Tiesībaizsardzības iestādēm un atbildīgajām institūcijām nosūtītā informācija par Valsts kontroles revīzijās
2020.gadā konstatētajiem tiesību normu pārkāpumiem un to izskatīšanas gaita1
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Valsts robežsardze

Revīzija

Likumības un
lietderības revīzija
Nr.2.4.1-11/2019.
“Vai valsts budžeta
līdzekļi Latvijas
Republikas
robežas joslas
infrastruktūras
būvniecībai un
uzturēšanai ir
izlietoti likumīgi,
sasniedzot
izvirzītos mērķus
un rezultātus?”

Valsts kontroles konstatētie tiesību normu pārkāpumi

Revīzijā konstatēts pārkāpumi saistībā ar:
Nodrošinājuma
valsts
aģentūras
iepirkumu
komisijas rīcību, pārkāpjot Ministru kabineta noteikumus
un atklātā konkursa prasības, kā rezultātā iepirkuma
priekšmeta daļā “Robežzīmju nomaiņa uz Latvijas
Republikas – Igaunijas Republikas robežas” par
uzvarētāju atzīstot dārgāko piedāvājumu no diviem
iespējamajiem piedāvājumiem, nodarīti zaudējumi valstij
327 081 euro apmērā;
NVA un Valsts robežsardzes rīcību ar iegūto koksni
būvdarbu laikā uz Latvijas un Krievijas robežas, nodarot
zaudējumus valstij vismaz 191 393 euro apmērā;
Valsts robežsardzes rīcību, pārkāpjot Publisko
iepirkumu likuma aizliegumu noslēgtajos līgumos veikt
tādus grozījumus, kas, ja tie būtu bijuši paredzēti
iepirkuma procedūras dokumentos, pieļautu citu
pretendentu dalību vai izvēli iepirkuma procedūrā. Ja
sākotnēji iepirkuma dokumentācijā būtu norādīts
faktiskais būvdarbu apjoms, iepirkumā būtu uzvarējis par
5,87 miljoniem euro lētāks piedāvājums. Tuklāt, pieļaujot
apjomīgās atkāpes no apstiprinātā būvprojekta un
neievērojot būvniecību regulējošajos normatīvajos aktos
noteikto kārtību, pretlikumīgu būvdarbu veikšanai
izlietoti 6,95 miljoni euro, no tiem 3,51 miljoni euro
papildu planēšanas darbu veikšanai un 3,44 miljoni euro
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Dokuments sagatavots, pamatojoties uz Valsts kontroles rīcībā esošo informāciju uz 2020.gada 14.janvāri.
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šķeldas taku risinājumam;
Valsts robežsardzes rīcību, izlietojot vismaz 680
626 euro robežas joslas uzturēšanas darbiem vietās, kur
valsts robeža noteikta pa upēm vai ūdenstilpnēm, kaut
gan normatīvie akti
neparedz iekšējās robežas
uzturēšanas darbus iepriekš minētajās vietās;
Valsts robežsardzes rīcību, veicot samaksu par
faktiski neizpildītiem darbiem 27 271 euro apmērā;
Valsts robežsardzes rīcību ar iekšējās robežas joslas
uzturēšanas ietvaros izcirsto koksni 3612 euro apmērā,
pārkāpjot normatīvo regulējumu par valsts mantas
uzskaiti .
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