Tiesībaizsardzības iestādēm nosūtītā informācija par Valsts kontroles revīzijās 2013.gadā konstatētajiem
tiesību normu pārkāpumiem un to izskatīšanas gaita1

Nr.p.
k.

1.

2.

Iestādes,
kapitālsabiedrības

Valsts asinsdonoru centrs

Rīgas brīvostas pārvalde

Revīzija

Likumības revīzija
Nr.5.1-2-6/2012
„Asins
dienesta
darbības
efektivitāte,
likumība
un
plazmas preparātu
aprite”
Likumības revīzija
Nr.5.1-2-41/2011
„Rīgas
brīvostas
pārvaldes
darbības atbilstība
normatīvo
aktu
prasībām”

Valsts kontroles konstatētie tiesību
normu pārkāpumi

Pārkāpumu izskatīšanas
gaita tiesībaizsardzības
iestādēs

Valsts asinsdonoru centrs, radot
labvēlīgus apstākļus komersantam, nav
guvis ieņēmumus kā rezultātā valsts
budžetam radīti zaudējumi vismaz
228 850 Ls apmērā.

Kriminālprocess izbeigts. Par
lēmumu iesniegtas trīs sūdzības.
Lēmums par kriminālprocesa
izbeigšanu atstāts spēkā.

Veselības ministrijas veiktās
dienesta pārbaudes rezultātā
izteikts rājiens.

Rīgas brīvostas pārvalde (turpmāk –
pārvalde)
prettiesiski
pārskaitījusi
deviņiem
komersantiem
piestātņu
maksu piestātņu uzturēšanas izdevumu
segšanai 1 085 580 Ls apmērā.

Uzsākts kriminālprocess. Pret
divām amatpersonām izdalīts
atsevišķs
kriminālprocess,
kurš tika nosūtīts uz tiesu.
Pirmās instances tiesa taisījusi
attaisnojošu spriedumu. Par to
iesniegta apelācijas sūdzība.
Apelācijas instance atcēlusi
pirmās instances spriedumu
un taisījusi jaunu spriedumu.
Par to iesniegta kasācijas
sūdzība. Atcelts spriedums
daļā un šajā daļā lieta nosūtīta
jaunai iztiesāšanai

Satiksmes ministrija informēja,
ka pārvaldes amatpersonu
disciplināratbildības
izvērtēšana nav tās kompetencē
un aicināja pārvaldes valdi
izvērtēt amatpersonu atbildību.

Laika posmā no 2009. līdz 2011.gadam
pārvalde nav guvusi ieņēmumus
492 811 Ls apmērā, jo ir atbrīvojusi no
sanitārās maksas ostā ienākošos
pasažieru un kruīza kuģus, nevērtējot
kuģu ienākšanas regularitāti, atkritumu
nodošanas
un
sanitārās
maksas
veikšanas vēsturi citās ostās.
Pārvalde, neiegūstot pierādījumus, ka
par AS „Tallink” kuģiem „Festival” un
„Romantika” ir samaksāta sanitārā
maksa par katru ostas apmeklējumu,

1

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

Dokuments sagatavots, pamatojoties uz Valsts kontroles rīcībā esošo informāciju uz 2020.gada 16.martu.

Rīgas dome informēja, ka, ja
tiesībaizsardzības
institūciju
veiktajās
pārbaudēs
apstiprināsies revīzijā minētie
pārkāpumi, attiecīgie darbinieki
tiks saukti pie disciplinārās
atbildībās.
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Nr.p.
k.

Iestādes,
kapitālsabiedrības

Revīzija

Valsts kontroles konstatētie tiesību
normu pārkāpumi

pretēji normatīvajā aktā noteiktajam
nav iekasējusi sanitāro maksu 1 587 752
Ls apmērā.
Pārvaldes
rīcība
debitoru
administrēšanā
nav
nodrošinājusi
ieņēmumu gūšanu vismaz 501 392
Ls apmērā, jo pārvalde nav izmantojusi
līgumā noteiktās tiesības nekavējoties
pārņemt
kuģi
līguma
neizpildes
gadījumā, kas varētu pamudināt
nomnieku veikt maksājumus.
Pārvaldes
nelietderīgu
lēmumu
rezultātā, ir radīti zaudējumi vismaz
402 928 Ls apmērā.
Pārvalde, izveidojot SIA „Rīgas brīvostas
flote”, ir nelikumīgi rīkojusies ar finanšu
līdzekļiem
un
mantu
6 100 000
Ls apmērā.
Pārvalde ir nepamatoti izlietojusi
378 259 Ls , atlīdzinot piestātnes
rekonstrukcijā
ieguldītos
līdzekļus
komersantam, kurš nav izpildījis
piestātņu nomas līgumam pievienotās
vienošanās nosacījumus.
Pārvalde, izvēloties pārņemt prasījuma

Pārkāpumu izskatīšanas
gaita tiesībaizsardzības
iestādēs

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

3

Nr.p.
k.

Iestādes,
kapitālsabiedrības

Revīzija

Valsts kontroles konstatētie tiesību
normu pārkāpumi

Pārkāpumu izskatīšanas
gaita tiesībaizsardzības
iestādēs

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

saistības, ir radījusi papildu izdevumus
vismaz 5,3 Ls milj. apmērā.
3.

Valsts kase

Finanšu revīzija
Nr.5.1-2-33/2012
,,Par
Latvijas
Republikas
2012.gada
pārskatu
par
valsts
budžeta
izpildi
un
pašvaldību
budžetiem”

Izvērtējot AS „Liepājas Metalurgs”
pieteikumu
valsts
galvojuma
saņemšanai un sagatavojot dokumentus,
tajā skaitā līgumu projektus finanšu
ministram tālāka lēmuma pieņemšanai,
Valsts kase sniedza pozitīvu atzinumu
galvojuma AS „Liepājas Metalurgs”
izsniegšanai, neievērojot ārējo un
iekšējo normatīvo aktu prasības un
nenodrošinot efektīvu finanšu risku
vadību.
Rezultātā tika sagatavots un parakstīts
valsts galvojuma līgums ar kredītiestādi
bez
kredītriska
novērtējuma
kopsavilkuma un papildu saistību
nodrošinājuma,
radot
priekšnosacījumus
valsts
budžeta
līdzekļu 51 721 815 Ls apmērā
nesaimnieciskai
izmantošanai,
apmaksājot kredītiestādei AS „Liepājas
Metalurgs” parādu.

Pēc
Valsts
kontroles
iesnieguma atcelts lēmums
par
atteikšanos
uzsākt
kriminālprocesu.
Atkārtoti pieņemts lēmums
par
atteikšanos
uzsākt
kriminālprocesu,
Valsts
kontrole
lēmumu
pārsūdzējusi.
Uzsākts
kriminālprocess.
Pieņemts
lēmums
par
kriminālprocesa
izbeigšanu
pret
vienu
amatpersonu.
Kriminālprocess
nosūtīts
prokuroram
kriminālvajāšanas uzsākšanai.
Pieņemts
lēmums
par
kriminālprocesa izbeigšanu.
Valsts kontrole par lēmumu
iesniedza
sūdzību,
kura
noraidīta.

Valsts
kase
ierosinājusi
disciplinārlietas, kas izbeigtas –
viena disciplinārlieta izbeigta
sakarā ar noilguma iestāšanos,
otrā gadījumā netika konstatēts
disciplinārpārkāpuma sastāvs.
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Nr.p.
k.

4.

Iestādes,
kapitālsabiedrības

Revīzija

Rīgas pilsētas pašvaldības
SIA „Rīgas serviss”

Likumības revīzija
Nr.5.1-2-40/2012
„Rīgas
pilsētas
pašvaldības un SIA
,,Rīgas
serviss”
darbības atbilstība
normatīvo
aktu
prasībām
un
lietderība,
īstenojot
Rīgas
pilsētas skolu un
pirmsskolas
izglītības iestāžu,
sociālās aprūpes
iestāžu,
Rīgas
domes
Īpašuma
departamenta
valdījumā esošo
nekustamo
īpašumu
uzturēšanu
un
apsaimniekošanu”.

Valsts kontroles konstatētie tiesību
normu pārkāpumi

Rīgas pilsētas pašvaldības SIA „Rīgas
serviss” nepamatoti palielinātas Rīgas
pilsētas
pašvaldībai
sniegto
pakalpojumu
izmaksas,
veikti
pierakstījumi aktos par izpildītajiem
darbiem.
Tādējādi
pašvaldības
budžetam nodarīti zaudējumi ne mazāk
kā 17 057,27 Ls apmērā.

Pārkāpumu izskatīšanas
gaita tiesībaizsardzības
iestādēs

Pieņemti
lēmumi
par
atteikšanos
uzsākt
kriminālprocesu, pēc Valsts
kontroles
vairākkārtējām
sūdzībām
tika
uzsākts
kriminālprocess, kas izbeigts,
jo nav noziedzīga nodarījuma
sastāva.
Valsts kontrole lēmumu par
kriminālprocesa
izbeigšanu
pārsūdzējusi un tas atcelts.
Atkārtoti pieņemts lēmums
par
kriminālprocesa
izbeigšanu,
par
kuru
iesniegtas
trīs
sūdzības.
Atkārtoti pieņemts lēmums
par
kriminālprocesa
izbeigšanu. Iesniegta sūdzība,
kura noraidīta.
Nosūtīti
materiāli
Valsts
ieņēmumu
dienestam
administratīvās
lietvedības
uzsākšanai par pārkāpumiem
grāmatvedībā.

Pārkāpumu izskatīšana
revidējamā vienībā vai tās
augstākā institūcijā
(atbilstoši Valsts kontroles
rīcībā esošajai informācijai)
Rīgas
pilsētas
pašvaldība
revīzijas rezultātā norādītos
ieteikumus ir izvērtējusi un
secinājusi, ka nav pamata
dienesta
pārbaudes
ierosināšanai.
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Nr.p.
k.

5.

Iestādes,
kapitālsabiedrības

Revīzija

Sociālās integrācijas valsts
aģentūra

Finanšu revīzija
Nr.5.1-2-26/2012
„Par Labklājības
ministrijas
2012.gada
pārskata
sagatavošanas
pareizību”

Valsts kontroles konstatētie tiesību
normu pārkāpumi

Sociālās integrācijas valsts aģentūra
(turpmāk – SIVA) ir noslēgusi līgumu ar
komersantu par viesu izmitināšanas un
ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu
bērnu valodas nometnei.
SIVA nav pieprasījusi pakalpojumu
maksu par sniegtajiem ēdināšanas un
izmitināšanas pakalpojumiem par visām
personām, kuras ir saņēmušas minētos
pakalpojumus, kā arī nav pieprasījusi
maksu par pakalpojumiem maksas
pakalpojumu
cenrādī
paredzētajā
apmērā.
SIVA līgumu ir noslēgusi ar komersantu,
bet rēķini pretēji līguma noteikumiem ir
izrakstīti fiziskām personām, kuras
veikušas apmaksu skaidrā naudā,
pārkāpjot savstarpēji skaidrā naudā
veikto darījumu nosacījumus, kā arī tos
nedeklarējot. Rezultātā pastāv risks, ka
SIVA minētos rēķinus ir izrakstījusi
fiziskām personām nolūkā slēpt ar
komersantu skaidrā naudā veiktos
darījumus.
SIVA,
noslēdzot
līgumus
ar
komersantiem par uzņēmumu nosūtīto
klientu izmitināšanu un citu maksas
pakalpojumu sniegšanu, paredzot par

Pārkāpumu izskatīšanas
gaita tiesībaizsardzības
iestādēs

Tika uzsākts kriminālprocess.
Pret divām amatpersonām
saistībā ar prettiesiskajiem
līgumiem
par
tūristu
uzņemšanu un apkalpošanu
kriminālprocess nosūtīts uz
tiesu. Abas amatpersonas
attaisnotas.

Pārkāpumu izskatīšana
revidējamā vienībā vai tās
augstākā institūcijā
(atbilstoši Valsts kontroles
rīcībā esošajai informācijai)
Labklājības ministrijas veiktās
dienesta pārbaudes rezultātā
piemērots disciplinārsods –
mēnešalgas samazināšana par
20 % uz trīs mēnešiem.
Labklājības
ministrija
pārbaudes rezultātā izteikusi
aizrādījumu
un
uzlikusi
pienākumu SIVA lauzt līgumus
ar komersantiem, tādējādi
novēršot turpmāku prettiesisku
rīcību ar finanšu līdzekļiem.
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Nr.p.
k.

Iestādes,
kapitālsabiedrības

Revīzija

Pārkāpumu izskatīšanas
gaita tiesībaizsardzības
iestādēs

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

Murjāņu Sporta ģimnāzijā konstatēta
dienesta
automašīnas
prettiesiska
izmantošana,
nodarot
valstij
zaudējumus 3100 Ls apmērā.

Tika uzsākts kriminālprocess,
kriminālprocess izbeigts, nav
konstatēts
noziedzīga
nodarījuma sastāvs.

Izglītības
un
zinātnes
ministrijas veikto dienesta
pārbaužu rezultātā izteikti
brīdinājumi.

Profesionālās izglītības kompetences
centrs
,,Kandavas
valsts
lauksaimniecības
tehnikums”,
izmantojot
divu
starpnieku
pakalpojumus, par ēku kadastrālo
uzmērīšanu
samaksājis
par
pakalpojumu par 4093 Ls vairāk nekā
par to būtu jāmaksā Valsts zemes
dienestam, tādā veidā valstij nodarot
zaudējumus 4093 Ls apmērā.

Tika uzsākts kriminālprocess,
kriminālprocess izbeigts, nav
konstatēta
noziedzīga
nodarījuma subjektīvā puse.

Rīgas
Tirdzniecības
tehnikumā
konstatēta iespējama interešu konflikta
situācija
saistībā
ar
darbinieka

KNAB konstatēja interešu
konflikta situāciju, piemērots
administratīvais sods (naudas

Valsts kontroles konstatētie tiesību
normu pārkāpumi

katru
nosūtīto
klientu
maksāt
uzņēmumiem atlīdzību 10 % apmērā no
ieņēmumiem, ko SIVA ir guvusi no
uzņēmumu
klientiem
sniegtajiem
pakalpojumiem, prettiesiski izlietoja
valsts
budžeta
līdzekļu
13 252
Ls apmērā.
6.

Murjāņu Sporta ģimnāzija

Profesionālās izglītības
kompetences centrs
,,Kandavas valsts
lauksaimniecības
tehnikums”

Rīgas Tirdzniecības
tehnikums

Finanšu revīzija
Nr.5.1-2-19/2012
„Par Izglītības un
zinātnes
ministrijas
2012.gada
pārskata
sagatavošanas
pareizību”
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Nr.p.
k.

7.

Iestādes,
kapitālsabiedrības

Daugavpils pilsētas
pašvaldības
kapitālsabiedrības:
AS „Tramvaju uzņēmums”
SIA „Labiekārtošana D”
SIA ,,Daugavpils ūdens”
SIA ,, Atkritumu
apsaimniekošanas
Dienvidlatgales
strappašvaldību
organizācija”

Revīzija

Likumības revīzija
Nr.5.1-2-40/2010
„Daugavpils
pilsētas
pašvaldības
darbība,
nodrošinot
kapitālsabiedrību
darbības
efektivitāti
un
atbilstību
normatīvo
aktu
prasībām”

Valsts kontroles konstatētie tiesību
normu pārkāpumi

Pārkāpumu izskatīšanas
gaita tiesībaizsardzības
iestādēs

pieņemšanu darbā.

sods).

AS „Tramvaju uzņēmums” un SIA
„Labiekārtošana D” ir prettiesiski
izmaksājusi darbiniekiem materiālos
labumus (AS „Tramvaju uzņēmums” –
14 755, SIA „Labiekārtošana D” –
Ls 1955 Ls ).

Tika uzsākts kriminālprocess.
Daļā par konstatēto SIA
„Labiekārtošana
D”
kriminālprocess tika izbeigts.
Pēc Valsts kontroles sūdzības
kriminālprocess minētajā daļā
tika atjaunots.
Kriminālprocess atkārtoti šajā
daļā tika izbeigts, jo netika
konstatēts
noziedzīga
nodarījuma
sastāvs,
nav
konstatēts būtisks kaitējums.
Valsts kontrole trīs reizes
iesniedza sūdzību par minēto
lēmumu.
Lēmums
par
kriminālprocesa
izbeigšanu
nav pārsūdzams.
Pieņemts
lēmums
par
kriminālprocesa
izbeigšanu
par konstatēto AS „Tramvaju
uzņēmums”.
Valsts kontrole iesniegusi trīs
sūdzības par kriminālprocesa
daļā izbeigšanas pamatotību.
Valsts
kontroles
sūdzība

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

Daugavpils pilsētas dome ir
izveidojusi Kapitālsabiedrību
pārraudzības nodaļu, kā arī ir
veikusi
izmaiņas
SIA
,,Labiekārtošana D” valdes
sastāvā.
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Nr.p.
k.

Iestādes,
kapitālsabiedrības

Revīzija

Valsts kontroles konstatētie tiesību
normu pārkāpumi

Pārkāpumu izskatīšanas
gaita tiesībaizsardzības
iestādēs

noraidīta, Valsts kontrole
vērsusies ar iesniegumu pie
ģenerālprokurora.
Kriminālprocess
atjaunots.
Kriminālprocess
nosūtīts
prokuratūrai
kriminālvajāšanas uzsākšanai.
Kriminālprocess pret vienu
amatpersonu nodots tiesai.
Pret vienu personu stājies
spēkā notiesājošs spriedums.
Kriminālprocesa
ietvaros
vērtēti arī iespējamie tiesību
normu
pārkāpumi
SIA
,,Daugavpils ūdens” un SIA
,,Atkritumu apsaimniekošanas
Dienvidlatgales
starppašvaldību organizācija”
saistībā
ar
nepamatoti
aprēķinātiem tarifiem, par ko
kriminālprocess daļā izbeigts,
nesaskatot
noziedzīgu
nodarījumu.
Daugavpils pilsētas pašvaldības SIA
,,Labiekārtošana D” ir konstatēta
iespējama interešu konflikta situācija,
piešķirot dāvanu.

Korupcijas novēršanas un
apkarošanas birojs (turpmāk
– KNAB) konstatēja interešu
konflikta situāciju, noilguma

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

Iestādes,
kapitālsabiedrības

Revīzija

Valsts kontroles konstatētie tiesību
normu pārkāpumi

Pārkāpumu izskatīšanas
gaita tiesībaizsardzības
iestādēs

dēļ
nav
piemērots
administratīvais sods.
8.

Alūksnes Mākslas skola

Finanšu
revīzija
Nr.5.1-33/2012
„Par
Latvijas
Republikas
2012.gada
pārskatu
par
valsts
budžeta
izpildi un par
pašvaldību
budžetiem”

Īpašumā ir iegādāta Alūksnes novada
pašvaldības īpašumā un Alūksnes
mākslas
skolas
lietošanā
bijusī
automašīnu ar uzskaites vērtību Ls
2161,
neievērojot
normatīvajos
noteiktās prasības.

KNAB konstatēja interešu
konflikta situāciju, noilguma
dēļ nav uzsākta administratīvā
pārkāpuma lietvedība.

Alūksnes Mākslas skolā konstatēta
iespējama interešu konflikta situācija
saistībā
ar
materiālo
labumu
noteikšanu.

KNAB
uzsākta
lietvedība
administratīvā
pārkāpuma
lietā, pārkāpums atzīts par
maznozīmīgu
un
izteikts
mutvārdu aizrādījums.

Mazsalacas novada domē konstatēta
iespējama interešu konflikta situācija,
saistībā ar lēmumu pieņemšanu par
atlīdzības noteikšanu un nosūtīšanu
komandējumā.

KNAB konstatēja interešu
konflikta situāciju, piemērots
administratīvais sods (naudas
sods).

Mazsalacas novada dome

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

9.

Iestādes,
kapitālsabiedrības

Vārkavas novada
pašvaldība

Revīzija

Finanšu
revīzija
Nr.5.1-2-334/2012
,,Latvijas
Republikas
2012.gada
pārskata par valsts
budžeta izpildi un
par
pašvaldību
budžetiem”
(Vārkavas novada
pašvaldība)

Valsts kontroles konstatētie tiesību
normu pārkāpumi

Vārkavas novada pašvaldības kurināmā
iegādes
pirmdokumentos
un
norakstīšanas aktos ir uzrādīts atšķirīgs
pašvaldības pašu sagatavotās malkas
apjoms. Minētais norāda uz to, ka
Vārkavas novada pašvaldības sagatavotā
malka 435 m3 apjomā ir iegūta
prettiesiski, iespējams, patvaļīgas koku
ciršanas rezultātā.
Pašvaldības
trīs
transportlīdzekļu
ceļazīmēs kopsummā par 245 527 km ir
lielāki
odometru
rādītāji,
nekā
tehniskajā apskatē fiksētie, kas norāda
uz to, ka degviela, iespējams, ir
izmantota privātajās automašīnās.
Piecu
transportlīdzekļu
ceļazīmēs
kopsummā par 26 315,5 km mazāki
odometru rādītāji, nekā tehniskajā
apskatē fiksētie, norāda uz to, ka
automašīnas, iespējams, tiek izmantotas
privātajām vajadzībām.

Pārkāpumu izskatīšanas
gaita tiesībaizsardzības
iestādēs

Uzsākts
kriminālprocess,
kriminālprocess izbeigts.
Valsts
kontrole
lēmumu
pārsūdzējusi
un
kriminālprocess atjaunots.
Kriminālprocess
izbeigts
atkārtoti, jo nav noziedzīga
nodarījuma sastāva. Materiāli
nosūtīti VID administratīvā
soda piemērošanai.

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

Vārkavas novada dome ir
izvērtējusi Valsts kontroles
materiālus. Ir izbeigtas darba
tiesiskās
attiecības.
Grāmatvedībā
ir
novērsti
neprecīzie grāmatojumi, ir
izstrādātas vienotas atskaišu
veidlapas, tiek strādāts pie
kontroles procedūru izstrādes,
jo tādas līdz šim novada domē
nav bijušas.
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Nr.p.
k.

10.

Iestādes,
kapitālsabiedrības

Baltinavas novada
pašvaldība

Revīzija

Finanšu
revīzija
Nr.5.1-2-335/2012
,,Latvijas
Republikas
2012.gada
pārskata par valsts
budžeta izpildi un
par
pašvaldību
budžetiem”
(Baltinavas
novada
pašvaldība)

Valsts kontroles konstatētie tiesību
normu pārkāpumi

Pašvaldības četru automašīnu ceļazīmēs
norādīto odometru rādītāju kopējā
nobraukto kilometru atšķirība ir par
4220 km mazāka nekā norādīta CSDD
tehniskās apskates datos, kas norāda uz
iespējamību,
ka
dienesta
transportlīdzekļi ir izmantoti privātajām
vajadzībām.
Piecos gadījumos ceļazīmēs ir uzrādīti
braucieni 282 km apjomā, kas veikti
privātajām vajadzībām, un tikai par
vienu gadījumu ir uzrādīti samaksu
apliecinoši dokumenti.
Pašvaldība prettiesiski ir piešķīrusi Ls
180 saimnieciskām vajadzībām Valsts
policijas Latgales reģiona pārvaldes
Balvu iecirkņa Kārtības policijas nodaļas
iecirkņa
inspektoram,
noslēgusi
automašīnas patapinājuma līgumu ar

Pārkāpumu izskatīšanas
gaita tiesībaizsardzības
iestādēs

Tika uzsākts kriminālprocess,
kas izbeigts, jo nav noziedzīga
nodarījuma sastāva.

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

Baltinavas novada dome veikusi
pārbaudi, izteikta piezīme par
pieļautajiem
trūkumiem
grāmatvedības
organizācijas
dokumentos.
Ir notikušas pārrunas ar iestāžu
vadītājiem, izstrādāti iekšējie
noteikumi par autotransporta
izmantošanas
kārtību
un
noteiktas atbildīgās personas.

12

Nr.p.
k.

11.

Iestādes,
kapitālsabiedrības

Rugāju novada pašvaldība

Revīzija

Finanšu
revīzija
Nr.5.1-2-336/2012
,,Latvijas
Republikas
2012.gada
pārskata par valsts
budžeta izpildi un
par
pašvaldību
budžetiem”
(Rugāju
novada
pašvaldība)

Valsts kontroles konstatētie tiesību
normu pārkāpumi

iecirkņa inspektoru par tam piederošās
automašīnas patapinājumu. Tādējādi no
pašvaldības
līdzekļiem
prettiesiski
finansēta Valsts policija.
Pretēji tiesību aktos noteiktajam Rugāju
novada
pašvaldības
iekšējais
normatīvais akts par autotransporta
lietošanu
paredz
pašvaldības
autotransporta izmantošanu privātajām
vajadzībām.
Septiņos gadījumos ceļazīmēs uzrādītie
odometru rādītāji nesakrīt ar CSDD
tehniskās apskates datiem.
Pašvaldības
deviņu
automašīnu
ceļazīmēs iekļauto norādītie odometru
rādītāji ir gan lielāki, gan mazāki, nekā
tie ir norādīti CSDD tehniskās apskates
datos.
Četru transportlīdzekļu ceļazīmēs ir
norādīti kopsummā par 5943,06 km
lielāki odometru rādītāji nekā tehniskajā
apskatē fiksētie, kas norāda uz
iespējamu
degvielas
izmantošanu
privātajām vajadzībām.
Trīs transportlīdzekļu ceļazīmēs ir
norādīti kopsummā par 46 276,15 km

Pārkāpumu izskatīšanas
gaita tiesībaizsardzības
iestādēs

Tika uzsākts kriminālprocess,
kriminālprocess izbeigts.
Valsts
kontrole
lēmumu
pārsūdzējusi.
Pēc
Valsts
kontroles sūdzības lēmums
par
kriminālprocesa
izbeigšanu ir atcelts.
Atkārtot pieņemts lēmums par
kriminālprocesa izbeigšanu,
Valsts
kontrole
lēmumu
pārsūdzējusi.
Pēc Valsts kontroles sūdzības
lēmums grozīts un lieta
nosūtīta VID saukšanai pie
administratīvās
atbildības.
Amatpersona sodīta ar naudas
sodu.

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

12.

Iestādes,
kapitālsabiedrības

Skrīveru novada
pašvaldība

Revīzija

Finanšu revīzija
Nr.5.1-2-337/2012
„Latvijas
Republikas
2012.gada
pārskata par valsts
budžeta izpildi un
par pašvaldību
budžetiem”
(Skrīveru novada
pašvaldība)

Valsts kontroles konstatētie tiesību
normu pārkāpumi

mazāki
odometru
rādītāji
nekā
tehniskajā apskatē fiksētie, kas norāda
uz iespējamu automašīnas izmantošanu
privātajām vajadzībām pretēji likumā
noteiktajam.
Pašvaldībā
deviņos
gadījumos
automašīnu
ceļazīmēs
uzrādītie
odometru rādītāji nesakrīt ar CSDD
tehniskās apskates datiem.
Salīdzinot
apmaksai
iesniegtajos
degvielas pirkuma čekos norādīto
informāciju par 11 automašīnām
iegādāto degvielu (degvielas uzpildes
vietu un laiku) ar automašīnu ceļazīmēs
norādītajiem braucienu maršrutiem, ir
konstatētas neatbilstības 10 gadījumos
307,16 Ls apmērā.
Transportlīdzekļu piecās ceļazīmēs
kopsummā par 6759 km ir lielāki
odometru rādītāji, nekā tehniskajā
apskatē fiksētie, kas norāda uz
iespējamību, ka degviela ir izmantota
privātajām vajadzībām.
Transportlīdzekļu četrās ceļazīmēs
kopsummā par 75 063 km ir mazāki
odometru rādītāji, nekā tehniskajā
apskatē fiksētie, norāda uz iespējamību,
ka
automašīnas
ir
izmantotas

Pārkāpumu izskatīšanas
gaita tiesībaizsardzības
iestādēs

Uzsākts
kriminālprocess.
Kriminālprocess
izbeigts.
Valsts kontrole lēmumu trīs
reizes pārsūdzējusi.
Lēmums par kriminālprocesa
izbeigšanu atstāts spēkā, jo
nav noziedzīga nodarījuma
sastāva.

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

Skrīveru
novada
domes
administrācija ir izvērtējusi un
izanalizējusi Valsts kontroles
konstatētos pārkāpumus un
nepilnības
grāmatvedības
organizācijas
dokumentos,
materiālo vērtību uzskaites
organizēšanā un kārtošanā.
Ir izbeigtas darba tiesiskās
attiecības.
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Nr.p.
k.

Iestādes,
kapitālsabiedrības

Revīzija

Valsts kontroles konstatētie tiesību
normu pārkāpumi

Pārkāpumu izskatīšanas
gaita tiesībaizsardzības
iestādēs

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

privātajām vajadzībām.
13.

Cesvaines novada
pašvaldība

Finanšu
revīzija
Nr.5.1-2-338/2012
,,Latvijas
Republikas
2012.gada
pārskata par valsts
budžeta izpildi un
par
pašvaldību
budžetiem”
(Cesvaines novada
pašvaldība)

14.

Alūksnes novada
pašvaldība

Finanšu
revīzija
Nr.5.1-2-339/2012
,,Latvijas
Republikas
2012.gada
pārskata par valsts

Pašvaldībā 9 gadījumos automašīnu
ceļazīmēs par mēnesi, kurā tām tiek
veikta tehniskā apskate, uzrādītie
odometru rādītāji nesakrīt ar CSDD
tehniskās apskates datiem.

Uzsākts kriminālprocess.
Pieņemts
lēmums
par
kriminālprocesa izbeigšanu, jo
nav noziedzīga nodarījuma
sastāva.

Cesvaines novada domē veiktas
dienesta pārbaudes. Precizēti
iekšējie normatīvie akti.

Pieņemts
lēmums
par
kriminālprocesa izbeigšanu, jo
nav noziedzīga nodarījuma
sastāva.

Alūksnes novada pašvaldībā ir
veiktas
personāla
sastāva
izmaiņas.
Izbeigtas
darba
tiesiskās attiecības. Darbinieku
darba izpildes vērtēšanā tika
ņemtas vērā konstatētās kļūdas.
Ir veikta pieļauto kļūdu un
cēloņu analīze.

Divu
transportlīdzekļu
ceļazīmēs
kopsummā par 717 km ir lielāki
odometru rādītāji, nekā tehniskajā
apskatē fiksētie, kas norāda uz to, ka
degviela, iespējams, ir izmantota
privātajās automašīnās.
Sešu
transportlīdzekļu
ceļazīmēs
kopsummā par 326 896 km ir mazāki
odometru rādītāji, nekā tehniskajā
apskatē fiksētie, kas norāda uz to, ka
automašīnas, iespējams, tiek izmantotas
privātajām vajadzībām.
Pašvaldības teritorijā smilts/grants
atradnēs
konstatēta
nelikumīga
pazemes aktīvu ieguve un krājumu
kustība, tādā veidā nodarot pašvaldībai
mantisku zaudējumu.
Pašvaldības automašīnām ceļazīmēs
uzrādītie odometru rādītāji nesakrīt ar

15

Nr.p.
k.

Iestādes,
kapitālsabiedrības

Revīzija

budžeta izpildi un
par
pašvaldību
budžetiem”
(Alūksnes novada
pašvaldība)

Valsts kontroles konstatētie tiesību
normu pārkāpumi

CSDD tehniskās apskates datiem.
28 transportlīdzekļu ceļazīmēs ir
norādīti kopsummā par 240 504,40 km
lielāki
odometru
rādītāji,
nekā
tehniskajā apskatē fiksētie, kas norāda
uz iespēju, ka degviela ir izmantota
privātajās automašīnās.
17 transportlīdzekļu ceļazīmēs ir
norādīti kopsummā par 335 361,5 km
mazāki odometru rādītāji, nekā
tehniskajā apskatē fiksētie, kas norāda
uz iespēju, ka automašīnas tiek
izmantotas privātajām vajadzībām.
Pašvaldība,
veicot
mikroautobusa
Mercedes-Benz Sprinter iegādi, kas nav
izmantojams
Liepnas
internātpamatskolas
funkciju
nodrošināšanai, nepārliecinoties par
iespējām to reģistrēt Latvijā patstāvīgi,
nodarīja
pašvaldībai
mantisku
zaudējumu 13 200 Ls apmērā.
Atsavinātā lietkoksne (ne vērtībās, ne
vienībās)
nav
identificējama
grāmatvedības uzskaitē, kas norāda uz
iespējami
prettiesisku
rīcību
ar
atsavināto lietkoksni.

Pārkāpumu izskatīšanas
gaita tiesībaizsardzības
iestādēs

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

16

Nr.p.
k.

15.

Iestādes,
kapitālsabiedrības

Jāņa Ivanova Rēzeknes
mūzikas vidusskola

Revīzija

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

Valsts kontroles konstatētie tiesību
normu pārkāpumi

Jāņa
Ivanova
Rēzeknes
mūzikas
vidusskolas amatpersona bez attiecīga
pilnvarojuma izdeva rīkojumu par
piemaksas
par
darba
kvalitāti
noteikšanu, kas liecina par iespējamu
interešu konflikta situāciju.

Pārkāpumu izskatīšanas
gaita tiesībaizsardzības
iestādēs

KNAB konstatēja interešu
konflikta situāciju, piemērots
administratīvais sods (naudas
sods).

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

