zemes komisija

Finanšu
revīzija
Nr.5.1-2-39/2011
„Par
Centrālās
zemes komisijas
2011.gada
pārskata
sagatavošanas
pareizību”

Lai gan Valsts kontrole jau revīzijās par
Centrālās zemes komisijas 2009.gada un
2010.gada
pārskata
sagatavošanas
pareizību informēja Centrālo zemes
komisiju par grāmatvedības dokumentu
saistībā ar dienesta transportlīdzekļa
izmantošanu
sagrozīšanu
un
neatbilstību normatīvo aktu prasībām,
konstatētās
neatbilstības
netika
novērstas un atkārtoti konstatētas,
veicot revīziju par 2011.gada pārskata
sagatavošanas pareizību.
Centrālās zemes komisijā apstiprināti
izdevumi degvielas iegādei, kas nav
saistīti ar iestādes darbību, ceļazīmēs
norādītā informācija neatbilst degvielas
čekos norādītajai informācijai par
degvielas uzpildes vietu, veikta iepilde
virs bākas tilpuma, autostāvvietu
atskaitēs
norādītais
autostāvvietu
izmantošanas datums un laiks neatbilst
iestādes
ceļazīmēs
norādītajam
maršrutam vai arī ceļazīmes vispār nav
izrakstītas.
Iestādes

automašīna

varētu

būt

Revīzijas materiāli pievienoti
kriminālprocesam,
kas
uzsākts saistībā ar finanšu
revīzijā "Par Centrālās zemes
komisijas 2010.gada pārskata
sagatavošanas
pareizību"
konstatētajiem tiesību normu
pārkāpumiem.
Kriminālprocess
izbeigts
sakarā ar kriminālatbildības
noilgumu.

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

izmantota personīgajām vajadzībām,
neievērojot normatīvā aktā noteikto
aizliegumu.

9.

Rīgas Stradiņa
universitāte

Finanšu
revīzija
Nr.5.1-2-15/2011
„Par
Veselības
ministrijas
2011.gada
pārskata
sagatavošanas
pareizību”

Rīgas Stradiņa universitāte (turpmāk –
universitāte) un tās nodibinājuma
sabiedrība ar ierobežotu atbildību
(turpmāk – sabiedrība) noslēgušas
līgumu, ka sabiedrība iekasē no ārvalstu
studentiem mācību maksu un citus ar
studijām
universitātē
saistītos
maksājumus.
Universitāte paskaidroja, ka starpība
starp ārvalstu studentu samaksāto
studiju maksu un universitātē saņemto
ir ziedojums sabiedrībai.
Valsts kontrole nevarēja gūt pārliecību
par 2011.gada ieņēmumu 156 267 Ls
apmērā pilnīgumu, kurus universitāte ir
saņēmusi no sabiedrības par ārvalstu
studentiem, kuri uzsākuši studijas
universitātē līdz 01.01.2008.
Universitāte 2011.gadā nav guvusi
ieņēmums no iesniegto dokumentu
reģistrēšanas
pakalpojumu
maksas 139 500 euro apmērā, kas

Uzsākts kriminālprocess un
pieņemts
lēmums
par
kriminālprocesa izbeigšanu.
Minētajā lēmumā norādīts, ka
par konstatētajiem normatīvo
aktu
pārkāpumiem
nav
paredzēta kriminālatbildība.
Grāmatvedības
tiesu
ekspertīzē konstatēts, ka
universitāte
ir
saņēmusi
mācību
maksu
atbilstoši
izrakstītajiem
rēķiniem,
jautājumos par ziedojumiem
nav iespējams iegūt papildu
informāciju, jo studējošie bija
ārvalstnieki, sabiedrība ir
likvidēta.

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)

atbilst 98 041 Ls.
10.

Valsts policija

Finanšu
revīzija
Nr.5.1-2-27/2011
„Par
Iekšlietu
ministrijas
2011.gada
pārskata
sagatavošanas
pareizību”

Valsts
policija
pretrunā
likumā
noteiktajam, ka valsts institūcija var
pieņemt ziedojumu un citāda veida
mantisko palīdzību valsts institūcijas
vajadzībām — personāla apmācības vai
darba organizācijas un tehniskā
nodrošinājuma uzlabošanai, ja to sniedz
kāda neiesaistīta trešā persona un tas
tiek
pieņemts,
ievērojot
likumā
noteiktos
ierobežojumus,
kā
arī
neveicina
valsts
amatpersonas
nokļūšanu interešu konflikta situācijā,
2011.gadā ir pieņēmusi ziedojumus no
Valsts policijas amatpersonām vismaz
10 000 Ls apmērā, jo Valsts policijas
amatpersonas,
veicot
dienesta
pienākumus,
dienesta
transportlīdzekļos no personīgajiem
līdzekļiem ir iepildījušas 12 734 litrus
degvielas,
nesaņemot
par
to
kompensāciju.

KNAB veica pārbaudi, kurā
konstatēja, ka, iegrāmatojot
Valsts policijas grāmatvedības
atskaitēs bez attaisnojuma
dokumentiem degvielu 12 734
litru apmērā, nav ievērotas
likuma ,,Par grāmatvedību”
u.c. normatīvo aktu prasības.

Valsts policijā ir izdots iekšējais
normatīvais akts.
Iekšlietu ministrija informēja
Valsts kontroli, ka veikta
trūkumu novēršana.
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Nr.p.
k.
Iestāde, kapitālsabiedrība

11.

Viduslatgales Profesionālā
vidusskola

Valsts kontroles konstatētie tiesību
normu pārkāpumi

Revīzija

Finanšu revīzija
5.1-2-20/2011
„Par Izglītības un
zinātnes
ministrijas
2011.gada
pārskata
sagatavošanas
pareizību”

Pārkāpumu izskatīšanas
gaita tiesībaizsardzības
iestādēs un atbildīgajās
institūcijās

[1]Viduslatgales Profesionālā vidusskola
tika izveidota, reorganizējot Preiļu
arodvidusskolu, Višķu Profesionālo
vidusskolu, Dagdas arodvidusskolu un
Jaunaglonas arodvidusskolu.

[1] Materiāli par Jaunaglonas
vidusskolu
pievienoti
kriminālprocesam, kas uzsākts
sakarā ar Izglītības un
zinātnes
ministrijas
iesniegumu
par
Revīzijas
laikā
Viduslatgales
konstatētajiem pārkāpumiem,
Profesionālā vidusskola nevarēja uzrādīt
veicot
reorganizāciju
Jaunaglonas
arodvidusskolas
Jaunaglonas vidusskolā.
grāmatvedības
attaisnojuma
dokumentus, kā arī nebija iespējams
Kriminālprocess izbeigts, jo
iepazīties ar Jaunaglonas elektronisko
nav konstatēts noziedzīga
grāmatvedības uzskaites informāciju.
nodarījuma sastāvs.
Dienesta ziņojumā Izglītības un zinātnes
ministrijas valsts sekretāram norādīts
par neatbilstībām, kas konstatētas pēc
Viduslatgales Profesionālās vidusskolas
izveidošanas un saistītas ar Jaunaglonas
arodvidusskolu:
- par materiālajām vērtībām vismaz
6 648 Ls, kas neatrodas iestādē;

Murjāņu sporta ģimnāzija

par grāmatvedības dokumentācijas
neesamību
[2] Neievērojot normatīvajā aktā 2011.
gadam
noteiktos
ierobežojumus,
Murjāņu sporta ģimnāzijā 2011.gadā
atlaišanas pabalsts diviem darbiniekiem

[2] Valsts policijā tika uzsākts
kriminālprocess.
Kriminālprocess divas reizes
tika
izbeigts,
bet
pēc

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

izmaksāts divu mēnešu amata algu
apmērā, vienam darbiniekam trīs
mēnešu amata algu apmērā un trīs
darbiniekam četru mēnešu amata algu
apmērā. Darbiniekiem kopā aprēķināts
par 4 050 Ls lielāks atlaišanas pabalsts
nekā tas tiktu aprēķināts, ja piemērotu
normatīvā akta prasības.

Pārkāpumu izskatīšanas
gaita tiesībaizsardzības
iestādēs un atbildīgajās
institūcijās
vairākkārtējām
Valsts
kontroles
sūdzībām
tika
atjaunots.
Atkārtoti pieņemts lēmums
par
kriminālprocesa
izbeigšanu, Valsts kontrole
iesniegusi
sūdzību
par
pieņemto lēmumu. Lēmums
atcelts.
Atkārtoti pieņemts lēmums
par
kriminālprocesa
izbeigšanu,
nekonstatējot
noziedzīga
nodarījuma
sastāvu, vienlaicīgi atzīstot
likuma pārkāpumu.
Tā kā juridisko pakalpojumu
sniedzējs ir uzņēmies risku
par nepienācīga pakalpojuma
sniegšanu, Valsts kontrole ir
vērsusies
Izglītības
un
zinātnes
ministrijā
un
Murjāņu sporta ģimnāzijā ar
aicinājumu veikt pasākumus,
lai izvērtētu iespēju atgūt
budžeta līdzekļus.

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

Cīravas arodvidusskola

Revīzija

Valsts kontroles konstatētie tiesību
normu pārkāpumi

[3]Neievērojot
normatīvajā
aktā
2012.gadam noteiktos ierobežojumus,
Cīravas
arodvidusskolā
2012.gada
janvārī atlaišanas pabalsts vienam
darbiniekam izmaksāts divu mēnešu
vidējās izpeļņas apmērā un vienam
darbiniekam trīs mēnešu vidējās
izpeļņas apmērā. Darbiniekiem kopā
aprēķināts par 674 Ls lielāks atlaišanas
pabalsts nekā tas tiktu aprēķināts, ja
piemērotu normatīvā akta prasības.

Alsviķu profesionālā skola
[4]Neievērojot
normatīvajā
aktā
2011.gadam noteiktos ierobežojumus,
Alsviķu profesionālā skola, izdevusi
iekšējo tiesību aktu, kurā noteikta darba
samaksa par neparedzētu uzdevumu
veikšanu – lielā apjomā, veicot viesnīcas
mēbeļu demontāžu, iekraušanu u.c.
darbus. Par darbu no 25.10.2011. līdz
28.10.2011. atlīdzība 11 darbiniekiem
aprēķināta no 40 Ls līdz 150 Ls.
Samaksa par četru dienu darbu
darbiniekiem veido no 11% līdz 74% no
darbinieka
mēnešalgas,
kopējā

Pārkāpumu izskatīšanas
gaita tiesībaizsardzības
iestādēs un atbildīgajās
institūcijās

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

[3] Valsts policijā pieņemts
lēmums
par
atteikšanos
uzsākt kriminālprocesu, jo nav
noziedzīga
nodarījuma
sastāva.
Aizputes novada pašvaldības
administratīvā
komisija
uzsāka
administratīvā
pārkāpuma
lietvedību,
piemērots
administratīvais
sods (naudas sods).

[4]Valsts policijā uzsākts
kriminālprocess un pieņemts
lēmums par kriminālprocesa
izbeigšanu.
Pēc Valsts kontroles sūdzības
lēmums atcelts.
Atkārtoti pieņemts lēmums
par
kriminālprocesa
izbeigšanu, par kuru Valsts
kontrole
divas
reizes
iesniedza sūdzību.
Lieta nosūtīta izmeklēšanas
turpināšanai.
Kriminālprocess tika izbeigts,

[4]Izglītības
un
zinātnes
ministrija informēja Valsts
kontroli, ka ir veikta dienesta
pārbaude,
kuras
laikā
konstatēta prettiesiska rīcība,
pārkāpumi novērsti.
Sakarā ar noilguma iestāšanos
nav pamata personu saukšanai
pie disciplināratbildības un
izteikts brīdinājums.
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Nr.p.
k.
Iestāde, kapitālsabiedrība

Revīzija

Valsts kontroles konstatētie tiesību
normu pārkāpumi

aprēķinātā atlīdzība ir 1 140 Ls apmērā
un darba devēja valsts sociālās
apdrošināšanas obligātās iemaksas no
aprēķinātās atlīdzības veido 275 Ls,
kopā – 1 415 Ls.
Alsviķu profesionālā skolā izdots
prettiesisks rīkojums par īres maksas
noteikšanu skolas audzēkņiem dienesta
viesnīcā (papildus noteikta maksa par
datora izmantošanu, kurināmā iegādi).

Valsts aģentūra „Latvijas
Sporta muzejs”

[5]Neievērojot
normatīvajā
aktā
2011.gadā noteiktos ierobežojumus,
Valsts aģentūrā „Latvijas Sporta muzejs”
(turpmāk – aģentūra) ir piešķirta
prēmija astoņiem darbiniekiem par
padarītā darba apjomu un darba
kvalitāti kopā 730 Ls apmērā. Četros
gadījumos piemaksa pārsniedz 20% no
katram
darbiniekam
noteiktās
mēnešalgas par kopējo summu 359 Ls.
Izmaksātas
piemaksas
deviņiem
darbiniekiem, pamatojoties uz lielo
darba apjomu un saspringto darba
grafiku, veicot aģentūras Nolikumā

Pārkāpumu izskatīšanas
gaita tiesībaizsardzības
iestādēs un atbildīgajās
institūcijās
bet tā ietvaros tika uzdots
nekavējoties
pārtraukt
nelikumīgo
darbību
un
nepieļaut
turpmāku
pārkāpumu izdarīšanu, kā arī
lūgts Izglītības un zinātnes
ministriju
izvērtēt
amatpersonu atbildību.
Daļā par Darba likuma
pārkāpumiem
piemērots
administratīvais sods.

[5]Uzsākts kriminālprocess,
kas
izbeigts,
jo
netika
konstatēts
noziedzīga
nodarījuma sastāvs.

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

ietvertās funkcijas ārpus darba laika un
tiešajiem pienākumiem kopā 1 205 Ls
apmērā. Piecos gadījumos piemaksa
pārsniedz 20% no katram darbiniekam
noteiktās mēnešalgas par kopējo
summu 133 Ls.
12.

Jelgavas pilsētas
pašvaldības aģentūra
„Pilsētsaimniecība”
Jelgavas pilsētas
pašvaldības aģentūra
„Kultūra”

Likumības revīzija
Nr.5.1-2-4-1/2012
„Jelgavas pilsētas
pašvaldības
izveidoto aģentūru
darbības
efektivitāte,
ekonomiskums un
atbilstība
normatīvo
aktu
prasībām,
nodrošinot
pašvaldības
autonomo funkciju
realizāciju”

Jelgavas pilsētas pašvaldības aģentūra
„Pilsētsaimniecība”
ir
nepamatoti
izlietojusi līdzekļus vismaz 43 432 Ls
apmērā, tajā skaitā:
- pretēji normatīvā aktā noteiktajam
aprēķinot un izmaksājot algu un veicot
darba
devēja
valsts
sociālās
apdrošināšanas obligātās iemaksas kopsummā 36 603 Ls, par laiku, kad
darba pienākumi faktiski nav veikti;

Valsts policijā tika uzsākts
kriminālprocess.
Lieta par konstatēto Jelgavas
pilsētas pašvaldības aģentūrā
„Pilsētsaimniecība” nosūtīta
tiesai. Pirmās un otrās
instances
tiesa
taisījusi
attaisnojošu spriedumu.

- veicot samaksu – 3 568 Ls (bez PVN),
par tādiem ielas labošanas darbiem, kas
ielu uzturētājam saskaņā ar līguma
noteikumiem bija jāveic par saviem
līdzekļiem;
- samaksājot 261 Ls par darbinieku
vakcināciju, neveicot normatīvajā aktā
noteikto darba vides risku izvērtējumu.
Jelgavas pilsētas pašvaldības aģentūra

Izbeigts kriminālprocess daļā
par pārkāpumiem Jelgavas

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

„Kultūra” ir nepamatoti izlietojusi
līdzekļus vismaz 8 341 Ls apmērā, tajā
skaitā:
- bez līgumos noteikto uzdevumu
izpildes
rezultātu
apliecinošiem
dokumentiem aprēķinot un izmaksājot
atlīdzību
līgumos
norādītajiem
izpildītājiem; - veicot samaksu par
degvielu, kas izlietota
braucieniem
brīvdienās un atvaļinājumu laikā - 300
Ls apmērā.
13.

Kuldīgas novada
pašvaldības
aģentūra „Kuldīgas
kultūras centrs”
Kuldīgas novada
pašvaldības
aģentūra „Kuldīgas novada
muzejs”

Likumības revīzija
Nr.5.1-2-4-2/2012
„Kuldīgas novada
pašvaldības
izveidoto aģentūru
darbības
efektivitāte,
ekonomiskums un
atbilstība
normatīvo
aktu
prasībām,
nodrošinot
pašvaldības
autonomo funkciju
realizāciju”

Kuldīgas
novada
pašvaldības
aģentūrā „Kuldīgas kultūras centrs”
pretēji normatīvajam aktam ir noteiktas
vienreizējas piemaksas Ls 90 kopsummā
par darbinieku aizvietošanu.
Kuldīgas
novada
pašvaldības
aģentūras „Kuldīgas novada muzejs”
aģentūras
darbiniekiem
pretēji
normatīvajā aktā
noteiktajam
ir
piešķirtas naudas balvas kopsummā par
60 Ls, kā arī pretēji normatīvajā aktā
noteiktajam ir piešķirtas piemaksas, kas
mēnesī pārsniedz 20% no piemaksas
saņēmēja mēnešalgas, kopsummā Ls
169.

Pārkāpumu izskatīšanas
gaita tiesībaizsardzības
iestādēs un atbildīgajās
institūcijās
pilsētas pašvaldības aģentūrā
„Kultūra”, Valsts kontrole
lēmumu
pārsūdzējusi.
Lēmums par kriminālprocesa
izbeigšanu
atcelts.
Kriminālprocess
izbeigts
atkārtoti un lieta nosūtīta
Valsts ieņēmumu dienestam
personas
saukšanai
pie
administratīvās atbildības.
Veikta resoriskā pārbaude un
pieņemts
lēmums
par
atteikšanos
uzsākt
kriminālprocesu, jo netika
konstatēts
noziedzīga
nodarījuma sastāvs.

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

Par prombūtnē esošu darbinieku
aizvietošanu pretēji normatīvajos aktos
noteiktajam ir noteiktas piemaksas, kas
par 446,50 Ls pārsniedz maksimāli
atļauto piemaksu apmēru.

14.

AS „LatRailNet”

Likumības revīzija
Nr.5.1-2-14/2011
„Satiksmes
ministrijas
darbības
izvērtējums,
īstenojot
valsts
politiku dzelzceļa
transporta nozarē
un
pārvaldot
koncernu „Latvijas
dzelzceļš”,
un
koncerna „Latvijas
dzelzceļš”
darbības
efektivitāte
un
atbilstība
normatīvo
aktu
prasībām”

Konstatēts, ka piemaksa par papildu
darba veikšanu par 186 Ls pārsniedz
maksimāli atļauto.
Akciju
sabiedrībā
„LatRailNet”
konstatēta iespējama interešu konflikta
situācija saistībā ar pieņemšanu darbā.

KNAB konstatēja interešu
konflikta situāciju, piemēroja
administratīvo sodu (naudas
sodu).

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

15.

Sociālās integrācijas valsts
aģentūra

Revīzija

Likumības revīzija
Nr.5.1-2-5/2012
„Valsts budžeta
līdzekļu
izlietojuma
likumība un
efektivitāte,
nodrošinot
invalīdu un
personu ar
funkcionāliem
traucējumiem
sociālo un
profesionālo
rehabilitāciju”

Valsts kontroles konstatētie tiesību
normu pārkāpumi

Sociālās integrācijas valsts aģentūrā
(turpmāk – Aģentūra) rehabilitācijas un
ārstniecības pakalpojumu analītiskā
uzskaite, kā arī ieņēmumu uzskaite par
sniegtajiem
pakalpojumiem
nav
izveidota atbilstoši likumam, kā arī nav
paredzētas kontroles procedūras, kas
laikus atklātu aktīvu piesavināšanu, kā
rezultātā laikā no 2007. līdz 2011.gadam
Aģentūras darbiniece ir piesavinājusies
naudas līdzekļus 13 790,14 Ls apmērā
(2007.gadā – 777,50 Ls; 2008.gadā –
827,62 Ls; 2009.gadā – 5152,34 Ls;
2010.gadā – 3636,01 Ls; 2011.gadā –
3396,67 Ls).

Pārkāpumu izskatīšanas
gaita tiesībaizsardzības
iestādēs un atbildīgajās
institūcijās
Tika uzsākts kriminālprocess
par
skaidras
naudas
piesavināšanos.
Spēkā
stājies
notiesājošs
spriedums.
Darbiniece ir
atzīta par vainīgu noziedzīga
nodarījuma izdarīšanā, kas
paredzēts
Krimināllikuma
179.panta trešajā daļā, tas ir
par
svešas
mantas piesavināšanos lielā
apmērā, un sodīta ar brīvības
atņemšanu uz 1 gadu, bez
mantas konfiskācijas, sodu
nosakot nosacīti ar pārbaudes
laiku uz 1 gadu.
Nosakot sodu, tika ņemts vērā
arī
tas,
ka
nodarītie
zaudējumi ir atlīdzināti un
piedzīti civiltiesiskā kārtībā.
Uzsākts kriminālprocess par
iespējami prettiesisku rīcību,
nepietiekami
kontrolējot
grāmatvedību,
lieta
tika
nosūtīta
prokuratūrai
kriminālvajāšanas uzsākšanai
pret
trīs
personām.

Pārkāpumu izskatīšana
revidējamā vienībā vai tās
augstākā institūcijā
(atbilstoši Valsts kontroles
rīcībā esošajai informācijai)
Labklājības
ministrija
disciplinārlietas
ietvaros,
piemēroja disciplinārsodus –
vienā gadījumā atbrīvošanu no
amata,
vienā
gadījumā
mēnešalgas samazināšanu par
20 % uz vienu gadu.
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Nr.p.
k.
Iestāde, kapitālsabiedrība

Revīzija

Valsts kontroles konstatētie tiesību
normu pārkāpumi

Pārkāpumu izskatīšanas
gaita tiesībaizsardzības
iestādēs un atbildīgajās
institūcijās
Kriminālprocess izbeigts pret
divām
personām,
Valsts
kontrole
lēmumus
pārsūdzējusi.
Viena krimināllieta nodota
tiesai.

Aģentūras noteiktā nomas maksa par
restorāna un kafejnīcas lietošanu nesedz
Aģentūras izmaksas, kas ir saistītas ar
iznomāto
nekustamo
īpašumu
uzturēšanu un tajos esošo materiālo
vērtību izmantošanu. Aģentūra ir
pieļāvusi valsts budžeta līdzekļu vismaz
22 289,44 Ls apmērā prettiesisku un
neekonomisku izmantošanu.

Uzsākts kriminālprocess. Pret
vienu personu krimināllieta
atrodas pirmās instances
tiesā.

Aģentūras
vadības
izveidotā
transportlīdzekļu
un
degvielas
izmantošanas kontroles sistēma nav
efektīva un neatklāj gadījumus, kad
Aģentūras resursi tiek izmantoti
darbinieku interesēs.

Tika uzsākts kriminālprocess,
kas
izbeigts
noziedzīga
nodarījuma sastāva trūkuma
dēļ. Pavisam Valsts kontrole
iesniedza trīs sūdzības par
minēto
lēmumu,
kuras
noraidītas.

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

Valsts kontroles konstatētie tiesību
normu pārkāpumi

Revīzija

Aģentūra, nosūtot komandējumā uz
Grieķiju
darbinieku,
kura
darba
pienākumi nav saistīti ar Aģentūras
īstenoto partnerības projektu, nav
ievērojusi likumu, tā pieļaujot projektā
paredzētā finansējuma 1505,13 Ls
prettiesisku izlietošanu
.

16.

Vides aizsardzības un
reģionālās aizsardzības
ministrija

Likumības revīzija
Nr.5.1-2-13/2012
,,Valsts
kapitālsabiedrību
vides aizsardzības
jomā pārvaldība
un
darbības
atbilstība
normatīvo
aktu
prasībām”

Revīzijas rezultātā Valsts kontrole
sniedza Vides aizsardzības un reģionālās
aizsardzības ministrijai (turpmāk –
VARAM) šādu ieteikumu: pamatojoties
uz Valsts kontroles un VARAM Iekšējā
audita departamenta secināto, VARAM
izvērtēt iespēju saukt atbildīgās, tajā
skaitā bijušās amatpersonas pie
normatīvajos aktos noteiktās atbildības
par budžeta līdzekļu izšķērdēšanu līdz
326 084 Ls apmērā, nekontrolējot
Bīstamo atkritumu pārvaldības valsts
aģentūras noslēgtajos līgumos ar

Pārkāpumu izskatīšanas
gaita tiesībaizsardzības
iestādēs un atbildīgajās
institūcijās

Divas reizes tika pieņemts
lēmums
par
atteikšanos
uzsākt kriminālprocesu, pēc
Valsts kontroles atkārtotām
sūdzībām
tika
uzsākts
kriminālprocess.
Kriminālprocess
izbeigts,
Valsts kontrole par lēmumu
vairākkārt
iesniegusi
sūdzības. Lēmums atstāts
spēkā, jo netika konstatēts
noziedzīgs nodarījums.
Uzsākts
kriminālprocess,
notiek izmeklēšana.
Valsts
kontrole
VARAM
aicināja
izvērtēt
iespēju
iesniegt pieteikumu procesa
virzītājam cietušā statusa
iegūšanai, lai nodrošinātu
valstij nodarīto zaudējumu
atgūšanu.
VARAM nosūtīja lūgumu VP
atzīt
ministriju
kriminālprocesā par cietušo,

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

komersantu noteikto darbu izpildi par
bīstamo atkritumu sadedzināšanas
iekārtas
apsaimniekošanu
un
konservācijas darbu veikšanu.

Pārkāpumu izskatīšanas
gaita tiesībaizsardzības
iestādēs un atbildīgajās
institūcijās
norādot, ka valstij nodarīti
mantiskie
zaudējumi
272 268,43 Ls apmērā.
Pieņemts
lēmums
par
kriminālprocesa izbeigšanu.
Tā kā Kriminālprocesa likuma
izpratnē Valsts kontrole nav
iesniedzējs
par
iespējamu
noziedzīgu nodarījumu, tai nav
tiesību lēmumu apstrīdēt.

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

