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

Ieņemamais amats

Tiesību norma,
kas pārkāpta

Guntis
Rasims

Rēzeknes novada
domes deputāts

18.panta pirmā daļa

Arta
Brauna

Bijusī Priekules
novada domes
deputāte

10.panta septītā daļa

Uldis
Budriķis

Saeimas
deputāts

7.panta otrā daļa
8.panta pirmā daļa

Karīna
Ciesmane

Brocēnu novada
pašvaldības
izpilddirektore

7.panta ceturtā daļa
9.panta pirmā daļa

Pārkāpuma būtība
Piedaloties Rēzeknes novada domes 2018.gada
25.janvāra sēdē un balsojot “par” lēmuma
pieņemšanu, nosakot deputātiem stundas tarifa
likmi 15,67 eiro apmērā, neievēroja Valsts un
pašvaldību
institūciju
amatpersonu
un
darbinieku atlīdzības likuma 5.panta pirmās
daļas 4.punktā un Publiskas personas finanšu
līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas
likuma 2.pantā noteiktās prasības, tādējādi
pārkāpa likuma “Par interešu konflikta
novēršanu
valsts
amatpersonu
darbībā”
18.panta pirmajā daļā noteikto ierobežojumu
rīkoties ar finanšu līdzekļiem tikai ārējos
normatīvajos aktos paredzētajiem mērķiem un
saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto kārtību.
Kā Priekules novada domes deputāte piedaloties
lēmumu pieņemšanā par publiskas personas
finanšu līdzekļu piešķiršanu un veicot
uzraudzības, kontroles vai sodīšanas funkcijas
attiecībā uz SIA “Priekules nami”, kurā no
2017.gada 2.maija ieņem valdes locekļa amatu
un no 2017.gada 13.jūnija Iepirkumu komisijas
priekšsēdētāja amatu, neievēroja likuma “Par
interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu
darbībā” 10.panta septītajā daļā noteikto
aizliegumu divus gadus ieņemt amatu
komercsabiedrībā, attiecībā uz kuru pieņēmusi
lēmumus vai piedalījusies lēmumu pieņemšanā
par publiskas personas finanšu līdzekļu
piešķiršanu un veikusi uzraudzības, kontroles
vai sodīšanas funkcijas.
Savienoja valsts amatpersonas
aizliegtu amatu SIA “Hubbs”.

amatu

ar

Savienoja
valsts
amatpersonas
amatu,
nesaņemot vadības rakstveida atļauju, un guva
ienākumus ar amatu Brocēnu novada
pašvaldībā.

Pārkāpuma izdarīšanas
laiks

Pieņemtais
lēmums
(nolēmums)

Lēmuma
(nolēmuma)
spēkā
stāšanās
datums

Lēmuma
izpildes
datums

25.01.2018.

Administratīvais
sods – 170 eiro.

20.06.2019.

16.08.2019.

06.01.2018. - 06.06.2019.

Naudas sods –
250 eiro.

02.07.2019.

08.08.2019.

07.12.2018. - 14.05.2019.

Naudas sods –
120 eiro.

02.07.2019.

25.07.2019.

20. - 26.05.2019.

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

09.07.2019.

09.07.2019.

Vārds,
uzvārds

Ieņemamais amats

Tiesību norma,
kas pārkāpta

Pārkāpuma būtība

Pārkāpuma izdarīšanas
laiks

Pieņemtais
lēmums
(nolēmums)

Lēmuma
(nolēmuma)
spēkā
stāšanās
datums

Lēmuma
izpildes
datums

09.07.2019.

09.07.2019.

Māris
Olte

Ērgļu novada
pašvaldības deputāts

11.panta pirmā daļa

Piedalījās balsojumā par sava kā biedrības
“Zivju gani” valdes locekļa iesnieguma
izskatīšanu par atbalsta sniegšanu biedrībai.

30.08.2018.

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

Kaspars
Grīnbergs

SIA “Ogres
namsaimnieks”
valdes loceklis

11.panta pirmā daļa
15.panta pirmā daļa

Noslēdza automašīnas nomas līgumu pats ar
sevi.

14.02.2019.

Naudas sods –
90 eiro.

02.07.2019.

08.07.2019.

Aleksandrs
Grigorjevs

Ieslodzījumu vietu
pārvaldes
Daugavgrīvas
cietuma
uzraugs

7.panta sestā daļa
9.panta pirmā daļa

Savienoja
valsts
amatpersonas
amatu,
nesaņemot vadības rakstveida atļauju, un guva
ienākumus ar amatu:
1) SIA “EUROCASH1 LV;
2) SIA “LOTT”;
3) SIA “LDMC”;
4) SIA “ART-EXPO SECURITY”.

1)07.11.2018. - 01.05.2019.;
2)19.10.2017. - 29.04.2019.;
3) 01.11. - 29.11.2018.;
4) 2018.gada augustā.

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

27.06.2019.

27.06.2019.

Sandis
Grosbergs

Priekuļu tehnikuma
direktora pienākumu
izpildītājs

11.panta pirmā daļa

Balsoja par prēmijas piešķiršanu sev un izdeva
rīkojumu par sevis materiālo stimulēšanu.

18.12.2018.;
19.12.2018.

Naudas sods –
100 eiro.

25.06.2019.

26.06.2019.

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

25.06.2019.

25.06.2019.

Māris
Maļinovskis

Rīgas pašvaldības
policijas inspektors

7.panta sestā daļa
9.panta pirmā daļa

Savienoja
valsts
amatpersonas
amatu,
nesaņemot vadības rakstveida atļauju, un guva
ienākumus ar amatu:
1) SIA “MD BIROJS”;
2) SIA “GRIFS AG”;
3) SIA “RECRUIT”.

Almants
Kalniņš

Valsts ugunsdzēsības
un glābšanas dienesta
nodaļas komandieris

6.panta pirmā daļa
7.panta sestā daļa
9.panta pirmā daļa

Savienoja valsts amatpersonas amatu:
1) ar aizliegtu amatu Talsu novada domē un 1)15.06.2017.- 21.05.2019.
guva ienākumus;
2) nesaņemot vadības rakstveida atļauju, un 2)03.03.2016.- 21.05.2019.
guva ienākumus ar amatu ZS “Dziļlejas”.

Naudas sods –
100 eiro.

14.06.2019.

24.06.2019.

7.panta ceturtā daļa

Savienoja valsts amatpersonas
aizliegtu amatu SIA “RD Timber”.

Naudas sods –
70 eiro.

01.07.2019.

19.06.2019.

18.panta pirmā daļa

Noslēdzot Autorlīgumus ar fizisku personu par
pakalpojumu sniegšanu (par Ērgļu novada

Naudas sods –
200 eiro.

05.07.2019.

18.06.2019.

Aija
Venškevica
Guntars
Velcis

Suntažu
internātpamatskolas
rehabilitācijas centra
direktora pienākumu
izpildītāja
Ērgļu novada
pašvaldības domes

amatu

ar

1) 2018.gada decembris 2019.gada marts;
2) 2018.gada oktobrī;
3) 2018.gada decembrī.

08.01.2018. - 04.06.2019.

03.07.2017.,
01.08.2017.,

Vārds,
uzvārds

Ieņemamais amats

Tiesību norma,
kas pārkāpta

priekšsēdētājs

Ēriks
Berzinskis

Ainārs
Grīviņš

Gatis
Dzelzkalējs

NBS profesionālā
dienesta karavīrs un
Rīgas 3.mūzikas
skolā komisijas
loceklis

SIA “Limbažu
siltums” valdes
priekšsēdētājs,
SIA “Limbažu
komunālserviss”
valdes loceklis

Valsts ieņēmumu
dienesta amatpersona

Pārkāpuma būtība
svētku scenārija izstrādi un pasākuma norises
nodrošināšanu atbilstoši scenārijam), kuru
risināšana ietilpst Ērgļu saieta nama darbinieku
amata aprakstā uzskaitītajos pienākumos, un
parakstot Autora darba pieņemšanas –
nodošanas aktus, pamatojoties uz kuriem no
Ērgļu saieta nama budžeta līdzekļiem izmaksāta
autoratlīdzība, neievēroja Publiskas personas
finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas
novēršanas likuma 2.panta pirmā daļā noteikto
pienākumu publiskas personas finanšu līdzekļus
un mantu izmantot atbilstoši normatīvajos aktos
noteiktajai kārtībai.

7.panta sestā daļa
7.panta astotā daļa
9.panta pirmā daļa

7.panta piektā daļa
7.panta 5.3 daļa
7.panta ceturtā daļa
9.panta pirmā daļa

11.panta pirmā daļa
19.pants

Bez rakstveida atļaujas savienoja:
1) NBS karavīra amatu ar amatu Rīgas
3.mūzikas skolā;
2) Rīgas 3.mūzikas skolas komisijas locekļa
amatu ar amatu NBS un guva ienākumus.
I Savienoja valdes priekšsēdētāja amatu SIA
“Limbažu
siltums”,
nesaņemot
vadības
rakstveida atļauju un gūstot ienākumus, ar:
1) amatu Limbažu novada pašvaldībā;
2) amatu SIA “Limbažu komunālserviss”.
II Savienoja valdes locekļa amatu SIA
“Limbažu komunālserviss”, nesaņemot vadības
rakstveida atļauju un gūstot ienākumus, ar:
1) amatu SIA “Limbažu siltums”;
2) amatu Limbažu novada pašvaldībā.
Realizējot savas amatpersonas amata pilnvaras
(tiesības), personisku motīvu vadīts, 2016.gadā
un 2017.gadā VID datu bāzēs iegūstot
informāciju, kas nebija nepieciešama amata
funkciju realizēšanai, par sevi, savu laulāto,
savas laulātās tēvu un sev piederošu uzņēmumu,
veica valsts amatpersonas amata funkcijas
interešu konflikta situācijā, pārkāpjot likuma
“Par interešu konflikta novēršanu valsts
amatpersonu darbībā” 11.panta pirmajā daļā
noteikto ierobežojumu un 19.pantā noteikto
informācijas izmantošanas aizliegumu.

Pārkāpuma izdarīšanas
laiks

Pieņemtais
lēmums
(nolēmums)

Lēmuma
(nolēmuma)
spēkā
stāšanās
datums

Lēmuma
izpildes
datums

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

10.06.2019.

10.06.2019.

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

10.06.2019.

10.06.2019.

Administratīvais
sods – 70 eiro.

05.04.2019.

09.06.2019.

02.07.2018.;
30.07.2018.

1) 01.01.2009.-07.05.2019.
2) 01.01.2009.-24.04.2019.

I
1)05.02.2010.-09.04.2019;
2)06.02.2019.-09.04.2019.

II
1) 06.02.2019.-09.04.2019.
2)06.02.2019.-09.04.2019.

02.03.2016.
17.03.2016.
13.04.2016.
11.07.2016.
08.08.2016.
20.01.2017.

Vārds,
uzvārds

Ieņemamais amats

Tiesību norma,
kas pārkāpta

Jānis
Fabriks

Rīgas pašvaldības
policijas
vecākais inspektors

7.panta sestā daļa
9.panta pirmā daļa

Solvita
Bukovska

VID
galvenā inspektore

11.panta pirmā daļa
19.pants

Oskars
Āboliņš

Iekšlietu ministrijas
Valsts ugunsdzēsības
un glābšanas dienesta
priekšnieks

18.panta pirmā daļa

Andrejs
Vasiļevskis

Iekšlietu ministrijas
Valsts ugunsdzēsības
un glābšanas dienesta
Rīgas reģiona
pārvaldes priekšnieks

18.panta pirmā daļa

Ainars
Pencis

Iekšlietu ministrijas
Valsts ugunsdzēsības
un glābšanas dienesta
Ugunsdrošības un
civilās aizsardzības
koledžas direktors

18.panta pirmā daļa

Ilmārs
Laizāns

Valsts policijas
inspektors

7.panta sestā daļa
9.panta pirmā daļa

Vilis Deksnis

Rēzeknes novada
domes deputāts

18.panta pirmā daļa

Pārkāpuma būtība

Savienoja
valsts
amatpersonas
amatu,
nesaņemot vadības rakstveida atļauju, un guva
ienākumus ar amatu:
- SIA “VELDEKS”;
- Islandes Republikas uzņēmumā N18 ehf.
No informācijas sistēmas, personisku motīvu
vadīta, ieguva informāciju, kas nebija
nepieciešama valsts amatpersonas amata
pienākumu pildīšanai.
Neatbilstoši
ārējos
normatīvajos
aktos
noteiktajiem
mērķiem
un
neatbilstoši
normatīvajos
aktos
noteiktajai
kārtībai,
izmantoja (lietoja) valsts mantu – Valsts
ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas
reģiona pārvaldes Ogres daļas Ķeipenes posteni.
Neatbilstoši
ārējos
normatīvajos
aktos
noteiktajiem
mērķiem
un
neatbilstoši
normatīvajos
aktos
noteiktajai
kārtībai,
izmantoja (lietoja) valsts mantu – Valsts
ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas
reģiona pārvaldes Ogres daļas Ķeipenes posteni.
Neatbilstoši
ārējos
normatīvajos
aktos
noteiktajiem
mērķiem
un
neatbilstoši
normatīvajos
aktos
noteiktajai
kārtībai,
izmantoja (lietoja) valsts mantu – Valsts
ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas
reģiona pārvaldes Ogres daļas Ķeipenes posteni.
Savienoja
valsts
amatpersonas
amatu,
nesaņemot vadības rakstveida atļauju, un guva
ienākumus ar amatu:
- SIA “GRIFS AG”;
- SIA “PROFART SECURITY”;
- SIA “RECRUIT”;
- SIA “DEFENDER”;
- SIA “ALTRAC”;
- SIA “RMS GROUP APSARDZE”;
- SIA “FERATUM LIFE”;
- SIA “STEREO SECURITY”.
Piedaloties Rēzeknes novada domes 2018.gada
25.janvāra ārkārtas sēdē un balsojot “par”
lēmuma “Par atlīdzību domes priekšsēdētājam,
domes priekšsēdētāja vietniekam, pašvaldības

Pieņemtais
lēmums
(nolēmums)

Lēmuma
(nolēmuma)
spēkā
stāšanās
datums

Lēmuma
izpildes
datums

2018.gadā.

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

05.06.2019.

05.06.2019.

16.01.2017. - 06.12.2018.

Naudas sods –
70 eiro.

23.04.2019.

03.06.2019.

02.04.2011. - 18.02.2018.

Naudas sods –
200 eiro.

17.06.2019.

31.05.2019.

02.04.2011. - 18.02.2018.

Naudas sods –
100 eiro.

21.06.2019.

30.05.2019.

14.06.2011. - 18.02.2018.

Naudas sods –
200 eiro.

14.06.2019.

29.05.2019.

27.05.2019.

27.05.2019.

22.05.2019.

27.05.2019.

Pārkāpuma izdarīšanas
laiks

2017.gada maijs 2019.gada marts.

25.01.2018.

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

Administratīvais
sods – 160 eiro.

Vārds,
uzvārds

Ina
Kozjakova

Modris
Jaunvalks

Ieņemamais amats

VID
galvenā inspektore

Talsu novada
pašvaldības
izpilddirektors

Tiesību norma,
kas pārkāpta

11.panta pirmā daļa
19.pants

18.panta pirmā daļa

Pārkāpuma būtība
izpilddirektoram, domes deputātiem un komisiju
locekļiem” pieņemšanu, kura ietvaros nolēma ar
2018.gada 1.janvāri par darbu domes un
pastāvīgo komiteju sēdēs, komisiju, darba
grupu, padomju sēdēs un citu deputāta
pienākumu pildīšanu domes pastāvīgo komiteju
priekšsēdētājiem un deputātiem noteikt stundas
tarifa likmi – 15,56 eiro apmērā, neievēroja
Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un
darbinieku atlīdzības likuma 4.panta otro daļu
un 5.panta pirmo 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” 18.panta
pirmajā daļā noteikto ierobežojumu rīkoties ar
publiskas personas institūcijas mantu (finanšu
līdzekļiem).
No informācijas sistēmas, personisku motīvu
vadīta, ieguva informāciju, kas nebija
nepieciešama valsts amatpersonas amata
pienākumu pildīšanai.
Parakstot līgumu ar SIA “CMB”, nav ievērojis
Talsu novada domes 2009.gada 9.jūlija saistošo
noteikumu Nr.2 “Talsu novada pašvaldības
nolikums” 59.punkta, 2019.gada 31.janvāra
saistošo noteikumu Nr.2 “Talsu novada
pašvaldības 2019.gada pamata budžets”
11.punkta prasības, tādējādi rīkojies neatbilstoši
normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai pieņemot
lēmumu par pašvaldības finanšu līdzekļu
izlietošanu.

Marina
Petkeviča
Boldireva

Valsts policijas
jaunākā inspektore

7.panta sestā daļa
9.panta pirmā daļa

Savienoja
valsts
amatpersonas
amatu,
nesaņemot vadības rakstveida atļauju, un guva
ienākumus ar amatu:
-SIA “CS Komercserviss”,
-SIA “GREZIN”,
-SIA “LIDER-J”.

Karīna
Bajandina

VID
inspektore

11.panta pirmā daļa
19.pants

No informācijas sistēmas personisku motīvu
vadīta, ieguva informāciju, kas nebija
nepieciešama valsts amatpersonas amata
pienākumu pildīšanai.

Pārkāpuma izdarīšanas
laiks

Pieņemtais
lēmums
(nolēmums)

Lēmuma
(nolēmuma)
spēkā
stāšanās
datums

Lēmuma
izpildes
datums

27.03.2017. - 28.08.2018.

Naudas sods –
70 eiro.

21.05.2019.

22.05.2019.

21.05.2019.

21.05.2019.

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

20.05.2019.

20.05.2019.

Naudas sods –
70 eiro.

03.06.2019.

13.05.2019.

07.02.2019.

- no 2018.g. oktobra līdz
2019.g.februārim,
- 2018.g. augustā un
septembrī,
- no 2017.g. oktobra
līdz 2018.g. jūlijam.

2017.un 2018.gadā.

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

Vārds,
uzvārds

Ieņemamais amats

Tiesību norma,
kas pārkāpta

Pārkāpuma būtība

1)Bez rakstveida atļaujas savienoja valsts
amatpersonas amatu ar amatu SIA “Marjur” un
guva ienākumus;
Jurijs
Zjabrikovs

Valsts policijas
jaunākais inspektors

Iveta
Sproģe

VID
Nodaļas vadītāja

11.panta pirmā daļa
19.pants

Normunds
Audzišs

Gulbenes novada
domes priekšsēdētājs

18.panta pirmā daļa

Guntis
Dūda

Mārtiņš
Dzērve

Rīgas pašvaldības
policijas
galvenais inspektors

1)30.12.2014. - 27.12.2018.

7.panta sestā daļa
11.panta pirmā daļa
19.pants
2) No informācijas sistēmas, personisku motīvu
vadīts, ieguva informāciju, kas nebija
nepieciešama valsts amatpersonas amata
pienākumu pildīšanai.

Rīgas pašvaldības
policijas
galvenais speciālists

Pārkāpuma izdarīšanas
laiks

No informācijas sistēmas, personisku motīvu
vadīta, ieguva informāciju, kas nebija
nepieciešama valsts amatpersonas amata
pienākumu pildīšanai.
Lietojot Gulbenes novada pašvaldības īpašumā
esošo transportlīdzekli privātajām vajadzībām,
un turot transportlīdzekli ārpus darba laika vai
darba pienākumu pildīšanas stāvvietās, kas nav
paredzētas 2018.gada 5.aprīļa Gulbenes novada
domes ārkārtas sēdes protokolā Nr.6, pārkāpa
Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas
izšķērdēšanas novēršanas likuma 2.panta pirmās
daļas, 5.2 panta otrās daļas, Gulbenes novada
domes 2017.gada 31.augusta noteikumu Nr.9
“Par autotransporta izmantošanu Gulbenes
novada pašvaldībā” 2., 7.punktu prasības.

2)2017. un 2018.gadā.

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

Lēmuma
(nolēmuma)
spēkā
stāšanās
datums

Lēmuma
izpildes
datums

01.03.2019.

13.05.2019.

2)Naudas sods –
70 eiro.

28.03.2017. - 21.01.2019.

Naudas sods –
90 eiro.

30.05.2019.

10.05.2019.

16.04.2018. - 11.03.2019.

Naudas sods –
100 eiro.

29.05.2019.

10.05.2019.

09.05.2019.

09.05.2019.

09.05.2019.

09.05.2019.

7.panta sestā daļa
9.panta pirmā daļa

Savienoja
valsts
amatpersonas
amatu,
nesaņemot vadības rakstveida atļauju, ar amatu:
- SIA “GRIFS AG”,
- SIA “MD Birojs” un guva ienākumus,
- SIA “RECRUIT” un guva ienākumus.

2018.gada aprīlī, jūlijā,
novembrī un decembrī.

7.panta sestā daļa
9.panta pirmā daļa

Savienoja
valsts
amatpersonas
amatu,
nesaņemot vadības rakstveida atļauju, ar amatu:
- SIA “GRIFS AG”,
- SIA “MD Birojs” un guva ienākumus.

2018.gada aprīlī un jūlijā.

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

Pārkāpuma būtība

Pārkāpuma izdarīšanas
laiks

Viesturs
Čunka

NBS
karavīrs

7.panta astotā daļa
9.panta pirmā daļa

Savienoja valsts amatpersonas amatu ar amatu
SIA “Summer Sound Production”, nesaņemot
vadības rakstveida atļauju, un guva ienākumus.

2017.gada jūlijā.

Zigmārs
Ločmelis

Ieslodzījumu vietu
pārvaldes
inspektors un
Kocēnu novada
domes
Administratīvās
komisijas loceklis

7.panta sestā daļa
9.panta pirmā daļa

Savienoja
valsts
amatpersonas
amatus,
nesaņemot vadības rakstveida atļaujas, un guva
ienākumus.

15.06.2017. - 29.03.2019.

Ingus
Tiļļa

Valsts policijas
inspektors

7.panta sestā daļa
9.panta pirmā daļa

Savienoja valsts amatpersonas amatu, ar amatu
Rīgas
79.pirmskolas
izglītības
iestādē,
nesaņemot vadības rakstveida atļauju, un guva
ienākumus.

27.06.2011. - 31.03.2019.

18.panta pirmā daļa

Piedaloties Rēzeknes novada domes 2018.gada
25.janvāra ārkārtas sēdē un balsojot “par”
lēmuma “Par atlīdzību domes priekšsēdētājam,
domes priekšsēdētāja vietniekam, pašvaldības
izpilddirektoram, domes deputātiem un komisiju
locekļiem” pieņemšanu, kura ietvaros nolēma ar
2018.gada 1.janvāri par darbu domes un
pastāvīgo komiteju sēdēs, komisiju, darba
grupu, padomju sēdēs un citu deputāta
pienākumu pildīšanu domes pastāvīgo komiteju
priekšsēdētājiem un deputātiem noteikt stundas
tarifa likmi – 15,56 eiro apmērā, neievēroja
Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un
darbinieku atlīdzības likuma 4.panta otro daļu
un 5.panta pirmo 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” 18.panta
pirmajā daļā noteikto ierobežojumu rīkoties ar

25.01.2018.

Monvīds
Švarcs

Rēzeknes novada
domes
priekšsēdētājs

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

Administratīvais
sods – 150 eiro.

Lēmuma
(nolēmuma)
spēkā
stāšanās
datums

Lēmuma
izpildes
datums

08.05.2019.

08.05.2019.

07.05.2019.

07.05.2019.

02.05.2019.

02.05.2019.

16.04.2019.

29.04.2019.

Vārds,
uzvārds

Ieņemamais amats

Tiesību norma,
kas pārkāpta

Pārkāpuma būtība

Pārkāpuma izdarīšanas
laiks

Pieņemtais
lēmums
(nolēmums)

Lēmuma
(nolēmuma)
spēkā
stāšanās
datums

Lēmuma
izpildes
datums

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

26.04.2019.

26.04.2019.

Naudas sods –
110 eiro.

29.04.2019.

24.04.2019.

Naudas sods –
80 eiro.

23.04.2019.

18.04.2019.

Naudas sods –
70 eiro.

16.05.2019.

18.04.2019.

15.04.2019.

15.04.2019.

publiskas personas institūcijas mantu (finanšu
līdzekļiem).

Andrejs
Zakrevskis

Ieslodzījumu vietu
pārvaldes
vecākais inspektors

7.panta sestā daļa

Guntis
Lučins

Ventspils novada
bērnu nama “Stikli”
direktors

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

Elita
Stanga

VID
galvenā inspektore

11.panta pirmā daļa
19.pants

Līga
Jubele

VID
galvenā inspektore

11.panta pirmā daļa
19.pants

Viktors
Admidiņš

Ķekavas novada
pašvaldības
Administratīvās
komisijas loceklis un
Rīgas domes
Teritorijas
labiekārtošanas
pārvaldes
nodaļas vadītājs –
pārvaldes
priekšnieka vietnieks

7.panta sestā daļa
9.panta pirmā daļa

Savienoja valsts amatpersonas amatu ar amatu
SIA “KEO”, nesaņemot vadības rakstveida
atļauju.

20.07.2010. - 21.03.2019.

1)Savienoja valsts amatpersonas amatu,
nesaņemot rakstveida atļauju, ar amatu Stiklu
internātpamatskolā un guva ienākumus;
1) 30.12.2013. - 26.04.2018.
2)Veica ar amata pienākumiem saistītas
2) 02.01.2018.,
darbības, kas ietekmēja laulātās un dēla
04.01.2018.,
03.04.2018.,
personiskās un mantiskās intereses, noslēdzot
23.04.2018.
darba līgumu, izdodot rīkojumus;
3)
2016.,
2017., 2018.gadā.
3)Parakstīja Bērnu nama “Stikli” avansa
norēķinu dokumentus, tādējādi veicot kontroles
un uzraudzības funkcijas attiecībā uz sevi.
No informācijas sistēmas, personisku motīvu
vadīta, ieguva informāciju, kas nebija
2017.un 2018.gads.
nepieciešama valsts amatpersonas amata
pienākumu pildīšanai.
No informācijas sistēmas, personisku motīvu
vadīta, ieguva informāciju, kas nebija
16.03.2017. - 12.04.2018.
nepieciešama valsts amatpersonas amata
pienākumu pildīšanai.
V.Admidiņš kā:
1.Ķekavas novada domes Administratīvās
komisijas loceklis savienoja valsts amatpersonas
amatu bez rakstveida atļaujas amatu Rīgas domē
un guva ienākumus;
2.Rīgas domes Teritorijas labiekārtošanas 1. 18.10.2018. - 04.03.2019.;
pārvaldes nodaļas vadītāja – pārvaldes
2. No 18.10.2018.
2.1. līdz 26.02.2019.;
priekšnieka vietnieks, bez rakstveida atļaujas,
2.2. līdz 30.01.2019.;
savienoja valsts amatpersonas amatu:
2.3. līdz 30.01.2019.
2.1.ar amatu biedrībā “Sporta klubs “Dubna””
un guva ienākumus;
2.2.ar amatu Ķekavas novada domē un guva
ienākumus;
2.3.ar darbu SIA “RELAXSS” un guva
ienākumus.

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

Vārds,
uzvārds

Ilona
Lediņa

Ieņemamais amats

Jūrmalas pilsētas
bāriņtiesas
priekšsēdētāja
vietniece

Tiesību norma,
kas pārkāpta

Pārkāpuma būtība

11.panta pirmā daļa
18.panta pirmā daļa

Izdodot rīkojumu par prombūtnē esoša
darbinieka
aizvietošanu
un
piemaksas
piešķiršanu sev:
1)veica darbības interešu konflikta situācijā,
kurā bija personiski un mantiski ieinteresēta;
2)neievēroja
Jūrmalas
pilsētas
domes
apstiprināto Jūrmalas pilsētas pašvaldības
institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības
nolikuma 59.punktā un 61.2.apakšpunktā
noteikto piemaksas noteikšanas kārtību.

Rinalds
Plinta

Valsts policijas
vecākais inspektors

7.panta sestā daļa
9.panta pirmā daļa

Dana
Smirnova
Liepiņa

VID
civildienesta ierēdne

11.panta pirmā daļa
19.pants

Svetlana
Spūle

VID
galvenā inspektore

11.panta pirmā daļa
19.pants

Inga
Elme

Suntažu
internātpamatskolas
rehabilitācijas centra
direktore

18.panta pirmā daļa

Savienoja valsts amatpersonas amatu ar amatu
SIA “Rinoline V” nesaņemot vadības rakstveida
atļauju, un guva ienākumus.

No informācijas sistēmas, personisku motīvu
vadīta, ieguva informāciju, kas nebija
nepieciešama valsts amatpersonas amata
pienākumu pildīšanai.
No informācijas sistēmas, personisku motīvu
vadīta, ieguva informāciju, kas nebija
nepieciešama valsts amatpersonas amata
pienākumu pildīšanai.
1)noslēdzot vienošanos ar darbinieku par
papildu darbu veikšanu un nosakot 30%
piemaksu par darbinieces aizvietošanu ikgadējā
apmaksātā atvaļinājuma laikā, nav ievērojusi
Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un
darbinieku atlīdzības likuma 14.panta pirmajā
daļā ietverto piemaksas noteikšanas kārtību, kā
arī nav pildījusi Ogres novada pašvaldības
noteikumu
Nr.19/2015
“Ogres
novada
pašvaldības amatpersonu un darbinieku
atlīdzības iekšējā normatīvajā aktā nolikums”
23.1
3.apakšpunktā
ietverto
piemaksas
noteikšanas procedūras regulējumu;
2)noslēdzot vienošanos ar darbinieku par
piemaksas noteikšanu 30% apmērā par
darbinieka amata pienākumu pildīšanu pārejošas
darbnespējas laikā un, izdodot rīkojumu par
darbiniekam noteikto piemaksu 30% apmērā par
papildu darba veikšanu, nav ievērojusi Valsts un

Pieņemtais
lēmums
(nolēmums)

Lēmuma
(nolēmuma)
spēkā
stāšanās
datums

Lēmuma
izpildes
datums

10.07.2018.

Naudas sods –
80 eiro.

12.04.2019.

15.04.2019.

2014.gada jūnijs 2018.gada 15.novembris.

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

15.04.2019.

15.04.2019.

01.05.2017. - 01.01.2019.

Naudas sods –
70 eiro.

09.05.2019.

11.04.2019.

10.03.2017. - 18.10.2018.

Naudas sods –
80 eiro.

09.05.2019.

11.04.2019.

11.04.2019.

11.04.2019.

Pārkāpuma izdarīšanas
laiks

28.09.2017.
23.01.2018.

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

Vārds,
uzvārds

Ieņemamais amats

Tiesību norma,
kas pārkāpta

Līga
Gudļevska

VID
galvenā inspektore

11.panta pirmā daļa
19.pants

Aina
Prostakova

VID
galvenā inspektore

11.panta pirmā daļa
19.pants

Ivars
Tirzmalis

Ērgļu novada
pašvaldības deputāts

10.panta sestā daļa
11.panta pirmā daļa

Pārkāpuma būtība
pašvaldību
institūciju
amatpersonu
un
darbinieku atlīdzības likuma 14.panta pirmajā
daļā ietverto piemaksas noteikšanas kārtību, kā
arī Ogres novada pašvaldības noteikumu
Nr.19/2015
“Ogres
novada
pašvaldības
amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikums”
23.1 1.apakšpunktā noteikto piemaksas apmēru
par darbinieka aizvietošanu viņa slimības laikā,
tādējādi neievērojot Publiskas personas finanšu
līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas
likuma 2.panta pirmās daļas prasības.
No informācijas sistēmas, personisku motīvu
vadīta, ieguva informāciju, kas nebija
nepieciešama valsts amatpersonas amata
pienākumu pildīšanai.
No informācijas sistēmas, personisku motīvu
vadīta, ieguva informāciju, kas nebija
nepieciešama valsts amatpersonas amata
pienākumu pildīšanai.
1)Būdams kapitālsabiedrības valdes loceklis un
viens no tās dalībniekiem, kas ir saņēmusi Ērgļu
novada
pašvaldības
pasūtījumus
par
iepirkumiem
Ērgļu
novada
pašvaldības
vajadzībām un noslēgusi līgumus atklāta
konkursa rezultātā, kuru iepirkuma komisijas
locekļu iecelšanā Ērgļu novada pašvaldības
domes sēdē piedalījās Ērgļu novada pašvaldības
domes deputāts I.Tirzmalis, un no Ērgļu novada
pašvaldības saņēmusi finanšu līdzekļus, t.i.,
samaksu par minēto līgumu izpildi, pārkāpa
likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts
amatpersonu darbībā” 10.panta sestajā daļā
valsts amatpersonai noteiktos komercdarbības
ierobežojumus;
-Ērgļu novada pašvaldība domes sēdē, izskatot
Ērgļu
novada
pašvaldībā
saņemto
kapitālsabiedrības valdes locekļa I.Tirzmaļa
iesniegumu par daļas no zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 7054 008 0202, kas
atrodas nekustamajā īpašumā Rīgas ielā 5,
Ērgļos, Ērgļu pagastā, Ērgļu novadā, pirkšanu
un balsojot “par”, atsavināt, pārdodot izsolē,
Ērgļu novada pašvaldības nekustamā īpašuma
daļu no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
7054 008 0202, 0,2 ha platībā, kas atrodas

Pārkāpuma izdarīšanas
laiks

Pieņemtais
lēmums
(nolēmums)

Lēmuma
(nolēmuma)
spēkā
stāšanās
datums

Lēmuma
izpildes
datums

05.04.2017. - 17.07.2017.

Naudas sods –
70 eiro.

02.05.2019.

09.04.2019.

16.03.2017. - 27.08.2018.

Naudas sods –
70 eiro.

29.04.2019.

09.04.2019.

28.06.2018.
30.08.2018.

Naudas sods –
90 eiro.

08.04.2019.

05.04.2019.

Vārds,
uzvārds

Ieņemamais amats

Tiesību norma,
kas pārkāpta

Pārkāpuma būtība

Pārkāpuma izdarīšanas
laiks

Pieņemtais
lēmums
(nolēmums)

Lēmuma
(nolēmuma)
spēkā
stāšanās
datums

Lēmuma
izpildes
datums

05.04.2019.

05.04.2019.

nekustamajā īpašumā Rīgas ielā 5, Ērgļos, Ērgļu
pagastā, Ērgļu novadā, pārkāpa likuma “Par
interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu
darbībā” 11.panta pirmajā daļā noteikto
aizliegumu, veikt darbības, kurās valsts
amatpersona ir personiski vai mantiski
ieinteresēta.

Kārlis
Krapauskis

Dāvis
Kalniņš

Guntis
Blumbergs

NBS
karavīrs

Kokneses novada
pašvaldības
aģentūras “Kokneses
Sporta centrs”
direktors

Ventspils pilsētas
domes priekšsēdētāja
1.vietnieks

7.panta astotā daļa
9.panta pirmā daļa

Savienoja valsts amatpersonas amatu ar darbu
Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta
departamentā, nesaņemot vadības rakstveida
atļauju, un guva ienākumus.

13.03. - 19.03.2018.

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

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

1)Bez Aizkraukles novada Sporta skolas
direktores
rakstveida
atļaujas
savienoja
Aizkraukles novada Sporta skolas pedagogu
profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas
komisijas locekļa amatu ar:
-amatu biedrībā “Kokneses sporta veterānu
klubs”;
-amatu aģentūrā “Kokneses Sporta centrs” un
guva ienākumus no neatļautas amatu
savienošanas;
-amatu Kokneses novada domē un guva
ienākumus no neatļautas amatu savienošanas.
2)Bez Kokneses novada domes rakstveida
atļaujas:
-savienoja aģentūras “Kokneses Sporta centrs”
direktora amatu ar amatu Aizkraukles novada
Sporta skolā;
-savienoja aģentūras “Kokneses Sporta centrs”
direktora amatu ar amatu Kokneses novada
domē un guva ienākumus no neatļautas amatu
savienošanas.

1) 04.01.2018. - 01.06.2018.
2) 04.01. - 01.06.2018.
15.06.2017. - 27.02.2019.

Naudas sods –
70 eiro.

24.04.2019.

03.04.2019.

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

01.04.2019.

01.04.2019.

14.panta trešā daļa

Pieņēma ziedojumu no kapitālsabiedrības, kas
nav uzskatāma par trešo neiesaistīto personu
Ventspils novada domei.

14.07.2017.

Vārds,
uzvārds

Edgars
Rāts

Ieņemamais amats

Liepājas pilsētas
pašvaldības
izpilddirektors

Tiesību norma,
kas pārkāpta

Pārkāpuma būtība

18.panta pirmā daļa

Uzliekot rezolūciju “APMAKSĀT” uz SIA
“Kurzemes vārds” izrakstītajiem rēķiniem par
informatīvā izdevuma “Katram Liepājniekam”
izdošanu
krievu
valodā
(izgatavošanu,
iespiešanu un piegādi), ko liedz Valsts valodas
likums, neievēroja Publiskas personas finanšu
līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas
likuma 2.panta pirmo daļu, tādējādi pārkāpjot
noteikto ierobežojumu rīkoties ar publiskas
personas institūcijas finanšu līdzekļiem
(izmantot finanšu līdzekļus tikai ārējos
normatīvajos aktos paredzētiem mērķiem).

Pārkāpuma izdarīšanas
laiks

27.02.2017.
03.04.2017.
04.07.2017.

Jānis
Vēbersts

NBS
karavīrs

7.panta astotā daļa
9.panta pirmā daļa

Savienoja valsts amatpersonas amatu ar
uzņēmuma līguma izpildi Valsts izglītības un
satura centrā, nesaņemot vadības rakstveida
atļauju, un guva ienākumus.

05.05.2017.

Sergejs
Kovaļevs

Valsts policijas
vecākais inspektors

7.panta sestā daļa

Savienoja valsts amatpersonas amatu ar SIA
“TSK DROŠĪBA” izsniegtā pilnvarojuma
izpildi, nesaņemot vadības rakstveida atļauju.

01.08.2016. - 26.02.2019.

Aldis
Berkmanis

Valsts policijas
galvenais inspektors

7.panta sestā daļa
9.panta pirmā daļa

Savienoja valsts amatpersonas amatu ar amatu
Iekšlietu ministrijas Informācijas centrā,
nesaņemot vadības rakstveida atļauju, un guva
ienākumus.

02.05.2016. - 06.11.2018.

18.panta pirmā daļa

Izmantojot Carnikavas novada pašvaldības
īpašumu – telti/nojumi, lai Carnikavas
Novadpētniecības centrā nodrošinātu laulības
reģistrācijai
piemērotus
vai
atbilstošus
apstākļus, ir pārkāpusi Publiskās personas
finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas
novēršanas likuma 2.panta pirmajā daļā.

06.09.2018.

Sanita
Pundiņa

Carnikavas novada
domes dzimtsarakstu
nodaļas vadītāja

Pieņemtais
lēmums
(nolēmums)

Lēmuma
(nolēmuma)
spēkā
stāšanās
datums

Lēmuma
izpildes
datums

Naudas sods –
70 eiro.

25.03.2019.

30.03.2019.

29.03.2019.

29.03.2019.

29.03.2019.

29.03.2019.

27.03.2019.

27.03.2019.

25.03.2019.

25.03.2019.

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

Vārds,
uzvārds

Ieņemamais amats

Tiesību norma,
kas pārkāpta

Pārkāpuma būtība

7.panta sestā daļa
9.panta pirmā daļa

Savienoja valsts amatpersonas amatu ar
autorlīgumu izpildi Brocēnu novada pašvaldībā,
Rucavas novada domē, SIA “Pļaviņu DM”, SIA
“Meliorceltnieks”, SIA “Grauds A.B.”, SIA
“CTB karjeri”, SIA “A-land”, SIA “GA Grupa”
un guva ienākumus, nesaņemot rakstveida
atļauju.

02.11.2015. - 25.03.2018.

Savienoja valsts amatpersonas amatu ar amatu
Valsts robežsardzē, gūstot ienākumus, un amatu
biedrībā “Latvijas Pauerliftinga Federācija”,
nesaņemot Gulbenes novada domes rakstveida
atļauju.

05.07.2017. - 19.02.2019.

Valdis
Līkosts

Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības
ministrijas
departamenta
direktora vietnieks

Aigars
Cīrulis

Gulbenes novada
domes
Sporta komisijas
priekšsēdētājs

7.panta sestā daļa
9.panta pirmā daļa

Ilze
Dzalbe

VID
galvenā nodokļu
inspektore

11.panta pirmā daļa
19.pants

Ronalds
Fricbergs

Modris
Jaunvalks

Liepājas pilsētas
pašvaldības
izpilddirektors

Talsu novada
pašvaldības
izpilddirektors

18.panta pirmā daļa

18.panta pirmā daļa

No informācijas sistēmas, personisku motīvu
vadīta, ieguva informāciju, kas nebija
nepieciešama valsts amatpersonas amata
pienākumu pildīšanai.
Uzliekot rezolūciju “APMAKSĀT” uz SIA
“Kurzemes vārds” izrakstītajiem rēķiniem par
informatīvā izdevuma “Katram Liepājniekam”
izdošanu
krievu
valodā
(izgatavošanu,
iespiešanu un piegādi), ko liedz Valsts valodas
likums, neievēroja Publiskas personas finanšu
līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas
likuma 2.panta pirmo daļu, tādējādi pārkāpjot
noteikto ierobežojumu rīkoties ar publiskas
personas institūcijas finanšu līdzekļiem
(izmantot finanšu līdzekļus tikai ārējos
normatīvajos aktos paredzētiem mērķiem).

Apstiprināja pārskaitījumu SIA “Viesnīca
“Talsi”” rēķiniem, apmaksājot izdevumus, ko
neparedzēja noslēgtais līgums.

Pārkāpuma izdarīšanas
laiks

26.01.2017. - 08.08.2018.

14.07.2017.
29.08.2017.
04.10.2017.
19.12.2017.
13.02.2018.
15.03.2018.
10.05.2018.
15.06.2018.
04.09.2018.

30.11.2017.
01.12.2017.

Lēmuma
(nolēmuma)
spēkā
stāšanās
datums

Lēmuma
izpildes
datums

25.03.2019.

25.03.2019.

22.03.2019.

22.03.2019.

Naudas sods –
70 eiro.

05.04.2019.

18.03.2019.

Naudas sods –
70 eiro.

01.04.2019.

11.03.2019.

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

04.03.2019.

04.03.2019.

Pieņemtais
lēmums
(nolēmums)
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

Pārkāpuma būtība

Pārkāpuma izdarīšanas
laiks

Roberts
Noviks

Satiksmes ministrijas
vecākais referents

7.panta sestā daļa
9.panta pirmā daļa

Savienoja valsts amatpersonas amatu ar amatu
VAS Latvijas jūras administrācija, nesaņemot
vadības rakstveida atļauju, un guva ienākumus.

04.04.2018. - 18.09.2018.

Signe
Klusa

Satiksmes ministrijas
vecākā referente

7.panta sestā daļa
9.panta pirmā daļa

Savienoja valsts amatpersonas amatu ar līguma
izpildi VAS Latvijas jūras administrācija,
nesaņemot vadības rakstveida atļauju, un guva
ienākumus.

03.04.2018. - 12.09.2018.

Ligita
Gintere

Jaunpils novada
domes priekšsēdētāja

14.panta trešā daļa

Dairis
Opmanis

Valsts policijas
jaunākais inspektors

19.pants

Vera
Kalniņa

Salaspils novada
domes
Izglītības, kultūras,
sporta un jaunatnes
lietu komitejas
priekšsēdētāja
vietniece

Artūrs
Janševskis

Rīgas pašvaldības
policijas kārtībnieks

6.panta pirmā daļa
9.panta pirmā daļa

7.panta sestā daļa

Pieņēma ziedojumus no kapitālsabiedrībām,
zemnieku saimniecībām, akciju sabiedrības
mednieku biedrības, kas nav uzskatāmas par
trešo neiesaistīto personu Jaunpils novada
domei, kā arī nesaņēma koleģiālas institūcijas
atļauju ziedojumu pieņemšanai.
No informācijas sistēmas, personisku motīvu
vadīts, ieguva informāciju, kas nebija
nepieciešama valsts amatpersonas amata
pienākumu pildīšanai.
Savienoja Salaspils novada domes Izglītības,
kultūras, sporta un jaunatnes lietu komitejas
priekšsēdētāja vietnieces amatu ar aizliegtu
amatu Salaspils 1.vidusskolā un guva
ienākumus.

Savienoja valsts amatpersonas amatu ar darbu
SIA “11M” un amatu SIA “ART-EKSPO” un
guva ienākumus, nesaņemot vadības rakstveida
atļauju.

Pieņemtais
lēmums
(nolēmums)
Neuzsākt
lietvedību un
atbrīvot no
administratīvās
atbildības,
izsakot
mutvārdu
aizrādījumu.
Neuzsākt
lietvedību un
atbrīvot no
administratīvās
atbildības,
izsakot
mutvārdu
aizrādījumu.

Lēmuma
(nolēmuma)
spēkā
stāšanās
datums

Lēmuma
izpildes
datums

27.02.2019.

27.02.2019.

27.02.2019.

27.02.2019.

12.11.2016. - 29.12.2017.

Naudas sods –
80 eiro.

21.02.2019.

27.02.2019.

05.08.2018.

Naudas sods –
75 eiro.

04.02.2019.

13.02.2019.

No 22.06.2017.

Naudas sods –
70 eiro.

04.03.2019.

13.02.2019.

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

13.02.2019.

13.02.2019.

19.01.2017. - 01.12.2018.

Vārds,
uzvārds

Ieņemamais amats

Tiesību norma,
kas pārkāpta

Pārkāpuma būtība

Lēmuma
(nolēmuma)
spēkā
stāšanās
datums

Lēmuma
izpildes
datums

11.02.2019.

11.02.2019.

11.02.2019.

11.02.2019.

11.02.2019.

11.02.2019.

2017.gadā.

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

11.02.2019.

11.02.2019.

08.07.2013. - 27.12.2018.

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

11.02.2019.

11.02.2019.

Pārkāpuma izdarīšanas
laiks

Edgars
Suts

Valsts policijas
kārtībnieks

7.panta sestā daļa
9.panta pirmā daļa

Savienoja valsts amatpersonas amatu ar darbu
SIA “Renlighet”, SIA “Security GmbH”, SIA
“Juna Transport”, SIA “Lemonlife”, nesaņemot
vadības rakstveida atļauju un guva ienākumus.

2017.gada aprīlis 2018.gada jūnijs.

Elmārs
Martinsons

Izglītības un zinātnes
ministrijas
departamenta
direktora vietnieks

7.panta sestā daļa
9.panta pirmā daļa

Savienoja valsts amatpersonas amatu ar amatu
SIA “Tenisa centrs “Lielupe”” un guva
ienākumus, nesaņemot vadības rakstveida
atļauju.

01.02.2018. - 25.06.2018.

Dāvids
Zalāns

Kultūras ministrijas
civildienesta ierēdnis

7.panta sestā daļa
9.panta pirmā daļa

Savienoja valsts amatpersonas amatu ar amatu
biedrībā “Domnīca Profectus” un guva
ienākumus, nesaņemot vadības rakstveida
atļauju.

25.06.2018. - 21.12.2018.

7.panta astotā daļa
9.panta pirmā daļa

Savienoja valsts amatpersonas amatu un guva
ienākumus, nesaņemot vadības rakstveida
atļauju ar darbu: SIA “Epikotils”, SIA “TU 73”,
SIA “TU 88”, SIA “TU 94”, SIA “TU 16”, SIA
“Borts 103”, SIA “Borts 123”, SIA “Borts 114”,
SIA “Borts 80”, SIA “Borts 111”, SIA “Borts
31”, SIA “Borts 4”, SIA “Borts 127”, SIA
“Borts 77”, SIA “Borts 10”, SIA “Borts 149”,
SIA “Borts 99”, SIA “Borts 15” un SIA “Borts
107”.

Maija
Silava

Rihards
Baltiņš

Nacionālo bruņoto
spēku
karavīrs

Valsts policijas
jaunākais inspektors

7.panta sestā daļa

Savienoja valsts amatpersonas amatu ar darbu
SIA “RV Klasika”, nesaņemot vadības
rakstveida atļauju.

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

Pārkāpuma būtība

Pārkāpuma izdarīšanas
laiks

Ernests
Luste

Rīgas pašvaldības
policijas
inspektors

7.panta sestā daļa
9.panta pirmā daļa

Savienoja valsts amatpersonas amatu ar darbu
SIA “11M” un guva ienākumus, nesaņemot
vadības rakstveida atļauju.

2017.gada novembris 2018.gada 30.novembris.

Artis
Smirnovs

Valsts policijas
jaunākais inspektors

7.panta sestā daļa
9.panta pirmā daļa

Savienoja valsts amatpersonas amatu ar darbu
pirmsskolas izglītības iestādē “Podziņa” un
guva ienākumus, nesaņemot vadības rakstveida
atļauju.

2015.gada februāris 2018.gada 11.decembris.

Uldis
Rīdzinieks

Valsts policijas
jaunākais inspektors

7.panta sestā daļa
9.panta pirmā daļa

Savienoja valsts amatpersonas amatu ar darbu
SIA “Amatnieks” un guva ienākumus,
nesaņemot vadības rakstveida atļauju.

2017.gada maijs 2018.gada 13.novembris.

7.panta sestā daļa
9.panta pirmā daļa

Savienoja valsts amatpersonas amatu ar darbu
un guva ienākumus, nesaņemot vadības
rakstveida atļauju:
1.SIA “Grifs AG”;
2.SIA “RMS Group Apsardze”;
3.SIA “STR Apsardze”.

1. 2018.gada janvāris 2019.gada janvāris;
2. 2018.gada jūlijs 2018.gada augusts;
3. 2017.gada augusts.

18.panta pirmā daļa

Līvānu novada domes 2016.gada 18.februāra un
2017.gada 8.februāra ārkārtas sēdēs, apstiprinot
Līvānu novada domes budžetu attiecīgi 2016. un
2017.gadam, pamatbudžeta izdevumos iekļaujot
finanšu līdzekļus pašvaldības informatīvā
izdevuma “Līvānu novada vēstis” izdošanai
krievu valodā (tulkošanai no latviešu valodas uz
krievu valodu un maketēšanai, iespiešanas
sagatavošanai un iespiešanai krievu valodā), ko
liedz Valsts valodas likums, neievēroja
Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas
izšķērdēšanas novēršanas likuma 2.pantā

Dainis
Dreimanis

Māris
Grigalis

Valsts policijas
kārtībnieks

Līvānu novada domes
deputāts

18.02.2016.
08.02.2017.

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

Administratīvais
sods – 70 eiro.

Lēmuma
(nolēmuma)
spēkā
stāšanās
datums

Lēmuma
izpildes
datums

08.02.2019.

08.02.2019.

07.02.2019.

07.02.2019.

07.02.2019.

07.02.2019.

07.02.2019.

07.02.2019.

30.01.2019.

07.02.2019.

Vārds,
uzvārds

Ieņemamais amats

Tiesību norma,
kas pārkāpta

Pārkāpuma būtība

Pārkāpuma izdarīšanas
laiks

Pieņemtais
lēmums
(nolēmums)

Lēmuma
(nolēmuma)
spēkā
stāšanās
datums

Lēmuma
izpildes
datums

Naudas sods –
120 eiro.

04.02.2019.

06.02.2019.

Naudas sods –
140 eiro.

04.02.2019.

04.02.2019.

Administratīvais
sods – 70 eiro.

04.12.2018.

30.01.2019.

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

28.01.2019.

28.01.2019.

Administratīvais
sods – 80 eiro.

24.01.2019.

28.01.2019.

noteikto pienākumu publiskas personas mantu
un finanšu līdzekļus izmantot atbilstoši
normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai, tādējādi
pārkāpa likuma “Par interešu konflikta
novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 18.panta
pirmajā daļā noteikto ierobežojumu izmantot
publiskas personas institūcijas finanšu līdzekļus.
Andra
Jākobsone

Latvijas Neredzīgo
bibliotēkas
direktore

Artis
Lagzdiņš

Liepājas pilsētas
domes
Sporta pārvaldes
vadītājs

14.panta trešā daļa

Edgars
Kucins

Daugavpils novada
domes deputāts

18.panta pirmā daļa

Imants
Kupčs

Māris Siliņš

Priekuļu tehnikuma
direktors

Ogres novada
pašvaldības deputāts

11.panta pirmā daļa

Parakstīja vienošanos par grozījumiem darba
līgumā, nosakot darba algu savam radiniekam.
Pieņēma ziedojumus no akciju sabiedrības un
kapitālsabiedrībām, kas nav uzskatāmas par
neiesaistītu trešo personu un pirms ziedojumu
pieņemšanas nesaņēma Liepājas pilsētas domes
atļauju.
2017.gada 26.janvāra domes sēdē apstiprinot
Daugavpils novada domes budžetu 2017.gadam,
pamatbudžeta izdevumos iekļaujot finanšu
līdzekļus pašvaldības informatīvā izdevuma
“Daugavpils Novada Vēstis” izdošanai krievu
valodā (iespiešana, saiņošana un piegāde), ko
liedz Valsts valodas likums, neievēroja
Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas
izšķērdēšanas novēršanas likuma 2.pantā
noteikto pienākumu publiskas personas mantu
un finanšu līdzekļus izmantot atbilstoši
normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai un
pārkāpa likuma “Par interešu konflikta
novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 18.panta
pirmajā daļā noteikto ierobežojumu izmantot
publiskas personas institūcijas mantu.

02.01.2017.
22.12.2017.

04.01.2016. - 18.12.2017.

26.01.2017.

11.panta pirmā daļa

Apstiprināja algu sarakstu, kurā viņam
nepamatoti aprēķināta darba alga, kurā darbu
neapmeklēja, tādējādi veica darbības, kas
ietekmēja personiskās un mantiskās intereses.

2018.gada jūlijs.

18.panta pirmā daļa

Piedaloties Ogres novada pašvaldības 2017.gada
21.decembra lēmuma pieņemšanā par atļauju
personai 2018.gada 21.martā bez atlīdzības
izmantot Ogres novada Kultūras centra Lielās
zāles telpas, neievēroja Publiskas personas

21.12.2017.

Vārds,
uzvārds

Ieņemamais amats

Ivars
Bodžs

Lubānas novada
pašvaldības
izpilddirektors

Māris
Vaitekūns

Valsts meža dienesta
vecākais inspektors

Dainis
Liepiņš

Ozolnieku novada
domes priekšsēdētājs

Kristaps
Rozītis

Igors
Matvienko

Jūrmalas pilsētas
pašvaldības policijas
inspektors

Valsts policijas
inspektors

Tiesību norma,
kas pārkāpta

18.pants

Pārkāpuma būtība
finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas
novēršanas likuma 5.pantu, tādējādi pārkāpa
likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts
amatpersonu darbībā” 18.panta pirmajā daļā
valsts amatpersonai noteikto ierobežojumu
rīkoties ar publiskas personas institūcijas mantu.
Pārdodot pašvaldībai piederošus kokmateriālus
uz mutiskas vienošanās pamata, nav ievērojis
Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā
noteikto kārtību, Publiskas personas finanšu
līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas
likumu, pārkāpjot likuma “Par interešu konflikta
novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 18.panta
pirmo daļu.

Pārkāpuma izdarīšanas
laiks

28.03.2017.

7.panta sestā daļa

Bez Valsts meža dienesta ģenerāldirektora vai
viņa pilnvarotas personas rakstveida atļaujas
saņemšanas, pārstāvēja tiesā fiziskas personas
intereses.

25.09.2018.
09.10.2018.

10.panta ceturtā
daļa

Nerīkojot atklātu konkursu par pakalpojumu
sniegšanu pašvaldībai, D.Liepiņam piederošām
divām kapitālsabiedrībām izmaksāti pašvaldības
finanšu līdzekļi.

16.06.2017. - 30.06.2018.

7.panta sestā daļa
9.panta pirmā daļa

Nesaņemot vadības rakstveida atļauju, savienoja
valsts amatpersonas amatu ar darbu SIA “11M”
un guva ienākumus.

23.03.2017. - 30.06.2017.

19.pants
7.panta sestā daļa
9.panta pirmā daļa

1)No informācijas sistēmām, personisku motīvu
vadīta, ieguva informāciju, kas nebija
nepieciešama valsts amatpersonas amata
pienākumu pildīšanai;
2)Bez rakstveida atļaujas savienoja valsts
amatpersonas amatu, gūstot ienākumus ar:
darbu SIA “Rīgas taksometru parks”, darbu
Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestā,
darbu SIA “Aura būve”.

1)09.02.2018. - 11.04.2018.
2)11.08.2016. - 02.07.2018.

Pieņemtais
lēmums
(nolēmums)

Neuzsākt
lietvedību un
atbrīvot no
administratīvās
atbildības,
izsakot
mutvārdu
aizrādījumu.
Izbeigt
lietvedību,
atzīstot
administratīvo
pārkāpumu par
maznozīmīgu,
izsakot
mutvārdu
aizrādījumu.
Naudas sods –
100 eiro.
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

22.01.2019.

22.01.2019.

18.01.2019.

18.01.2019.

04.02.2019.

14.01.2019.

14.01.2019.

14.01.2019.

11.01.2019.

11.01.2019.

Vārds,
uzvārds

Kristaps Osis

Ieņemamais amats

Saldus novada
pašvaldības
izpilddirektors

Lēmuma
(nolēmuma)
spēkā
stāšanās
datums

Lēmuma
izpildes
datums

Tiesību norma,
kas pārkāpta

Pārkāpuma būtība

Pārkāpuma izdarīšanas
laiks

Pieņemtais
lēmums
(nolēmums)

18.panta pirmā daļa

Izdodot 2017.gada 30.novembra rīkojumu “Par
atlīdzības aprēķināšanu Domes deputātiem
2018.gadam”
un
uzdodot
pašvaldības
grāmatvedībai no 2018.gada 1.janvāra aprēķināt
domes deputātiem mēnešalgu, par pamatu darba
stundas aprēķinam ņemot mēneša atlīdzību 2
551,00 eiro, mēnešalgas noteikšanai piemērojot
koeficientu 2,97, neievēroja Valsts un
pašvaldību
institūciju
amatpersonu
un
darbinieku atlīdzības likuma 5.panta pirmajā
daļā pašvaldības domes deputātiem noteikto
mēnešalgas apmēru, Publiskas personas finanšu
līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas
likuma 2.panta pirmajā daļā noteikto prasību,
tādējādi pārkāpa likuma “Par interešu konflikta
novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 18.pantā
valsts amatpersonai noteikto ierobežojumu
rīkoties ar publiskas personas institūcijas mantu.

30.11.2017.

Administratīvais
sods – 200 eiro.

20.12.2018.

10.01.2019.

04.01.2019.

04.01.2019.

7.panta sestā daļa

Savienoja valsts amatpersonas amatu ar darbu
AS “G4S Latvia”, nesaņemot vadības rakstveida
atļauju.

01.11.2018. - 25.11.2018.

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

Vija
Dzene

Aknīstes novada
domes
priekšsēdētāja

14.panta trešā daļa

Pieņēma ziedojumu no fiziskas personas, kas
nav uzskatāma par neiesaistīto trešo personu un,
nesaņemot koleģiālas institūcijas atļauju,
pieņēma ziedojumus no komercsabiedrībām.

17.08.2017.
18.08.2017.
21.09.2017.
01.12.2017.
29.12.2017.

Naudas sods –
70 eiro.

18.01.2019.

03.01.2019.

Anastasija
Dužaka

VID
galvenā nodokļu
inspektore

11.panta pirmā daļa
19.pants

11.04.2017. - 06.06.2018.

Naudas sods –
70 eiro.

04.01.2019.

03.01.2019.

Administratīvais
sods – 150 eiro.

23.11.2018.

27.12.2018.

Ruslans
Bļiznakovs

Ieslodzījuma vietu
pārvaldes
apsargs

Arta Brauna

Priekules novada
domes deputāte

10.panta septītā
daļa

No informācijas sistēmām, personisku motīvu
vadīta, ieguva informāciju, kas nebija
nepieciešama valsts amatpersonas amata
pienākumu pildīšanai.
Kā Priekules novada domes deputāte piedaloties
lēmumu pieņemšanā par publiskas personas
finanšu līdzekļu piešķiršanu un veicot
uzraudzības, kontroles vai sodīšanas funkcijas
attiecībā uz SIA “Priekules nami”, kurā no
2017.gada 2.maija ieņem valdes locekļa amatu
un no 2017.gada 13.jūnija Iepirkumu komisijas
priekšsēdētāja amatu, neievēroja likuma “Par
interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu

29.10.2015.
26.11.2015.
28.01.2016.
25.02.2016.
31.03.2016.
30.06.2016.
28.07.2016.
25.08.2016.
24.11.2016.

Vārds,
uzvārds

Ieņemamais amats

Tiesību norma,
kas pārkāpta

darbībā” 10.panta septītajā daļā noteikto
aizliegumu divus gadus ieņemt amatu
komercsabiedrībā, attiecībā uz kuru pieņēmusi
lēmumus vai piedalījusies lēmumu pieņemšanā
par publiskas personas finanšu līdzekļu
piešķiršanu un veikusi uzraudzības, kontroles
vai sodīšanas funkcijas.

Toms
Bērziņš

SIA “Rīgas brīvostas
flote”
valdes loceklis

7.panta ceturtā daļa

Ēriks
Lukmans

Tukuma novada
domes priekšsēdētājs

14.panta trešā daļa

Guntis
Rasims

Rēzeknes novada
domes deputāts

18.panta pirmā daļa

Lēmuma
(nolēmuma)
spēkā
stāšanās
datums

Lēmuma
izpildes
datums

Naudas sods –
150 eiro.

14.01.2019.

20.12.2018.

10.12.2015.
12.02.2016.
30.05.2016.
01.08.2016.
04.01.2017.
30.06.2017.

Administratīvais
sods – 130 eiro.

07.11.2018.

12.12.2018.

28.01.2016.
26.01.2017.

Administratīvais
sods – 70 eiro.

13.11.2018.

10.12.2018.

Pārkāpuma izdarīšanas
laiks

Pārkāpuma būtība

Savienoja valsts amatpersonas
aizliegtiem amatiem:
-SIA “B2NO”;
-SIA “SMART loT RIGA”;
-SIA “ADAC”;
-SIA “Zem Mērsraga bākas”.

Pieņemtais
lēmums
(nolēmums)

amatu

29.12.2016.
26.01.2017.
29.06.2017.

ar

Pieņemot ziedojumus:
-no SIA “Ceļu emulsija – HL”, SIA “Kaija 5”,
SIA “Eco Baltia Vide” biedrību “Futbola klubs
“Tukums 2000”” un “Mēs dzīvojam zaļi”
atbalstam, nododot (pārskaitot) ziedotos finanšu
līdzekļus šīm biedrībām,
-no SIA “Eco Baltia vide”, kura nav uzskatāma
par neiesaistītu trešo personu,
-no SIA “Ceļu emulsija – HL”, SIA “Kaija 5”,
SIA “Eco Baltia Vide”, SIA “Dekšņi” un AS
“Tukuma straume”
pirms ziedojumu
pieņemšanas nesaņemot koleģiālās institūcijas
atļauju, pārkāpa likuma “ Par interešu konflikta
novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 14.pantā
noteiktos
ziedojumu
pieņemšanas
ierobežojumus.
2016.gada 28.janvāra un 2017.gada 26.janvāra
domes sēdēs piedaloties lēmumu pieņemšanā
par Rēzeknes novada domes budžetu 2016. un
2017.gadam apstiprināšanu, pamatbudžeta
izdevumos
iekļaujot
finanšu
līdzekļus
pašvaldības bezmaksas informatīvā laikraksta
“Rēzeknes Novada Ziņas” izdošanai krievu
valodā, proti, tulkošanai no latviešu valodas uz
krievu valodu un krievu valodas tekstu
korektūrai, ko liedz Valsts valodas likums,
neievēroja Publiskas personas finanšu līdzekļu
un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma
2.panta pirmo daļu, tādējādi pārkāpjot likuma
“Par interešu konflikta novēršanu valsts
amatpersonu darbībā” 18.pantā noteikto
ierobežojumu rīkoties ar publiskas personas

22.02.2017. - 02.10.2018.

Vārds,
uzvārds

Ieņemamais amats

Pārkāpuma izdarīšanas
laiks

Pieņemtais
lēmums
(nolēmums)

Lēmuma
(nolēmuma)
spēkā
stāšanās
datums

Lēmuma
izpildes
datums

18.panta pirmā daļa

-2016.gada 14.janvārī, 2016.gada 1.martā,
2017.gada 11.janvārī un 2017.gada 8.martā
noslēdzot Uzņēmuma līgumus par tulkošanas
pakalpojumu
sniegšanu
novada
domes
informatīvajam izdevumam “Līvānu novada
vēstis” (tulkojums no latviešu valodas uz krievu
valodu);
-parakstot Darbu nodošanas – pieņemšanas
aktus par novada domes informatīvā izdevuma
“Līvānu novada vēstis” tulkošanu no latviešu
valodas uz krievu valodu;
-uzliekot
rezolūciju
“APMAKSĀT”
uz
izrakstītajiem rēķiniem par novada domes
informatīvā izdevuma “Līvānu novada vēstis”
tulkošanu no latviešu valodas uz krievu valodu,
ko liedz Valsts valodas likums, neievēroja
Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas
izšķērdēšanas novēršanas likuma 2.panta pirmo
daļu, tādējādi pārkāpjot likuma “Par interešu
konflikta novēršanu valsts amatpersonu
darbībā” 18.pantā noteikto ierobežojumu
rīkoties ar publiskas personas institūcijas
finanšu līdzekļiem (izmantot finanšu līdzekļus
tikai ārējos normatīvajos aktos paredzētiem
mērķiem).

14.01.2016.
19.01.2016.
16.02.2016
01.03.2016.
15.03.2016.
19.04.2016.
17.05.2016.
14.06.2016.
12.07.2016.
16.08.2016.
20.09.2016.
18.10.2016.
21.11.2016.
21.12.2016
11.01.2017.
17.01.2017.
14.02.2017.
08.03.2017.
14.03.2017.
11.04.2017.
23.05.2017.
20.06.2017.
18.07.2017.
23.08.2017.
19.10.2017.
15.11.2017.
19.12.2017.

Administratīvais
sods – 70 eiro.

24.11.2018.

10.12.2018.

18.panta pirmā daļa

Līvānu novada domes 2016.gada 18.februāra
ārkārtas sēdē, apstiprinot Līvānu novada domes
budžetu attiecīgi 2016.gadam, pamatbudžeta
izdevumos
iekļaujot
finanšu
līdzekļus
pašvaldības informatīvā izdevuma “Līvānu
novada vēstis” izdošanai krievu valodā
(tulkošanai no latviešu valodas uz krievu valodu
un maketēšanai, iespiešanas sagatavošanai un
iespiešanai krievu valodā), ko liedz Valsts
valodas likums, neievēroja Publiskas personas
finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas
novēršanas likuma 2.pantā noteikto pienākumu
publiskas personas mantu un finanšu līdzekļus
izmantot
atbilstoši
normatīvajos
aktos
noteiktajai kārtībai, tādējādi pārkāpa likuma
“Par interešu konflikta novēršanu valsts
amatpersonu darbībā” 18.panta pirmajā daļā

18.02.2016.

Administratīvais
sods – 70 eiro.

23.11.2018.

07.12.2018.

Tiesību norma,
kas pārkāpta

Pārkāpuma būtība
institūcijas finanšu līdzekļiem.

Uldis
Skreivers

Ļevs
Troškovs

Līvānu novada
pašvaldības
izpilddirektors

Līvānu novada domes
deputāts

Vārds,
uzvārds

Ieņemamais amats

Tiesību norma,
kas pārkāpta

Pārkāpuma būtība

Pārkāpuma izdarīšanas
laiks

Pieņemtais
lēmums
(nolēmums)

Lēmuma
(nolēmuma)
spēkā
stāšanās
datums

Lēmuma
izpildes
datums

18.02.2016.
08.02.2017.

Administratīvais
sods – 70 eiro.

24.11.2018.

05.12.2018.

21.12.2017.

Administratīvais
sods – 80 eiro.

20.06.2018.

27.11.2018.

18.02.2016.
08.02.2017.

Administratīvais
sods – 70 eiro.

03.11.2018.

27.11.2018.

noteikto ierobežojumu izmantot publiskas
personas institūcijas finanšu līdzekļus.

Aija Usāne

Līvānu novada domes
priekšsēdētāja
vietniece

18.panta pirmā daļa

Egīls
Helmanis

Ogres novada
pašvaldības deputāts

18.pants

Jānis
Magdaļenoks

Līvānu novada domes
deputāts

18.panta pirmā daļa

Līvānu novada domes 2016.gada 18.februāra un
2017.gada 8.februāra ārkārtas sēdēs, apstiprinot
Līvānu novada domes budžetu attiecīgi 2016. un
2017.gadam, pamatbudžeta izdevumos iekļaujot
finanšu līdzekļus pašvaldības informatīvā
izdevuma “Līvānu novada vēstis” izdošanai
krievu valodā (tulkošanai no latviešu valodas uz
krievu valodu un maketēšanai, iespiešanas
sagatavošanai un iespiešanai krievu valodā), ko
liedz Valsts valodas likums, neievēroja
Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas
izšķērdēšanas novēršanas likuma 2.pantā
noteikto pienākumu publiskas personas mantu
un finanšu līdzekļus izmantot atbilstoši
normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai, tādējādi
pārkāpa likuma “Par interešu konflikta
novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 18.panta
pirmajā daļā noteikto ierobežojumu izmantot
publiskas personas institūcijas finanšu līdzekļus.
Piedaloties Ogres novada pašvaldības 2017.gada
21.decembra lēmuma pieņemšanā, ar kuru tika
nolemts atļaut personai 2018.gada 21.martā bez
atlīdzības izmantot Ogres novada Kultūras
centra Lielās zāles telpas, nav ievērojis likuma
“Par interešu konflikta novēršanu valsts
amatpersonu darbībā” 18.panta pirmajā daļā
valsts amatpersonai noteikto ierobežojums
rīkoties ar publiskas personas institūcijas mantu,
pārkāpjot Publiskas personas finanšu līdzekļu
un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma
5.pantu.
Līvānu novada domes 2016.gada 18.februāra un
2017.gada 8.februāra ārkārtas sēdēs, apstiprinot
Līvānu novada domes budžetu attiecīgi 2016. un
2017.gadam, pamatbudžeta izdevumos iekļaujot
finanšu līdzekļus pašvaldības informatīvā
izdevuma “Līvānu novada vēstis” izdošanai
krievu valodā (tulkošanai no latviešu valodas uz
krievu valodu un maketēšanai, iespiešanas
sagatavošanai un iespiešanai krievu valodā), ko
liedz Valsts valodas likums, neievēroja
Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas
izšķērdēšanas novēršanas likuma 2.pantā

Vārds,
uzvārds

Ieņemamais amats

Tiesību norma,
kas pārkāpta

Egils
Helmanis

Ogres novada domes
priekšsēdētājs

18.panta pirmā daļa

Vilis Deksnis

Rēzeknes novada
domes deputāts

18.panta pirmā daļa

Antra
Purviņa

Ogres novada
pašvaldības deputāte

18.panta pirmā daļa

Pārkāpuma būtība
noteikto pienākumu publiskas personas mantu
un finanšu līdzekļus izmantot atbilstoši
normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai, tādējādi
pārkāpa likuma “Par interešu konflikta
novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 18.panta
pirmajā daļā noteikto ierobežojumu izmantot
publiskas personas institūcijas finanšu līdzekļus.
Piedaloties Ogres novada pašvaldības 2017.gada
21.decembra lēmuma (protokols Nr.16, 12§)
pieņemšanā par atļauju personai 2018.gada
21.martā bez atlīdzības izmantot Ogres novada
Kultūras centra Lielās zāles telpas, neievēroja
Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas
izšķērdēšanas novēršanas likuma 5.pantu,
tādējādi pārkāpa likuma “Par interešu konflikta
novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 18.panta
pirmajā daļā valsts amatpersonai noteikto
ierobežojumu rīkoties ar publiskas personas
institūcijas mantu.
2016.gada 28.janvāra un 2017.gada 26.janvāra
domes sēdēs piedaloties lēmumu pieņemšanā
par Rēzeknes novada domes budžetu 2016. un
2017.gadam apstiprināšanu, pamatbudžeta
izdevumos
iekļaujot
finanšu
līdzekļus
pašvaldības bezmaksas informatīvā laikraksta
“Rēzeknes Novada Ziņas” izdošanai krievu
valodā, proti, tulkošanai no latviešu valodas uz
krievu valodu un krievu valodas tekstu
korektūrai, ko liedz Valsts valodas likums,
neievēroja Publiskas personas finanšu līdzekļu
un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma
2.panta pirmo daļu, tādējādi pārkāpjot likuma
“Par interešu konflikta novēršanu valsts
amatpersonu darbībā” 18.pantā noteikto
ierobežojumu rīkoties ar publiskas personas
institūcijas finanšu līdzekļiem.
Piedaloties Ogres novada pašvaldības 2017.gada
21.decembra lēmuma (protokols Nr.16, 12§)
pieņemšanā par atļauju personai 2018.gada
21.martā bez atlīdzības izmantot Ogres novada
Kultūras centra Lielās zāles telpas, neievēroja
Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas
izšķērdēšanas novēršanas likuma 5.pantu,
tādējādi pārkāpa likuma “Par interešu konflikta
novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 18.panta

Pārkāpuma izdarīšanas
laiks

Pieņemtais
lēmums
(nolēmums)

Lēmuma
(nolēmuma)
spēkā
stāšanās
datums

Lēmuma
izpildes
datums

21.12.2017.

Administratīvais
sods – 80 eiro.

19.06.2018.

26.11.2018.

28.01.2016.
26.01.2017.

Administratīvais
sods – 70 eiro.

13.11.2018.

21.11.2018.

21.12.2017.

Administratīvais
sods – 80 eiro.

09.06.2018.

16.11.2018.

Vārds,
uzvārds

Ieņemamais amats

Tiesību norma,
kas pārkāpta

Pēteris
Romanovskis

Līvānu novada domes
deputāts

18.panta pirmā daļa

Vinera
Dimpere

Rēzeknes novada
domes deputāte

18.panta pirmā daļa

Rita
Žurzdina

Rēzeknes novada
domes deputāte

18.panta pirmā daļa

Pārkāpuma būtība
pirmajā daļā valsts amatpersonai noteikto
ierobežojumu rīkoties ar publiskas personas
institūcijas mantu.
Līvānu novada domes 2016.gada 18.februāra un
2017.gada 8.februāra ārkārtas sēdēs, apstiprinot
Līvānu novada domes budžetu attiecīgi 2016. un
2017.gadam, pamatbudžeta izdevumos iekļaujot
finanšu līdzekļus pašvaldības informatīvā
izdevuma “Līvānu novada vēstis” izdošanai
krievu valodā (tulkošanai no latviešu valodas uz
krievu valodu un maketēšanai, iespiešanas
sagatavošanai un iespiešanai krievu valodā), ko
liedz Valsts valodas likums, neievēroja
Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas
izšķērdēšanas novēršanas likuma 2.pantā
noteikto pienākumu publiskas personas mantu
un finanšu līdzekļus izmantot atbilstoši
normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai, tādējādi
pārkāpa likuma “Par interešu konflikta
novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 18.panta
pirmajā daļā noteikto ierobežojumu izmantot
publiskas personas institūcijas finanšu līdzekļus.
2016.gada 28.janvāra un 2017.gada 26.janvāra
domes sēdēs piedaloties lēmumu pieņemšanā
par Rēzeknes novada domes budžetu 2016. un
2017.gadam apstiprināšanu, pamatbudžeta
izdevumos
iekļaujot
finanšu
līdzekļus
pašvaldības bezmaksas informatīvā laikraksta
“Rēzeknes Novada Ziņas” izdošanai krievu
valodā, proti, tulkošanai no latviešu valodas uz
krievu valodu un krievu valodas tekstu
korektūrai, ko liedz Valsts valodas likums,
neievēroja Publiskas personas finanšu līdzekļu
un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma
2.panta pirmo daļu, tādējādi pārkāpjot likuma
“Par interešu konflikta novēršanu valsts
amatpersonu darbībā” 18.pantā noteikto
ierobežojumu rīkoties ar publiskas personas
institūcijas finanšu līdzekļiem.
2016.gada 28.janvāra un 2017.gada 26.janvāra
domes sēdēs pieņemot lēmumus par Rēzeknes
novada domes budžeta 2016. un 2017.gadam
apstiprināšanu,
pamatbudžeta
izdevumos
iekļaujot
finanšu
līdzekļus
pašvaldības
bezmaksas informatīvā laikraksta “Rēzeknes

Pārkāpuma izdarīšanas
laiks

Pieņemtais
lēmums
(nolēmums)

Lēmuma
(nolēmuma)
spēkā
stāšanās
datums

Lēmuma
izpildes
datums

18.02.2016.
08.02.2017.

Administratīvais
sods – 70 eiro.

22.11.2018.

16.11.2018.

28.01.2016.
26.01.2017.

Administratīvais
sods – 70 eiro.

05.11.2018.

13.11.2018.

28.01.2016.
26.01.2017.

Administratīvais
sods – 70 eiro.

06.11.2018.

09.11.2018.

Vārds,
uzvārds

Ieņemamais amats

Tiesību norma,
kas pārkāpta

Andris
Vaivods

Līvānu novada domes
priekšsēdētājs

18.panta pirmā daļa

Inese
Jaunušāne

Līvānu novada domes
deputāte

18.panta pirmā daļa

Pārkāpuma būtība
Novada Ziņas” izdošanai krievu valodā, proti,
tulkošanai no latviešu valodas uz krievu valodu
un krievu valodas tekstu korektūrai, ko liedz
Valsts valodas likums, neievēroja Publiskas
personas
finanšu līdzekļu un
mantas
izšķērdēšanas novēršanas likuma 2.panta pirmo
daļu, tādējādi pārkāpjot likuma “Par interešu
konflikta novēršanu valsts amatpersonu
darbībā” 18.pantā noteikto ierobežojumu
rīkoties ar publiskas personas institūcijas
finanšu līdzekļiem.
Līvānu novada domes 2016.gada 18.februāra un
2017.gada 8.februāra ārkārtas sēdēs, apstiprinot
Līvānu novada domes budžetu attiecīgi 2016. un
2017.gadam, pamatbudžeta izdevumos iekļaujot
finanšu līdzekļus pašvaldības informatīvā
izdevuma “Līvānu novada vēstis” izdošanai
krievu valodā (tulkošanai no latviešu valodas uz
krievu valodu un maketēšanai, iespiešanas
sagatavošanai un iespiešanai krievu valodā), ko
liedz Valsts valodas likums, neievēroja
Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas
izšķērdēšanas novēršanas likuma 2.pantā
noteikto pienākumu publiskas personas mantu
un finanšu līdzekļus izmantot atbilstoši
normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai, tādējādi
pārkāpa likuma “Par interešu konflikta
novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 18.panta
pirmajā daļā noteikto ierobežojumu izmantot
publiskas personas institūcijas finanšu līdzekļus.
Līvānu novada domes 2016.gada 18.februāra un
2017.gada 8.februāra ārkārtas sēdēs, apstiprinot
Līvānu novada domes budžetu attiecīgi 2016. un
2017.gadam, pamatbudžeta izdevumos iekļaujot
finanšu līdzekļus pašvaldības informatīvā
izdevuma “Līvānu novada vēstis” izdošanai
krievu valodā (tulkošanai no latviešu valodas uz
krievu valodu un maketēšanai, iespiešanas
sagatavošanai un iespiešanai krievu valodā), ko
liedz Valsts valodas likums, neievēroja
Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas
izšķērdēšanas novēršanas likuma 2.pantā
noteikto pienākumu publiskas personas mantu
un finanšu līdzekļus izmantot atbilstoši
normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai, tādējādi

Pārkāpuma izdarīšanas
laiks

Pieņemtais
lēmums
(nolēmums)

Lēmuma
(nolēmuma)
spēkā
stāšanās
datums

Lēmuma
izpildes
datums

18.02.2016.
08.02.2017.

Administratīvais
sods – 70 eiro.

15.11.2018.

08.11.2018.

18.02.2016.
08.02.2017.

Administratīvais
sods – 70 eiro.

19.10.2018.

07.11.2018.

Vārds,
uzvārds

Jānis Latišs

Irina
Paura

Monvīds
Švarcs

Jevdokija
Šļivka

Ieņemamais amats

Ogres novada
pašvaldības deputāts

Daugavpils Krievu
vidusskolas-liceja
direktore

Tiesību norma,
kas pārkāpta

18.pants

14.panta trešā daļa

Rēzeknes novada
domes priekšsēdētājs

18.panta pirmā daļa

Viļānu novada domes
deputāte

11.panta pirmā daļa

Pārkāpuma būtība
pārkāpa likuma “Par interešu konflikta
novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 18.panta
pirmajā daļā noteikto ierobežojumu izmantot
publiskas personas institūcijas finanšu līdzekļus.
Piedaloties Ogres novada pašvaldības 2017.gada
21.decembra lēmuma pieņemšanā, ar kuru tika
nolemts atļaut G.Meijeram 2018.gada 21.martā
bez atlīdzības izmantot Ogres novada Kultūras
centra Lielās zāles telpas, nav ievērojis Likuma
18.panta pirmajā daļā valsts amatpersonai
noteikto ierobežojums rīkoties ar publiskas
personas
institūcijas
mantu,
pārkāpjot
Izšķērdēšanas novēršanas likuma 5.pantu.

Pieņēma ziedojumus no biedrības, kas nav
uzskatāma par neiesaistītu trešo personu.

2016.gada 28.janvāra un 2017.gada 26.janvāra
domes sēdēs piedaloties lēmumu pieņemšanā par
Rēzeknes novada domes budžetu 2016. un
2017.gadam apstiprināšanu, pamatbudžeta
izdevumos
iekļaujot
finanšu
līdzekļus
pašvaldības bezmaksas informatīvā laikraksta
“Rēzeknes Novada Ziņas” izdošanai krievu
valodā, proti, tulkošanai no latviešu valodas uz
krievu valodu un krievu valodas tekstu
korektūrai, ko liedz Valsts valodas likums,
neievēroja Publiskas personas finanšu līdzekļu
un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma
2.panta pirmo daļu, tādējādi pārkāpjot likuma
“Par interešu konflikta novēršanu valsts
amatpersonu
darbībā”
18.pantā
noteikto
ierobežojumu rīkoties ar publiskas personas
institūcijas finanšu līdzekļiem.
Veicot labojumus 2018.gada janvāra mēneša
darba laika uzskaites tabelē par sevi (palielinot
nostrādāto stundu skaitu no 20 stundām uz 25
stundām), veica valsts amatpersonas amata
funkcijas, kas ietekmēja vai varēja ietekmēt
viņas personiskās vai mantiskās intereses
interešu konflikta situācijā, tādējādi pārkāpjot

Pārkāpuma izdarīšanas
laiks

Pieņemtais
lēmums
(nolēmums)

Lēmuma
(nolēmuma)
spēkā
stāšanās
datums

Lēmuma
izpildes
datums

21.12.2017.

Administratīvais
sods – 80 eiro.

20.06.2018.

30.10.2018.

28.12.2016.
28.02.2017.
14.06.2017.
18.12.2017.
21.05.2018.

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

29.10.2018.

29.10.2018.

28.01.2016.
26.01.2017.

Administratīvais
sods – 70 eiro.

23.10.2018.

24.10.2018.

13.02.2018.

Administratīvais
sods – 70 eiro.

11.10.2018.

23.10.2018.

Vārds,
uzvārds

Ieņemamais amats

Tiesību norma,
kas pārkāpta

Pārkāpuma būtība

Pieņemtais
lēmums
(nolēmums)

Lēmuma
(nolēmuma)
spēkā
stāšanās
datums

Lēmuma
izpildes
datums

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

19.10.2018.

19.10.2018.

18.02.2016.
08.02.2017.

Administratīvais
sods – 70 eiro.

30.11.2018.

18.10.2018.

25.01.2018.

Administratīvais
sods – 170 eiro.

03.10.2018.

15.10.2018.

Pārkāpuma izdarīšanas
laiks

likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts
amatpersonu darbībā” 11.panta pirmajā daļā
valsts amatpersonām noteikto aizliegumu.

Rudīte
Krūmiņa

Balvu novada
pašvaldības
Bāriņtiesas
priekšsēdētāja

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

Mārīte
Vilcāne

Līvānu novada domes
deputāte

18.panta pirmā daļa

Staņislavs
Šķesters

Rēzeknes novada
domes deputāts

18.panta pirmā daļa

Bez rakstveida atļaujas savienoja valsts
amatpersonas amatu ar amatu Balvu novada
pašvaldībā, gūstot ienākumus.

Līvānu novada domes 2016.gada 18.februāra un
2017.gada 8.februāra ārkārtas sēdēs, apstiprinot
Līvānu novada domes budžetu attiecīgi 2016. un
2017.gadam, pamatbudžeta izdevumos iekļaujot
finanšu līdzekļus pašvaldības informatīvā
izdevuma “Līvānu novada vēstis” izdošanai
krievu valodā (tulkošanai no latviešu valodas uz
krievu valodu un maketēšanai, iespiešanas
sagatavošanai un iespiešanai krievu valodā), ko
liedz Valsts valodas likums, neievēroja
Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas
izšķērdēšanas novēršanas likuma 2.pantā
noteikto pienākumu publiskas personas mantu
un finanšu līdzekļus izmantot atbilstoši
normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai, tādējādi
pārkāpa likuma “Par interešu konflikta
novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 18.panta
pirmajā daļā noteikto ierobežojumu izmantot
publiskas personas institūcijas finanšu līdzekļus.
Piedaloties Rēzeknes novada domes 2018.gada
25.janvāra sēdē un balsojot “par” lēmuma
pieņemšanu, nosakot deputātiem stundas tarifa
likmi 15,67 euro apmērā, neievēroja Valsts un
pašvaldību
institūciju
amatpersonu
un
darbinieku atlīdzības likuma 5.panta pirmās
daļas 4.punktā un Publiskas personas finanšu
līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas
likuma 2.pantā noteiktās prasības, tādējādi
pārkāpa likuma “Par interešu konflikta
novēršanu
valsts
amatpersonu
darbībā”
18.panta pirmajā daļā noteikto ierobežojumu
rīkoties ar finanšu līdzekļiem tikai ārējos
normatīvajos aktos paredzētajiem mērķiem un
saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto kārtību.

01.01.2016. - 12.09.2018.

Vārds,
uzvārds

Ieņemamais amats

Anna
Rakicka

Valsts policijas
inspektore

Ints
Pelnis

Finanšu ministrijas
Eiropas savienības
fondu investīciju
pārvaldes
departamenta
vec.eksperts

Anita
Ludborža

Armīns
Fjodorovs

Rēzeknes novada
domes deputāte

Rīgas pašvaldības
policijas
inspektors

Tiesību norma,
kas pārkāpta

Pārkāpuma būtība

11.panta pirmā daļa
19.pants

No informācijas sistēmām, personisku motīvu
vadīta, ieguva informāciju, kas nebija
nepieciešama valsts amatpersonas amata
pienākumu pildīšanai.

7.panta sestā daļa

Nesaņemot rakstveida atļauju no attiecīgās
publiskās personas iestādes vadītāja, savienoja
savu valsts amatpersonas amatu ar amatu
biedrībā “Bārbeles mednieku kolektīvs”.

18.pants

2017.gada 26.janvāra domes sēdē pieņemot
lēmumu par Rēzeknes novada domes budžeta
2017.gadam apstiprināšanu, pamatbudžeta
izdevumos
iekļaujot
finanšu
līdzekļus
pašvaldības bezmaksas informatīvā laikraksta
“Rēzeknes Novada Ziņas” izdošanai krievu
valodā, proti, tulkošanai no latviešu valodas uz
krievu valodu un krievu valodas tekstu
korektūrai, ko liedz Valsts valodas likums,
neievēroja Publiskas personas finanšu līdzekļu
un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma
2.panta pirmo daļu, tādējādi pārkāpjot likuma
“Par interešu konflikta novēršanu valsts
amatpersonu
darbībā”
18.pantā
noteikto
ierobežojumu rīkoties ar publiskas personas
institūcijas finanšu līdzekļiem interešu konflikta
novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 18.pantā
noteikto ierobežojumu rīkoties ar publiskas
personas institūcijas finanšu līdzekļiem.

18.panta pirmā daļa

Izmantojot dienesta automašīnu mērķim, kas
nav saistīts ar amata pienākumu pildīšanu,
neievēroja Publiskas personas finanšu līdzekļu
un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 5.2
pantā noteiktos autotransporta izmantošanas
noteikumus.

Pārkāpuma izdarīšanas
laiks

23.02.2018.
12.03.2018.

26.05.2017. - 07.09.2018.

Pieņemtais
lēmums
(nolēmums)
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

15.10.2018.

15.10.2018.

15.10.2018.

15.10.2018.

26.01.2017.

Administratīvais
sods – 70 eiro.

07.06.2018.

15.10.2018.

04.08.2018.

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

10.10.2018.

10.10.2018.

Vārds,
uzvārds

Ieņemamais amats

Tiesību norma,
kas pārkāpta

Pārkāpuma būtība

Raivis
Pugacevičs

Rīgas pašvaldības
policijas
inspektors

18.panta pirmā daļa

Izmantojot dienesta automašīnu mērķim, kas
nav saistīts ar amata pienākumu pildīšanu,
neievēroja Publiskas personas finanšu līdzekļu
un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 5.2
pantā noteiktos autotransporta izmantošanas
noteikumus.

Andris
Dzenovskis

Mētrienas pagasta
pārvaldes
vadītājs

7.panta ceturtā daļa
7.panta piektā daļa

Savienoja valsts amatpersonas
aizliegtu amatu SIA “MDM-85”.

Andrejs
Rešetņikovs

Rēzeknes pilsētas
domes
priekšsēdētāja
vietnieks

11.panta pirmā daļa
15.panta pirmā daļa

Zane
Briede

Valsts policijas
inspektore

11.panta pirmā daļa
19.pants

Līga
Zalāne

Brāļu Skrindu
Atašienes vidusskolas
direktore

7.panta piektā daļa
9.panta pirmā daļa

Indra
Ķerģe
Karika

Elvijs
Kalvelis

Balvu novada
Bāriņtiesas locekle

Valsts ieņēmumu
dienesta
Galvenais nodokļu
inspektors

7.panta sestā daļa
9.panta pirmā daļa

amatu

ar

Noslēdzot ar AS “WESS” līgumu par divu
jauno automašīnu iegādi un piegādi Rēzeknes
pilsētas domei, veica tādas ar valsts
amatpersonas amata pienākumiem saistītas
darbības (realizējot savas amatpersonas amata
pilnvaras), kuras ietekmēja vai varēja ietekmēt
viņa darījumu partnera AS “WESS” mantiskās
intereses, kā arī pārstāvēja publiskas personas
institūciju (Rēzeknes pilsētas domi) attiecībās ar
savu darījumu partneri.
No informācijas sistēmām, personisku motīvu
vadīta, ieguva informāciju, kas nebija
nepieciešama valsts amatpersonas amata
pienākumu pildīšanai.
Savienoja valsts amatpersonas amatu ar
aizliegtu amatu SIA “Pharmeko Lettland”,
gūstot ienākumus.

Pārkāpuma izdarīšanas
laiks

Pieņemtais
lēmums
(nolēmums)

Lēmuma
(nolēmuma)
spēkā
stāšanās
datums

Lēmuma
izpildes
datums

04.08.2018.

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

10.10.2018.

10.10.2018.

Naudas sods –
80 eiro.

25.10.2018.

08.10.2018.

17.11.2017.

Naudas sods –
200 eiro.

22.10.2018.

05.10.2018.

12.07.2017.
04.08.2017.
26.02.2018.
07.03.2018.

Naudas sods –
70 eiro.

15.10.2018.

01.10.2018.

Naudas sods –
70 eiro.

08.10.2018.

28.09.2018.

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

20.09.2018.

20.09.2018.

1)Izbeigt
lietvedību,
atzīstot
administratīvo
pārkāpumu par
maznozīmīgu,
izsakot

02.07.2018.

20.09.2018.

12.04.2017. - 24.04.2018.

27.07.2016. - 07.10.2016.
21.07.2017. - 23.10.2017.

Nesaņemot rakstveida atļauju savienoja valsts
amatpersonas amatu, gūstot ienākumus, ar:

1)01.07.2016. - 04.08.2016.
19.07.2017. - 11.10.2017.

1)Amatu SIA “GMM WOOD”;
2)Saimniecisko darbību.

2)04.07.2016. - 04.08.2016.
17.10.2016. - 31.10.2016.
19.07.2017. - 30.09.2017.

1)Bez rakstveida atļaujas savienoja v/a amatu ar
individuālā komersanta darbu IK “EL-Pavāri”.
7.panta sestā daļa
19.pants
2)No informācijas sistēmām, personisku motīvu
vadīts, ieguva informāciju, kas nebija

16.03.2015. - 10.01.2018.

Vārds,
uzvārds

Ieņemamais amats

Tiesību norma,
kas pārkāpta

amatpersonas

amata

Irēna
Žogota

VID
galvenais nodokļu
inspektors

7.panta sestā daļa
9.panta pirmā daļa

1)Nesaņemot rakstveida atļauju no attiecīgās
publiskās personas iestādes vadītāja, savienoja
savu valsts amatpersonas amatu ar Uzņēmuma
līgumu izpildi, gūstot ienākumus;
2)No informācijas sistēmām, personisku motīvu
vadīta, ieguva informāciju, kas nebija
nepieciešama valsts amatpersonas amata
pienākumu pildīšanai.

Gatis
Malcenieks

Valsts policijas
jaunākais inspektors

7.panta sestā daļa

Bez rakstveida atļaujas savienoja
amatpersonas amatu ar amatu:
-SIA “Eko Vides Serviss”.

Janita
Valtere

Dundagas novada
pašvaldības
Būvvaldes vadītāja,
Dundagas novada
pašvaldības
izpilddirektore

7.panta sestā daļa
7.panta ceturtā daļa
8.pants

Lēmuma
izpildes
datums

1)18.07.2016.- 17.07.2018.;
2)13.09.2016. - 29.01.2018.

1)Izbeigt
lietvedību,
atzīstot
administratīvo
pārkāpumu par
maznozīmīgu,
izsakot
mutvārdu
aizrādījumu;
2)Naudas sods 85 eiro.

08.10.2018.

19.09.2018.

01.04.2014. – 22.03.2018.

Administratīvais
sods – 70 eiro.

23.04.2018.

17.09.2018.

1)26.05.2016. - 06.11.2017.;
2)No 25.04.2018.

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

08.10.2018.

14.09.2018.

Pārkāpuma izdarīšanas
laiks

Pārkāpuma būtība
nepieciešama valsts
pienākumu pildīšanai.

Lēmuma
(nolēmuma)
spēkā
stāšanās
datums

21.03.2016. - 11.05.2016.

valsts

1)Bez rakstveida atļaujas savienoja Dundagas
novada pašvaldības Būvvaldes vadītājas amatu
ar amatiem SIA “Horda”;
2)Savienoja Dundagas novada pašvaldības
izpilddirektores amatu ar aizliegtu amatu SIA
“Horda” un neievēroja valsts amatpersonas
amata savienošanas ierobežojumu izpildes
kārtību.

Pieņemtais
lēmums
(nolēmums)
mutvārdu
aizrādījumu.
2)Administratīv
ais sods – 85
eiro.

