Valsts amatpersonu darbībā konstatētie likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonas darbībā” pārkāpumi
Vārds, uzvārds

Ieņemamais amats

Tiesību norma,
kas pārkāpta

Gerda
Zeberiņa

Talsu novada
domes deputāte

18.panta pirmā daļa

Juris
Divra

Valsts policijas
eksperta palīgs

7.panta sestā daļa

Oļegs
Solovjovs

Talsu novada
domes deputāts

18.panta pirmā daļa

Dainis
Karols

Talsu novada
domes
priekšsēdētāja
vietnieks

18.panta pirmā daļa

Zane
Mundure

Ķeguma novada
domes
Administratīvās
komisijas locekle

Iveta
Poplavska

Valsts ieņēmumu
dienesta
galvenā inspektore

Pārkāpuma būtība
Talsu novada domes sēdē, piedaloties lēmuma
pieņemšanā par nekustamā īpašuma V.Ruģēna
ielā 4, Talsos, Talsu novadā, nomas līguma
slēgšanu
ar
privātu
kapitālsabiedrību,
pamatojoties uz ko noslēgts nekustamā īpašuma
nomas līgums, neievēroja Ministru kabineta
2018.gada 20.februāra noteikumu Nr.97
“Publiskas personas mantas iznomāšanas
noteikumi” prasības un Publiskas personas
finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas
novēršanas likuma 2.panta pirmo daļu.
Bez rakstveida atļaujas saņemšanas savienoja
savu valsts amatpersonas amatu ar amatu
pilnsabiedrībā.
Talsu novada domes sēdē, piedaloties lēmuma
pieņemšanā, izskatot jautājumu par zemes
vienības daļas iegādi no nekustamā īpašuma
“Jaunvāri”, Laidzes pagastā, Talsu novadā, ar
kuru nolemts par paaugstinātu cenu iegādāties
zemes vienības daļu, kas ietilpst nekustamā
īpašuma “Jaunvāri”, Laidzes pagastā, Talsu
novadā, rīkojās pretēji Publiskas personas
finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas
novēršanas likuma 2.panta pirmajai daļai,
3.panta 3.punktam, 8.pantam.
Talsu novada domes sēdē, piedaloties lēmuma
pieņemšanā, izskatot jautājumu “Par zemes
vienības daļas iegādi no nekustamā īpašuma
“Jaunvāri”, Laidzes pagastā, Talsu novadā”, ar
kuru nolemts par paaugstinātu cenu iegādāties
zemes vienības daļu, kas ietilpst nekustamā
īpašuma “Jaunvāri”, Laidzes pagastā, Talsu
novadā, rīkojās pretēji Publiskas personas
finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas
novēršanas likuma 2.panta pirmajai daļai,
3.panta 3.punktam, 8.pantam.

Pieņemtais
lēmums
(nolēmums)

Lēmuma
(nolēmuma)
spēkā
stāšanās
datums

Lēmuma
izpildes
datums

22.02.2019.

Naudas sods –
110 eiro.

11.06.2020.

Nav
samaksāts

01.11.2020. – 12.03.2021.

Naudas sods –
80 eiro.

09.04.2021.

Nav
samaksāts

29.12.2020.

Naudas sods –
90 eiro.

20.04.2021.

Nav
samaksāts

29.12.2020.

Naudas sods –
120 eiro.

20.04.2021.

Nav
samaksāts

28.05.2021.

28.05.2021.

20.05.2021.

20.05.2021.

Pārkāpuma izdarīšanas
laiks

7.panta sestā daļa
9.panta pirmā daļa

Bez rakstveida atļaujas savienoja savu valsts
amatpersonas amatu ar amatu Ogres tehnikumā
un guva ienākumus.

08.01.2020. – 08.05.2020.

7.panta sestā daļa

Bez rakstveida atļaujas savienoja savu valsts
amatpersonas amatu ar amatu biedrībā.

21.09.2020. – 26.04.2021.

Atteikties uzsākt
administratīvā
pārkāpuma
procesu, izsakot
aizrādījumu.
Izbeigt
administratīvā
pārkāpuma

Vārds, uzvārds

Ieņemamais amats

Tiesību norma,
kas pārkāpta

Pārkāpuma būtība

Pārkāpuma izdarīšanas
laiks

Pieņemtais
lēmums
(nolēmums)

Lēmuma
(nolēmuma)
spēkā
stāšanās
datums

Lēmuma
izpildes
datums

procesu, izsakot
aizrādījumu.
Raivis
Ūzuls
Valentīns
Pastars

Ķeguma novada
domes
priekšsēdētājs
Birzgales
pamatskolas
direktors

6.panta ceturtā daļa
7.panta ceturtā daļa
9.panta pirmā daļa
7.panta ceturtā daļa
9.panta pirmā daļa

Savienoja savu valsts amatpersonas amatu ar
aizliegtu saimniecisko darbību un guva
ienākumus.
Bez rakstveida atļaujas savienoja savu valsts
amatpersonas amatu ar amatu Ķeguma novada
domē un guva ienākumus.

09.05.2018. – 02.10.2020.

Naudas sods –
370 eiro.

07.05.2021.

14.05.2021.

01.07.2009. – 31.03.2021.

Naudas sods –
140 eiro.

07.04.2021.

10.05.2021.

07.05.2021.

07.05.2021.

27.04.2021.

27.04.2021.

Juris
Kozuliņš

Jēkabpils pilsētas
pašvaldības
būvinženieris

7.panta sestā daļa

Bez rakstveida atļaujas savienoja savu valsts
amatpersonas amatu ar amatu komercsabiedrībā.

05.02.2019. – 02.03.2020.

Edgars
Lazdiņš

Valsts policijas
jaunākais
inspektors

7.panta sestā daļa
9.panta pirmā daļa

Bez rakstveida atļaujas saņemšanas savienoja
savu valsts amatpersonas amatu ar amatiem
divās komercsabiedrībās, gūstot ienākumus.

2019.gada septembris –
2021.gada 16.februāris

Miervaldis
Krotovs

Talsu novada
domes deputāts

18.panta pirmā daļa

Ervīns
Grāvītis

Saulkrastu novada
domes deputāts

11.panta pirmā daļa

Sandra
Pētersone

Talsu novada
domes
priekšsēdētāja

18.panta pirmā daļa

Talsu novada domes sēdē, piedaloties lēmuma
pieņemšanā, izskatot jautājumu par zemes
vienības daļas iegādi no nekustamā īpašuma
“Jaunvāri”, Laidzes pagastā, Talsu novadā, ar
kuru nolemts par paaugstinātu cenu iegādāties
zemes vienības daļu, kas ietilpst nekustamā
īpašuma “Jaunvāri”, Laidzes pagastā, Talsu
novadā, rīkojās pretēji Publiskas personas
finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas
novēršanas likuma 2.panta pirmajai daļai,
3.panta 3.punktam, 8.pantam.
Saulkrastu novada domes sēdē piedalījās
lēmuma pieņemšanā par sevis iecelšanu Skultes
ostas valdes sastāvā.
Talsu novada domes sēdē, piedaloties lēmuma
pieņemšanā, izskatot jautājumu par zemes
vienības daļas iegādi no nekustamā īpašuma
“Jaunvāri”, Laidzes pagastā, Talsu novadā, ar
kuru nolemts par paaugstinātu cenu iegādāties
zemes vienības daļu, kas ietilpst nekustamā
īpašuma “Jaunvāri”, Laidzes pagastā, Talsu
novadā, rīkojās pretēji Publiskas personas
finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas
novēršanas likuma 2.panta pirmajai daļai,
3.panta 3.punktam, 8.pantam.

Atteikties uzsākt
administratīvā
pārkāpuma
procesu, izsakot
aizrādījumu.
Atteikties uzsākt
administratīvā
pārkāpuma
procesu, izsakot
aizrādījumu.

29.12.2020.

Naudas sods –
70 eiro.

20.04.2021.

27.04.2021.

06.04.2020.

Naudas sods –
90 eiro.

20.04.2021.

26.04.2021.

29.12.2020.

Naudas sods –
120 eiro.

03.05.2021.

23.04.2021.

Vārds, uzvārds

Ieņemamais amats

Inguna
Kondratjeva

Beverīnas novada
pašvaldības
deputāte

Tiesību norma,
kas pārkāpta

Pārkāpuma būtība

Pārkāpuma izdarīšanas
laiks

6.panta pirmā daļa
9.panta pirmā daļa

Savienoja valsts amatpersonas amatu ar aizliegtu
amatu Beverīnas novada pašvaldības Trikātas
pagasta Trikātas pamatskolā un guva ienākumus,
tādējādi neievērojot likuma “Par pašvaldībām”
58.panta pirmo daļu.

17.07.2017. – 23.03.2021.

29.12.2020. – 29.03.2021.

01.09.2020. – 22.03.2021.

Goļsema
Līdaka

Rīgas pašvaldības
policijas inspektore

7.panta sestā daļa

Bez rakstveida atļaujas saņemšanas savienoja
savu valsts amatpersonas amatu ar amatu
biedrībā.

Aleksandrs
Priekulis

Valsts policijas
inspektors

7.panta sestā daļa

Bez rakstveida atļaujas saņemšanas savienoja
savu valsts amatpersonas amatu ar amatiem
divās komercsabiedrībās.

Edvīns
Bartkevičs

Ķeguma novada
pašvaldības
izpilddirektors

18.panta pirmā daļa

Dainis
Vingris

Kokneses novada
domes
priekšsēdētājs

18.panta pirmā daļa

Oskars
Zemītis

VAS “Latvijas
autoceļu uzturētājs”
valdes loceklis

7.panta ceturtā daļa

Ēriks
Zaparožecs

SIA “Atkritumu
apsaimniekošanas
sabiedrības
“Piejūra”’ valdes
loceklis

7.panta ceturtā daļa
9.panta pirmā daļa

Guntis
Krapāns

Valsts meža
dienesta mežzinis

11.panta pirmā daļa
19.pants

Izdodot rīkojumus par amatalgas saglabāšanu
Ķeguma novada pašvaldības amatpersonai par
prombūtnē esošajām dienām, kad amatpersona
pildīja pienākumus citā publiskas personas
iestādē, neievēroja Publiskas personas finanšu
līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas
likuma 2.panta pirmo daļu.
Noslēdzot līgumu, pamatojoties uz ko
pašvaldības amatpersonai tika veikta naudas
balvas izmaksa, neievēroja Publiskas personas
finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas
novēršanas likuma 2.panta pirmo daļu, Valsts un
pašvaldību
institūciju
amatpersonu
un
darbinieku atlīdzības likuma 3.panta trešo daļu,
3.panta ceturtās daļas 5.punktu un Kokneses
novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku
atlīdzības nolikuma 64.punktu.
Savienoja valsts amatpersonas amatu ar aizliegta
pilnvarojuma izpildi.
Savienoja valsts amatpersonas amatu ar
aizliegtu:
1)Amatu komercsabiedrībā;
2)Līguma
izpildi
komercsabiedrībā
saimnieciskās
darbības
ietvaros,
gūstot
ienākumus.
Ieguva informāciju no Meža valsts reģistra, kas
nebija nepieciešama valsts amatpersonas amata
pienākumu pildīšanai, tādējādi nonākot interešu
konflikta situācijā.

Pieņemtais
lēmums
(nolēmums)

Lēmuma
(nolēmuma)
spēkā
stāšanās
datums

Lēmuma
izpildes
datums

Naudas sods –
140 eiro.

11.05.2021.

21.04.2021.

17.04.2021.

17.04.2021.

17.04.2021.

17.04.2021.

Atteikties uzsākt
administratīvā
pārkāpuma
procesu, izsakot
aizrādījumu.
Atteikties uzsākt
administratīvā
pārkāpuma
procesu, izsakot
aizrādījumu.

19.03.2019.
07.05.2019.
07.05.2019.

Naudas sods –
110 eiro.

14.04.2021.

14.04.2021.

09.07.2020.

Naudas sods –
90 eiro.

30.04.2021.

13.04.2021.

08.01.2020. – 07.12.2020.

Naudas sods –
270 eiro.

29.04.2021.

13.04.2021.

1)13.03.2019. – 06.04.2021.;
2)13.03.2019. – 16.10.2020.

Naudas sods –
310 eiro.

30.04.2021.

12.04.2021.

19.09.2020. – 27.11.2020.

Naudas sods –
300 eiro.

09.04.2021.

09.04.2021.

Tiesību norma,
kas pārkāpta

Vārds, uzvārds

Ieņemamais amats

Ingūna
Liepa

SIA “Cēsu klīnika”
valdes
priekšsēdētāja

15.panta pirmā daļa

Normunds
Krūze

Talsu novada
domes deputāts

18.panta pirmā daļa

Gundars
Sebris

Talsu novada
domes deputāts

18.panta pirmā daļa

Normunds
Tropiņš

Talsu novada
domes
priekšsēdētāja
vietnieks

18.panta pirmā daļa

Edmunds
Demiters

Talsu novada
domes deputāts

18.panta pirmā daļa

Pārkāpuma būtība
Parakstot līgumu ar “Siemens Healthcare Oy
Latvijas filiāle”, no kuras amatpersonas
radinieks
gūst
ienākumus,
neievēroja
pārstāvības aizliegumu.
Talsu novada domes sēdē, piedaloties lēmuma
pieņemšanā, izskatot jautājumu par zemes
vienības daļas iegādi no nekustamā īpašuma
“Jaunvāri”, Laidzes pagastā, Talsu novadā, ar
kuru nolemts par paaugstinātu cenu iegādāties
zemes vienības daļu, kas ietilpst nekustamā
īpašuma “Jaunvāri”, Laidzes pagastā, Talsu
novadā, rīkojās pretēji Publiskas personas
finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas
novēršanas likuma 2.panta pirmajai daļai,
3.panta 3.punktam, 8.pantam
Talsu novada domes sēdē, piedaloties lēmuma
pieņemšanā, izskatot jautājumu par zemes
vienības daļas iegādi no nekustamā īpašuma
“Jaunvāri”, Laidzes pagastā, Talsu novadā, ar
kuru nolemts par paaugstinātu cenu iegādāties
zemes vienības daļu, kas ietilpst nekustamā
īpašuma “Jaunvāri”, Laidzes pagastā, Talsu
novadā, rīkojās pretēji Publiskas personas
finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas
novēršanas likuma 2.panta pirmajai daļai,
3.panta 3.punktam, 8.pantam
Talsu novada domes sēdē, piedaloties lēmuma
pieņemšanā, izskatot jautājumu par zemes
vienības daļas iegādi no nekustamā īpašuma
“Jaunvāri”, Laidzes pagastā, Talsu novadā, ar
kuru nolemts par paaugstinātu cenu iegādāties
zemes vienības daļu, kas ietilpst nekustamā
īpašuma “Jaunvāri”, Laidzes pagastā, Talsu
novadā, rīkojās pretēji Publiskas personas
finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas
novēršanas likuma 2.panta pirmajai daļai,
3.panta 3.punktam, 8.pantam.
Talsu novada domes sēdē, piedaloties lēmuma
pieņemšanā, izskatot jautājumu par zemes
vienības daļas iegādi no nekustamā īpašuma
“Jaunvāri”, Laidzes pagastā, Talsu novadā, ar
kuru nolemts par paaugstinātu cenu iegādāties
zemes vienības daļu, kas ietilpst nekustamā
īpašuma “Jaunvāri”, Laidzes pagastā, Talsu
novadā, rīkojās pretēji Publiskas personas

Pieņemtais
lēmums
(nolēmums)

Lēmuma
(nolēmuma)
spēkā
stāšanās
datums

Lēmuma
izpildes
datums

06.03.2020.

Naudas sods –
100 eiro.

30.03.2021.

08.04.2021.

29.12.2020.

Naudas sods –
80 eiro.

20.04.2021.

06.04.2021.

29.12.2020.

Naudas sods –
100 eiro.

20.04.2021.

06.04.2021.

29.12.2020.

Naudas sods –
110 eiro.

23.04.2021.

06.04.2021.

29.12.2020.

Naudas sods –
100 eiro.

20.04.2021.

01.04.2021.

Pārkāpuma izdarīšanas
laiks

Vārds, uzvārds

Alvis
Zīriņš

Ieņemamais amats

Garkalnes novada
domes
priekšsēdētājs

Tiesību norma,
kas pārkāpta

7.panta ceturtā daļa

Andrejs
Komarišins

Valsts policijas
inspektors

7.panta sestā daļa
9.panta pirmā daļa

Valentīns
Pastars

Ķeguma novada
pašvaldības
deputāts

11.panta pirmā daļa

Andis
Astrātovs

Talsu novada
domes
priekšsēdētāja
vietnieks

18.panta pirmā daļa

Pārkāpuma būtība
finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas
novēršanas likuma 2.panta pirmajai daļai,
3.panta 3.punktam, 8.pantam.
Savienoja savu valsts amatpersonas amatu ar
aizliegtu amatu dzīvokļu īpašnieku kooperatīvā
sabiedrībā.
Bez rakstveida atļaujas saņemšanas savienoja
valsts amatpersonas amatu ar:
1) Amatu komercsabiedrībā, gūstot
ienākumus;
2) Amatu mikrouzņēmumā, gūstot ienākumus.
Atbalstot Ķeguma novada pašvaldības Finanšu
komitejas lēmumu “Par Ķeguma novada
pašvaldības izglītības iestāžu vadītāju un
vispārējās pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāju
vietnieku mēneša darba algas likmes
noteikšanu”, kas ietekmēja viņa personiskās un
mantiskās intereses, veica ar amata pienākumu
pildīšanu saistītas darbības interešu konflikta
situācijā.
Talsu novada domes sēdē, piedaloties lēmuma
pieņemšanā, izskatot jautājumu par zemes
vienības daļas iegādi no nekustamā īpašuma
“Jaunvāri”, Laidzes pagastā, Talsu novadā, ar
kuru nolemts par paaugstinātu cenu iegādāties
zemes vienības daļu, kas ietilpst nekustamā
īpašuma “Jaunvāri”, Laidzes pagastā, Talsu
novadā, rīkojās pretēji Publiskas personas
finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas
novēršanas likuma 2.panta pirmajai daļai,
3.panta 3.punktam, 8.pantam.

Pārkāpuma izdarīšanas
laiks

Pieņemtais
lēmums
(nolēmums)

Lēmuma
(nolēmuma)
spēkā
stāšanās
datums

Lēmuma
izpildes
datums

01.03.2021. – 24.03.2020.

Naudas sods –
70 eiro.

19.03.2021.

01.04.2021.

Atteikties uzsākt
administratīvā
pārkāpuma
procesu, izsakot
aizrādījumu.

31.03.2021.

31.03.2021.

04.09.2019.

Naudas sods –
90 eiro.

16.04.2021.

30.03.2021.

29.12.2020.

Naudas sods –
100 eiro.

23.04.2021.

29.03.2021.

26.03.2021.

26.03.2021.

26.03.2021.

26.03.2021.

06.04.2021.

23.03.2021.

2019.gada novembris –
2020.gada oktobris

Mareks
Vaisjuns

Valsts policijas
inspektors

7.panta sestā daļa

Bez rakstveida atļaujas saņemšanas savienoja
valsts
amatpersonas
amatu
ar
amatu
komercsabiedrībā.

Sarmīte
Bonka

Valsts ieņēmumu
dienesta galvenā
inspektore

7.panta sestā daļa

Bez rakstveida atļaujas saņemšanas savienoja
valsts
amatpersonas
amatu
ar
amatu
komercsabiedrībā.

03.02.2020. – 20.02.2020.

Druvis
Kleins

Rīgas domes
deputāts,

18.panta pirmā daļa

Nododot kā Rīgas domes deputātam izsniegto
atļauju transportlīdzekļa novietošanai pie Rīgas
domes Jaunās konservatīvās partijas frakcijas
vadītājam iespējamajai izmantošanai frakcijas

2018.gada beigas –
2019.gada jūlijs

2019.gada februāris –
2020.gada aprīlis

Atteikties uzsākt
administratīvā
pārkāpuma
procesu, izsakot
aizrādījumu.
Atteikties uzsākt
administratīvā
pārkāpuma
procesu, izsakot
aizrādījumu.
Naudas sods –
90 eiro.

Vārds, uzvārds

Ieņemamais amats

Tiesību norma,
kas pārkāpta

Rīgas domes
priekšsēdētāja
vietnieks

Anatolijs
Kvitkovs

Viesītes novada
pašvaldības
deputāts

Nauris
Ciukors

Valsts policijas
inspektors

Inta
Pastare

Birzgales
pamatskolas
direktora vietniece;
Apvienotā Ķeguma
novada nevalstisko
organizāciju
atbalsta fonda un
pašvaldības
iedzīvotāju
iniciatīvas
veicināšanas
projektu konkursa
pieteikumu
vērtēšanas
komisijas
(Komisija) locekle

11.panta pirmā daļa
18.panta pirmā daļa

Pārkāpuma būtība
vajadzībām, rīkojās pretēji Publiskas personas
finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas
novēršanas likuma 2.panta pirmajā daļā, 3.panta
2.punktā, 5.panta pirmajā daļā, Republikas
pilsētas domes un novada domes deputāta statusa
likuma 12.panta pirmās daļas 2.punktā, Rīgas
domes 2017.gada 21.jūnija iekšējo noteikumu
Nr.21 ”Rīgas domes deputātu darbības apstākļu
nodrošināšanas kārtība” 1.punktā un Rīgas
izpilddirektora 2018.gada 13.decembra iekšējo
noteikumu Nr.RD-18-53-nti “Rīgas domes
autostāvvietu izmantošanas kārtība” 1. un
4.punktā noteiktajiem atļaujas transportlīdzekļa
novietošanai pie Rīgas domes izmantošanas
mērķiem un kārtībai.
Pieņēma lēmumu par naudas balvas piešķiršanu
Viesītes novada domes deputātiem, t.sk., sev,
nonākot interešu konflikta situācijā un
neievērojot Publiskas personas finanšu līdzekļu
un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma
2.panta pirmo daļu, Valsts un pašvaldību
institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības
likuma 3.panta trešo daļu un 3.panta 61.daļu.

7.panta sestā daļa

Bez rakstveida atļaujas saņemšanas savienoja
valsts
amatpersonas
amatu
ar
amatu
komercsabiedrībā.

7.panta ceturtā daļa
7.panta sestā daļa
9.panta pirmā daļa

Kā Birzgales pamatskolas direktora vietniece
savienoja savu valsts amatpersonas amatu bez
rakstveida atļaujas saņemšanas ar:
1) Komisijas locekļa amatu;
2) Ar Uzņēmumu līgumu, kas noslēgti
26.03.2019.; 26.09.2019.; 02.01.2020. ar
Ķeguma novada pašvaldību, izpildi, gūstot
ienākumus.
Kā Komisijas locekle savienoja savu valsts
amatpersonas amatu bez rakstveida atļaujas
saņemšanas ar:
1) Birzgales pamatskolas direktora vietnieces
amatu, gūstot ienākumus;
2) Biedrības valdes locekles amatu, gūstot
ienākumus.

Pieņemtais
lēmums
(nolēmums)

Lēmuma
(nolēmuma)
spēkā
stāšanās
datums

Lēmuma
izpildes
datums

Naudas sods –
70 eiro.

07.02.2020.

23.03.2021.

2021.gada februāris –
2021.gada 4.marts

Atteikties uzsākt
administratīvā
pārkāpuma
procesu, izsakot
aizrādījumu.

20.03.2021.

20.03.2021.

19.10.2017. – 30.06.2020.

Atteikties uzsākt
administratīvā
pārkāpuma
procesu, izsakot
aizrādījumu.

20.03.2021.

20.03.2021.

Pārkāpuma izdarīšanas
laiks

22.11.2018.

Vārds, uzvārds

Andrejs
Bērziņš

Juris
Divra

Ieņemamais amats

Jūrmalas ostas
pārvaldes
pārvaldnieks

Valsts policijas
amatpersona

Pieņemtais
lēmums
(nolēmums)

Lēmuma
(nolēmuma)
spēkā
stāšanās
datums

Lēmuma
izpildes
datums

Naudas sods –
90 eiro.

12.03.2021.

23.03.2021.

Izbeigt
administratīvā
pārkāpuma
procesu, izsakot
aizrādījumu.

17.03.2021.

17.03.2021.

2019.gads

Naudas sods –
100 eiro.

04.03.2021.

15.03.2021.

04.03.2020. – 17.11.2020.

Naudas sods –
120 eiro.

22.03.2021.

15.03.2021.

06.03.2020. – 08.12.2020.

Izbeigt
administratīvā
pārkāpuma
procesu, izsakot
aizrādījumu.

10.03.2021.

10.03.2021.

16.07.2019. - 10.02.2021.

Naudas sods –
280 eiro.

05.03.2021.

09.03.2021.

Tiesību norma,
kas pārkāpta

Pārkāpuma būtība

Pārkāpuma izdarīšanas
laiks

11.panta pirmā daļa

Realizēja amata pilnvaras interešu konflikta
situācijā, noslēdzot patapinājuma līgumu ar sevi
par īpašumā esošu automašīnas izmantošanu un
izmaksājot
sev
kompensāciju
par
transportlīdzekļa nolietošanos.

20.12.2019.
30.03.2020.
21.04.2020.
07.05.2020.
10.06.2020.
03.07.2020.

7.panta sestā daļa

Bez rakstveida atļaujas saņemšanas savienoja
savu valsts amatpersonas amatu ar amatiem
piecās komercsabiedrībās.

Sergejs
Fridmans

SIA “Daugavpils
dzīvokļu un
komunālās
saimniecības
uzņēmums” valdes
loceklis

18.panta pirmā daļa

Marija
Golubeva

Saeimas deputāte

18.panta pirmā daļa

Neiekļaujot visus iepirkumus SIA “Daugavpils
dzīvokļu
un
komunālās
saimniecības
uzņēmums” 2019. un 2020.gada plānos,
neievēroja Daugavpils pilsētas domes 2016.gada
19.aprīlī apstiprinātās iepirkumu organizēšanas
kārtības 10. – 12.puntā noteiktās prasības.
Neinformējot Daugavpils pilsētas domi par
organizēto iepirkumu par transportlīdzekļu
piegādi, neievēroja Daugavpils pilsētas domes
2017.gada 18.decembra rīkojumā Nr.340
noteikto.
Nododot viņai kā Saeimas deputātei izsniegto
transportlīdzekļa
novietošanas
atļauju
izmantošanai citam Saeimas deputāta palīgam,
rīkojās pretēji Publiskas personas finanšu
līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas
likuma 2.panta pirmajā daļā, 3.panta 2.punktā,
5.panta pirmajā daļā un “Nolikums par kārtību,
kādā izsniedzamas atļaujas transportlīdzekļu
iebraukšanai
Saeimas
pagalmā,
transportlīdzekļu iebraukšanai un novietošanai
Torņa ielā un Jēkaba ielā, kā arī
transportlīdzekļu novietošanai laukumā pie
Jēkaba kazarmām” 2.12.punktā noteiktajiem
transportlīdzekļa
novietošanas
atļaujas
izmatošanas mērķiem un kārtībai.

Mārtiņš
Eizentāls

Nacionālo bruņoto
spēku karavīrs

7.panta sestā daļa

Bez rakstveida atļaujas saņemšanas savienoja
savu valsts amatpersonas amatu ar saimnieciskās
darbības veikšanu (pašnodarbinātā statusā) un ar
amatu Kultūras informācijas sistēmu centrā.

Ervīns
Grāvītis

Saulkrastu novada
domes deputāts;

6.panta otrā daļa
7.panta piektā daļa
9.panta pirmā daļa

Bez rakstveida atļaujas saņemšanas savienoja
valsts amatpersonas amatus un guva ienākumus
kā Mērsraga ostas valdes loceklis, Skultes ostas

01.11.2018. – 04.12.2020.

Vārds, uzvārds

Ieņemamais amats

Tiesību norma,
kas pārkāpta

Pārkāpuma būtība

Pārkāpuma izdarīšanas
laiks

Mērsraga ostas
valdes loceklis,
Skultes ostas
valdes loceklis;
Rojas ostas valdes
loceklis;
Engures ostas
valdes loceklis;
Salacgrīvas ostas
valdes loceklis;
Saeimas deputāta
palīgs

valdes loceklis; Zemkopības ministra ārštata
padomnieks; Rojas ostas valdes loceklis;
Engures ostas valdes loceklis; Salacgrīvas ostas
valdes loceklis; Saeimas deputāta palīgs.
Vienlaicīgi ieņēma amatus – Saulkrastu novada
domē, Saeimā, Mērsraga ostas pārvaldē,
Salacgrīvas ostas pārvaldē, Skultes ostas
pārvaldē.

Edgars
Suts

Valsts policijas
jaunākais
inspektors

7.panta sestā daļa

Bez rakstveida atļaujas saņemšanas savienoja
valsts amatpersonas amatu ar amatu sešās
komercsabiedrībās.

07.12.2018. – 06.01.2021.

Karīna
Tomaševa

Valsts ieņēmumu
dienesta galvenā
inspektore

7.panta sestā daļa

Bez rakstveida atļaujas saņemšanas savienoja
valsts amatpersonas amatu ar komercsabiedrības
pilnvarojuma izpildi.

08.09.2019. – 24.11.2020.

Juris
Pūce

Vides aizsardzības
un reģionālās
attīstības ministrs

Euģēnijs
Upenieks

Valsts meža
dienesta
virsmežzinis

13.pants

11.panta pirmā daļa

Pieņemot dāvanu – izmantojot Rīgas domei
piederošo maksas autostāvvietu mēneša
abonementu –, prettiesiski guva sev labumu un
pārkāpa valsts amatpersonai noteiktos dāvanu
pieņemšanas ierobežojumus.
Realizēja amata pilnvaras interešu konflikta
situācijā, kas varēja ietekmēt radinieka kā
biedrības biedra (valdes locekļa) personiskās
intereses.

Atteikties uzsākt
administratīvā
pārkāpuma
procesu, izsakot
aizrādījumu.
Atteikties uzsākt
administratīvā
pārkāpuma
procesu, izsakot
aizrādījumu.

Lēmuma
(nolēmuma)
spēkā
stāšanās
datums

Lēmuma
izpildes
datums

05.03.2021.

05.03.2021.

04.03.2021.

04.03.2021.

2019.gada oktobris 2020.gada februāris;
2020.gada maijs –
septembris

Naudas sods –
400 eiro.

24.02.2021.

23.02.2021.

10.01.2019.
15.02.2019.
21.01.2019.
25.05.2020.

Naudas sods –
100 eiro.

22.02.2021.

22.02.2021.

22.02.2021.

22.02.2021.

18.02.2021.

18.02.2021.

17.02.2021.

17.02.2021.

Mihails
Lavrenovs

Daugavpils pilsētas
domes deputāts

11.panta pirmā daļa

Realizēja amata pilnvaras interešu konflikta
situācijā, piedaloties lēmumu pieņemšanā par
pašvaldības
līdzfinansējuma
piešķiršanu
biedrībai.

Aleksandrs
Beinarovičs

Valsts policijas
kārtībnieks

7.panta sestā daļa
9.panta pirmā daļa

Bez rakstveida atļaujas saņemšanas savienoja
valsts amatpersonas amatu ar amatu četrās
komercsabiedrībās, gūstot ienākumus, un ar
amatu vēl divās komercsabiedrībās.

19.05.2018. – 04.01.2021.

Artūrs
Girniks

Valsts policijas
kārtībnieks

Bez rakstveida atļaujas saņemšanas savienoja
valsts amatpersonas amatu ar amatu četrās
komercsabiedrībās un guva ienākumus.

21.02.2020. – 2020.gada
novembrim

7.panta sestā daļa
9.panta pirmā daļa

Pieņemtais
lēmums
(nolēmums)

11.04.2019.
11.06.2020.

Izbeigt
administratīvā
pārkāpuma
procesu, izsakot
aizrādījumu.
Atteikties uzsākt
administratīvā
pārkāpuma
procesu, izsakot
aizrādījumu.
Atteikties uzsākt
administratīvā
pārkāpuma

Vārds, uzvārds

Ieņemamais amats

Tiesību norma,
kas pārkāpta

Pārkāpuma būtība

Lēmuma
(nolēmuma)
spēkā
stāšanās
datums

Lēmuma
izpildes
datums

Atteikties uzsākt
administratīvā
pārkāpuma
procesu, izsakot
aizrādījumu.

13.02.2021.

13.02.2021.

06.05.2020.
08.07.2020.

Naudas sods –
160 eiro.

08.02.2021.

12.02.2021.

08.01.2019.

Naudas sods –
80 eiro.

04.02.2021.

11.02.2021.

26.09.2019.;
21.01.2020.;
07.04.2020.

Naudas sods –
70 eiro.

24.07.2020.

11.02.2021.

Izbeigt
administratīvā
pārkāpuma
procesu, izsakot
aizrādījumu.

11.02.2021.

11.02.2021.

08.01.2020.
01.07.2020.
28.09.2020.

Naudas sods –
210 eiro.

12.02.2021.

09.02.2021.

Naudas sods –
250 eiro.

19.01.2021.

08.02.2021.

Izbeigt
administratīvā
pārkāpuma
procesu, izsakot
aizrādījumu.

08.02.2021.

08.02.2021.

Atteikties uzsākt
administratīvā
pārkāpuma
procesu, izsakot
aizrādījumu.

06.02.2021.

06.02.2021.

Pārkāpuma izdarīšanas
laiks

Pieņemtais
lēmums
(nolēmums)
procesu, izsakot
aizrādījumu.

Jānis
Berežņiks

Ieslodzījuma vietu
pārvaldes
Valmieras cietuma
uzraugs

Zigurds
Blaua

Ropažu novada
domes
priekšsēdētājs

11.panta pirmā daļa

Nora
Dambure

Finanšu un kapitāla
tirgus komisijas
padomes locekle

11.panta pirmā daļa

Arvis
Rasa

Jaunpils novada
domes deputāts

11.panta pirmā daļa

Linda
Ļebedeva

Andris
Purmalis
Edgars
Stobovs

Ivars
Landmanis

Inese
Voika

Valsts zemes
dienesta juriste
Ventspils brīvostas
pārvaldes
pārvaldnieks
Jūrmalas pilsētas
pašvaldības
izpildirektors
Ventspils pilsētas
domes deputāts

Saeimas deputāte

7.panta sestā daļa

7.panta sestā daļa
9.panta pirmā daļa

11.panta pirmā daļa

Bez rakstveida atļaujas saņemšanas savienoja
valsts
amatpersonas
amatu
ar
amatu
komercsabiedrībā.
Uzdodot
izpildei
savam
radiniekam
iesniegumus, ko valsts amatpersona rakstījusi kā
fiziska persona, veica ar amata pienākumu
veikšanu saistītas darbības un nonāca interešu
konflikta situācijā.
Veica ar amata pienākumu veikšanu saistītas
darbības, kas skāra darījumu partnera
personiskās un mantiskās intereses.
Piedalījās lēmumu pieņemšanā par mēnešalgu
apstiprināšanu saviem radiniekiem.
Bez rakstveida atļaujas saņemšanas savienoja
savu valsts amatpersonas amatu ar:
1) Komercsabiedrības pilnvarojuma izpildi,
gūstot ienākumus;
2) Valdes locekles un juristes amatu citā
komercsabiedrībā, gūstot ienākumus.
Veica amata pienākumus interešu konflikta
situācijā, parakstot dzīvojamo telpu īres līgumus
un vienošanos par dzīvokli, ko pats izmantojis.

24.02.2020. – 19.01.2021.

24.07.2013. – 19.11.2020.

7.panta ceturtā daļa

Savienoja valsts amatpersonas amatu ar aizliegtu
amatu komercsabiedrībā.

18.08.2020. - 22.12.2020.

11.panta pirmā daļa

Piedaloties lēmumu pieņemšanā un jautājumu
izskatīšanā par biedrību, veica ar amata
pienākumiem saistītas darbības interešu
konflikta situācijā.

14.03.2019.
21.08.2019.
21.08.2019.

18.panta pirmā daļa

Nododot kā Saeimas deputātei izsniegto
transportlīdzekļa
novietošanas
atļauju
izmantošanai savam palīgam, rīkojās pretēji
Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas
Atsevišķos gadījumos
izšķērdēšanas novēršanas likuma 2.panta pirmajā laikposmā no 2019.gada rudens
daļā, 3.panta 2.punktā, 5.panta pirmajā daļā un līdz 2020.gada 15.novembrim
“Nolikums par kārtību, kādā izsniedzamas
atļaujas transportlīdzekļu iebraukšanai Saeimas
pagalmā, transportlīdzekļu iebraukšanai un

Vārds, uzvārds

Ieņemamais amats

Tiesību norma,
kas pārkāpta

Dace
Bluķe

Saeimas deputāte

18.panta pirmā daļa

Ivars
Grundmanis

Skrundas novada
pašvaldības
deputāts

10.panta ceturtā daļa

Reinis
Auziņš

Rīgas pašvaldības
sabiedrības ar
ierobežotu
atbildību “Rīgas
satiksme”
Pakalpojumu
nodrošināšanas
direktora vietnieks
– Maršrutu tīkla un
pārvadājumu daļas
vadītājs

6.panta pirmā daļa
7.panta sestā daļa

Alens
Horsts

Skultes ostas valdes
loceklis, valdes
priekšsēdētājs

7.panta piektā daļa
9.panta pirmā daļa

Edvīns
Balševics

Rīgas pilsētas
pašvaldības
pagaidu

18.panta pirmā daļa

Pārkāpuma būtība
novietošanai Torņa ielā un Jēkaba ielā, kā arī
transportlīdzekļu novietošanai laukumā pie
Jēkaba kazarmām” 2.12.punktā noteiktajiem
transportlīdzekļa
novietošanas
atļaujas
izmatošanas mērķiem un kārtībai.
Nododot kā Saeimas deputātei izsniegto
transportlīdzekļa
novietošanas
atļauju
izmantošanai savam palīgam, rīkojās pretēji
Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas
izšķērdēšanas novēršanas likuma 2.panta pirmajā
daļā, 3.panta 2.punktā, 5.panta pirmajā daļā un
“Nolikums par kārtību, kādā izsniedzamas
atļaujas transportlīdzekļu iebraukšanai Saeimas
pagalmā, transportlīdzekļu iebraukšanai un
novietošanai Torņa ielā un Jēkaba ielā, kā arī
transportlīdzekļu novietošanai laukumā pie
Jēkaba kazarmām” 2.12.punktā noteiktajiem
transportlīdzekļa
novietošanas
atļaujas
izmatošanas mērķiem un kārtībai.
Valsts
amatpersonai
daļēji
piederoša
komercsabiedrība bez atklāta konkursa saņēma
no Skrundas novada pašvaldības publisko
iepirkumu.

Bez rakstveida atļaujas saņemšanas savienoja
savu valsts amatpersonas amatu ar pilnvarojuma
izpildi komercsabiedrībā.

Bez rakstveida atļaujas saņemšanas savienoja
savu
valsts
amatpersonas
amatu
ar
komercsabiedrības valdes locekļa amatu un guva
ienākumus, ar citas komercsabiedrības valdes
priekšsēdētāja amatu, ar biedrības valdes
priekšsēdētāja amatu un ar pilnvarotās personas
amatu 14 biedrībās.
Nododot SIA “Rīgas satiksme” maksas
autostāvvietu mēneša abonementu bezatlīdzības
izmantošanai Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministram J.Pūcem rīkojies pretēji

Pārkāpuma izdarīšanas
laiks

Pieņemtais
lēmums
(nolēmums)

Lēmuma
(nolēmuma)
spēkā
stāšanās
datums

Lēmuma
izpildes
datums

Atsevišķos gadījumos
laikposmā no 2019.gada
sākuma līdz 2020.gada
18.novembrim

Atteikties uzsākt
administratīvā
pārkāpuma
procesu, izsakot
aizrādījumu.

06.02.2021.

06.02.2021.

20.10.2020.
05.11.2020.

Naudas sods –
500 eiro.

11.02.2021.

05.02.2021.

30.04.2020.

Izbeigt
administratīvā
pārkāpuma
procesu, izsakot
aizrādījumu.

01.02.2021.

01.02.2021.

21.06.2017. – 16.04.2020.

Izbeigt
administratīvā
pārkāpuma
procesu, izsakot
mutvārdu
aizrādījumu.

01.02.2021.

01.02.2021.

2020.gada maijs – septembris

Naudas sods –
350 eiro.

20.01.2021.

01.02.2021

Vārds, uzvārds

Ieņemamais amats

Pārkāpuma izdarīšanas
laiks

Pieņemtais
lēmums
(nolēmums)

Lēmuma
(nolēmuma)
spēkā
stāšanās
datums

Lēmuma
izpildes
datums

Ventspils pilsētas domes Finanšu komitejas sēdē
piedalījās jautājumu izskatīšanā par finansējuma
piešķiršanu biedrībai, kurā bija valdes loceklis.

08.03.2019.;
07.07.2020.

Izbeigt
administratīvā
pārkāpuma
procesu, izsakot
aizrādījumu.

27.01.2021.

27.01.2021.

P.Irbins kā individuālai komersants bez atklāta
10.panta ceturtā daļa konkursa saņēma Cēsu novada pašvaldības
publisko iepirkumu un finanšu līdzekļus.

05.08.2019.

Naudas sods –
150 eiro.

13.01.2021.

25.01.2021.

Atteikties uzsākt
administratīvā
pārkāpuma
procesu, izsakot
aizrādījumu.

25.01.2021.

25.01.2021.

Naudas sods –
290 eiro.

05.02.2021.

20.01.2021.

14.07.2017. - 01.12.2020.

Izbeigt
administratīvā
pārkāpuma
procesu, izsakot
aizrādījumu.

20.01.2021.

20.01.2021.

01.07.2020. - 31.07.2020.

Atteikties uzsākt
administratīvā
pārkāpuma
procesu, izsakot
aizrādījumu.

18.01.2021.

18.01.2021.

Tiesību norma,
kas pārkāpta

administrācijas
vadītājs

Pārkāpuma būtība
Rīgas domes 2017.gada 21.jūnija iekšējo
noteikumu Nr.21 “Rīgas domes deputātu
darbības apstākļu nodrošināšanas kārtība” 1.,
12.punktā
noteiktajiem
Abonementa
izmantošanas mērķiem un kārtībai, un nav
ievērojis Publiskas personas finanšu līdzekļu un
mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 2.panta
pirmajā daļā un 3.panta 2.punktā noteikto.

Aivis
Landmanis

Ventspils pilsētas
domes deputāts

Pauls
Irbins

Cēsu novada
domes deputāts

Jānis
Zvejnieks

Zāļu valsts
aģentūras direktora
vietnieks

7.panta ceturtā daļa

Savienoja valsts amatpersonas amatu ar
neatļautu
mutvārdu
vienošanās
izpildi
(prezentējot lekciju par uztura bagātinātajiem
Zoom platformā Zinzino AB partneriem Latvijā).

Ilze
Smirnova

Valsts ieņēmumu
dienesta
vecākā eksperte

11.panta pirmā daļa
19.pants

Ieguva informāciju no datu bāzēm, kas nebija
nepieciešama amata pienākumu veikšanai.

Vladimirs
Samohins

Ķeguma
komercnovirziena
vidusskolas
direktors

7.panta ceturtā daļa

Bez rakstveida atļaujas saņemšanas savienoja
valsts amatpersonas amatu ar darbu Izglītības
kvalitātes valsts dienestā un Ķeguma novada
domes deputāta amatu.

18.panta pirmā daļa

Bez Dundagas novada domes lēmuma
(pamatojoties uz Dundagas novada pašvaldības
izpilddirektores mutisku aicinājumu) 2020.gada
jūnijā, nododot īslaicīgā lietošanā pašvaldības
speciālistam dzīvojamās telpas, kurām nebija
noteikts speciālistam izīrējamas dzīvojamās
telpas statuss, nav ievērojis likuma “Par
palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”
21.2 pantā noteikto kārtību, kādā pašvaldība izīrē
dzīvojamo telpu speciālistam, Publiskas
personas
finanšu līdzekļu un
mantas
izšķērdēšanas novēršanas likuma 2.panta pirmajā
daļā noteikto.

Andris
Kojro

Dundagas novada
pašvaldības
Saimnieciskā
dienesta vadītājs

11.panta pirmā daļa

2020.gada maijs

06.02.2020.
22.09.2020.
09.10.2020.
14.10.2020.

Vārds, uzvārds

Ieņemamais amats

Janita Vanda
Valtere

Dundagas novada
pašvaldības
izpilddirektore

Edvīns
Nikolajevs

Valsts ieņēmumu
dienesta
vecākais muitas
uzraugs

Tiesību norma,
kas pārkāpta

Pārkāpuma būtība

18.panta pirmā daļa

Bez Dundagas novada domes lēmuma mutiski
uzdodot
Dundagas
novada
pašvaldības
Saimnieciskā dienesta vadītājam sameklēt
dzīvojamo telpu pašvaldības speciālistam, kā arī
dzīvošanai piedāvājot dzīvojamās telpas, kurām
nebija
noteikts
speciālistam
izīrējamas
dzīvojamās telpas statuss, nav ievērojusi likuma
“Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”
21.2 pantā noteikto kārtību, kādā pašvaldība izīrē
dzīvojamo telpu speciālistam, Publiskas
personas
finanšu līdzekļu un
mantas
izšķērdēšanas novēršanas likuma 2.panta pirmajā
daļā noteikto.

7.panta sestā daļa

Bez rakstveida atļaujas saņemšanas savienoja
valsts
amatpersonas
amatu
ar
amatu
komercsabiedrībā.

Latvijas Jūras
akadēmijas
Jūrskolas direktora
vietniece

11.panta pirmā daļa

Ilze Jakuša
Kreituse

Saulkrastu kultūras
centra vadītāja

7.panta ceturtā daļa
9.panta pirmā daļa

Jurijs
Petkevičs

Pašvaldību
kapitālsabiedrības
SIA “ALAAS”
izpilddirektors
(prokūrists)

18.panta pirmā daļa

Sarmīte
Dombrovska

Realizējot Latvijas Jūras akadēmijas Jūrskolas
direktora vietnieces amata pilnvaras, 2019.gada
19.decembra komisijas sēdē “Par Jūrskolas
pedagoģiskā personāla un administratīvo
darbinieku prēmēšanu”, koleģiāli lemjot prēmēt
Jūrskolas darbiniekus, tostarp arī sevi, pārkāpa
likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts
amatpersonu darbībā” 11.panta pirmajā daļā
noteikto aizliegumu, pildot valsts amatpersonas
pienākumus, veikt citas darbības, kurās šī valsts
ir personiski vai mantiski ieinteresēta.
Savienoja valsts amatpersonas amatu ar aizliegtu
amatu komercsabiedrībā, saņemot atalgojumu,
un aizliegtu amatu citā komercsabiedrībā.
Pašvaldību kapitālsabiedrības izpilddirektors kā
prokūrists, izdodot rīkojumus, ar kuriem
pašvaldību kapitālsabiedrības valdes loceklim
tika piešķirts ikgadējais atvaļinājums un
papildatvaļinājums (viena darba diena) un
izmaksāts atvaļinājuma pabalsts 50% apmērā no
šim valdes loceklim noteiktās mēnešalgas,
neievēroja Publiskas personas kapitāla daļu un
kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 79.panta
sesto daļu un Publiskas personas finanšu līdzekļu
un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 2.panta
pirmo daļu, tādējādi pārkāpjot likuma “Par interešu
konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā”

Pārkāpuma izdarīšanas
laiks

Pieņemtais
lēmums
(nolēmums)

Lēmuma
(nolēmuma)
spēkā
stāšanās
datums

Lēmuma
izpildes
datums

01.07.2020. - 31.07.2020.

Atteikties uzsākt
administratīvā
pārkāpuma
procesu, izsakot
aizrādījumu.

18.01.2021

18.01.2021.

20.08.2020. - 03.12.2020.

Izbeigt
administratīvā
pārkāpuma
procesu, izsakot
aizrādījumu.

18.01.2021.

18.01.2021.

19.12.2019.

Administratīvais
sods – 100 eiro.

03.02.2021.

15.01.2021.

Naudas sods –
160 eiro.

14.01.2021.

11.01.2021.

Administratīvais
sods – 90 eiro.

08.01.2021.

11.01.2021.

15.02.2019. - 30.09.2020.

29.06.2018.
19.06.2019.
08.01.2020.

Vārds, uzvārds

Ieņemamais amats

Tiesību norma,
kas pārkāpta

Pārkāpuma būtība

Pieņemtais
lēmums
(nolēmums)

Lēmuma
(nolēmuma)
spēkā
stāšanās
datums

Lēmuma
izpildes
datums

21.01.2019.;
23.01.2020.

Naudas sods –
90 eiro.

05.01.2021.

08.01.2021.

20.08.2020.

Izbeigt
administratīvā
pārkāpuma
procesu, izsakot
aizrādījumu.

08.01.2021.

08.01.2021.

2019.gada oktobris 2020.gada februāris

Naudas sods –
200 eiro.

14.01.2021.

05.01.2021.

04.09.2019.;
18.04.2020.

Naudas sods –
120 eiro.

06.01.2021.

05.01.2021.

01.04.2019.

Naudas sods –
70 eiro.

11.12.2020.

04.01.2021.

17.08.2018. - 08.11.2020.

Naudas sods –
70 eiro.

16.01.2021.

29.12.2020.

Pārkāpuma izdarīšanas
laiks

18.panta pirmajā daļā noteikto ierobežojumu
izmantot publiskas personas institūcijas mantu.

Jāzeps
Ivanāns

Riebiņu
novada domes
priekšsēdētāja
vietnieks

Aivars
Trūlis

Dagdas
novada domes
priekšsēdētājs

18.panta pirmā daļa

Andris
Bačkurs

Rīgas domes
deputāts

18.panta pirmā daļa

Vladimirs
Samohins

Ķeguma novada
domes deputāts

11.panta pirmā daļa

Dainis
Karols

Talsu novada
domes
priekšsēdētājs

18.panta pirmā daļa

Ilze
Krastiņa

Ķeguma
komercnovirziena

7.panta ceturtā daļa

10.panta sestā daļa

Piedalījās lēmuma pieņemšanā par iepirkuma
komisijas locekļu iecelšanu iepirkumu komisijā,
kuri 21.01.2019. un 23.01.2020. lēma par
Riebiņu novada pašvaldības publisko iepirkumu
un finanšu līdzekļus piešķiršanu a/s “Preiļu
siers”, kurā viņam pieder akcijas (0,099%), kā
arī 21.01.2019. pārstāvēja Riebiņu novada
pašvaldību līguma slēgšana ar a/s “Preiļu siers”.
Noslēdza līgumu 3279,80 eiro apmērā par karstā
asfalta dilumkārtas būvniecību Alejas ielā 4,
neievērojot Dagdas novada pašvaldības
nolikuma 25.pantu un Publiskas personas
finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas
novēršanas likuma 2.panta pirmo daļu.
Periodiski nododot SIA “Rīgas satiksme”
maksas autostāvvietu mēneša abonementu
bezatlīdzības izmantošanai Vides aizsardzības
un reģionālās attīstības ministram J.Pūcem
rīkojies pretēji Rīgas domes 2017.gada 21.jūnija
iekšējo noteikumu Nr.21 “Rīgas domes deputātu
darbības apstākļu nodrošināšanas kārtība” 1.,
12.punktā
noteiktajiem
Abonementa
izmantošanas mērķiem un kārtībai, un nav
ievērojis Publiskas personas finanšu līdzekļu un
mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 2.panta
pirmajā daļā un 3.panta 2.punktā noteikto.
Ķeguma novada domes sēdē piedaloties lēmuma
pieņemšana un balsojot “par”, 04.09.2019. par
novada izglītības iestāžu vadītāju un vietnieku
mēnešalgas likmju noteikšanu un 18.04.2020.
par vienreizējās prēmijas (20 eiro) izmaksāšanu
Ķeguma
komercnovirziena
vidusskolas
darbiniekiem, tai skaitā sev, realizēja valsts
amatpersonas funkcijas interešu konflikta
situācijā.
Nosakot atlīdzību SIA “Talsu televīzija” valdes
loceklei, neievēroja Publiskas personas kapitāla
daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likumu un
Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas
izšķērdēšanas novēršanas likuma 2.panta pirmo
daļu.
Savienoja valsts amatpersonas amatu ar aizliegtu
amatu komercsabiedrībā.

Vārds, uzvārds

Ieņemamais amats

Tiesību norma,
kas pārkāpta

Pārkāpuma būtība

Pieņemtais
lēmums
(nolēmums)

Lēmuma
(nolēmuma)
spēkā
stāšanās
datums

Lēmuma
izpildes
datums

1) No 08.08.2019.;
2) 30.03.2020.

Naudas sods –
170 eiro.

07.01.2021.

23.12.2020.

21.01.2019.;
23.01.2020.

Naudas sods –
160 eiro.

04.01.2021.

21.12.2020.

14.12.2020.

21.12.2020.

21.12.2020.

21.12.2020.

Pārkāpuma izdarīšanas
laiks

vidusskolas
direktora vietniece
1)Bez rakstveida atļaujas saņemšanas savienoja
savu valsts amatpersonas amatu ar amatu
komercsabiedrībā un biedrībā;
2)Veica ar valsts amatpersonas amata
pienākumu pildīšanu saistītas darbībās, kas
ietekmēja viņa
personiskās un mantiskās
intereses.
Piedalījās lēmuma pieņemšanā par iepirkuma
komisijas locekļu iecelšanu iepirkumu komisijā,
kuri 21.01.2019. un 23.01.2020. lēma par
Riebiņu novada pašvaldības publisko iepirkumu
un finanšu līdzekļus piešķiršanu a/s “Preiļu
siers”, kurā viņam pieder akcijas (0,106%), kā
arī 21.012019. pārstāvēja Riebiņu novada
pašvaldību līguma slēgšana ar a/s “Preiļu siers”.
Savienoja valsts amatpersonas amatu ar aizliegtu
amatu.

Andrejs
Bērziņš

Jūrmalas ostas
pārvaldes
priekšsēdētājs

7.panta piektā daļa

Pēteris
Rožinskis

Riebiņu
novada domes
priekšsēdētājs

10.panta sestā daļa
15.panta ceturtā daļa

Inese
Voika

Saeimas deputāte

7.panta otrā daļa

Ņikita
Jevdokimovs

Ieslodzījuma vietu
pārvaldes
inspektors

7.panta sestā daļa

Bez rakstveida atļaujas saņemšanas savienoja
valsts amatpersonas amatu ar amatu
komercsabiedrībā.

14.10.2019. - 18.10.2020.

18.panta pirmā daļa

Noslēdza līgumu par Dundagas pils jauniešu
mītnes-viesnīcas izmantošanu (uz nedēļu),
noteica zemāku nomas maksu nekā Dundagas
novada pašvaldības apstiprinātajā cenrādī,
tādējādi neievēroja Publiskas personas finanšu
līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas
likuma 2.panta pirmajā daļā un 3.panta 2.punktā
noteikto.

09.03.2020.

Naudas sods –
70 eiro.

16.01.2021.

18.12.2020.

19.pants

Izmantojot amatpersonai piešķirtās tiesības,
ieguva informāciju par saviem radiniekiem, kas
nebija
nepieciešama
amatu
pienākumu
veikšanai.

14.03.2019.,
30.14.2019.,
21.05.2019.,
16.03.2020.,
24.05.2020.,
21.04.2020.

Naudas sods –
70 eiro.

09.12.2020.

14.12.2020.

18.panta pirmā daļa

Izmantoja dienesta transportlīdzekli braucienam,
kas nebija saistīts ar valsts amatpersonas amata
pienākumu pildīšanu, tādējādi neievēroja
Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas
izšķērdēšanas novēršanas likuma 52.pantā
noteiktos publiskas personas autotransporta
izmantošanas noteikumus.

27.05.2020.

Atteikties uzsākt
administratīvā
pārkāpuma
procesu, izsakot
aizrādījumu.

14.12.2020.

14.12.2020.

Baiba
Dūda

Dundagas kultūras
pils direktore

Sandra
Podniece

Valsts ieņēmumu
dienesta
galvenā nodokļu
inspektore

Vladimirs
Kuzņecovs

Rīgas pašvaldības
policijas
amatpersona

06.11.2018. - 15.06.2020.

Naudas sods –
100 eiro.
Atteikties uzsākt
administratīvā
pārkāpuma
procesu, izsakot
aizrādījumu.

Vārds, uzvārds

Ieņemamais amats

Tiesību norma,
kas pārkāpta

Igors
Vrubļevskis

Rīgas pašvaldības
policijas
amatpersona

18.panta pirmā daļa

Ervīns
Runģis

Latvijas Jūras
Akadēmijas
Jūrskolas direktors

11.panta pirmā daļa

Edvīns
Nikolajevs

Valsts ieņēmumu
dienesta
vecākais muitas
uzraugs

Gunta
Smalkā

Lielvārdes novada
pašvaldības
izpilddirektore

Dace
Izaka

Valsts ieņēmumu
dienesta
galvenā nodokļu
inspektore

Andris
Jankovskis

Juris
Grasmanis

Aizputes novada
domes deputāts

Aizputes novada
domes deputāts

Pārkāpuma būtība
Izmantoja dienesta transportlīdzekli braucienam,
kas nebija saistīts ar valsts amatpersonas amata
pienākumu pildīšanu, tādējādi neievēroja
Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas
izšķērdēšanas novēršanas likuma 52.pantā
noteiktos publiskas personas autotransporta
izmantošanas noteikumus.
Veica ar valsts amatpersonas amata pienākumu
pildīšanu saistītas darbības (piedalījās lēmuma
pieņemšanā par darbinieku prēmēšanu t.sk.
sevis), kas ietekmēja viņa personiskās un
mantiskās intereses.

Pārkāpuma izdarīšanas
laiks

27.05.2020.

19.12.2019.

Pieņemtais
lēmums
(nolēmums)

Lēmuma
(nolēmuma)
spēkā
stāšanās
datums

Lēmuma
izpildes
datums

Atteikties uzsākt
administratīvā
pārkāpuma
procesu, izsakot
aizrādījumu.

14.12.2020.

14.12.2020.

Naudas sods –
180 eiro.

28.12.2020.

14.12.2020.

09.12.2020

09.12.2020.

7.panta sestā daļa

Bez rakstveida atļaujas saņemšanas savienoja
valsts amatpersonas amatu ar amatu
komercsabiedrībā.

15.05.2019. - 16.05.2019.

Atteikties uzsākt
administratīvā
pārkāpuma
procesu, izsakot
aizrādījumu.

10.panta septītā daļa

Ieņēma amatu un saņēma atalgojumu
kapitālsabiedrībā, neievēroja noteikto divu gadu
aizliegumu pēc tam, kad viņa pieņēmusi lēmumu
par publisko iepirkumu vai veikusi uzraudzības
un kontroles funkcijas, ieņemt amatus un iegūt
(saņemt) tāda komersanta mantu (finanšu
līdzekļus) attiecībā, uz kuru viņa kā valsts
amatpersona, pildot savus amata pienākumus
piedalījusies lēmumu pieņemšanā par publisko
iepirkumu vai veikusi uzraudzības un kontroles
funkcijas.

04.02.2019. - 30.08.2019.

Naudas sods –
150 eiro.

19.12.2020.

07.12.2020.

7.panta sestā daļa
9.panta pirmā daļa

Bez rakstveida atļaujas saņemšanas savienoja
savu valsts amatpersonas amatu ar uzņēmuma
līguma izpildi, gūstot ienākumus.

30.09.2020. - 20.10.2020.

Atteikties uzsākt
administratīvā
pārkāpuma
procesu, izsakot
aizrādījumu.

07.12.2020.

07.12.2020.

27.11.2019.

Atteikties uzsākt
administratīvā
pārkāpuma
procesu, izsakot
aizrādījumu.

01.12.2020.

01.12.2020.

27.11.2019.

Atteikties uzsākt
administratīvā
pārkāpuma
procesu, izsakot
aizrādījumu.

01.12.2020.

01.12.2020.

18.panta pirmā daļa

18.panta pirmā daļa

Piedaloties lēmuma pieņemšanā un balsojot
“par” zemes iznomāšanu, neievēroja Publiskas
personas finanšu līdzekļu un mantas
izšķērdēšanas novēršanas likuma 2.panta pirmo
daļu, un Ministru kabineta 2018.gada 19.jūnija
noteikumus Nr.350 “Publiskas personas zemes
nomas un apbūves tiesības noteikumi”.
Piedaloties lēmuma pieņemšanā un balsojot
“par” zemes iznomāšanu, neievēroja Publiskas
personas finanšu līdzekļu un mantas
izšķērdēšanas novēršanas likuma 2.panta pirmo
daļu, un Ministru kabineta 2018.gada 19.jūnija

Vārds, uzvārds

Ieņemamais amats

Tiesību norma,
kas pārkāpta

Pārkāpuma būtība

Pārkāpuma izdarīšanas
laiks

Pieņemtais
lēmums
(nolēmums)

Lēmuma
(nolēmuma)
spēkā
stāšanās
datums

Lēmuma
izpildes
datums

27.11.2019.

Atteikties uzsākt
administratīvā
pārkāpuma
procesu, izsakot
aizrādījumu.

01.12.2020.

01.12.2020.

27.11.2019.

Atteikties uzsākt
administratīvā
pārkāpuma
procesu, izsakot
aizrādījumu.

01.12.2020.

01.12.2020.

27.11.2019.

Atteikties uzsākt
administratīvā
pārkāpuma
procesu, izsakot
aizrādījumu.

01.12.2020.

01.12.2020.

27.11.2019.

Atteikties uzsākt
administratīvā
pārkāpuma
procesu, izsakot
aizrādījumu.

01.12.2020.

01.12.2020.

27.11.2019.

Atteikties uzsākt
administratīvā
pārkāpuma
procesu, izsakot
aizrādījumu.

01.12.2020.

01.12.2020.

27.11.2019.

Atteikties uzsākt
administratīvā
pārkāpuma
procesu, izsakot
aizrādījumu.

01.12.2020.

01.12.2020.

noteikumus Nr.350 “Publiskas personas zemes
nomas un apbūves tiesības noteikumi”.

Skaidrīte
Segliņa

Imants
Ozols

Anita
Leimante

Aiga
Zeltagrauda

Daiga
Petrauska

Jolanta
Berga

Aizputes novada
domes deputāte

Aizputes novada
domes deputāts

Aizputes novada
domes deputāte

Aizputes novada
domes deputāte

Aizputes novada
domes deputāte

Aizputes novada
domes deputāte

18.panta pirmā daļa

18.panta pirmā daļa

18.panta pirmā daļa

18.panta pirmā daļa

18.panta pirmā daļa

18.panta pirmā daļa

Piedaloties lēmuma pieņemšanā un balsojot
“par” zemes iznomāšanu, neievēroja Publiskas
personas finanšu līdzekļu un mantas
izšķērdēšanas novēršanas likuma 2.panta pirmo
daļu, un Ministru kabineta 2018.gada 19.jūnija
noteikumus Nr.350 “Publiskas personas zemes
nomas un apbūves tiesības noteikumi”.
Piedaloties lēmuma pieņemšanā un balsojot
“par” zemes iznomāšanu, neievēroja Publiskas
personas finanšu līdzekļu un mantas
izšķērdēšanas novēršanas likuma 2.panta pirmo
daļu, un Ministru kabineta 2018.gada 19.jūnija
noteikumus Nr.350 “Publiskas personas zemes
nomas un apbūves tiesības noteikumi”.
Piedaloties lēmuma pieņemšanā un balsojot
“par” zemes iznomāšanu, neievēroja Publiskas
personas finanšu līdzekļu un mantas
izšķērdēšanas novēršanas likuma 2.panta pirmo
daļu, un Ministru kabineta 2018.gada 19.jūnija
noteikumus Nr.350 “Publiskas personas zemes
nomas un apbūves tiesības noteikumi”.
Piedaloties lēmuma pieņemšanā un balsojot
“par” zemes iznomāšanu, neievēroja Publiskas
personas finanšu līdzekļu un mantas
izšķērdēšanas novēršanas likuma 2.panta pirmo
daļu, un Ministru kabineta 2018.gada 19.jūnija
noteikumus Nr.350 “Publiskas personas zemes
nomas un apbūves tiesības noteikumi”.
Piedaloties lēmuma pieņemšanā un balsojot
“par” zemes iznomāšanu, neievēroja Publiskas
personas finanšu līdzekļu un mantas
izšķērdēšanas novēršanas likuma 2.panta pirmo
daļu, un Ministru kabineta 2018.gada 19.jūnija
noteikumus Nr.350 “Publiskas personas zemes
nomas un apbūves tiesības noteikumi”.
Piedaloties lēmuma pieņemšanā un balsojot
“par” zemes iznomāšanu, neievēroja Publiskas
personas finanšu līdzekļu un mantas
izšķērdēšanas novēršanas likuma 2.panta pirmo
daļu, un Ministru kabineta 2018.gada 19.jūnija
noteikumus Nr.350 “Publiskas personas zemes
nomas un apbūves tiesības noteikumi”.

Vārds, uzvārds

Kārlis
Vīdners

Ieņemamais amats

Aizputes novada
domes deputāts

Tiesību norma,
kas pārkāpta

18.panta pirmā daļa

Pārkāpuma būtība
Piedaloties lēmuma pieņemšanā un balsojot
“par” zemes iznomāšanu, neievēroja Publiskas
personas finanšu līdzekļu un mantas
izšķērdēšanas novēršanas likuma 2.panta pirmo
daļu, un Ministru kabineta 2018.gada 19.jūnija
noteikumus Nr.350 “Publiskas personas zemes
nomas un apbūves tiesības noteikumi”.
Piedaloties lēmuma pieņemšanā un balsojot
“par” zemes iznomāšanu, neievēroja Publiskas
personas finanšu līdzekļu un mantas
izšķērdēšanas novēršanas likuma 2.panta pirmo
daļu, un Ministru kabineta 2018.gada 19.jūnija
noteikumus Nr.350 “Publiskas personas zemes
nomas un apbūves tiesības noteikumi”.
Kā Talsu novada domes priekšsēdētājs,
2017.gada 1.decembrī, izdodot rīkojumu “Par
finanšu līdzekļu pārskaitīšanu”, pamatojoties uz
kuru auditorei tika segti viesnīcas izdevumi
440,00 eiro apmērā, ko neparedzēja 2017.gada
7.septembra uzņēmuma līgums, neievēroja
Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas
izšķērdēšanas novēršanas likuma 2.panta pirmās
daļas prasības un pārkāpa likuma “Par interešu
konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā”
18.panta pirmajā daļā valsts amatpersonai
noteiktos ierobežojumus rīkoties ar publiskas
personas institūcijas finanšu līdzekļiem.

Pārkāpuma izdarīšanas
laiks

Pieņemtais
lēmums
(nolēmums)

Lēmuma
(nolēmuma)
spēkā
stāšanās
datums

Lēmuma
izpildes
datums

27.11.2019.

Atteikties uzsākt
administratīvā
pārkāpuma
procesu, izsakot
aizrādījumu.

01.12.2020.

01.12.2020.

27.11.2019.

Atteikties uzsākt
administratīvā
pārkāpuma
procesu, izsakot
aizrādījumu.

01.12.2020.

01.12.2020.

Administratīvais
sods – 110 eiro.

30.10.2020.

01.12.2020.

Linards
Tiļugs

Aizputes novada
domes deputāts

18.panta pirmā daļa

Edgars
Zelderis

Talsu novada
domes
priekšsēdētājs

18.panta pirmā daļa

Viktorija
Nagajeva

Valsts ieņēmumu
dienesta
galvenā nodokļu
inspektore

7.panta sestā daļa

Bez rakstveida atļaujas saņemšanas savienoja
savu valsts amatpersonas amatu ar amatu
kapitālsabiedrībā.

No 07.08.2020.

Naudas sods –
90 eiro.

01.12.2020.

25.11.2020.

Sanita
Auziņa

Tukuma novada
Bērnu un jauniešu
centra “Sapņi”
direktore

11.panta pirmā daļa

Veica ar valsts amatpersonas amata pienākumu
pildīšanu saistītas darbības, kas ietekmēja viņas
radinieces personiskās un mantiskās intereses.

14.01.2019.;
15.07.2019.;
15.11.2019.;
20.12.2019.;
31.01.2020.

Naudas sods –
90 eiro.

18.12.2020.

23.11.2020.

Vjačeslavs
Cvetkovs

Valsts policijas
jaunākais
inspektors

7.panta sestā daļa
9.panta pirmā daļa

Bez rakstveida atļaujas saņemšanas savienoja
savu valsts amatpersonas amatu,
gūstot
ienākumus, ar amatu divās komercsabiedrībās.

Izbeigt
administratīvā
pārkāpuma
procesu, izsakot
aizrādījumu.

12.11.2020.

12.11.2020.

Viktors
Kudrjavcevs

Cēsu novada
pašvaldības
policijas
patruļnieks

7.panta sestā daļa
9.panta pirmā daļa

Bez rakstveida atļaujas saņemšanas savienoja
savu valsts amatpersonas amatu,
gūstot
ienākumus, ar amatu Neatliekamās medicīniskās

Izbeigt
administratīvā
pārkāpuma

12.11.2020.

12.11.2020.

01.12.2017.

1)07.12.2019. - 07.02.2020.;
2)14.02.2020. - 28.08.2020.
1) 01.06.2014. - 05.12.2019.;
2) 01.03.2019. - 31.01.2020.;
3) 01.06.2014. - 31.03.2019.;
4) 01.04.2019. - 05.12.2019.;
5) 01.04.2020. - 12.10.2020.

Vārds, uzvārds

Ieņemamais amats

Tiesību norma,
kas pārkāpta

Jānis
Podnieks

Rojas novada
domes Dzīvokļu
komisijas loceklis

7.panta sestā daļa

Pēteris
Kalniņš

Pļaviņu novada
domes
deputāts

11.panta pirmā daļa

Andis
Ambainis

Pļaviņu novada
domes
priekšsēdētāja
vietnieks

11.panta pirmā daļa

Raivis
Ūzuls

Lauris
Krēmers
Elans
Strazdiņš
Viktorija
Nagajeva

Ķeguma novada
domes
priekšsēdētājs
Rugāju novada
domes sporta
centra vadītājs un
Rugāju novada
domes deputāts
Liepājas Sporta
pārvaldes vadītājs
Valsts ieņēmumu
dienests
galvenā nodokļu
inspektore

6.panta pirmā daļa
7.panta ceturtā daļa

kā

Lēmuma
izpildes
datums

Naudas sods –
120 eiro.

13.11.2020.

10.11.2020.

Naudas sods –
70 eiro.

02.10.2020.

09.11.2020.

19.03.2020.

Naudas sods –
70 eiro.

02.11.2020.

06.11.2020.

09.05.2018. - 17.06.2019.

Naudas sods –
70 eiro.

19.11.2020.

06.11.2020.

05.11.2020.

05.11.2020.

01.12.2020.

03.11.2020.

02.11.2020.

02.11.2020.

Pārkāpuma izdarīšanas
laiks

Pārkāpuma būtība
palīdzības
dienestā,
komercsabiedrībās.

Lēmuma
(nolēmuma)
spēkā
stāšanās
datums

arī

četrās

Bez rakstveida atļaujas saņemšanas savienoja
Rojas novada domes Dzīvokļu komisijas locekļa
amatu ar amatu divās komercsabiedrībās.
Pļaviņu novada domes sēdē piedalījās
iesnieguma, kuru bija iesniedzis kā juridiskas
personas pārstāvis, izskatīšanā un lēmuma
pieņemšanā, nonākot interešu konflikta situācijā.
Pļaviņu novada domes ārkārtas sēdē, piedaloties
lēmuma pieņemšanā par sava radinieka
iekļaušanu komisijas sastāvā, realizēja valsts
amatpersonas funkcijas interešu konflikta
situācijā.
Savienoja valsts amatpersonas amatu ar aizliegtu
amatu
Dzīvokļu
īpašnieku
kooperatīvā
sabiedrībā.

Pieņemtais
lēmums
(nolēmums)
procesu, izsakot
aizrādījumu.

1) 19.06.2018. - 20.10.2020.;
2) 24.04.2019. - 08.07.2020.

27.02.2020.

Izbeigt
administratīvā
pārkāpuma
procesu, izsakot
aizrādījumu.
Naudas sods –
90 eiro.
Izbeigt
administratīvā
pārkāpuma
procesu, izsakot
aizrādījumu.

7.panta ceturtā daļa

Bez rakstveida atļaujas saņemšanas savienoja
Rugāju novada domes sporta centra vadītāja
amatu ar Rugāju novada domes deputāta amatu.

15.06.2017. - 17.10.2019.

7.panta ceturtā daļa
9.panta pirmā daļa

Savienoja valsts amatpersonas amatu ar aizliegtu
amatu divās komercsabiedrībās.

1) 03.01.2018.- 25.03.2019.;
2) 21.03.2019. - 04.10.2019.

7.panta sestā daļa
9.panta pirmā daļa

Bez rakstveida atļaujas saņemšanas savienoja
savu valsts amatpersonas amatu ar amatu
kapitālsabiedrībā, gūstot ienākumus.

04.07.2017. - 31.05.2019.

1) 04.03.2019.;
2) 23.02.2017. - 18.08.2020.

Naudas sods –
220 eiro.

06.11.2020.

29.10.2020.

18.04.2016. - 02.01.2020.

Naudas sods –
70 eiro.

25.06.2020.

27.10.2020.

Naudas sods –
70 eiro.

02.11.2020.

26.10.2020.

Vladimirs
Nikonovs

Latvijas Republikas
Saeimas
deputāts

6.panta pirmā daļa
7.panta pirmā daļa
10.panta pirmā daļa

1)Savienoja valsts amatpersonas amatu ar
aizliegtu pilnvarojumu izpildi;
2)Būdams tādas komercsabiedrības akcionārs,
kas saņēmusi publiskos iepirkumus, neievēroja
valsts amatpersonai noteiktos komercdarbības
ierobežojumus.

Guntars
Rekmanis

Raunas novada
domes
Saimnieciskā
dienesta vadītājs

6.panta pirmā daļa
6.panta ceturtā daļa
7.panta ceturtā daļa
7.panta piektā daļa

Savienoja valsts amatpersonas amatu ar aizliegtu
amatu komercsabiedrībā.

Baiba
Meldere

Saulkrastu novada
domes

11.panta pirmā daļa

Izdodot rīkojumus, ar kuriem nosakot sev
aizvietot atvaļinājumā esošu darbinieku, kā arī
nosakot sev piemaksu par darbinieka

03.04.2019.;
07.10.2019.

Vārds, uzvārds

Ieņemamais amats

Tiesību norma,
kas pārkāpta

Bāriņtiesas
priekšsēdētāja

Modris
Jaunvalks

Talsu novada
pašvaldības
izpilddirektors

Aiva
Aparjode

Saulkrastu novada
pašvaldības
aģentūras
“Saulkrastu
kultūras un sporta
centrs” direktora
vietniece un
“Saulkrastu sporta
centrs” vadītāja, un
Skultes ostas
pārvaldes valdes
locekle

Jānis
Siliņš

Tabita
Kalniņa

Ekonomikas
ministrijas vecākais
eksperts
un
Madlienas pagasta
pārvaldes vadītājs

Talsu novada
domes deputāte

18.panta pirmā daļa

7.panta ceturtā daļa
7.panta piektā daļa
9.panta pirmā daļa

7.panta ceturtā daļa
7.panta sestā daļa
9.panta pirmā daļa

6.panta pirmā daļa
9.panta pirmā daļa

Pārkāpuma būtība
aizvietošanu, realizēja valsts amatpersonas
funkcijas interešu konflikta situācijā.
Izdodot rīkojumus par piemaksu noteikšanu
Talsu novada pašvaldības Komunālās nodaļas
speciālistam, neievēroja Valsts un pašvaldību
institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības
likuma 14.panta pirmajā un otrajā daļā noteiktās
prasības.
1) Bez rakstveida atļaujas saņemšanas savienoja
Saulkrastu novada pašvaldības aģentūras
“Saulkrastu kultūras un sporta centrs” direktora
vietnieces, pašvaldības iestādes “Saulkrastu
sporta centrs” vadītājas un Skultes ostas
pārvaldes valdes locekles amatu ar citiem
amatiem, gūstot ienākumus;
2) Savienoja valsts amatpersonas amatus ar
aizliegtu
saimniecisko
darbību,
gūstot
ienākumus.
Kā Ekonomikas ministrijas valsts amatpersona
savienoja amatu bez rakstveida atļaujas ar:
1)biedrības pilnvarojuma izpildi;
2)amatu publisko un privāto partnerattiecību
biedrībā;
3)uzņēmuma līguma izpildi publisko un privāto
partnerattiecību biedrībā, gūstot ienākumus;
4)amatu Ķeguma novada pašvaldībā, gūstot
ienākumus;
5)amatu biedrībā;
6)amatu komercsabiedrībā;
7)amatu komercsabiedrībā, gūstot ienākumus.
Kā Madlienas pagasta pārvaldes vadītājs
savienoja valsts amatpersonas amatu ar:
1)aizliegtu biedrības pilnvarojuma izpildi;
2)bez rakstveida atļaujas saņemšanas ar amatu
Ķeguma novada pašvaldībā, gūstot ienākumus.
Savienoja Talsu novada domes Izglītības,
kultūras un sporta komitejas priekšsēdētāja
vietnieces amatu ar aizliegtu Ģibuļu pagasta
pārvaldes Spāres tautas nama vadītājas amatu un
guva ienākumus, pārkāpjot likuma “Par
pašvaldībām” 58.panta pirmo daļu.

Pārkāpuma izdarīšanas
laiks

30.11.2018.;
08.01.2019.;
30.01.2019.;
15.05.2019.;
21.06.2019.

1) 04.06.2018. - 29.06.2020.;
2) 07.12.2018. - 24.05.2020.

Pieņemtais
lēmums
(nolēmums)

Lēmuma
(nolēmuma)
spēkā
stāšanās
datums

Lēmuma
izpildes
datums

Naudas sods –
100 eiro.

02.11.2020.

26.10.2020.

1) Izbeigt
lietvedību,
atzīstot
administratīvo
pārkāpumu par
maznozīmīgu,
izsakot
mutvārdu
aizrādījumu;
2) Naudas sods 80 eiro.

16.11.2020.

23.10.2020.

19.10.2020.

19.10.2020.

19.10.2020.

14.10.2020.

Kā Ekonomikas ministrijas
valsts amatpersona:
1) 08.05.2019.;
14.10.2019.;
21.10.2019.;
2) 01.05.2019. - 22.11.2019.;
3) 01.05.2019. - 08.05.2019.;
4) 31.10.2019. - 22.11.2019.;
5) 01.05.2019. - 22.11.2019.;
6) 01.05.2019. - 22.11.2019.;
7) 01.05.2019. - 22.11.2019.

Kā Madlienas pagasta
pārvaldes vadītājs:

Izbeigt
lietvedību,
atzīstot
administratīvo
pārkāpumu par
maznozīmīgu,
izsakot
mutvārdu
aizrādījumu.

1) 10.03.2020.;
2) 02.12.2019. -21.09.2020.

03.07.2017. - 13.08.2020.

Naudas sods –
170 eiro.

Vārds, uzvārds

Aivis
Vasiļevskis

Ieņemamais amats

Valsts ieņēmumu
dienesta
galvenais nodokļu
inspektors

Tiesību norma,
kas pārkāpta

7.panta sestā daļa

Aidis
Herings

Saldus novada
pašvaldības
deputāts

11.panta pirmā daļa
10.panta ceturtā daļa
10.panta sestā daļa

Ēriks
Eglītis

Ekonomikas
ministrijas valsts
sekretārs
un Liepājas
speciālās
ekonomiskās zonas
valdes loceklis

7.panta ceturtā daļa
7.panta piektā daļa

Anete
Ābelīte

Ķeguma novada
pašvaldības
izpilddirektore

Almants
Kalniņš

Valsts
ugunsdzēsības un
glābšanas dienesta
vada komandiera
vietnieks
un
Talsu novada
pašvaldības
finansiālā atbalsta
piešķiršanas
sportistiem un

18.panta pirmā daļa

7.panta sestā daļa
9.panta pirmā daļa

Pārkāpuma būtība

Bez rakstveida atļaujas saņemšanas savienoja
valsts amatpersonas amatu ar amatu politiskajā
partijā.

1)Saldus novada domes sēdē piedalījās
balsojumā par izsoles rezultātu apstiprināšanu,
kā rezultātā tika ietekmētas A.Heringa darījuma
partnera SIA “Metsa Forest Latvia” mantiskās
intereses, tādējādi nonākot interešu konflikta
situācijā;
2)Iecēla amatā iepirkumu komisijas locekļus,
kuri lēma, ka kooperatīvā sabiedrība, kuras
biedrs ir A.Herings, saņems Saldus novada
pašvaldības publisko iepirkumu un finanšu
līdzekļus.
Savienoja Ekonomikas ministrijas valsts
sekretāra amatu ar aizliegtiem amatiem:
dzīvokļu īpašnieku kooperatīvajā sabiedrībā un
divās komercsabiedrībās.
Bez rakstveida atļaujas saņemšanas savienoja
Liepājas speciālās ekonomiskās zonas valdes
locekļa amatu ar amatiem: dzīvokļu īpašnieku
kooperatīvajā
sabiedrībā
un
divās
komercsabiedrībās.
Uzdeva
Ķeguma
novada
pašvaldības
amatpersonai veikt iepirkumu, neievērojot
normatīvajos aktos noteikto kārtību.

Bez rakstveida atļauju saņemšanas savienoja
valsts amatpersonas amatus un valsts
amatpersonas amatus ar amatu zemnieku
saimniecībā.

Pieņemtais
lēmums
(nolēmums)

Lēmuma
(nolēmuma)
spēkā
stāšanās
datums

Lēmuma
izpildes
datums

Izbeigt
lietvedību,
atzīstot
administratīvo
pārkāpumu par
maznozīmīgu,
izsakot
mutvārdu
aizrādījumu.

14.10.2020.

14.10.2020.

Naudas sods –
200 eiro.

09.10.2020.

14.10.2020.

Naudas sods –
250 eiro.

14.09.2020.

12.10.2020.

15.04.2020.

Izbeigt
administratīvā
pārkāpuma
procesu, izsakot
aizrādījumu.

12.10.2020.

12.10.2020.

27.06.2019. - 15.07.2020.

Izbeigt
lietvedību,
atzīstot
administratīvo
pārkāpumu par
maznozīmīgu,
izsakot
mutvārdu
aizrādījumu.

12.10.2020.

12.10.2020.

Pārkāpuma izdarīšanas
laiks

28.11.2019. - 23.07.2020.

1) 27.02.2020.;
2) 30.04.2020.;
12.05.2020.;
21.05.2020.;
25.05.2020.

03.04.2018. - 15.05.2020.

Vārds, uzvārds

Ieņemamais amats

Tiesību norma,
kas pārkāpta

Pieņemtais
lēmums
(nolēmums)

Lēmuma
(nolēmuma)
spēkā
stāšanās
datums

Lēmuma
izpildes
datums

14.12.2018.;
06.06.2019.

Naudas sods –
80 eiro.

28.10.2020.

07.10.2020.

29.04.2020.

Naudas sods –
100 eiro.

02.11.2020.

07.10.2020.

05.06.2017. - 14.08.2020.

Naudas sods –
150 eiro.

26.10.2020.

02.10.2020.

07.01.2020.

Izbeigt
administratīvā
pārkāpuma
procesu, izsakot
aizrādījumu.

09.10.2020.

09.10.2020.

01.07.2019.;
20.08.2019.;
17.07.2019.;
05.09.2019.

Naudas sods –
90 eiro.

14.09.2020.

30.09.2020.

23.08.2018.

Naudas sods –
200 eiro.

24.09.2020.

30.09.2020.

01.06.2018. - 09.09.2020.

Naudas sods –
100 eiro.

12.10.2020.

29.09.2020.

27.08.2018.;
01.03.2019.;
03.05.2019.;
26.06.2019.;
22.07.2019.;
21.10.2019.;
28.11.2019.;
28.01.2020.;
28.01.2020.;
23.03.2020.

Naudas sods –
80 eiro.

14.09.2020.

29.09.2020.

Pārkāpuma izdarīšanas
laiks

Pārkāpuma būtība

sporta komandām
komisijas loceklis
Gints
Sīviņš

Ogres novada
pašvaldības domes
priekšsēdētāja
vietnieks

10.panta ceturtā daļa

Ivars
Grundmanis

Skrundas novada
pašvaldības
deputāts

10.panta ceturtā daļa

Edvīns
Zakovics

AS “Latvijas valsts
meži”
valdes loceklis

7.panta ceturtā daļa

Arta
Praula

Valsts ieņēmumu
dienesta
galvenā speciāliste

Egine
Avada

Nodarbinātības
valsts aģentūras
nodarbinātības
aģente

11.panta pirmā daļa

Askolds
Zelmenis

Alūksnes novada
domes deputāts

11.panta pirmā daļa

Ilze
Znotiņa

Noziedzīgi iegūtu
līdzekļu
legalizācijas
novēršanas dienesta
priekšniece

6.panta pirmā daļa
7.panta trešā daļa

Jeļena
Buboviča

Nodarbinātības
valsts aģentūras
nodarbinātības
aģente

11.panta pirmā daļa
19.pants

11.panta pirmā daļa

Būdams tādas kapitālsabiedrības, kas bez atklāta
konkursa no Ogres novada pašvaldības saņēma
finanšu līdzekļus, dalībnieks, neievēroja valsts
amatpersonai
noteiktos
komercdarbības
ierobežojumus.
Būdams tādas kapitālsabiedrības, kas bez atklāta
konkursa no Skrundas novada pašvaldības
saņēma finanšu līdzekļus, dalībnieks, neievēroja
valsts amatpersonai noteiktos komercdarbības
ierobežojumus
Savienoja valsts amatpersonas amatu ar aizliegtu
amatu
Mežsaimniecības
pakalpojumu
kooperatīvā sabiedrībā.
Realizējot savas valsts amatpersonas pilnvaras,
ieguva informāciju par savas radinieces laulāto,
kas nebija nepieciešama valsts amatpersonas
amata pienākumu pildīšanai.
Veica ar amata pienākumiem saistītas darbības,
kas ietekmēja valsts amatpersonas radinieka
personiskās un mantiskās intereses, tādējādi
nonākot interešu konflikta situācijā.
Alūksnes novada domes sēdē, balsojot par
projektu “Alūksnes pilsētas rūpnieciskās
apbūves teritorijas attīstība 2.kārta”, veica ar
valsts amatpersonas amata pienākumiem saistītas
darbības interešu konflikta situācijā, kurās bija
personiski un mantiski ieinteresēts.
Savienoja valsts amatpersonas amatu
aizliegtiem amatiem komercsabiedrībā.

ar

Veica ar amata pienākumiem saistītas darbības,
kas ietekmēja valsts amatpersonas radinieku
personiskās un mantiskās intereses, tādējādi
nonākot interešu konflikta situācijā.

Lēmuma
(nolēmuma)
spēkā
stāšanās
datums

Lēmuma
izpildes
datums

Vārds, uzvārds

Ieņemamais amats

Tiesību norma,
kas pārkāpta

Pārkāpuma būtība

Pārkāpuma izdarīšanas
laiks

Pieņemtais
lēmums
(nolēmums)

Edgars
Stobovs

Jūrmalas pilsētas
domes
izpilddirektors

7.panta ceturtā daļa

Savienoja valsts amatpersonas amatu ar aizliegtu
amatu komercsabiedrībā.

14.09.2017. - 17.08.2020.

Naudas sods –
200 eiro.

09.09.2020.

29.09.2020.

Naudas sods –
90 eiro.

19.10.2020.

25.09.2020.

Administratīvais
sods – 120 eiro.

25.09.2020.

25.09.2020.

Naudas sods –
160 eiro.

14.10.2020.

25.09.2020.

Administratīvais
sods – 110 eiro.

07.08.2020.

21.09.2021.

1)Bez rakstveida atļaujas saņemšanas savienoja
valsts amatpersonas amatu ar amatu Ogres
novada sporta centrā, gūstot ienākumus;
2)Neievēroja divu gadu aizliegumu saņemt
mantu no komersanta attiecībā uz kuru veikusi
kontroles un uzraudzības funkcijas un
piedalījusies lēmuma pieņemšanā par publisko
iepirkumu.
Izdodot (parakstot) rīkojumu, ar kuru atļāva sev
piešķirto dienesta automašīnu Audi A3 glabāt
autostāvvietā, kas ir I.Dreikas papildadrese
deklarētajai dzīvesvietas adresei no 2014.gada
28.decembra līdz 2024.gada 28.decembrim, un
kurā viņa faktiski dzīvo, veica valsts
amatpersonas amata funkcijas interešu konflikta
situācijā, kas ietekmēja vai varēja ietekmēt viņas
personiskās vai mantiskās intereses, tādējādi
pārkāpjot likuma “Par interešu konflikta
novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 11.panta
pirmajā daļā valsts amatpersonām noteikto
aizliegumu,
pildot
valsts
amatpersonas
pienākumus, sagatavot vai izdot administratīvos
aktus, veikt uzraudzības, kontroles, izziņas vai
sodīšanas funkcijas, slēgt līgumus vai veikt citas
darbības, kurās šī valsts amatpersona ir
personiski vai mantiski ieinteresēta.

Ilze
Čiščakova

Ogresgala pagasta
pārvaldes
vadītāja

7.panta ceturtā daļa
9.panta pirmā daļa
10.panta septītā daļa

Indra
Dreika

Veselības
inspekcijas vadītāja

11.panta pirmā daļa

Ansis
Actiņš

Latvijas Valsts
mežzinātnes
institūta “Silava”
direktora vietnieks

7.panta ceturtā daļa
9.panta pirmā daļa

Savienoja valsts amatpersonas amatu ar
aizliegtiem amatiem komercsabiedrībā, gūstot
ienākumus.

18.panta pirmā daļa

Talsu novada domes sēdē piedaloties lēmuma par
nekustamā īpašuma V.Ruģēna ielā 4, Talsos, ar
kuru nolemts slēgt nekustamā īpašuma nomas
līgumu ar privātu kapitālsabiedrību, pieņemšanā
un balsojot “par”, neievēroja Publiskas personas
finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas
novēršanas likuma 2.panta pirmo daļu, likuma
“Par interešu konflikta novēršanu valsts
amatpersonu darbībā” 18.panta pirmo daļu un
Ministru kabineta 2018.gada 20.februāra
noteikumus Nr.97 “Publiskas personas mantas
iznomāšanas noteikumi”.

Tabita
Kalniņa

Talsu novada
domes deputāte

1)26.06.2018. - 16.09.2020.;
2)05.07.2018. - 09.04.2020.

28.12.2017.

02.01.2012. - 03.12.2018.;
14.07.2009. - 28.08.2020.

22.02.2019.

Vārds, uzvārds

Ieņemamais amats

Tiesību norma,
kas pārkāpta

Pārkāpuma būtība

Pārkāpuma izdarīšanas
laiks

18.panta pirmā daļa

Bez tiesiska pamata izīrēja zemes gabalu Višķu
ielā 21K, Daugavpilī, Lietuvas uzņēmumam
SAS “Axis Tech” un bez nomas tiesību izsoles
rīkošanas noslēdza pagaidu zemes gabala nomas
līgumu ar Lietuvas uzņēmumam SAS “Axis
Tech”, neievērojot Publiskas personas finanšu
līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas
likuma 2.panta pirmo daļu.

16.01.2020.;
29.06.2020.

18.12.2018.

Pieņemtais
lēmums
(nolēmums)

Lēmuma
(nolēmuma)
spēkā
stāšanās
datums

Lēmuma
izpildes
datums

Naudas sods –
70 eiro.

07.10.2020.

21.09.2020.

17.09.2020.

17.09.2020.

16.09.2020.

16.09.2020.

16.09.2020.

16.09.2020.

Nikolajs
Ignatjevs

SIA “Sadzīves
pakalpojumu
kombināts”
valdes loceklis

Evija
Siliņa

VSIA “Piejūras
slimnīca” valdes
locekle

11.panta pirmā daļa

Piedaloties balsojumā par prēmijas piešķiršanu
darbiniekiem, t.sk., sev, veica ar amata
pienākumiem saistītas darbības interešu
konflikta situācijā.

Solvita
Bērziņa

Valsts ieņēmumu
dienesta galvenā
nodokļu inspektore

7.panta sestā daļa

Bez rakstveida atļaujas saņemšanas savienoja
valsts amatpersonas amatu ar saimniecisko
darbību.

15.10.2019. - 27.10.2019.

Agrita
Ozoliņa

Finanšu ministrijas
vecākā eksperte

7.panta sestā daļa

Bez rakstveida atļaujas saņemšanas savienoja
valsts
amatpersonas
amatu
ar
amatu
komercsabiedrībā.

19.08.2019. - 06.12.2019.

7.panta ceturtā daļa
9.panta pirmā daļa

Savienoja savu valsts amatpersonas amatu ar
aizliegtu amatu komercsabiedrībā, gūstot
ienākumus.

09.02.2018. - 11.02.2019.

Naudas sods –
100 eiro.

07.10.2020.

16.09.2020.

7.panta ceturtā daļa
9.panta pirmā daļa

Savienoja savus valsts amatpersonas amatus ar
aizliegtu amatu komercsabiedrībā, gūstot
ienākumus.

23.09.2009. - 12.08.2020.

Naudas sods –
180 eiro.

05.10.2020.

14.09.2020.

7.panta otrā daļa
8.panta pirmā daļa
9.panta pirmā daļa

Savienojot Saeimas deputāta valsts amatpersonas
amatu ar aizliegtu LLU Profesoru padomes
priekšsēdētāja amatu un savienojot Veselības
ministrijas parlamentārā sekretāra valsts
amatpersonas amatu ar aizliegtu LLU Profesoru
padomes priekšsēdētāja amatu, pārkāpa likuma

Administratīvais
sods – 120 eiro.

17.09.2020.

14.09.2020.

Boriss
Doņņikovs

Kristīne
Brūvele

Ilmārs
Dūrītis

PSIA “Veselības un
sociālās aprūpes
centrs Sloka”
valdes loceklis
Rundāles novada
Sociālā dienesta
vadītāja
un
Rundāles novada
Dzimtsarakstu
nodaļas vadītāja
vietniece

13.Saeimas
deputāts

06.11.2018. - 16.07.2020.

Atteikties uzsākt
administratīvā
pārkāpuma
procesu, izsakot
aizrādījumu.
Atteikties uzsākt
administratīvā
pārkāpuma
procesu, izsakot
aizrādījumu.
Izbeigt
lietvedību,
atzīstot
administratīvo
pārkāpumu par
maznozīmīgu,
izsakot
mutvārdu
aizrādījumu.

Vārds, uzvārds

Ieņemamais amats

Tiesību norma,
kas pārkāpta

Pārkāpuma būtība

Pārkāpuma izdarīšanas
laiks

Pieņemtais
lēmums
(nolēmums)

Lēmuma
(nolēmuma)
spēkā
stāšanās
datums

Lēmuma
izpildes
datums

14.09.2020.

14.09.2020

14.09.2020.

14.09.2020.

14.09.2020.

14.09.2020.

14.09.2020.

14.09.2020.

“Par interešu konflikta novēršanu valsts
amatpersonu darbībā” 7.panta otrajā daļā
noteiktos
valsts
amatpersonas
amatu
savienošanas ierobežojumus, 8.pantā noteikto
valsts amatpersonas amata savienošanas
ierobežojumu izpildes kārtību, ja amatu
savienošana ir aizliegta, un 9.panta pirmajā daļā
noteiktos ienākumu gūšanas ierobežojumus.

Jānis
Verpelis

Valsts policijas
jaunākais
inspektors

7.panta sestā daļa

Bez rakstveida atļaujas saņemšanas savienoja
valsts amatpersonas amatu ar amatu divās
komercsabiedrībās.

2019.gada maijs - oktobris;
2020.gada janvāris - maijs

Matīss
Vītols

Valsts policijas
galvenais
inspektors

7.panta sestā daļa

Bez rakstveida atļaujas saņemšanas savienoja
valsts
amatpersonas
amatu
ar
amatu
komercsabiedrībā.

22.08.2008. - 08.07.2020.

Romāns
Mikulko

Valsts policijas
jaunākais
inspektors

7.panta sestā daļa
9.panta pirmā daļa

Bez rakstveida atļaujas saņemšanas savienoja
valsts
amatpersonas
amatu
ar
amatu
komercsabiedrībā, gūstot ienākumus.

2018.gada septembris oktobris, 2019.gada
februāris - augusts,
2020.gada februāris - marts

Andris
Viļumsons

Valsts policijas
inspektors

7.panta sestā daļa
9.panta pirmā daļa

Dainis
Karols

Talsu novada
domes
priekšsēdētājs

18.panta pirmā daļa

Dainis
Karols

Talsu novada
domes
priekšsēdētājs

18.panta pirmā daļa

Bez rakstveida atļaujas saņemšanas savienoja
valsts amatpersonas amatu, gūstot ienākumus, ar
amatu divās komercsabiedrībās.
Izdodot par papildus pienākumu veikšanu Talsu
novada pašvaldības amatpersonai izmaksāt
piemaksu, neievēroja Valsts un pašvaldību
institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības
likuma 14.panta pirmo un otro daļu.
Talsu novada domes sēdē, piedaloties lēmuma
pieņemšanā, par nekustamā īpašuma V.Ruģēna
ielā 4, Talsos, Talsu novadā, nomas līguma
slēgšanu
ar
privātu
kapitālsabiedrību,
pamatojoties uz ko noslēgts nekustamā īpašuma
nomas līgums, neievēroja Ministru kabineta
2018.gada 20.februāra noteikumu Nr.97
“Publiskas personas mantas iznomāšanas

1)02.02.2020. - 29.05.2020.;
2)28.10.2016. - 29.05.2020.

Izbeigt
lietvedību,
atzīstot
administratīvo
pārkāpumu par
maznozīmīgu,
izsakot
mutvārdu
aizrādījumu.
Atteikties uzsākt
administratīvā
pārkāpuma
procesu, izsakot
aizrādījumu.
Atteikties uzsākt
administratīvā
pārkāpuma
procesu, izsakot
aizrādījumu.
Atteikties uzsākt
administratīvā
pārkāpuma
procesu, izsakot
aizrādījumu.

18.02.2020.

Naudas sods –
100 eiro.

31.08.2020.

11.09.2020.

22.02.2019.

Naudas sods –
140 eiro.

07.07.2020.

11.09.2020.

Vārds, uzvārds

Ieņemamais amats

Tiesību norma,
kas pārkāpta

Pārkāpuma būtība

Pārkāpuma izdarīšanas
laiks

Pieņemtais
lēmums
(nolēmums)

Lēmuma
(nolēmuma)
spēkā
stāšanās
datums

Lēmuma
izpildes
datums

noteikumi” prasības un Publiskas personas
finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas
novēršanas likuma 2.panta pirmo daļu.
Judīte
Zeltiņa

Jurģis
Jansons

Rundāles novada
domes pirmsskolas
izglītības iestādes
“Mārpuķīte”
vadītāja
Latvijas Valsts
mežzinātnes
institūta “Silava”
direktors

Jana
Šēpere

Nodarbinātības
valsts aģentūras
nodarbinātības
aģente

Artūrs
Kozlovskis

Rīgas pašvaldības
policijas
kārtībnieks-glābējs

Ilze
Rumbeniece

Astra
Lukše

Nodarbinātības
valsts aģentūras
nodarbinātības
aģente
Nodarbinātības
valsts aģentūras
nodarbinātības
organizatore

11.panta pirmā daļa

Veica ar amata pienākumiem saistītas darbības,
kas ietekmēja valsts amatpersonas radinieka
personiskās un mantiskās intereses, tādējādi
nonākot interešu konflikta situācijā.

16.11.2018.;
05.11.2018.;
16.05.2019.;
25.09.2019.

Naudas sods –
110 eiro.

16.09.2020.

09.09.2020.

7.panta ceturtā daļa

Savienoja valsts amatpersonas amatu ar aizliegtu
amatu komercsabiedrībā.

12.05.2016. - 28.07.2020.

Naudas sods –
100 eiro.

28.09.2020.

08.09.2020.

11.panta pirmā daļa

Veica ar amata pienākumiem saistītas darbības,
kas ietekmēja valsts amatpersonas radinieka
personiskās un mantiskās intereses, tādējādi
nonākot interešu konflikta situācijā.

16.08.2019.;
24.10.2019.;
25.10.2019.;
01.11.2019.;
07.11.2019.

Naudas sods –
90 eiro.

14.09.2020.

04.09.2020.

7.panta sestā daļa

Bez rakstveida atļaujas saņemšanas savienoja
valsts amatpersonas amatu ar darbu “Swedbank
bērnu karte”.

19.06.2020.

Atteikties uzsākt
administratīvā
pārkāpuma
procesu, izsakot
aizrādījumu.

04.09.2020.

04.09.2020.

02.08.2019.

Naudas sods –
70 eiro.

14.09.2020.

02.09.2020.

01.02.2019.

Naudas sods –
70 eiro.

14.09.2020.

01.09.2020.

23.01.2019. - 20.05.2020.

Naudas sods –
100 eiro.

24.08.2020.

01.09.2020.

07.11.2019.;
30.12.2019.;
10.01.2020.

Naudas sods –
100 eiro.

24.08.2020.

31.08.2020.

21.05.2020.

Izbeigt
administratīvā
pārkāpuma
procesu, izsakot
aizrādījumu.

28.08.2020.

28.08.2020.

11.panta pirmā daļa

11.panta pirmā daļa

Tālis
Linkaits

Satiksmes ministrs

10.panta pirmā daļa

Inguna
Kaļinka

Talsu novada
pašvaldības
izpilddirektora
vietniece

18.panta pirmā daļa

Aigars
Mustafājevs

Valsts ieņēmumu
dienesta galvenais
nodokļu inspektors

11.panta pirmā daļa
19.pants

Veica ar amata pienākumiem saistītas darbības,
kas ietekmēja valsts amatpersonas radinieka
personiskās un mantiskās intereses, tādējādi
nonākot interešu konflikta situācijā.
Veica ar amata pienākumiem saistītas darbības,
kas ietekmēja valsts amatpersonas radinieka
personiskās un mantiskās intereses, tādējādi
nonākot interešu konflikta situācijā.
Būdams akciju sabiedrības akcionārs laikā, kad
ieņēma valsts amatpersonas amatu un kad akciju
sabiedrība saņēma publiskos iepirkumus,
pārkāpa komercdarbības ierobežojumus.
Izdodot rīkojumus par papildus pienākumu
veikšanu un piemaksu noteikšanu Talsu novada
pašvaldības amatpersonām, neievēroja Valsts un
pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku
atlīdzības likuma 14.panta pirmo un otro daļu.
Realizēja savas valsts amatpersonas pilnvaras,
personisku motīvu vadīts, ieguva informāciju,
kas nebija nepieciešama valsts amatpersonas
amata pienākumu pildīšanai.

Vārds, uzvārds

Ieņemamais amats

Jeļena
Jermolajeva

Valsts ieņēmumu
dienesta vecākā
muitas uzraudze

Jeļena
Kozere

Valsts policijas
Latgales reģiona
pārvaldes Kārtības
policijas biroja
Patruļpolicijas
nodaļas Satiksmes
uzraudzības rotas
vecākā inspektore

Oļegs
Krečikovs

Valsts policijas
jaunākais
inspektors

Vilmārs
Freimanis

SIA “Jūrmalas
gaisma” valdes
priekšsēdētājs

Inga
Bērziņa

Kuldīgas novada
domes
priekšsēdētāja

Tiesību norma,
kas pārkāpta

Pārkāpuma būtība

7.panta sestā daļa

Bez rakstveida atļaujas saņemšanas savienoja
valsts amatpersonas amatu ar:
1) amatu biedrībā;
2) darbu Eiropas Futbola asociāciju savienības
pasākumā.

Iesaistoties 2018.gada 5.novembrī notikušā ceļu
satiksmes negadījuma, kurā viens no
dalībniekiem bija viņas radinieks (brālis),
apstākļu noskaidrošanā un fiksēšanā, realizēja
valsts amatpersonas amata funkcijas jautājumos,
kas ietekmēja vai varēja ietekmēt radinieka
(brāļa) personiskās vai mantiskās intereses,
interešu konflikta situācijā, pārkāpjot likuma
“Par interešu konflikta novēršanu valsts
amatpersonu darbībā” 11.panta pirmajā daļā
11.panta pirmā daļa
valsts amatpersonām noteikto aizliegumu veikt
12.panta pirmās daļas
darbības, kurās valsts amatpersonas radinieki ir
1. un 2.punkts
personiski un mantiski ieinteresēti, un 12.panta
pirmās daļas 1. un 2.punktā noteikto aizliegumu
valsts amatpersonai, izmantojot savu amata
stāvokli, ietekmēt citas valsts amatpersonas, kad
tās sagatavo vai izdod administratīvos aktus vai
veic uzraudzības, kontroles, izziņas un sodīšanas
funkcijas attiecībā uz tās radiniekiem un
jautājumiem, kuru izlemšana ietekmē vai var
ietekmēt tās radinieku personiskās vai mantiskās
intereses.

Pārkāpuma izdarīšanas
laiks

1)11.06.2018. - 04.03.2020;
2)19.09.2019.

05.11.2018.

Pieņemtais
lēmums
(nolēmums)
Atteikties uzsākt
administratīvā
pārkāpuma
procesu, izsakot
aizrādījumu.
Administratīvais
sods:
1)Naudas sods –
350 eiro;
2)Papildsods –
atņemt tiesības
ieņemt Iekšējās
drošības biroja,
Valsts policijas,
Valsts
robežsardzes,
Valsts
ugunsdzēsības
un glābšanas
dienesta, kā arī
šo iestāžu
padotībā esošo
koledžu un
Ieslodzījuma
vietu pārvaldes
valsts
amatpersonas
amatus ar
speciālajām
dienesta
pakāpēm uz
diviem gadiem.
Atteikties uzsākt
administratīvā
pārkāpuma
procesu, izsakot
aizrādījumu.

Lēmuma
(nolēmuma)
spēkā
stāšanās
datums

Lēmuma
izpildes
datums

28.08.2020.

28.08.2020.

31.07.2020.

27.08.2020.

24.08.2020.

24.08.2020.

7.panta sestā daļa
9.panta pirmā daļa

Bez rakstveida atļaujas saņemšanas savienoja
valsts amatpersonas amatu, gūstot ienākumus, ar
darbu trīs komercsabiedrībās.

1)31.07.2018. - 19.06.2020.;
2)2015.gada oktobris 2018.gada jūnijs;
3)2019.gada aprīlis –
septembris.

7.panta ceturtā daļa

Savienoja valsts amatpersonas amatu ar aizliegtu
amatu komercsabiedrībā.

05.01.2011. - 18.08.2020.

Naudas sods –
120 eiro.

10.09.2020.

21.08.2020.

11.panta pirmā daļa
18.panta pirmā daļa

Izmantojot Kuldīgas novada pašvaldībai
piederošu transportlīdzekli braucienam, kas nav
saistīts ar valsts amatpersonas pienākumu
veikšanu, nonāca interešu konflikta situācijā, kā
arī rīcībā ar pašvaldības mantu pārkāpa Publiskas

25.04.2020.

Naudas sods –
200 eiro.

09.09.2020.

21.08.2020.

Vārds, uzvārds

Ieņemamais amats

Tiesību norma,
kas pārkāpta

Pārkāpuma būtība
personas
finanšu līdzekļu un
mantas
izšķērdēšanas novēršanas likuma 2.panta pirmo
daļu un 5.2 panta otro daļu.
Izdodot rīkojumu par piemaksas piešķiršanu
Madonas novada pašvaldības amatpersonai,
neievēroja Valsts un pašvaldību institūciju
amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma
14.panta pirmo un otro daļu.

Pieņemtais
lēmums
(nolēmums)

Lēmuma
(nolēmuma)
spēkā
stāšanās
datums

Lēmuma
izpildes
datums

18.01.2019.

Naudas sods –
80 eiro.

07.09.2020.

21.08.2020.

08.08.2018. - 29.07.2020.

Naudas sods –
100 eiro.

24.08.2020.

21.08.2020.

21.08.2020.

21.08.2020.

20.08.2020.

20.08.2020.

20.08.2020.

20.08.2020.

Naudas sods –
120 eiro.

07.09.2020.

20.08.2020.

Atteikties uzsākt
administratīvā
pārkāpuma
procesu, izsakot
aizrādījumu.

20.08.2020.

20.08.2020.

Administratīvais
sods – 80 eiro.

17.08.2020.

19.08.2020.

Pārkāpuma izdarīšanas
laiks

Āris
Vilšķērsts

Madonas novada
pašvaldības
izpilddirektora
vietnieks

18.panta pirmā daļa

Inese
Šīmane

Rīgas
234.pirmsskolas
izglītības iestādes
vadītāja

7.panta ceturtā daļa

Savienoja valsts amatpersonas amatu ar aizliegtu
amatu komercsabiedrībā.

Andris
Bujaks

Valsts policijas
jaunākais
inspektors

7.panta sestā daļa
9.panta pirmā daļa

Bez rakstveida atļaujas saņemšanas savienoja
valsts amatpersonas amatu, gūstot ienākumus, ar
darbu divās komercsabiedrībās.

1)01.11.2019. - 11.02.2020.;
2)11.02.2020. - 05.06.2020.

Sabīne
Fjodorova

Valsts policijas
jaunākā inspektore

7.panta sestā daļa
9.panta pirmā daļa

Bez rakstveida atļaujas saņemšanas savienoja
valsts
amatpersonas
amatu
ar
darbu
komercsabiedrībā, gūstot ienākumus.

09.10.2018. - 29.06.2020.

Deniss
Ozols

Valsts policijas
inspektors

7.panta sestā daļa
9.panta pirmā daļa

Bez rakstveida atļaujas saņemšanas savienoja
valsts
amatpersonas
amatu
ar
darbu
komercsabiedrībā, gūstot ienākumus.

2019.gada jūlijs

11.panta pirmā daļa

Izdodot rīkojumus, apstiprinot tarifikāciju,
piedaloties naudas balvas un prēmiju
piešķiršanas komisijā lēmumu pieņemšanā un
slēdzot vienošanās par darba algas samaksu,
veica ar amata pienākumiem saistītas darbības,
kas ietekmēja valsts amatpersonas un radinieku
personiskās un mantiskās intereses interešu
konflikta situācijā.

10.09.2018. - 27.01.2020.

7.panta sestā daļa
9.panta pirmā daļa

Bez rakstveida atļaujas saņemšanas savienoja
valsts
amatpersonas
amatu
ar
darbu
komercsabiedrībā, gūstot ienākumus.

11.panta pirmā daļa
18.panta pirmā daļa

Izmantojot Jēkabpils pašvaldībai piederošo
automašīnu, lai piedalītos Labklājības ministrijas
Eiropas Sociālā projekta “Atbalsts sociālajai
uzņēmējdarbībai” Nr.9.1.1.3/15/I/001 ietvaros
LIAA Daugavpils biznesa inkubatora telpās

Roberts
Antiņš

Daugavpils
1.speciālās
pamatskolas
direktors

Dinārs
Vaitaitis

Valsts policijas
kārtībnieks

Kristīne
Ozola

Jēkabpils pilsētas
domes
priekšsēdētāja
vietniece

2019.gada marts - jūnijs

18.09.2019.

Atteikties uzsākt
administratīvā
pārkāpuma
procesu, izsakot
aizrādījumu.
Atteikties uzsākt
administratīvā
pārkāpuma
procesu, izsakot
aizrādījumu.
Atteikties uzsākt
administratīvā
pārkāpuma
procesu, izsakot
aizrādījumu.

Vārds, uzvārds

Ieņemamais amats

Jānis
Butāns

Latvijas Republikas
Saeimas deputāts

Olga
Ņikuļina

Valsts probācijas
dienesta probācijas
speciāliste

Biruta
Škutāne

Nodarbinātības
valsts aģentūras
filiāles vadītāja

Dmitrijs
Burlakovs

Lauris
Pīlēģis

Ieslodzījuma vietu
pārvaldes
vecākais apsargs

Talsu novada
domes deputāts

Tiesību norma,
kas pārkāpta

10.panta pirmā daļa

Pārkāpuma būtība
Viestura ielā 2, Daugavpilī, rīkotajā diskusijā
“Tu un sociālā uzņēmējdarbība – vai vajag?”,
veica darbības, kurās pati bija personiski un
mantiski ieinteresēta, kā arī izmantoja
pašvaldībai piederošo automašīnu mērķiem, kas
nebija saistīti ar valsts amatpersonas amata
pienākumu veikšanu, tādējādi pārkāpjot likuma
“Par interešu konflikta novēršanu valsts
amatpersonu darbībā” 11.panta pirmajā daļā
noteikto aizliegumu veikt darbības, kurās šī
valsts amatpersona ir personiski vai mantiski
ieinteresēta, un 18.panta pirmajā daļā noteikto
ierobežojumu rīkoties ar publiskas personas
institūcijas mantu.
Būdams Latvijas Republikas Saeimas deputāts
un vienlaicīgi trīs akciju sabiedrību, kas saņēma
publiskos iepirkumus, akcionārs, pārkāpa
komercdarbības ierobežojumus.

Pārkāpuma izdarīšanas
laiks

Pieņemtais
lēmums
(nolēmums)

Lēmuma
(nolēmuma)
spēkā
stāšanās
datums

Lēmuma
izpildes
datums

23.04.2019. - 22.05.2020.

Naudas sods –
120 eiro.

13.08.2020.

18.08.2020.

Atteikties uzsākt
administratīvā
pārkāpuma
procesu, izsakot
aizrādījumu.

17.08.2020.

17.08.2020.

Naudas sods –
85 eiro.

28.08.2020.

17.08.2020.

Administratīvo
pārkāpumu atzīt
par
maznozīmīgu un
atteikties uzsākt
administratīvā
pārkāpuma
procesu.

17.08.2020.

17.08.2020.

Izteikts
mutvārdu
aizrādījums.

12.08.2020.

12.08.2020.

7.panta sestā daļa

Bez rakstveida atļaujas saņemšanas savienoja
valsts amatpersonas amatu ar amatu biedrībā.

12.07.2019. - 15.07.2020.

11.panta pirmā daļa

Veica ar amata pienākumu pildīšanu saistītas
darbības, kas skāra valsts amatpersonas
radinieku personiskās un mantiskās intereses.

2018. un 2019.gads

7.panta sestā daļa

11.panta pirmā daļa

Nesaņemot rakstveida atļauju savienoja valsts
amatpersonas amatu ar amatu garāžu
kooperatīvajā sabiedrībā.

14.02.2018. - 02.06.2020.

Talsu novada domes sēdē, piedaloties lēmuma
par nekustamā īpašuma V.Ruģēna ielā 4, Talsos,
ar kuru nolemts slēgt nekustamā īpašuma nomas
līgumu ar privātu kapitālsabiedrību, pieņemšanā
(atturoties no balsojuma), pārkāpa likuma “Par
interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu
darbībā” 11.panta pirmajā daļā noteikto
aizliegumu veikt darbības, kurās valsts
amatpersonas radiniece varētu būt personiski vai
mantiski ieinteresēta.

22.02.2019.

Vārds, uzvārds

Ieņemamais amats

Tiesību norma,
kas pārkāpta

Pārkāpuma būtība

Pārkāpuma izdarīšanas
laiks

Dzintars
Višņekovs

Valsts policijas
vecākais inspektors

7.panta sestā daļa
9.panta pirmā daļa

Nesaņemot rakstveida atļauju savienoja valsts
amatpersonas amatu ar darbu komercsabiedrībā.

2018.gada aprīlis 2019.gada augusts

Ričards
Matīss
Mūrnieks

Valsts policijas
kārtībnieks

7.panta sestā daļa
9.panta pirmā daļa

Nesaņemot rakstveida atļauju savienoja valsts
amatpersonas amatu ar darbu komercsabiedrībā.

2019.gada jūnijs 2019.gada septembris

Reinis Doniņš

Saldus novada
domes deputāts

10.panta ceturtā daļa
10.panta sestā daļa

Normunds
Tropiņš

Talsu novada
domes
priekšsēdētāja
vietnieks

18.panta pirmā daļa

Aleksejs
Panasins

Maksātnespējas
administrators

11.panta pirmā daļa
11.panta otrā daļa

Juris
Žagars

VSIA “Dailes
teātris” valdes
priekšsēdētājs

7.panta ceturtā daļa

Ieceļot amatā Saldus novada domes Iepirkumu
komisijas locekļus, kuri lēma, ka kooperatīvā
sabiedrība, kurā R.Doniņš ir biedrs, saņems
Saldus novada pašvaldības publisko iepirkumu
un kura uz noslēgtā iepirkuma līguma un veikto
piegāžu pamata saņēma Saldus novada
pašvaldības finanšu līdzekļus, pārkāpa valsts
amatpersonai
noteiktos
komercdarbības
ierobežojumus.
Izdodot rīkojumu par papildus pienākumu
veikšanu un piemaksu noteikšanu Talsu novada
pašvaldības amatpersonai, neievēroja Valsts un
pašvaldību
institūciju
amatpersonu
un
darbinieku atlīdzības likuma 14.panta pirmo un
otro daļu.
Saņemot un apmaksājot rēķinus no darījumu
partneriem un no kapitālsabiedrībām, kuru
dalībnieks bija pati valsts amatpersona un valsts
amatpersonas radinieks, veica ar valsts
amatpersonas pienākumu veikšanu saistītas
darbības interešu konflikta situācijā, kas
ietekmēja
un
varēja
ietekmēt
valsts
amatpersonas, tās radinieka un darījumu
partneru mantiskās intereses.
Savienoja valsts amatpersonas amatu ar
aizliegtiem amatiem trīs komercsabiedrībās.

Pieņemtais
lēmums
(nolēmums)
Administratīvo
pārkāpumu atzīt
par
maznozīmīgu un
atteikties uzsākt
administratīvā
pārkāpuma
procesu.
Administratīvo
pārkāpumu atzīt
par
maznozīmīgu un
atteikties uzsākt
administratīvā
pārkāpuma
procesu.

Lēmuma
(nolēmuma)
spēkā
stāšanās
datums

Lēmuma
izpildes
datums

10.08.2020.

10.08.2020.

10.08.2020.

10.08.2020.

30.04.2020.;
12.05.2020.;
21.05.2020.;
25.05.2020.

Naudas sods –
220 eiro.

24.08.2020.

06.08.2020.

12.07.2019.

Naudas sods –
80 eiro.

28.08.2020.

05.08.2020.

02.03.2018. – 01.10.2018.

Naudas sods –
70 eiro.

01.07.2020.

05.08.2020.

02.03.2020. - 05.06.2020.

Izbeigt
lietvedību,
atzīstot
administratīvo

30.07.2020.

30.07.2020.

Vārds, uzvārds

Ieņemamais amats

Tiesību norma,
kas pārkāpta

Pārkāpuma būtība

Pārkāpuma izdarīšanas
laiks

Lēmuma
(nolēmuma)
spēkā
stāšanās
datums

Lēmuma
izpildes
datums

Naudas sods –
70 eiro.

03.08.2020.

29.07.2020.

Naudas sods –
80 eiro.

19.08.2020.

28.07.2020.

27.07.2020.

27.07.2020.

27.07.2020.

27.07.2020.

Pieņemtais
lēmums
(nolēmums)
pārkāpumu par
maznozīmīgu,
izsakot
mutvārdu
aizrādījumu.

Santa
Ancāne

Dace Pole

Saulkrastu novada
domes deputāte

11.panta pirmā daļa

Tukuma novada
Slampes un
Džūkstes pagastu
pārvaldes vadītāja

18.panta pirmā daļa

Jānis
Olmanis

Kocēnu novada
domes
priekšsēdētājs

18.panta pirmā daļa

Evija
Nagle

Kocēnu novada
domes
priekšsēdētāja
vietniece

18.panta pirmā daļa

Irina
Pilvere
Krišs
Lipšāns

Latvijas
Lauksaimniecības
universitātes
rektore
Labklājības
ministrijas
parlamentārais
sekretārs

Piedalījās balsojumos par domes priekšsēdētāja
padomnieka amata vietas likvidēšanu, kuru
ieņem viņas radinieks.
Bezatlīdzības lietošanā nododot fiziskai personai
saimnieciskās darbības veikšanai Tukuma
novada pašvaldībai piederošas telpas Džūkstē,
Džūkstes pagastā, Tukuma novadā, neievēroja
Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas
izšķērdēšanas novēršanas likuma 3.panta pirmās
daļas 2.punktu un 5.panta pirmo daļu, Ministru
kabineta 2018.gada 20.februāra noteikumu
Nr.97 “Publiskas personas mantas iznomāšanas
noteikumi” prasības.
Kocēnu novada domes sēdē, pieņemot lēmumus
par naudas balvu piešķiršanu, pamatojoties uz
kuriem Kocēnu novada domes deputātiem
izmaksātas naudas balvas, nav ievērojis
Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas
izšķērdēšanas novēršanas likuma 2.panta pirmo
daļu, Valsts un pašvaldību institūciju
amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma
3.panta trešo daļu un 3.panta 6 1.daļu.
Kocēnu novada domes sēdē, pieņemot lēmumus
par naudas balvu piešķiršanu, pamatojoties uz
kuriem Kocēnu novada domes deputātiem
izmaksātas naudas balvas, nav ievērojusi
Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas
izšķērdēšanas novēršanas likuma 2.panta pirmo
daļu, Valsts un pašvaldību institūciju
amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma
3.panta trešo daļu un 3.panta 6 1.daļu.

03.08.2019.;
09.08.2019.

2019. – 2020.gads

25.10.2018.

25.10.2018.

Izbeigt
lietvedību,
atzīstot
administratīvo
pārkāpumu par
maznozīmīgu,
izsakot
mutvārdu
aizrādījumu.
Izbeigt
lietvedību,
atzīstot
administratīvo
pārkāpumu par
maznozīmīgu,
izsakot
mutvārdu
aizrādījumu.

7.panta ceturtā daļa
9.panta pirmā daļa

Savienoja valsts amatpersonas amatu ar aizliegtu
amatu akciju sabiedrībā un guva ienākumus.

15.09.2018. - 17.06.2020.

Naudas sods –
200 eiro.

03.08.2020.

22.07.2020.

7.panta otrā daļa
8.pants

Neievēroja
valsts
amatpersonas
amatu
savienošanas ierobežojumu izpildes kārtību un
savienoja valsts amatpersonas amatu ar aizliegtu
amatu divās komercsabiedrībās.

1)10.06.2019.-03.09.2019.;
2)10.06.2019.-22.11.2019.

Naudas sods –
100 eiro.

03.08.2020.

21.07.2020.

Vārds, uzvārds

Ieņemamais amats

Tiesību norma,
kas pārkāpta

Jānis
Zagorskis

Kocēnu novada
domes deputāts

18.panta pirmā daļa

Jānis
Bērziņš

Kocēnu novada
domes deputāts

18.panta pirmā daļa

Ivars
Ādamsons

Kocēnu novada
domes deputāts

18.panta pirmā daļa

Andrejs
Pildegovičs

Jānis
Reirs

Ārlietu ministrijas
valsts sekretārs

Labklājības
ministrs

13.1 panta otrā daļa

13.1 panta otrā daļa

Pārkāpuma būtība
Kocēnu novada domes sēdē, pieņemot lēmumus
par naudas balvu piešķiršanu, pamatojoties uz
kuriem Kocēnu novada domes deputātiem
izmaksātas naudas balvas, nav ievērojis
Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas
izšķērdēšanas novēršanas likuma 2.panta pirmo
daļu, Valsts un pašvaldību institūciju
amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma
3.panta trešo daļu un 3.panta 6 1.daļu.
Kocēnu novada domes sēdē, pieņemot lēmumus
par naudas balvu piešķiršanu, pamatojoties uz
kuriem Kocēnu novada domes deputātiem
izmaksātas naudas balvas, nav ievērojis
Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas
izšķērdēšanas novēršanas likuma 2.panta pirmo
daļu, Valsts un pašvaldību institūciju
amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma
3.panta trešo daļu un 3.panta 6 1.daļu.
Kocēnu novada domes sēdē, pieņemot lēmumus
par naudas balvu piešķiršanu, pamatojoties uz
kuriem Kocēnu novada domes deputātiem
izmaksātas naudas balvas, nav ievērojis
Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas
izšķērdēšanas novēršanas likuma 2.panta pirmo
daļu, Valsts un pašvaldību institūciju
amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma
3.panta trešo daļu un 3.panta 6 1.daļu.
Privātajiem lidojumiem (radiniekam un fiziskai
personai) iegādājās avio biļeti ar valsts
amatpersonai piešķirtajā VIP kartē uzkrātajiem
pins punktiem, tajā skaitā punkti, kas uzkrāti
dodoties darba komandējumā.

Privātajiem lidojumiem iegādājās avio biļeti ar
valsts amatpersonai piešķirtajā VIP kartē
uzkrātajiem pins punktiem, tajā skaitā punkti,
kas uzkrāti dodoties darba komandējumā.

Pārkāpuma izdarīšanas
laiks

25.10.2018.

25.10.2018.

25.10.2018.

19.12.2017.;
11.07.2018.

19.10.2018.;
22.10.2018.

Pieņemtais
lēmums
(nolēmums)
Izbeigt
lietvedību,
atzīstot
administratīvo
pārkāpumu par
maznozīmīgu,
izsakot
mutvārdu
aizrādījumu.
Izbeigt
lietvedību,
atzīstot
administratīvo
pārkāpumu par
maznozīmīgu,
izsakot
mutvārdu
aizrādījumu.
Izbeigt
lietvedību,
atzīstot
administratīvo
pārkāpumu par
maznozīmīgu,
izsakot
mutvārdu
aizrādījumu.
Izbeigt
lietvedību,
atzīstot
administratīvo
pārkāpumu par
maznozīmīgu,
izsakot
mutvārdu
aizrādījumu.
Izbeigt
lietvedību,
atzīstot
administratīvo
pārkāpumu par
maznozīmīgu,
izsakot
mutvārdu
aizrādījumu.

Lēmuma
(nolēmuma)
spēkā
stāšanās
datums

Lēmuma
izpildes
datums

20.07.2020.

20.07.2020.

20.07.2020.

20.07.2020.

20.07.2020.

20.07.2020.

14.07.2020.

14.07.2020.

14.07.2020.

14.07.2020.

Vārds, uzvārds

Ieņemamais amats

Nils
Ušakovs

Rīgas domes
priekšsēdētājs

Rinalds
Muciņš

Vides aizsardzības
un reģionālās
attīstības
ministrijas valsts
sekretārs

Ieva
Jaunzeme

Ekonomikas
ministrijas
Administrācijas
vadītāja

Jūlija
Danilina

Dainis
Trēziņš

Rēzeknes pilsētas
pašvaldības
aģentūras “Kultūras
un Tūrisma centrs”
direktore

Kocēnu novada
domes deputāts

Tiesību norma,
kas pārkāpta

13.1 panta otrā daļa

13.1 panta otrā daļa

13.1 panta otrā daļa

18.panta pirmā daļa

18.panta pirmā daļa

Pārkāpuma būtība

Privātajiem lidojumiem iegādājās avio biļeti ar
valsts amatpersonai piešķirtajā VIP kartē
uzkrātajiem pins punktiem, tajā skaitā punkti,
kas uzkrāti dodoties darba komandējumā.

Privātajam lidojumam iegādājās avio biļeti ar
valsts amatpersonai piešķirtajā VIP kartē
uzkrātajiem pins punktiem, tajā skaitā punkti,
kas uzkrāti dodoties darba komandējumā.

Privātajam lidojumam iegādājās avio biļeti ar
valsts amatpersonai piešķirtajā VIP kartē
uzkrātajiem pins punktiem, tajā skaitā punkti,
kas uzkrāti dodoties darba komandējumā.

Izdeva
dokumentus,
ar
kuriem
SIA
“Austrumlatvijas koncertzāle” valdes loceklei
piešķīra atvaļinājuma pabalstu, neievērojot
Publiskas
personas
kapitāla
daļu
un
kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 79.panta
sesto daļu un Publiskas personas finanšu līdzekļu
un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma
2.panta pirmo daļu.
Kocēnu novada domes sēdē, pieņemot lēmumus
par naudas balvu piešķiršanu, pamatojoties uz
kuriem Kocēnu novada domes deputātiem
izmaksātas naudas balvas, nav ievērojis
Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas
izšķērdēšanas novēršanas likuma 2.panta pirmo
daļu, Valsts un pašvaldību institūciju
amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma
3.panta trešo daļu un 3.panta 6 1.daļu.

Pārkāpuma izdarīšanas
laiks

07.04.2018.;
13.06.2018.;
23.06.2018.

10.02.2018.

01.05.2018.

Pieņemtais
lēmums
(nolēmums)
Izbeigt
lietvedību,
atzīstot
administratīvo
pārkāpumu par
maznozīmīgu,
izsakot
mutvārdu
aizrādījumu.
Izbeigt
lietvedību,
atzīstot
administratīvo
pārkāpumu par
maznozīmīgu,
izsakot
mutvārdu
aizrādījumu.
Izbeigt
lietvedību,
atzīstot
administratīvo
pārkāpumu par
maznozīmīgu,
izsakot
mutvārdu
aizrādījumu.

Lēmuma
(nolēmuma)
spēkā
stāšanās
datums

Lēmuma
izpildes
datums

14.07.2020.

14.07.2020.

14.07.2020.

14.07.2020.

14.07.2020.

14.07.2020.

18.07.2018.;
28.12.2018.

Naudas sods –
70 eiro.

04.06.2020.

14.07.2020.

25.10.2018.

Izbeigt
lietvedību,
atzīstot
administratīvo
pārkāpumu par
maznozīmīgu,
izsakot
mutvārdu
aizrādījumu.

13.07.2020.

13.07.2020.

Vārds, uzvārds

Ieņemamais amats

Tiesību norma,
kas pārkāpta

Pārkāpuma būtība
Kocēnu novada domes sēdē, pieņemot lēmumus
par naudas balvu piešķiršanu, pamatojoties uz
kuriem Kocēnu novada domes deputātiem
izmaksātas naudas balvas, nav ievērojusi
Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas
izšķērdēšanas novēršanas likuma 2.panta pirmo
daļu, Valsts un pašvaldību institūciju
amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma
3.panta trešo daļu un 3.panta 61.daļu.

Vineta
Vintere

Kocēnu novada
domes deputāte

18.panta pirmā daļa

Andrejs
Gusevs

Valsts policijas
inspektors

7.panta sestā daļa

Juris
Prokofjevs

Ieslodzījuma vietu
pārvaldes
jaunākais
inspektors

7.panta sestā daļa

Andrejs
Ence

Sandra
Grīnliņa

Babītes novada
pašvaldības domes
priekšsēdētājs

Kocēnu novada
domes deputāte

18.panta pirmā daļa

18.panta pirmā daļa

Lēmuma
(nolēmuma)
spēkā
stāšanās
datums

Lēmuma
izpildes
datums

13.07.2020.

13.07.2020.

13.07.2020.

13.07.2020.

13.07.2020.

13.07.2020.

27.02.2020.

Neuzsākt
lietvedību un
atbrīvot no
administratīvās
atbildības,
izsakot
mutvārdu
aizrādījumu.

13.07.2020.

13.07.2020.

25.10.2018.

Izbeigt
lietvedību,
atzīstot
administratīvo
pārkāpumu par
maznozīmīgu,
izsakot

13.07.2020.

13.07.2020.

Pārkāpuma izdarīšanas
laiks

25.10.2018.

Nesaņemot rakstveida atļauju savienoja valsts
amatpersonas
amatu
ar
amatu
divās
komercsabiedrībās.

15.08.2015. - 26.05.2020.

Nesaņemot rakstveida atļauju savienoja valsts
amatpersonas amatu ar amatu komercsabiedrībā.

01.04.2020. - 19.05.2020.

Noslēdzot līgumu ar komercsabiedrību, lai gan
Babītes novada pašvaldības dome vai tās
pilnvarota institūcija saskaņā ar Būvniecības
likuma 7.panta pirmās daļas 2.punktā noteikto
pirms tam nebija pieņēmusi lēmumu par
dzīvojamās mājas un šķūņa ēku nojaukšanu
nekustamajā īpašumā “Mežziņi”, Babītē, Babītes
pagastā, Babītes novadā, neievēroja Publiskas
personas
finanšu līdzekļu un
mantas
izšķērdēšanas novēršanas likuma 2.panta pirmajā
daļā noteiktos pienākumus – publiskas personas
finanšu līdzekļus un mantu izmantot atbilstoši
normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai.
Kocēnu novada domes sēdē, pieņemot lēmumus
par naudas balvu piešķiršanu, pamatojoties uz
kuriem Kocēnu novada domes deputātiem
izmaksātas naudas balvas, nav ievērojusi
Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas
izšķērdēšanas novēršanas likuma 2.panta pirmo
daļu, Valsts un pašvaldību institūciju

Pieņemtais
lēmums
(nolēmums)
Izbeigt
lietvedību,
atzīstot
administratīvo
pārkāpumu par
maznozīmīgu,
izsakot
mutvārdu
aizrādījumu.
Neuzsākt
lietvedību un
atbrīvot no
administratīvās
atbildības,
izsakot
mutvārdu
aizrādījumu.
Neuzsākt
lietvedību un
atbrīvot no
administratīvās
atbildības,
izsakot
mutvārdu
aizrādījumu.

Vārds, uzvārds

Ieņemamais amats

Tiesību norma,
kas pārkāpta

Jānis
Zvirbulis

Kocēnu novada
domes deputāts

18.panta pirmā daļa

Sarmīte
Bračka

Kocēnu novada
domes deputāte

18.panta pirmā daļa

Roberts
Ločmelis

Kocēnu novada
domes deputāts

18.panta pirmā daļa

Iveta
Zalpētere

AS “Ventas osta”
padomes
priekšsēdētāja
un
Rīgas pilsētas
izpilddirektora
vietniece

7.panta ceturtā daļa
7.panta piektā daļa
9.panta pirmā daļa

Santa
Ancāne

PSIA “Saulkrastu
slimnīca” valdes
locekle

18.panta pirmā daļa

Pārkāpuma būtība

Pārkāpuma izdarīšanas
laiks

Pieņemtais
lēmums
(nolēmums)

amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma
3.panta trešo daļu un 3.panta 61.daļu.

mutvārdu
aizrādījumu.

Kocēnu novada domes sēdē, pieņemot lēmumus
par naudas balvu piešķiršanu, pamatojoties uz
kuriem Kocēnu novada domes deputātiem
izmaksātas naudas balvas, nav ievērojis
Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas
izšķērdēšanas novēršanas likuma 2.panta pirmo
daļu, Valsts un pašvaldību institūciju
amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma
3.panta trešo daļu un 3.panta 6 1.daļu.
Kocēnu novada domes sēdē, pieņemot lēmumus
par naudas balvu piešķiršanu, pamatojoties uz
kuriem Kocēnu novada domes deputātiem
izmaksātas naudas balvas, nav ievērojusi
Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas
izšķērdēšanas novēršanas likuma 2.panta pirmo
daļu, Valsts un pašvaldību institūciju
amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma
3.panta trešo daļu un 3.panta 6 1.daļu.
Kocēnu novada domes sēdē, pieņemot lēmumus
par naudas balvu piešķiršanu, pamatojoties uz
kuriem Kocēnu novada domes deputātiem
izmaksātas naudas balvas, nav ievērojis
Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas
izšķērdēšanas novēršanas likuma 2.panta pirmo
daļu, Valsts un pašvaldību institūciju
amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma
3.panta trešo daļu un 3.panta 6 1.daļu.
Nesaņemot rakstveida atļauju:
1)savienoja akciju sabiedrības padomes
priekšsēdētājas amatu ar Rīgas pilsētas
izpilddirektora
vietnieka
amatu,
gūstot
ienākumus;
2)savienoja Rīgas pilsētas izpilddirektora
vietnieka amatu ar akciju sabiedrības padomes
priekšsēdētājas amatu, gūstot ienākumus.
Parakstot līgumu ar komercsabiedrību par
pakalpojumu sniegšanu PSIA “Saulkrastu
slimnīca” pirms Saulkrastu novada domes
2020.gada budžeta grozījumu izdarīšanas,
neievēroja Saulkrastu novada domes saistošo
noteikumu “Saulkrastu novada pašvaldības
nolikums” 55.punktu un Publiskas personas un

Izbeigt
lietvedību,
atzīstot
administratīvo
pārkāpumu par
maznozīmīgu,
izsakot
mutvārdu
aizrādījumu.
Izbeigt
lietvedību,
atzīstot
administratīvo
pārkāpumu par
maznozīmīgu,
izsakot
mutvārdu
aizrādījumu.
Izbeigt
lietvedību,
atzīstot
administratīvo
pārkāpumu par
maznozīmīgu,
izsakot
mutvārdu
aizrādījumu.
Neuzsākt
lietvedību un
atbrīvot no
administratīvās
atbildības,
izsakot
mutvārdu
aizrādījumu.
Neuzsākt
lietvedību un
atbrīvot no
administratīvās
atbildības,
izsakot
mutvārdu
aizrādījumu.

25.10.2018.

25.10.2018.

25.10.2018.

1)31.03.2020. - 19.04.2020.;
2)31.03.2020. - 26.04.2020.

30.03.2020.

Lēmuma
(nolēmuma)
spēkā
stāšanās
datums

Lēmuma
izpildes
datums

08.07.2020.

08.07.2020.

08.07.2020.

08.07.2020.

08.07.2020.

08.07.2020.

08.07.2020.

08.07.2020.

08.07.2020.

08.07.2020.

Vārds, uzvārds

Ieņemamais amats

Tiesību norma,
kas pārkāpta

Āris
Dzērvāns

Ilgars
Kurbanovs

Modris
Jaunvalks

Aivars
Mačeks
Aivars
Mačeks

Almants
Kalniņš

Vides aizsardzības
un reģionālās
attīstības ministrija
valsts sekretāra
vietnieks
un
Rīgas domes
Informācijas
tehnoloģiju centra
direktors

Ieslodzījuma vietu
pārvaldes
valsts amatpersona

Talsu novada
domes
izpilddirektors

Iecavas novada
domes
priekšsēdētājs
Iecavas novada
pašvaldības
administrācijas
priekšsēdētājs

Talsu novada
domes deputāts

7.panta sestā daļa
9.panta pirmā daļa

7.panta sestā daļa
9.panta pirmā daļa

18.panta pirmā daļa

11.panta pirmā daļa
18.panta pirmā daļa

Lēmuma
izpildes
datums

08.07.2020.

08.07.2020.

Neuzsākt
lietvedību un
atbrīvot no
administratīvās
atbildības,
izsakot
mutvārdu
aizrādījumu.

07.07.2020.

07.07.2020.

14.03.2020.

Naudas sods –
110 eiro.

07.07.2020.

06.07.2020.

12.03.2020.

Naudas sods –
80 eiro.

27.07.2020.

03.07.2020.

Pārkāpuma izdarīšanas
laiks

Pārkāpuma būtība
finanšu līdzekļu izšķērdēšanas
likuma 2.panta pirmo daļu.

Lēmuma
(nolēmuma)
spēkā
stāšanās
datums

Pieņemtais
lēmums
(nolēmums)

novēršanas

Nesaņemot rakstveida atļauju:
1) savienoja VARAM valsts sekretāra vietnieka
amatu ar Rīgas domes Informācijas tehnoloģiju
centra direktora amatu, gūstot ienākumus;
2)savienoja
Rīgas
domes
Informācijas
tehnoloģiju centra direktora amatu ar VARAM
valsts sekretāra vietnieka amatu, gūstot
ienākumus.

Nesaņemot rakstveida atļauju, savienoja valsts
amatpersonas amatu ar darbu komercsabiedrībā,
gūstot ienākumus.

Noslēdzot nekustamā īpašuma V.Ruģēna ielā 4,
Talsos, nomas līgumu, kurā iekļautie punkti
neatbilst
Ministru
kabineta
2018.gada
20.februāra noteikumu Nr.97 “Publiskas
personas mantas iznomāšanas noteikumi”
prasībām, neievēroja Publiskas personas finanšu
līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas
likuma 2.panta pirmo daļu.
Iecavas novada pašvaldībai piederošu transporta
līdzekli izmantoja savā atvaļinājuma laikā
savām privātajām vajadzībām.

1)16.04.2020. - 10.05.2020.;
2)16.04.2020. - 05.05.2020.

11.04.2020. - 20.05.2020.

Neuzsākt
lietvedību un
atbrīvot no
administratīvās
atbildības,
izsakot
mutvārdu
aizrādījumu.

7.panta ceturtā daļa

Savienoja valsts amatpersonas amatu ar aizliegtu
amatu
garāžu
īpašnieku
kooperatīvajā
sabiedrībā.

20.06.2017. - 26.04.2020.

Naudas sods –
70 eiro.

08.07.2020.

02.07.2020.

18.panta pirmā daļa

Talsu novada domes sēdē, piedaloties lēmuma
pieņemšanā, par nekustamā īpašuma V.Ruģēna
ielā 4, Talsos, Talsu novadā, nomas līguma
slēgšanu
ar
privātu
kapitālsabiedrību,
pamatojoties uz ko noslēgts nekustamā īpašuma
nomas līgums, neievēroja Ministru kabineta
2018.gada 20.februāra noteikumu Nr.97
“Publiskas personas mantas iznomāšanas
noteikumi” prasības un Publiskas personas

22.02.2019.

Naudas sods –
110 eiro.

19.06.2020.

01.07.2020.

Vārds, uzvārds

Ieņemamais amats

Tiesību norma,
kas pārkāpta

Pārkāpuma būtība

Pārkāpuma izdarīšanas
laiks

Pieņemtais
lēmums
(nolēmums)

Lēmuma
(nolēmuma)
spēkā
stāšanās
datums

Lēmuma
izpildes
datums

finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas
novēršanas likuma 2.panta pirmo daļu.
Dana
Bjorka
Artjoms
Gekišs

Aigars
Aglenieks

VSIA “Mihaila
Čehova Rīgas
Krievu teātris”
valdes locekle
Dagdas novada
pašvaldības
izpilddirektors
Rīgas domes “Rīgas
bērnu un jaunatnes
sporta skolas
“Rīdzene””
direktora
pienākumu
izpildītājs

7.panta ceturtā daļa

Savieno valsts amatpersonas amatu ar aizliegtu
amatu komercsabiedrībā.

No 08.01.2018.

Naudas sods –
150 eiro.

08.06.2020.

29.06.2020.

7.panta ceturtā daļa

Savienoja valsts amatpersonas amatu ar aizliegtu
amatu komercsabiedrībā.

14.01.2020. - 08.06.2020.

Naudas sods –
90 eiro.

10.07.2020.

22.06.2020.

11.12.2018.

Naudas sods –
90 eiro.

01.07.2020.

22.06.2020.

22.06.2020.

22.06.2020.

22.06.2020.

22.06.2020.

19.06.2020.

19.06.2020.

19.06.2020.

19.06.2020.

11.panta pirmā daļa

Realizēja valsts amatpersonas funkcijas interešu
konflikta situācijā, izdodot rīkojumu par naudas
balvas piešķiršanu savam radiniekam.

Artūrs
Dzintars

Valsts policijas
inspektors

7.panta sestā daļa
9.panta pirmā daļa

Nesaņemot rakstveida atļauju, savienoja valsts
amatpersonas amatu ar darbu komercsabiedrībā,
gūstot ienākumus.

05.03.2019. - 2019.gada
decembris

Ivo
Holcmanis

Valsts policijas
kārtībnieks

7.panta sestā daļa
9.panta pirmā daļa

Nesaņemot rakstveida atļauju, savienoja valsts
amatpersonas amatu ar darbu komercsabiedrībā,
gūstot ienākumus, un vēl otrā komercsabiedrībā.

01.03.2019. - 30.11.2019.

Inese
Sudnika

Rīgas pilsētas
pašvaldības
sociālais darbinieks

7.panta sestā daļa
9.panta pirmā daļa

Nesaņemot
Rīgas
pašvaldības
domes
priekšsēdētāja vai viņa pilnvarotas personas
rakstveida
atļauju,
savienoja
valsts
amatpersonas amatu ar amatu biedrībā un guva
ienākumus.

03.04.2018. - 28.02.2019.

Ināra
Briede

Carnikavas novada
domes Bāriņtiesas
locekle

7.panta sestā daļa

Nesaņemot Carnikavas novada domes vai tās
pilnvarotas personas rakstveida atļauju,
savienoja savu valsts amatpersonas amatu ar
Ādažu novada domes Starpinstitucionālās
nepilngadīgo lietu komisijas locekles amatu.

26.09.2017. - 19.05.2020.

Neuzsākt
lietvedību un
atbrīvot no
administratīvās
atbildības,
izsakot
mutvārdu
aizrādījumu.
Neuzsākt
lietvedību un
atbrīvot no
administratīvās
atbildības,
izsakot
mutvārdu
aizrādījumu.
Neuzsākt
lietvedību un
atbrīvot no
administratīvās
atbildības,
izsakot
mutvārdu
aizrādījumu.
Neuzsākt
lietvedību un
atbrīvot no
administratīvās

Vārds, uzvārds

Ieņemamais amats

Tiesību norma,
kas pārkāpta

Pārkāpuma būtība

Pārkāpuma izdarīšanas
laiks

Pieņemtais
lēmums
(nolēmums)

Lēmuma
(nolēmuma)
spēkā
stāšanās
datums

Lēmuma
izpildes
datums

atbildības,
izsakot
mutvārdu
aizrādījumu.

Sandra
Pētersone

Talsu novada
domes deputāte

18.panta pirmā daļa

Mārtiņš
Kišuro

Saulkrastu novada
domes deputāts

10.panta ceturtā
daļa

Inga
Gluzda

Talsu novada
domes deputāte

18.panta pirmā daļa

Pēteris
Veļeckis

Elita
Eglīte

Kalnciema pagasta
pārvaldes vadītājs

Amatas novada
pašvaldības
priekšsēdētāja

Talsu novada domes sēdē, piedaloties lēmuma
pieņemšanā, par nekustamā īpašuma V.Ruģēna
ielā 4, Talsos, Talsu novadā, nomas līguma
slēgšanu
ar
privātu
kapitālsabiedrību,
pamatojoties uz ko noslēgts nekustamā īpašuma
nomas līgums, neievēroja Ministru kabineta
2018.gada 20.februāra noteikumu Nr.97
“Publiskas personas mantas iznomāšanas
noteikumi” prasības un Publiskas personas
finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas
novēršanas likuma 2.panta pirmo daļu.
Kapitālsabiedrība, kuras dalībnieks ir valsts
amatpersona, saņēmusi Saulkrastu novada
pašvaldības finanšu līdzekļus, kas nav piešķirti
atklāta konkursa rezultātā.
Talsu novada domes sēdē, piedaloties lēmuma
pieņemšanā, par nekustamā īpašuma V.Ruģēna
ielā 4, Talsos, Talsu novadā, nomas līguma
slēgšanu
ar
privātu
kapitālsabiedrību,
pamatojoties uz ko noslēgts nekustamā īpašuma
nomas līgums, neievēroja Ministru kabineta
2018.gada 20.februāra noteikumu Nr.97
“Publiskas personas mantas iznomāšanas
noteikumi” prasības un Publiskas personas
finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas
novēršanas likuma 2.panta pirmo daļu.

22.02.2019.

Naudas sods –
110 eiro.

17.06.2020.

19.06.2020.

29.01.2018. - 30.04.2020.

Naudas sods –
100 eiro.

13.07.2020.

18.06.2020.

22.02.2019.

Naudas sods –
110 eiro.

11.06.2020.

15.06.2020.

15.06.2020.

15.06.2020.

15.06.2020.

15.06.2020.

7.panta ceturtā daļa
9.panta pirmā daļa

Nesaņemot Jelgavas novada domes rakstveida
atļauju, savienoja Kalnciema pagasta pārvaldes
vadītāja amatu, gūstot ienākumus, ar:
1) Ozolnieku novada domes deputāta amatu;
2) Ozolnieku novada domes priekšsēdētāja
vietnieka amatu

1)01.11.2018. - 24.03.2020.;
2)28.02.2020. - 24.03.2020.

18.panta pirmā daļa

Amatas novada pašvaldības domes sēdē, balsojot
“par”, izteikt Amatas novada domes darba
samaksas nolikuma 3.2.2.apakšpunktu jaunā
redakcijā, pamatojoties uz ko pašvaldībā četriem
deputātiem, kuri Valsts un pašvaldību institūciju
amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma
izpratnē neieņem algotu amatu domē (bet gan

20.08.2019.

Neuzsākt
lietvedību un
atbrīvot no
administratīvās
atbildības,
izsakot
mutvārdu
aizrādījumu.
Izbeigt
lietvedību,
atzīstot
administratīvo
pārkāpumu par
maznozīmīgu,
izsakot

Vārds, uzvārds

Arnis
Lemešonoks

Andris
Jansons

Normunds
Strēlnieks
Jānis
Kārkliņš

Ieņemamais amats

Amatas novada
pašvaldības
deputāts

Amatas novada
pašvaldības
deputāts

Talsu novada
pašvaldības Talsu
pilsētas pārvaldes
vadītājs
Amatas novada
pašvaldības
deputāts

Tiesību norma,
kas pārkāpta

18.panta pirmā daļa

18.panta pirmā daļa

Pārkāpuma būtība
citu amatu pašvaldībā), atlīdzība izmaksāta kā
piemaksa pie amata mēnešalgas 30% apmērā
mēnesī no tam noteiktās mēnešalgas, neievērojot
Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas
izšķērdēšanas novēršanas likuma 2.panta pirmo
daļu, Valsts un pašvaldību institūciju
amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma
3.panta trešo daļu, 3.panta 61.daļu.
Amatas novada pašvaldības domes sēdē, balsojot
“par”, izteikt Amatas novada domes darba
samaksas nolikuma 3.2.2.apakšpunktu jaunā
redakcijā, pamatojoties uz ko pašvaldībā četriem
deputātiem, kuri Valsts un pašvaldību institūciju
amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma
izpratnē neieņem algotu amatu domē (bet gan
citu amatu pašvaldībā), atlīdzība izmaksāta kā
piemaksa pie amata mēnešalgas 30% apmērā
mēnesī no tam noteiktās mēnešalgas, neievērojot
Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas
izšķērdēšanas novēršanas likuma 2.panta pirmo
daļu, Valsts un pašvaldību institūciju
amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma
3.panta trešo daļu, 3.panta 61.daļu.
Amatas novada pašvaldības domes sēdē, balsojot
“par”, izteikt Amatas novada domes darba
samaksas nolikuma 3.2.2.apakšpunktu jaunā
redakcijā, pamatojoties uz ko pašvaldībā četriem
deputātiem, kuri Valsts un pašvaldību institūciju
amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma
izpratnē neieņem algotu amatu domē (bet gan
citu amatu pašvaldībā), atlīdzība izmaksāta kā
piemaksa pie amata mēnešalgas 30% apmērā
mēnesī no tam noteiktās mēnešalgas, neievērojot
Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas
izšķērdēšanas novēršanas likuma 2.panta pirmo
daļu, Valsts un pašvaldību institūciju
amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma
3.panta trešo daļu, 3.panta 61.daļu.

Pārkāpuma izdarīšanas
laiks

Lēmuma
(nolēmuma)
spēkā
stāšanās
datums

Lēmuma
izpildes
datums

15.06.2020.

15.06.2020.

15.06.2020.

15.06.2020.

Naudas sods –
70 eiro.

25.06.2020.

12.06.2020.

Izbeigt
lietvedību,

12.06.2020.

12.06.2020.

Pieņemtais
lēmums
(nolēmums)
mutvārdu
aizrādījumu.

20.08.2019.

20.08.2019.

6.panta pirmā daļa
6.panta ceturtā daļa
7.panta ceturtā daļa
7.panta piektā daļa

Savienoja valsts amatpersonas amatu ar aizliegtu
amatu komercsabiedrībā.

01.08.2017. - 15.04.2020.

18.panta pirmā daļa

Amatas novada pašvaldības domes sēdē, balsojot
“par”, izteikt Amatas novada domes darba
samaksas nolikuma 3.2.2.apakšpunktu jaunā

20.08.2019.

Izbeigt
lietvedību,
atzīstot
administratīvo
pārkāpumu par
maznozīmīgu,
izsakot
mutvārdu
aizrādījumu.

Izbeigt
lietvedību,
atzīstot
administratīvo
pārkāpumu par
maznozīmīgu,
izsakot
mutvārdu
aizrādījumu.

Vārds, uzvārds

Ieņemamais amats

Tiesību norma,
kas pārkāpta

Āris
Kazerovskis

Amatas novada
pašvaldības
deputāts

18.panta pirmā daļa

Guntis
Bondars

Valsts meža
dienesta mežzinis

11.panta pirmā daļa
19.pants

Mārtiņš Andis
Cīrulis

Amatas novada
pašvaldības
deputāts

18.panta pirmā daļa

Pārkāpuma būtība
redakcijā, pamatojoties uz ko pašvaldībā četriem
deputātiem, kuri Valsts un pašvaldību institūciju
amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma
izpratnē neieņem algotu amatu domē (bet gan
citu amatu pašvaldībā), atlīdzība izmaksāta kā
piemaksa pie amata mēnešalgas 30% apmērā
mēnesī no tam noteiktās mēnešalgas, neievērojot
Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas
izšķērdēšanas novēršanas likuma 2.panta pirmo
daļu, Valsts un pašvaldību institūciju
amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma
3.panta trešo daļu, 3.panta 61.daļu.
Amatas novada pašvaldības domes sēdē, balsojot
“par”, izteikt Amatas novada domes darba
samaksas nolikuma 3.2.2.apakšpunktu jaunā
redakcijā, pamatojoties uz ko pašvaldībā četriem
deputātiem, kuri Valsts un pašvaldību institūciju
amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma
izpratnē neieņem algotu amatu domē (bet gan
citu amatu pašvaldībā), atlīdzība izmaksāta kā
piemaksa pie amata mēnešalgas 30% apmērā
mēnesī no tam noteiktās mēnešalgas, neievērojot
Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas
izšķērdēšanas novēršanas likuma 2.panta pirmo
daļu, Valsts un pašvaldību institūciju
amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma
3.panta trešo daļu, 3.panta 61.daļu.
Realizējot savas amatpersonas amata pilnvaras
(tiesības) interešu konflikta situācijā, personisku
motīvu vadīts datu bāzē ieguva informāciju, kas
ietekmēja vai varēja ietekmēt amatpersonas vai
tās radinieka personiskās un mantiskās intereses.
Amatas novada pašvaldības domes sēdē, balsojot
“par”, izteikt Amatas novada domes darba
samaksas nolikuma 3.2.2.apakšpunktu jaunā
redakcijā, pamatojoties uz ko pašvaldībā četriem
deputātiem, kuri Valsts un pašvaldību institūciju
amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma
izpratnē neieņem algotu amatu domē (bet gan
citu amatu pašvaldībā), atlīdzība izmaksāta kā
piemaksa pie amata mēnešalgas 30% apmērā
mēnesī no tam noteiktās mēnešalgas, neievērojot
Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas
izšķērdēšanas novēršanas likuma 2.panta pirmo
daļu, Valsts un pašvaldību institūciju

Pārkāpuma izdarīšanas
laiks

Lēmuma
(nolēmuma)
spēkā
stāšanās
datums

Lēmuma
izpildes
datums

Izbeigt
lietvedību,
atzīstot
administratīvo
pārkāpumu par
maznozīmīgu,
izsakot
mutvārdu
aizrādījumu.

12.06.2020.

12.06.2020.

Naudas sods –
110 eiro.

05.06.2020.

11.06.2020.

Izbeigt
lietvedību,
atzīstot
administratīvo
pārkāpumu par
maznozīmīgu,
izsakot
mutvārdu
aizrādījumu.

11.06.2020.

11.06.2020.

Pieņemtais
lēmums
(nolēmums)
atzīstot
administratīvo
pārkāpumu par
maznozīmīgu,
izsakot
mutvārdu
aizrādījumu.

20.08.2019.

2018.un 2019.gadā

20.08.2019.

Vārds, uzvārds

Ieņemamais amats

Tiesību norma,
kas pārkāpta

Guna KalniņaPriede

Amatas novada
pašvaldības
deputāte

18.panta pirmā daļa

Uldis
Kristapsons

Pāvilostas novada
domes
priekšsēdētājs

10.panta ceturtā daļa
10.panta sestā daļa

Gints
Pelčers

Valda
Veisenkopfa

Saulkrastu novada
domes Būvvaldes
arhitekts

Amatas novada
pašvaldības
deputāte

Pārkāpuma būtība
amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma
3.panta trešo daļu, 3.panta 61.daļu.
Amatas novada pašvaldības domes sēdē, balsojot
“par”, izteikt Amatas novada domes darba
samaksas nolikuma 3.2.2.apakšpunktu jaunā
redakcijā, pamatojoties uz ko pašvaldībā četriem
deputātiem, kuri Valsts un pašvaldību institūciju
amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma
izpratnē neieņem algotu amatu domē (bet gan
citu amatu pašvaldībā), atlīdzība izmaksāta kā
piemaksa pie amata mēnešalgas 30% apmērā
mēnesī no tam noteiktās mēnešalgas, neievērojot
Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas
izšķērdēšanas novēršanas likuma 2.panta pirmo
daļu, Valsts un pašvaldību institūciju
amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma
3.panta trešo daļu, 3.panta 61.daļu.
Būdams tādas privātas kapitālsabiedrības
dalībnieks, kas atklāta konkursa rezultātā saņem
Pāvilostas novada pašvaldības publiskos
iepirkumus, kā arī uz minēto publisko iepirkumu
līgumu izpildes pamata saņem Pāvilostas novada
pašvaldības finanšu līdzekļus laika periodā no
2018.gada 14.maija līdz 2020.gada 10.maijam,
kaut gan viņa netiešā pakļautībā atrodas
Pāvilostas novada pašvaldības Iepirkumu
komisijas locekļi, pārkāpa likumā noteiktos
komercdarbības ierobežojumus.

Pārkāpuma izdarīšanas
laiks

Pieņemtais
lēmums
(nolēmums)

Lēmuma
(nolēmuma)
spēkā
stāšanās
datums

Lēmuma
izpildes
datums

20.08.2019.

Izbeigt
lietvedību,
atzīstot
administratīvo
pārkāpumu par
maznozīmīgu,
izsakot
mutvārdu
aizrādījumu.

11.06.2020.

11.06.2020.

Naudas sods –
80 eiro.

04.06.2020.

11.06.2020.

10.06.2020.

10.06.2020.

08.06.2020.

08.06.2020.

2018., 2019., 2020.gadā

7.panta sestā daļa
9.panta pirmā daļa

Nesaņemot rakstveida atļauju, savienoja valsts
amatpersonas amatu, gūstot ienākumus, ar amatu
komercsabiedrībā.

01.03.2018. - 16.01.2020.

18.panta pirmā daļa

Amatas novada pašvaldības domes sēdē, balsojot
“par”, izteikt Amatas novada domes darba
samaksas nolikuma 3.2.2.apakšpunktu jaunā
redakcijā, pamatojoties uz ko pašvaldībā četriem
deputātiem, kuri Valsts un pašvaldību institūciju
amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma
izpratnē neieņem algotu amatu domē (bet gan
citu amatu pašvaldībā), atlīdzība izmaksāta kā
piemaksa pie amata mēnešalgas 30% apmērā

20.08.2019.

Neuzsākt
lietvedību un
atbrīvot no
administratīvās
atbildības,
izsakot
mutvārdu
aizrādījumu.
Izbeigt
lietvedību,
atzīstot
administratīvo
pārkāpumu par
maznozīmīgu,
izsakot
mutvārdu
aizrādījumu.

Vārds, uzvārds

Tālis
Šelengovs

Edgars Jānis
Plēģeris

Linda
Abramova

Ieņemamais amats

Amatas novada
pašvaldības
deputāts

Amatas novada
pašvaldības
deputāts

Amatas novada
pašvaldības
deputāte

Tiesību norma,
kas pārkāpta

18.panta pirmā daļa

18.panta pirmā daļa

18.panta pirmā daļa

Pārkāpuma būtība
mēnesī no tam noteiktās mēnešalgas, neievērojot
Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas
izšķērdēšanas novēršanas likuma 2.panta pirmo
daļu, Valsts un pašvaldību institūciju
amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma
3.panta trešo daļu, 3.panta 61.daļu.
Amatas novada pašvaldības domes sēdē, balsojot
“par”, izteikt Amatas novada domes darba
samaksas nolikuma 3.2.2.apakšpunktu jaunā
redakcijā, pamatojoties uz ko pašvaldībā četriem
deputātiem, kuri Valsts un pašvaldību institūciju
amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma
izpratnē neieņem algotu amatu domē (bet gan
citu amatu pašvaldībā), atlīdzība izmaksāta kā
piemaksa pie amata mēnešalgas 30% apmērā
mēnesī no tam noteiktās mēnešalgas, neievērojot
Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas
izšķērdēšanas novēršanas likuma 2.panta pirmo
daļu, Valsts un pašvaldību institūciju
amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma
3.panta trešo daļu, 3.panta 61.daļu.
Amatas novada pašvaldības domes sēdē, balsojot
“par”, izteikt Amatas novada domes darba
samaksas nolikuma 3.2.2.apakšpunktu jaunā
redakcijā, pamatojoties uz ko pašvaldībā četriem
deputātiem, kuri Valsts un pašvaldību institūciju
amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma
izpratnē neieņem algotu amatu domē (bet gan
citu amatu pašvaldībā), atlīdzība izmaksāta kā
piemaksa pie amata mēnešalgas 30% apmērā
mēnesī no tam noteiktās mēnešalgas, neievērojot
Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas
izšķērdēšanas novēršanas likuma 2.panta pirmo
daļu, Valsts un pašvaldību institūciju
amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma
3.panta trešo daļu, 3.panta 61.daļu.
Amatas novada pašvaldības domes sēdē, balsojot
“par”, izteikt Amatas novada domes darba
samaksas nolikuma 3.2.2.apakšpunktu jaunā
redakcijā, pamatojoties uz ko pašvaldībā četriem
deputātiem, kuri Valsts un pašvaldību institūciju
amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma
izpratnē neieņem algotu amatu domē (bet gan
citu amatu pašvaldībā), atlīdzība izmaksāta kā
piemaksa pie amata mēnešalgas 30% apmērā

Pārkāpuma izdarīšanas
laiks

Pieņemtais
lēmums
(nolēmums)

Lēmuma
(nolēmuma)
spēkā
stāšanās
datums

Lēmuma
izpildes
datums

20.08.2019.

Izbeigt
lietvedību,
atzīstot
administratīvo
pārkāpumu par
maznozīmīgu,
izsakot
mutvārdu
aizrādījumu.

08.06.2020.

08.06.2020.

20.08.2019.

Izbeigt
lietvedību,
atzīstot
administratīvo
pārkāpumu par
maznozīmīgu,
izsakot
mutvārdu
aizrādījumu.

08.06.2020.

08.06.2020.

20.08.2019.

Izbeigt
lietvedību,
atzīstot
administratīvo
pārkāpumu par
maznozīmīgu,
izsakot
mutvārdu
aizrādījumu.

08.06.2020.

08.06.2020.

Vārds, uzvārds

Ieņemamais amats

Tiesību norma,
kas pārkāpta

Inese
Varekoja

Amatas novada
pašvaldības
deputāte

18.panta pirmā daļa

Normunds
Tropiņš

Talsu novada
domes
priekšsēdētāja
vietnieks

18.panta pirmā daļa

Nadežda
Hļebņikova

Preiļu 2.vidusskolas 11.panta pirmā daļa
direktore;
7.panta piektā daļa
Preiļu novada
7.panta ceturtā daļa
domes deputāte
9.panta pirmā daļa

Pārkāpuma būtība
mēnesī no tam noteiktās mēnešalgas, neievērojot
Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas
izšķērdēšanas novēršanas likuma 2.panta pirmo
daļu, Valsts un pašvaldību institūciju
amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma
3.panta trešo daļu, 3.panta 61.daļu.
Amatas novada pašvaldības domes sēdē, balsojot
“par”, izteikt Amatas novada domes darba
samaksas nolikuma 3.2.2.apakšpunktu jaunā
redakcijā, pamatojoties uz ko pašvaldībā četriem
deputātiem, kuri Valsts un pašvaldību institūciju
amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma
izpratnē neieņem algotu amatu domē (bet gan
citu amatu pašvaldībā), atlīdzība izmaksāta kā
piemaksa pie amata mēnešalgas 30% apmērā
mēnesī no tam noteiktās mēnešalgas, neievērojot
Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas
izšķērdēšanas novēršanas likuma 2.panta pirmo
daļu, Valsts un pašvaldību institūciju
amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma
3.panta trešo daļu, 3.panta 61.daļu.
Talsu novada domes sēdē, piedaloties lēmuma
pieņemšanā, par nekustamā īpašuma V.Ruģēna
ielā 4, Talsos, Talsu novadā, nomas līguma
slēgšanu
ar
privātu
kapitālsabiedrību,
pamatojoties uz ko noslēgts nekustamā īpašuma
nomas līgums, neievēroja Ministru kabineta
2018.gada 20.februāra noteikumu Nr.97
“Publiskas personas mantas iznomāšanas
noteikumi” prasības un Publiskas personas
finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas
novēršanas likuma 2.panta pirmo daļu.
1)Bez rakstveida atļaujas saņemšanas savienoja
Preiļu 2.vidusskolas direktores amatu ar
metodiskās apvienības vadītāja pienākumu
veikšanu, Valodu mācību jomas konsultanta
palīga pienākumu veikšanu un Preiļu novada
domes deputāta amatu;
2) Valsts amatpersonas amata funkciju veikšana
interešu konflikta situācijā attiecībā uz sevi un
savu radinieku.

Pārkāpuma izdarīšanas
laiks

Pieņemtais
lēmums
(nolēmums)

Lēmuma
(nolēmuma)
spēkā
stāšanās
datums

Lēmuma
izpildes
datums

20.08.2019.

Izbeigt
lietvedību,
atzīstot
administratīvo
pārkāpumu par
maznozīmīgu,
izsakot
mutvārdu
aizrādījumu.

08.06.2020.

08.06.2020.

22.02.2019.

Naudas sods –
90 eiro.

17.06.2020.

08.06.2020.

1) Izbeigt
lietvedību,
atzīstot
administratīvo
pārkāpumu par
maznozīmīgu,
izsakot
mutvārdu
aizrādījumu;
2) Naudas sods –
90 eiro.

14.10.2019.

Nav
samaksāts

1)03.10.2013. - 16.09.2019.;
2)24.04.2018.; 17.12.2018.;
21.12.2018.

