Valsts amatpersonu darbībā konstatētie likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonas darbībā” pārkāpumi
Pieņemtais
lēmums
(nolēmums)

Lēmuma
(nolēmuma)
spēkā
stāšanās
datums

Lēmuma
izpildes
datums

Vārds, uzvārds

Ieņemamais amats

Tiesību norma,
kas pārkāpta

Pārkāpuma būtība

Pārkāpuma izdarīšanas
laiks

Arvis
Rasa

Jaunpils novada
domes deputāts

11.panta pirmā daļa

Piedalījās lēmumu pieņemšanā par mēnešalgu
apstiprināšanu saviem radiniekiem.

26.09.2019.;
21.01.2020.;
07.04.2020.

Naudas sods –
70 eiro.

24.07.2020.

Nav
samaksāts

22.02.2019.

Naudas sods –
110 eiro.

11.06.2020.

Nav
samaksāts

22.11.2018.

Naudas sods –
70 eiro.

07.02.2020.

Nav
samaksāts

22.02.2019.

Administratīvais
sods – 110 eiro.

07.08.2020.

Nav
samaksāts

Administratīvais
sods – 110 eiro.

30.10.2020.

01.12.2020.

Gerda
Zeberiņa

Talsu novada
domes deputāte

18.panta pirmā daļa

Anatolijs
Kvitkovs

Viesītes novada
pašvaldības
deputāts

11.panta pirmā daļa
18.panta pirmā daļa

Tabita
Kalniņa

Talsu novada
domes deputāte

18.panta pirmā daļa

Edgars
Zelderis

Talsu novada
domes
priekšsēdētājs

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
finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas
novēršanas likuma 2.panta pirmo daļu.
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.
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”.
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”

01.12.2017.

Vārds, uzvārds

Ieņemamais amats

Tiesību norma,
kas pārkāpta

Pārkāpuma būtība

Pārkāpuma izdarīšanas
laiks

Pieņemtais
lēmums
(nolēmums)

Lēmuma
(nolēmuma)
spēkā
stāšanās
datums

Lēmuma
izpildes
datums

1)07.12.2019. - 07.02.2020.;
2)14.02.2020. - 28.08.2020.

Izbeigt
administratīvā
pārkāpuma
procesu, izsakot
aizrādījumu.

12.11.2020.

12.11.2020.

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.

Izbeigt
administratīvā
pārkāpuma
procesu, izsakot
aizrādījumu.

12.11.2020.

12.11.2020.

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

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.

02.11.2020.

02.11.2020.

06.11.2020.

29.10.2020.

18.panta pirmajā daļā valsts amatpersonai
noteiktos ierobežojumus rīkoties ar publiskas
personas institūcijas finanšu līdzekļiem.
Vjačeslavs
Cvetkovs

Valsts policijas
jaunākais
inspektors

Viktors
Kudrjavcevs

Cēsu novada
pašvaldības
policijas
patruļnieks

7.panta sestā daļa
9.panta pirmā daļa

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

Viktorija
Nagajeva

Vladimirs
Nikonovs

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

Latvijas Republikas
Saeimas
deputāts

7.panta sestā daļa
9.panta pirmā daļa

6.panta pirmā daļa
7.panta ceturtā daļa

Bez rakstveida atļaujas saņemšanas savienoja
savu valsts amatpersonas amatu,
gūstot
ienākumus, ar amatu divās komercsabiedrībās.
Bez rakstveida atļaujas saņemšanas savienoja
savu valsts amatpersonas amatu,
gūstot
ienākumus, ar amatu Neatliekamās medicīniskās
palīdzības
dienestā,
kā
arī
četrās
komercsabiedrībās.
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.

27.02.2020.

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 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.

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.

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

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

Lēmuma
(nolēmuma)
spēkā
stāšanās
datums

Lēmuma
izpildes
datums

Vārds, uzvārds

Ieņemamais amats

Tiesību norma,
kas pārkāpta

Pārkāpuma būtība

Pārkāpuma izdarīšanas
laiks

Pieņemtais
lēmums
(nolēmums)

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.

18.04.2016. - 02.01.2020.

Naudas sods –
70 eiro.

25.06.2020.

27.10.2020.

Baiba
Meldere

Saulkrastu novada
domes
Bāriņtiesas
priekšsēdētāja

03.04.2019.;
07.10.2019.

Naudas sods –
70 eiro.

02.11.2020.

26.10.2020.

Modris
Jaunvalks

Talsu novada
pašvaldības
izpilddirektors

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

Naudas sods –
100 eiro.

02.11.2020.

26.10.2020.

Aiva
Aparjode

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

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.

Jānis
Siliņš

Ekonomikas
ministrijas vecākais
eksperts
un
Madlienas pagasta
pārvaldes vadītājs

11.panta pirmā daļa

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

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

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

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

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

03.07.2017. - 13.08.2020.

Naudas sods –
170 eiro.

19.10.2020.

14.10.2020.

28.11.2019. - 23.07.2020.

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.

Izbeigt
administratīvā
pārkāpuma
procesu, izsakot
aizrādījumu.

12.10.2020.

12.10.2020.

Izbeigt
lietvedību,

12.10.2020.

12.10.2020.

2)bez rakstveida atļaujas saņemšanas ar amatu
Ķeguma novada pašvaldībā, gūstot ienākumus.

Tabita
Kalniņa

Aivis
Vasiļevskis

Talsu novada
domes deputāte

Valsts ieņēmumu
dienesta
galvenais nodokļu
inspektors

6.panta pirmā daļa
9.panta pirmā daļa

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

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.

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.

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

03.04.2018. - 15.05.2020.

18.panta pirmā daļa

Uzdeva
Ķeguma
novada
pašvaldības
amatpersonai veikt iepirkumu, neievērojot
normatīvajos aktos noteikto kārtību.

15.04.2020.

7.panta sestā daļa
9.panta pirmā daļa

Bez rakstveida atļauju saņemšanas savienoja
valsts amatpersonas amatus un valsts

27.06.2019. - 15.07.2020.

Vārds, uzvārds

Ieņemamais amats

Tiesību norma,
kas pārkāpta

vada komandiera
vietnieks
un
Talsu novada
pašvaldības
finansiālā atbalsta
piešķiršanas
sportistiem un
sporta komandām
komisijas loceklis

amatpersonas
saimniecībā.

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
Jeļena
Buboviča

Noziedzīgi iegūtu
līdzekļu
legalizācijas
novēršanas dienesta
priekšniece
Nodarbinātības
valsts aģentūras

11.panta pirmā daļa
19.pants

Pārkāpuma izdarīšanas
laiks

Pārkāpuma būtība

amatus

ar

amatu

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.

6.panta pirmā daļa
7.panta trešā daļa

Savienoja valsts amatpersonas amatu
aizliegtiem amatiem komercsabiedrībā.

11.panta pirmā daļa

Veica ar amata pienākumiem saistītas darbības,
kas ietekmēja valsts amatpersonas radinieku

ar

Lēmuma
(nolēmuma)
spēkā
stāšanās
datums

Lēmuma
izpildes
datums

atzīstot
administratīvo
pārkāpumu par
maznozīmīgu,
izsakot
mutvārdu
aizrādījumu.

zemnieku

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.

Pieņemtais
lēmums
(nolēmums)

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.;

Naudas sods –
80 eiro.

14.09.2020.

29.09.2020.

Vārds, uzvārds

Ieņemamais amats

Tiesību norma,
kas pārkāpta

nodarbinātības
aģente

Edgars
Stobovs

Jūrmalas pilsētas
domes
izpilddirektors

personiskās un mantiskās intereses, tādējādi
nonākot interešu konflikta situācijā.

7.panta ceturtā daļa

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

Nikolajs
Ignatjevs

Latvijas Valsts
mežzinātnes
institūta “Silava”
direktora vietnieks
SIA “Sadzīves
pakalpojumu
kombināts”
valdes loceklis

Pārkāpuma būtība

Savienoja valsts amatpersonas amatu ar aizliegtu
amatu komercsabiedrībā.
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.

7.panta ceturtā daļa
9.panta pirmā daļa

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

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

Pārkāpuma izdarīšanas
laiks

Pieņemtais
lēmums
(nolēmums)

Lēmuma
(nolēmuma)
spēkā
stāšanās
datums

Lēmuma
izpildes
datums

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.

Naudas sods –
70 eiro.

07.10.2020.

21.09.2020.

03.05.2019.;
26.06.2019.;
22.07.2019.;
21.10.2019.;
28.11.2019.;
28.01.2020.;
28.01.2020.;
23.03.2020.
14.09.2017. - 17.08.2020.

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.

16.01.2020.;
29.06.2020.

Vārds, uzvārds

Ieņemamais amats

Tiesību norma,
kas pārkāpta

Pārkāpuma būtība

Pārkāpuma izdarīšanas
laiks

Pieņemtais
lēmums
(nolēmums)

Lēmuma
(nolēmuma)
spēkā
stāšanās
datums

Lēmuma
izpildes
datums

17.09.2020.

17.09.2020.

16.09.2020.

16.09.2020.

16.09.2020.

16.09.2020.

līgumu ar Lietuvas uzņēmumam SAS “Axis
Tech”, neievērojot Publiskas personas finanšu
līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas
likuma 2.panta pirmo daļu.
11.panta pirmā daļa

18.12.2018.

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.

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
“Par interešu konflikta novēršanu valsts
amatpersonu darbībā” 7.panta otrajā daļā
noteiktos
valsts
amatpersonas
amatu
savienošanas ierobežojumus, 8.pantā noteikto

Administratīvais
sods – 120 eiro.

17.09.2020.

14.09.2020.

Evija
Siliņa

Solvita
Bērziņa

Agrita
Ozoliņa

Boriss
Doņņikovs

Kristīne
Brūvele

Ilmārs
Dūrītis

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

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

VSIA “Piejūras
slimnīca” valdes
locekle

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.

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.

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

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

Judīte
Zeltiņa

Jurģis
Jansons

Ieņemamais amats
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

Pieņemtais
lēmums
(nolēmums)

Lēmuma
(nolēmuma)
spēkā
stāšanās
datums

Lēmuma
izpildes
datums

Tiesību norma,
kas pārkāpta

Pārkāpuma būtība

Pārkāpuma izdarīšanas
laiks

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.

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

Jeļena
Jermolajeva

Valsts ieņēmumu
dienesta vecākā
muitas uzraudze

7.panta sestā daļa

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.

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.

28.08.2020.

28.08.2020.

Bez rakstveida atļaujas saņemšanas savienoja
valsts amatpersonas amatu ar:
1) amatu biedrībā;

1)11.06.2018. - 04.03.2020;
2)19.09.2019.

28.08.2020.

28.08.2020.

21.05.2020.

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

Vārds, uzvārds

Ieņemamais amats

Tiesību norma,
kas pārkāpta

Pārkāpuma būtība

Pārkāpuma izdarīšanas
laiks

2) darbu Eiropas Futbola asociāciju savienības
pasākumā.

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

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.

Pieņemtais
lēmums
(nolēmums)

Lēmuma
(nolēmuma)
spēkā
stāšanās
datums

Lēmuma
izpildes
datums

31.07.2020.

27.08.2020.

24.08.2020.

24.08.2020.

procesu, izsakot
aizrādījumu.

05.11.2018.

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.

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
personas
finanšu līdzekļu un
mantas
izšķērdēšanas novēršanas likuma 2.panta pirmo
daļu un 5.2 panta otro daļu.

25.04.2020.

Naudas sods –
200 eiro.

09.09.2020.

21.08.2020.

Pieņemtais
lēmums
(nolēmums)

Lēmuma
(nolēmuma)
spēkā
stāšanās
datums

Lēmuma
izpildes
datums

Tiesību norma,
kas pārkāpta

Pārkāpuma būtība

Pārkāpuma izdarīšanas
laiks

Āris
Vilšķērsts

Madonas novada
pašvaldības
izpilddirektora
vietnieks

18.panta pirmā daļa

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.

18.01.2019.

Naudas sods –
80 eiro.

07.09.2020.

21.08.2020.

Inese
Šīmane

Rīgas
234.pirmsskolas
izglītības iestādes
vadītāja

7.panta ceturtā daļa

Savienoja valsts amatpersonas amatu ar aizliegtu
amatu komercsabiedrībā.

08.08.2018. - 29.07.2020.

Naudas sods –
100 eiro.

24.08.2020.

21.08.2020.

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.

21.08.2020.

21.08.2020.

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.

20.08.2020.

20.08.2020.

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

20.08.2020.

20.08.2020.

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.

Naudas sods –
120 eiro.

07.09.2020.

20.08.2020.

7.panta sestā daļa
9.panta pirmā daļa

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

Atteikties uzsākt
administratīvā
pārkāpuma
procesu, izsakot
aizrādījumu.

20.08.2020.

20.08.2020.

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
Viestura ielā 2, Daugavpilī, rīkotajā diskusijā
“Tu un sociālā uzņēmējdarbība – vai vajag?”,
veica darbības, kurās pati bija personiski un

Administratīvais
sods – 80 eiro.

17.08.2020.

19.08.2020.

Vārds, uzvārds

Ieņemamais amats

Roberts
Antiņš

Dinārs
Vaitaitis

Kristīne
Ozola

Daugavpils
1.speciālās
pamatskolas
direktors

Valsts policijas
kārtībnieks

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

Ieslodzījuma vietu
pārvaldes
vecākais apsargs

Tiesību norma,
kas pārkāpta

10.panta pirmā daļa

Pārkāpuma būtība
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.

Administratīvo
pārkāpumu atzīt
par
maznozīmīgu un

10.08.2020.

10.08.2020.

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

Lauris
Pīlēģis

Talsu novada
domes deputāts

11.panta pirmā daļa

Dzintars
Višņekovs

Valsts policijas
vecākais inspektors

7.panta sestā daļa
9.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.

2018.gada aprīlis 2019.gada augusts

Vārds, uzvārds

Ieņemamais amats

Tiesību norma,
kas pārkāpta

Pārkāpuma būtība

Pārkāpuma izdarīšanas
laiks

Nesaņemot rakstveida atļauju savienoja valsts
amatpersonas amatu ar darbu komercsabiedrībā.

Ričards
Matīss
Mūrnieks

Valsts policijas
kārtībnieks

7.panta sestā daļa
9.panta pirmā daļa

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

Nesaņemot rakstveida atļauju savienoja valsts
amatpersonas amatu ar darbu komercsabiedrībā.

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.

2019.gada jūnijs 2019.gada septembris

Pieņemtais
lēmums
(nolēmums)
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.

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
pārkāpumu par
maznozīmīgu,
izsakot
mutvārdu
aizrādījumu.

30.07.2020.

30.07.2020.

Vārds, uzvārds

Ieņemamais amats

Tiesību norma,
kas pārkāpta

Santa
Ancāne

Saulkrastu novada
domes deputāte

11.panta pirmā daļa

Tukuma novada
Slampes un
Džūkstes pagastu
pārvaldes vadītāja

18.panta pirmā daļa

Dace Pole

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

Jānis
Zagorskis

Latvijas
Lauksaimniecības
universitātes
rektore
Labklājības
ministrijas
parlamentārais
sekretārs
Kocēnu novada
domes deputāts

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

18.panta pirmā daļa

Pārkāpuma būtība
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.
Savienoja valsts amatpersonas amatu ar aizliegtu
amatu akciju sabiedrībā un guva ienākumus.
Neievēroja
valsts
amatpersonas
amatu
savienošanas ierobežojumu izpildes kārtību un
savienoja valsts amatpersonas amatu ar aizliegtu
amatu divās komercsabiedrībās.
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

Pārkāpuma izdarīšanas
laiks

03.08.2019.;
09.08.2019.

2019. – 2020.gads

25.10.2018.

25.10.2018.

Pieņemtais
lēmums
(nolēmums)

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.

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

15.09.2018. - 17.06.2020.

Naudas sods –
200 eiro.

03.08.2020.

22.07.2020.

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

Naudas sods –
100 eiro.

03.08.2020.

21.07.2020.

Izbeigt
lietvedību,
atzīstot
administratīvo
pārkāpumu par
maznozīmīgu,

20.07.2020.

20.07.2020.

25.10.2018.

Vārds, uzvārds

Ieņemamais amats

Tiesību norma,
kas pārkāpta

Jānis
Bērziņš

Kocēnu novada
domes deputāts

18.panta pirmā daļa

Ivars
Ādamsons

Kocēnu novada
domes deputāts

18.panta pirmā daļa

Andrejs
Pildegovičs

Jānis
Reirs

Nils
Ušakovs

Ārlietu ministrijas
valsts sekretārs

Labklājības
ministrs

Rīgas domes
priekšsēdētājs

13.1 panta otrā daļa

13.1 panta otrā daļa

13.1 panta otrā daļa

Pārkāpuma būtība
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.

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.

19.12.2017.;
11.07.2018.

19.10.2018.;
22.10.2018.

07.04.2018.;
13.06.2018.;
23.06.2018.

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

Lēmuma
(nolēmuma)
spēkā
stāšanās
datums

Lēmuma
izpildes
datums

20.07.2020.

20.07.2020.

20.07.2020.

20.07.2020.

14.07.2020.

14.07.2020.

14.07.2020.

14.07.2020.

14.07.2020.

14.07.2020.

Vārds, uzvārds

Ieņemamais amats

Rinalds
Muciņš

Vides aizsardzības
un reģionālās
attīstības
ministrijas valsts
sekretārs

Ieva
Jaunzeme

Ekonomikas
ministrijas
Administrācijas
vadītāja

Jūlija
Danilina

Rēzeknes pilsētas
pašvaldības
aģentūras “Kultūras
un Tūrisma centrs”
direktore

Tiesību norma,
kas pārkāpta

13.1 panta otrā daļa

13.1 panta otrā daļa

18.panta pirmā daļa

Dainis
Trēziņš

Kocēnu novada
domes deputāts

18.panta pirmā daļa

Vineta
Vintere

Kocēnu novada
domes deputāte

18.panta pirmā daļa

Pārkāpuma būtība

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 61.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

Pārkāpuma izdarīšanas
laiks

10.02.2018.

01.05.2018.

18.07.2018.;
28.12.2018.

25.10.2018.

25.10.2018.

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

Naudas sods –
70 eiro.

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

Lēmuma
(nolēmuma)
spēkā
stāšanās
datums

Lēmuma
izpildes
datums

14.07.2020.

14.07.2020.

14.07.2020.

14.07.2020.

04.06.2020.

14.07.2020.

13.07.2020.

13.07.2020.

13.07.2020.

13.07.2020.

Vārds, uzvārds

Ieņemamais amats

Tiesību norma,
kas pārkāpta

Pārkāpuma būtība

Lēmuma
(nolēmuma)
spēkā
stāšanās
datums

Lēmuma
izpildes
datums

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
mutvārdu
aizrādījumu.

13.07.2020.

13.07.2020.

25.10.2018.

Izbeigt
lietvedību,
atzīstot
administratīvo

08.07.2020.

08.07.2020.

Pārkāpuma izdarīšanas
laiks

amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma
3.panta trešo daļu un 3.panta 6 1.daļu.

Andrejs
Gusevs

Valsts policijas
inspektors

7.panta sestā daļa

Juris
Prokofjevs

Ieslodzījuma vietu
pārvaldes
jaunākais
inspektors

7.panta sestā daļa

Andrejs
Ence

Babītes novada
pašvaldības domes
priekšsēdētājs

Sandra
Grīnliņa

Kocēnu novada
domes deputāte

Jānis
Zvirbulis

Kocēnu novada
domes deputāts

18.panta pirmā daļa

18.panta pirmā daļa

18.panta pirmā daļa

mutvārdu
aizrādījumu.

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
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

Pieņemtais
lēmums
(nolēmums)

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

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.

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

Āris
Dzērvāns

Vides aizsardzības
un reģionālās
attīstības ministrija
valsts sekretāra
vietnieks

7.panta sestā daļa
9.panta pirmā daļa

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
finanšu līdzekļu izšķērdēšanas novēršanas
likuma 2.panta pirmo daļu.
Nesaņemot rakstveida atļauju:
1) savienoja VARAM valsts sekretāra vietnieka
amatu ar Rīgas domes Informācijas tehnoloģiju
centra direktora amatu, gūstot ienākumus;

25.10.2018.

25.10.2018.

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

30.03.2020.

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

Pieņemtais
lēmums
(nolēmums)
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.
Neuzsākt
lietvedību un
atbrīvot no
administratīvās

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

Modris
Jaunvalks

Aivars
Mačeks
Aivars
Mačeks

Ieslodzījuma vietu
pārvaldes
valsts amatpersona

Talsu novada
domes
izpilddirektors

Iecavas novada
domes
priekšsēdētājs
Iecavas novada
pašvaldības
administrācijas
priekšsēdētājs

Lēmuma
izpildes
datums

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

2)savienoja
Rīgas
domes
Informācijas
tehnoloģiju centra direktora amatu ar VARAM
valsts sekretāra vietnieka amatu, gūstot
ienākumus.

un
Rīgas domes
Informācijas
tehnoloģiju centra
direktors

Ilgars
Kurbanovs

Pārkāpuma būtība

Lēmuma
(nolēmuma)
spēkā
stāšanās
datums

7.panta sestā daļa
9.panta pirmā daļa

18.panta pirmā daļa

11.panta pirmā daļa
18.panta pirmā daļa

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.

Pieņemtais
lēmums
(nolēmums)
atbildības,
izsakot
mutvārdu
aizrādījumu.

11.04.2020. - 20.05.2020.

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.

22.02.2019.

Naudas sods –
110 eiro.

19.06.2020.

01.07.2020.

No 08.01.2018.

Naudas sods –
150 eiro.

08.06.2020.

29.06.2020.

Almants
Kalniņš

Talsu novada
domes deputāts

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
finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas
novēršanas likuma 2.panta pirmo daļu.

Dana
Bjorka

VSIA “Mihaila
Čehova Rīgas
Krievu teātris”
valdes locekle

7.panta ceturtā daļa

Savieno valsts amatpersonas amatu ar aizliegtu
amatu komercsabiedrībā.

Vārds, uzvārds

Artjoms
Gekišs

Aigars
Aglenieks

Ieņemamais amats

Dagdas novada
pašvaldības
izpilddirektors
Rīgas domes “Rīgas
bērnu un jaunatnes
sporta skolas
“Rīdzene””
direktora
pienākumu
izpildītājs

Tiesību norma,
kas pārkāpta

Pārkāpuma būtība

7.panta ceturtā daļa

Savienoja valsts amatpersonas amatu ar aizliegtu
amatu komercsabiedrībā.

11.panta pirmā daļa

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

Pieņemtais
lēmums
(nolēmums)

Lēmuma
(nolēmuma)
spēkā
stāšanās
datums

Lēmuma
izpildes
datums

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.

17.06.2020.

19.06.2020.

Pārkāpuma izdarīšanas
laiks

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.

Sandra
Pētersone

Talsu novada
domes deputāte

18.panta pirmā daļa

Talsu novada domes sēdē, piedaloties lēmuma
pieņemšanā, par nekustamā īpašuma V.Ruģēna
ielā 4, Talsos, Talsu novadā, nomas līguma

22.02.2019.

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.
Neuzsākt
lietvedību un
atbrīvot no
administratīvās
atbildības,
izsakot
mutvārdu
aizrādījumu.
Naudas sods –
110 eiro.

Vārds, uzvārds

Ieņemamais amats

Tiesību norma,
kas pārkāpta

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

Pārkāpuma būtība
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.

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

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
mēnesī no tam noteiktās mēnešalgas, neievērojot
Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas
izšķērdēšanas novēršanas likuma 2.panta pirmo
daļu, Valsts un pašvaldību institūciju

Pieņemtais
lēmums
(nolēmums)

Lēmuma
(nolēmuma)
spēkā
stāšanās
datums

Lēmuma
izpildes
datums

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.

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

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

15.06.2020.

15.06.2020.

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

15.06.2020.

15.06.2020.

Pārkāpuma izdarīšanas
laiks

20.08.2019.

Vārds, uzvārds

Ieņemamais amats

Tiesību norma,
kas pārkāpta

Pārkāpuma būtība

Pārkāpuma izdarīšanas
laiks

Pieņemtais
lēmums
(nolēmums)

Lēmuma
(nolēmuma)
spēkā
stāšanās
datums

Lēmuma
izpildes
datums

20.08.2019.

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

15.06.2020.

15.06.2020.

15.06.2020.

15.06.2020.

Naudas sods –
70 eiro.

25.06.2020.

12.06.2020.

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

12.06.2020.

12.06.2020.

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

Arnis
Lemešonoks

Amatas novada
pašvaldības
deputāts

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
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.

Andris
Jansons

Amatas novada
pašvaldības
deputāts

18.panta pirmā daļa

Normunds
Strēlnieks

Talsu novada
pašvaldības Talsu
pilsētas pārvaldes
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.

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

Jānis
Kārkliņš

Amatas novada
pašvaldības
deputāts

20.08.2019.

01.08.2017. - 15.04.2020.

20.08.2019.

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

Guna KalniņaPriede

Amatas novada
pašvaldības
deputāte

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.
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
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

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.

12.06.2020.

12.06.2020.

Naudas sods –
110 eiro.

05.06.2020.

11.06.2020.

20.08.2019.

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

11.06.2020.

11.06.2020.

20.08.2019.

Izbeigt
lietvedību,
atzīstot
administratīvo

11.06.2020.

11.06.2020.

2018.un 2019.gadā

Vārds, uzvārds

Uldis
Kristapsons

Gints
Pelčers

Valda
Veisenkopfa

Ieņemamais amats

Pāvilostas novada
domes
priekšsēdētājs

Saulkrastu novada
domes Būvvaldes
arhitekts

Amatas novada
pašvaldības
deputāte

Tiesību norma,
kas pārkāpta

10.panta ceturtā daļa
10.panta sestā daļa

Pārkāpuma būtība
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.

7.panta sestā daļa
9.panta pirmā daļa

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

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
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

Pieņemtais
lēmums
(nolēmums)

Lēmuma
(nolēmuma)
spēkā
stāšanās
datums

Lēmuma
izpildes
datums

pārkāpumu par
maznozīmīgu,
izsakot
mutvārdu
aizrādījumu.

2018., 2019., 2020.gadā

Naudas sods –
80 eiro.

04.06.2020.

11.06.2020.

01.03.2018. - 16.01.2020.

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

10.06.2020.

10.06.2020.

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

08.06.2020.

08.06.2020.

20.08.2019.

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
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
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

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

Ģirts
Kalnbirze

Talsu novada
domes deputāts

18.panta pirmā daļa

Daiga
Feldmane

Talsu novada
domes deputāte

18.panta pirmā daļa

Pārkāpuma būtība
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.
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.
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

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.

22.02.2019.

Naudas sods –
80 eiro.

19.06.2020.

05.06.2020.

22.02.2019.

Naudas sods –
90 eiro.

17.06.2020.

05.06.2020.

Vārds, uzvārds

Ieņemamais amats

Tiesību norma,
kas pārkāpta

Pārkāpuma būtība

Pārkāpuma izdarīšanas
laiks

Pieņemtais
lēmums
(nolēmums)

Lēmuma
(nolēmuma)
spēkā
stāšanās
datums

Lēmuma
izpildes
datums

17.07.2017. - 16.04.2020.

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

05.06.2020.

05.06.2020.

05.06.2020.

05.06.2020.

20.08.2019.

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

05.06.2020.

05.06.2020.

20.08.2019.

Izbeigt
lietvedību,

05.06.2020.

05.06.2020.

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

Egita
Šķibele

Teiksma
Riekstiņa

Finanšu ministrijas
nodaļas vadītāja

Amatas novada
pašvaldības
deputāte

7.panta sestā daļa

18.panta pirmā daļa

Vita
Krūmiņa

Amatas novada
pašvaldības
deputāte

18.panta pirmā daļa

Ēriks
Bauers

Amatas novada
pašvaldības
deputāts

18.panta pirmā daļa

Nesaņemot Finanšu ministrijas rakstveida
atļauju, savienoja valsts amatpersonas amatu ar
amatu komercsabiedrībā.

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

20.08.2019.

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

Vārds, uzvārds

Edmunds
Demiters

Vineta
Suhova

Gundars
Sebris

Ieņemamais amats

Talsu novada
domes deputāts

Ādažu novada
domes galvenās
grāmatvedes
vietniece

Talsu novada
domes deputāts

Tiesību norma,
kas pārkāpta

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.
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.

Pārkāpuma izdarīšanas
laiks

Pieņemtais
lēmums
(nolēmums)

Lēmuma
(nolēmuma)
spēkā
stāšanās
datums

Lēmuma
izpildes
datums

atzīstot
administratīvo
pārkāpumu par
maznozīmīgu,
izsakot
mutvārdu
aizrādījumu.

22.02.2019.

Naudas sods –
100 eiro.

25.06.2020.

04.06.2020.

18.panta pirmā daļa

Apstiprinot pārskaitāmās darba algas sarakstu un
algu aprēķinu un izmaksu sarakstu bankā Ādažu
domes amatpersonām, kas pārsniedz Valsts un
pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku
atlīdzības likumā noteikto maksimumu,
neievēroja Valsts un pašvaldību institūciju
amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma
5.panta pirmajā un trešajā daļā noteikto, kā arī
Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas
izšķērdēšanas novēršanas likuma 2.panta pirmajā
daļā noteikto prasību.

07.05.2018.;
05.07.2018.;
08.10.2018.;
27.12.2018.;
30.07.2019.;
06.08.2019.;
08.08.2019.;
12.08.2019.;
09.09.2019.;
10.09.2019.;
07.10.2019.;
12.11.2019.

Naudas sods –
70 eiro.

01.06.2020.

04.06.2020.

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.

29.06.2020.

04.06.2020.

18.panta pirmā daļa

Vārds, uzvārds

Ieņemamais amats

Tiesību norma,
kas pārkāpta

Alfons
Spēks

Talsu novada
domes deputāts

18.panta pirmā daļa

Andis
Astrātovs

Talsu novada
domes deputāts

18.panta pirmā daļa

Pārkāpuma būtība
finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas
novēršanas likuma 2.panta pirmo 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.
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.

Pieņemtais
lēmums
(nolēmums)

Lēmuma
(nolēmuma)
spēkā
stāšanās
datums

Lēmuma
izpildes
datums

22.02.2019.

Naudas sods –
80 eiro.

29.06.2020.

03.06.2020.

22.02.2019.

Naudas sods –
90 eiro.

25.06.2020.

01.06.2020.

29.05.2020.

29.05.2020.

29.05.2020.

29.05.2020.

12.06.2020.

26.05.2020.

Pārkāpuma izdarīšanas
laiks

Klavdija
Zarāne

Preiļu novada
domes deputāte

18.panta pirmā daļa

Ierosināja bez atlīdzības izmantot Preiļu novada
pašvaldības telpas privātam pasākumam,
tādējādi pārkāpa Publiskas personas finanšu
līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas
likuma 2.panta pirmo daļu un 5.pantu.

Gvido
Straube

Latvijas
Universitātes
rektora pienākumu
izpildītājs

7.panta ceturtā daļa
9.panta pirmā daļa

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

02.09.2019. - 30.09.2019.;
01.12.2019. - 10.03.2020.

Vineta
Bernica

VID
galvenā nodokļu
inspektore

11.panta pirmā daļa
19.pants

Realizēja valsts amatpersonas amata pilnvaras
interešu konflikta situācijā, datu bāzēs iegūstot,

2018. un 2019.gadā.

17.02.2020.

Izbeigt
lietvedību,
atzīstot
administratīvo
pārkāpumu par
maznozīmīgu,
izsakot
mutvārdu
aizrādījumu.
Izbeigt
lietvedību,
atzīstot
administratīvo
pārkāpumu par
maznozīmīgu,
izsakot
mutvārdu
aizrādījumu.
Naudas sods –
70 eiro.

Vārds, uzvārds

Ieņemamais amats

Beata
Jonite

Iekšlietu ministra
padomniece

Georgijs
Orlovs

Rēzeknes pilsētas
domes Attīstības
pārvaldes vadītājs

Andris
Kļaviņš

Madonas novada
bāriņtiesas loceklis
Aronas pagastā,
Madonas novada
bāriņtiesas
priekšsēdētāja
vietnieks,
Lubānas novada
pašvaldības
administratīvās
komisijas
priekšsēdētājs,
Lubānas novada
pašvaldības
darījumu ar
lauksaimniecības
zemi izvērtēšanas
komisijas
priekšsēdētāja
vietnieks

Tiesību norma,
kas pārkāpta

11.panta pirmā daļa

18.panta pirmā daļa

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

Pārkāpuma būtība
ievadot un labojot informāciju par sevi un saviem
radiniekiem.
Veikusi valsts amatpersonas funkcijas interešu
konflikta situācijā, popularizējot konkrētu sejas
masku ražotāju un tirgotāju, kas pieder šīs valsts
amatpersonas radiniekam.
Izdodot dokumentus par atvaļinājuma pabalsta
piešķiršanu SIA “Olimpiskais centrs Rēzekne”
valsts amatpersonai, ko neparedz Publiskas
personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību
pārvaldības likums, neievēroja Publiskas
personas
finanšu līdzekļu un
mantas
izšķērdēšanas novēršanas likuma 2.panta pirmajā
daļā noteikto.

Nesaņemot rakstveida atļauju, savienoja valsts
amatpersonas amatus, tostarp ar juriskonsulta
amatu Lubānas novada pašvaldībā, un guva
ienākumus.

Pieņemtais
lēmums
(nolēmums)

Lēmuma
(nolēmuma)
spēkā
stāšanās
datums

Lēmuma
izpildes
datums

19.03.2020.;
20.03.2020.

Naudas sods –
120 eiro.

11.06.2020.

26.05.2020.

13.08.2018.;
02.05.2019.;
10.06.2019.;
02.10.2019.

Naudas sods –
90 eiro.

04.06.2020.

25.05.2020.

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

25.05.2020.

25.05.2020.

25.05.2020.

25.05.2020.

25.05.2020.

25.05.2020.

Pārkāpuma izdarīšanas
laiks

26.09.2013. - 21.04.2020.

Jānis
Rudzītis

Valsts reģionālās
attīstības aģentūras
Administrācijas
direktors

7.panta sestā daļa

Nesaņemot rakstveida atļauju, savienoja valsts
amatpersonas amatu ar amatu biedrībā.

01.05.2019. - 30.03.2020.

Sandra
Bauģe

VID

11.panta pirmā daļa
19.pants

Realizējot savas valsts amatpersonas pilnvaras,
personisku motīvu vadīta, ieguva informāciju,

27.03.2018.;
27.04.2018.;

Izbeigt
lietvedību,
atzīstot
administratīvo
pārkāpumu par
maznozīmīgu,
izsakot
mutvārdu
aizrādījumu.
Naudas sods –
70 eiro.

Vārds, uzvārds

Sarmīte
Mūze

Lēmuma
(nolēmuma)
spēkā
stāšanās
datums

Lēmuma
izpildes
datums

Pārkāpuma būtība

Pārkāpuma izdarīšanas
laiks

galvenā nodokļu
inspektore

kas nebija nepieciešama valsts amatpersonas
amata pienākumu veikšanai.

29.05.2018.;
21.08.2018.

Ādažu novada
domes
izpilddirektora
pienākumu
izpildītāja finansiste

Apstiprinot
darba
algas
norēķinu
un
pārskaitāmās darba algas sarakstus, izmaksu
sarakstu bankā un algu aprēķinu Ādažu domes
amatpersonām, kas pārsniedz Valsts un
pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku
atlīdzības likumā noteikto maksimumu,
neievēroja Valsts un pašvaldību institūciju
amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma
5.panta pirmajā un trešajā daļā noteikto, kā arī
Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas
izšķērdēšanas novēršanas likuma 2.panta pirmajā
daļā noteikto prasību.

05.06.2018.;
06.06.2018.;
04.07.2018.;
05.07.2018.;
08.07.2019.;
09.07.2019.;
10.07.2019.;
06.12.2019.;
09.12.2019.

Naudas sods –
70 eiro.

01.06.2020.

22.05.2020.

18.05.2020.

18.05.2020.

Ieņemamais amats

Tiesību norma,
kas pārkāpta

Pieņemtais
lēmums
(nolēmums)

18.panta pirmā daļa

Laura
Karlova

Pilsonības un
imigrācijas lietu
pārvaldes
speciāliste

11.panta pirmā daļa
19.pants

Realizējot savas valsts amatpersonas pilnvaras,
personisku motīvu vadīta, ieguva informāciju,
kas nebija nepieciešama valsts amatpersonas
amata pienākumu veikšanai.

25.11.2019.;
26.11.2019.

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

Jakaterina
Malmigo

VID
vecākā inspektore

11.panta pirmā daļa
19.pants

Realizējot savas valsts amatpersonas pilnvaras,
personisku motīvu vadīta, ieguva informāciju,
kas nebija nepieciešama valsts amatpersonas
amata pienākumu veikšanai.

06.09.2018.;
19.09.2018.;
27.11.2018.;
22.08.2018.

Naudas sods –
70 eiro.

28.05.2020.

15.05.2020.

Kristīne
Kokorēviča

Rēzeknes
pašvaldības
aģentūras “Kultūras
un Tūrisma centrs”
direktora
pienākumu
izpildītāja

18.pants

Piešķirot ikgadējā atvaļinājuma daļu un
apmaksātu papildatvaļinājumu pašvaldības
kapitālsabiedrības amatpersonai, neievēroja
Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas
izšķērdēšanas novēršanas likuma 2.panta pirmo
daļu.

04.10.2019.

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

15.05.2020.

15.05.2020.

18.panta pirmā daļa

Apstiprinot Ādažu domes amatpersonām
pārskaitāmo darba algas sarakstu, izmaksu
sarakstu bankā un atalgojuma aprēķina samaksu
Valsts kasē ar otrā paraksta tiesībām, kas
pārsniedz Valsts un pašvaldību institūciju
amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā
noteikto maksimumu, neievēroja Valsts un
pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku
atlīdzības likuma 5.panta pirmajā un trešajā daļā
noteikto, kā arī Publiskas personas finanšu

06.02.2018. - 06.02.2020.

Naudas sods –
90 eiro.

01.06.2020.

14.05.2020.

Anete
Vaivade

Ādažu novada
domes galvenā
grāmatvede

Vārds, uzvārds

Ieņemamais amats

Tiesību norma,
kas pārkāpta

Pārkāpuma būtība

Pārkāpuma izdarīšanas
laiks

Pieņemtais
lēmums
(nolēmums)

Lēmuma
(nolēmuma)
spēkā
stāšanās
datums

Lēmuma
izpildes
datums

05.02.2018. - 06.02.2020.

Naudas sods –
120 eiro.

01.06.2020.

13.05.2020.

17.07.2018.;
05.09.2018.

Naudas sods –
80 eiro.

23.03.2020.

13.05.2020.

06.02.2018. - 06.02.2020.

Naudas sods –
120 eiro.

01.06.2020.

12.05.2020.

12.05.2020.

12.05.2020.

24.02.2020.

12.05.2020.

02.03.2020.

08.05.2020.

līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas
likuma 2.panta pirmajā daļā noteikto prasību.

Guntis
Porietis

Ādažu novada
domes
izpilddirektors

18.panta pirmā daļa

Dainis
Karols

Talsu novada
domes
priekšsēdētājs

15.panta pirmā daļa

Pēteris
Balzāns

Ādažu novada
domes
priekšsēdētāja
vietnieks

18.panta pirmā daļa

Vadims
Jančevskis

Valsts policijas
jaunākais
inspektors

7.panta sestā daļa

Ingus
Ronis

Valsts policijas
kārtībnieks

11.panta pirmā daļa
19.pants

Ilona
Gādmane

VID

11.panta pirmā daļa
19.pants

Apstiprinot darba algas norēķinu sarakstu, algu
aprēķina un izmaksu sarakstu, pārskaitāmās
darba algas sarakstu un izmaksu sarakstu bankā
ar pirmā paraksta tiesībām Ādažu domes
amatpersonām, kas pārsniedz Valsts un
pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku
atlīdzības likumā noteikto maksimumu,
neievēroja Valsts un pašvaldību institūciju
amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma
5.panta pirmajā un trešajā daļā noteikto, kā arī
Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas
izšķērdēšanas novēršanas likuma 2.panta pirmajā
daļā noteikto prasību.
Noslēdza līgumus un parakstīja vienošanos ar
kapitālsabiedrību, kurā valsts amatpersonas
radiniece gūst ienākumus.
Apstiprinot pārskaitāmās darba algas sarakstus
un atalgojuma aprēķina samaksu Valsts kasē ar
pirmā paraksta tiesībām Ādažu domes
amatpersonām, kas pārsniedz Valsts un
pašvaldību
institūciju
amatpersonu
un
darbinieku
atlīdzības
likumā
noteikto
maksimumu, neievēroja Valsts un pašvaldību
institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības
likuma 5.panta pirmajā un trešajā daļā noteikto,
kā arī Publiskas personas finanšu līdzekļu un
mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 2.panta
pirmajā daļā noteikto prasību.

Neuzsākt
lietvedību un
atbrīvot no
Nesaņemot rakstveida atļauju, savienoja valsts
1)2019.gada februāra - aprīlim; administratīvās
amatpersonas amatu ar amatiem divās
2)25.11.2019. - 04.01.2020. atbildības,
komercsabiedrībās.
izsakot
mutvārdu
aizrādījumu.
Realizējot savas valsts amatpersonas pilnvaras,
personisku motīvu vadīts, ieguva informāciju,
Naudas sods –
kas nebija nepieciešama valsts amatpersonas
10.03.2019.
80 eiro.
amata pienākumu veikšanai vai konkrētu darba
uzdevumu pildīšanai.
Realizējot savas valsts amatpersonas pilnvaras,
Naudas sods –
22.12.2017. - 04.07.2019.
personisku motīvu vadīta, ieguva informāciju,
100 eiro.

Vārds, uzvārds

Ieņemamais amats

Tiesību norma,
kas pārkāpta

nodaļas vadītāja
vietniece

Pārkāpuma būtība

Pārkāpuma izdarīšanas
laiks

Pieņemtais
lēmums
(nolēmums)

Lēmuma
(nolēmuma)
spēkā
stāšanās
datums

Lēmuma
izpildes
datums

06.05.2020.

06.05.2020.

28.04.2020.

28.04.2020.

kas nebija nepieciešama valsts amatpersonas
amata pienākumu veikšanai.

Zane
Siliņa

VID amatpersona

7.panta sestā daļa

Nesaņemot rakstveida atļauju, savienoja valsts
amatpersonas amatu, veicot fiziskas personas
pilnvarojuma izpildi.

19.05.2014. - 11.03.2020.

Māris
Juška

Valsts robežsardzes
vecākais inspektors

7.panta sestā daļa
9.panta pirmā daļa

Nesaņemot rakstveida atļauju, savienoja valsts
amatpersonas
amatu,
reģistrējoties
komercsabiedrības
platformā
un
veicot
pārvadājumus, tādējādi gūstot ienākumus.

22.01.2020. - 05.02.2020.

Sarmīte
Grāpēna

VID
nodaļas vadītāja

11.panta pirmā daļa
19.pants

Sergejs
Gorņiks

Daugavpils pilsētas
domes iepirkumu
komisijas loceklis

10.panta septītā daļa
9.panta pirmā daļa

Realizējot savas valsts amatpersonas pilnvaras,
personisku motīvu vadīta, ieguva informāciju,
kas nebija nepieciešama valsts amatpersonas
amata pienākumu veikšanai.
Saņemot atlīdzību par Uzņēmuma līgumu izpildi
privātā kapitālsabiedrībā, neievēroja noteikto
divu gadu aizliegumu, pēc tam, kad viņš
pieņēmis lēmumu par publisko iepirkumu, iegūt
(saņemt) tāda komersanta mantu (finanšu
līdzekļus), attiecībā uz kuru viņš kā valsts
amatpersona (iepirkumu komisijas loceklis),
pildot savus amata pienākumus piedalījies
lēmumu pieņemšanā par publisko iepirkumu.

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

28.02.2018. - 11.10.2019.

Naudas sods –
80 eiro.

20.05.2020.

24.04.2020.

2016.gada septembra 2019.gada decembrim

Naudas sods –
200 eiro.

19.05.2020.

23.04.2020.

22.04.2020.

22.04.2020.

21.04.2020.

21.04.2020.

Ilva
Vīgante

VID galvenā
nodokļu inspektore

11.panta pirmā daļa
19.pants

Realizējot savas valsts amatpersonas pilnvaras,
personisku motīvu vadīta, ieguva informāciju,
kas nebija nepieciešama valsts amatpersonas
amata pienākumu veikšanai.

12.03.2019.

Raimonds
Zeile

Valsts policijas
jaunākais
inspektors

7.panta sestā daļa
9.panta pirmā daļa

Nesaņemot rakstveida atļauju, savienoja valsts
amatpersonas amatu, gūstot ienākumus, ar
amatiem divās komercsabiedrībās.

1)28.07.2017. - 30.06.2018.;
2)22.04.2018. - 29.01.2020.

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

Vārds, uzvārds

Ieņemamais amats

Tiesību norma,
kas pārkāpta

Pārkāpuma būtība

Pārkāpuma izdarīšanas
laiks

Pieņemtais
lēmums
(nolēmums)

Lēmuma
(nolēmuma)
spēkā
stāšanās
datums

Lēmuma
izpildes
datums

08.04.2020.

1)08.04.2020.
2)21.04.2020.

24.04.2020.

08.04.2020.

14.04.2020.

14.04.2020.

14.04.2020.

1)14.04.2020.
2)06.04.2020.

mutvārdu
aizrādījumu.

Juris
Dombrovskis

Aleksandrs
Bartaševičs

Andris
Maršalko

Māris
Trukšāns

Ciblas novada
pašvaldības domes
priekšsēdētājs

Rēzeknes pilsētas
domes
priekšsēdētājs

Valsts policijas
inspektors

Ciblas novada
pašvaldības domes
deputāts

18.panta pirmā daļa
11.panta pirmā daļa

18.pants

1)Pieņēma lēmumu par naudas balvas
piešķiršanu pašvaldības deputātam, 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 6 1.daļu.
2)Pieņēma lēmumu par prēmijas piešķiršanu sev
un savai radiniecei, nonākot interešu konflikta
situācijā un pārkāpjot 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 16.panta pirmo un
trešo daļu, nolikuma “Par atlīdzību un sociālajām
garantijām Ciblas novada pašvaldībā” 29.punktu.

1)20.12.2018.;
2)25.10.2018.

Nosakot atvaļinājuma pabalstu 50% apmērā no
valdes loceklim noteiktās mēnešalgas papildus
noteiktajai mēneša atlīdzībai, neievēroja
Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas
izšķērdēšanas novēršanas likuma 2.panta pirmās
daļas prasības.

18.03.2018.;
16.04.2018.;
07.05.2018.;
18.05.2018.;
23.07.2018.;
23.10.2018.;
12.04.2019.;
16.05.2019.;
10.06.2019.;
31.07.2019.

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

7.panta sestā daļa
9.panta pirmā daļa

Nesaņemot rakstveida atļauju, savienoja valsts
amatpersonas amatu ar darbu P.Barisona
Aizkraukles mūzikas skolā un guva ienākumus.

08.11.2017. - 12.02.2020.

18.panta pirmā daļa
11.panta pirmā daļa

1)Pieņēma lēmumu par prēmijas piešķiršanu
pašvaldības amatpersonai, 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 16.panta pirmo un trešo
daļu, nolikuma “Par atlīdzību un sociālajām
garantijām Ciblas novada pašvaldībā” 29.punktu.

25.10.2018.

Naudas sods –
230 eiro.

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

Vārds, uzvārds

Uldis
Reimanis

Ināra
Sprudzāne

Ēriks
Zaļenieks

Ieņemamais amats

Satiksmes
ministrijas valsts
sekretāra vietnieks

Ciblas novada
pašvaldības
izpilddirektore

Datu valsts
inspekcijas
nodaļas vadītājs

Tiesību norma,
kas pārkāpta

11.panta pirmā daļa
18.panta pirmā daļa

18.panta pirmā daļa

7.panta sestā daļa

Pārkāpuma būtība
2)Pieņēma lēmumu par prēmijas piešķiršanu
savai radiniecei, nonākot interešu konflikta
situācijā.
2018.gada 27.aprīlī, izmantojot personīgām
vajadzībām Satiksmes ministrijas automašīnu
Škoda Octavia (uzdeva transportlīdzekļa
vadītājam nogādāt savu radinieci (meitu) uz
norādīto vietu), neievēroja Publiskas personas
finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas
novēršanas likuma 52.pantā noteiktos publiskas
personas
autotransporta
izmantošanas
noteikumus, tādējādi pārkāpa likuma “Par
interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu
darbībā” 11.panta pirmajā daļā valsts
amatpersonām
noteikto aizliegumu veikt
darbības, kurās pati valsts amatpersona un tās
radinieki ir personiski un mantiski ieinteresēti,
un 18.panta pirmajā daļā noteikto ierobežojumu
rīkoties ar publiskas personas institūcijas mantu.
1)Pieņēma lēmumu par naudas balvas
piešķiršanu pašvaldības deputātam, 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.
2)Izdeva rīkojumu par prēmijas piešķiršanu
pašvaldības amatpersonai, 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 16.panta pirmo un trešo
daļu, nolikuma “Par atlīdzību un sociālajām
garantijām Ciblas novada pašvaldībā” 29.punktu.

Nesaņemot rakstveida atļauju, savienoja valsts
amatpersonas
amatu
ar
amatu
trīs
komercsabiedrībās.

Pārkāpuma izdarīšanas
laiks

Pieņemtais
lēmums
(nolēmums)

Lēmuma
(nolēmuma)
spēkā
stāšanās
datums

Lēmuma
izpildes
datums

2)Naudas sods –
80 eiro.

27.04.2018

Administratīvais
sods – 90 eiro.

27.03.2020.

09.04.2020.

1) 20.12.2018.;
2) 09.11.2018.

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

06.04.2020.

06.04.2020.

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

06.04.2020.

06.04.2020.

1)16.10.2019. - 06.02.2020.;
2)16.10.2019. - 10.02.2020.;
3)16.10.2019. - 06.02.2020.

Vārds, uzvārds

Ieņemamais amats

Tiesību norma,
kas pārkāpta

Rudīte
Valtere

Ciblas novada
pašvaldības domes
deputāte

18.panta pirmā daļa
11.panta pirmā daļa

Aldis
Tihovskis

Ciblas novada
pašvaldības domes
deputāts

18.panta pirmā daļa
11.panta pirmā daļa

Valdis
Šīrants

SIA “Vilkme”
iepirkumu
komisijas loceklis

11.panta pirmā daļa

Simona
Rudzāne

Rīgas pašvaldības
policijas
inspektore

Pārkāpuma būtība
1)Pieņēma lēmumu par prēmijas piešķiršanu
pašvaldības amatpersonai, 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 16.panta pirmo un trešo
daļu, nolikuma “Par atlīdzību un sociālajām
garantijām Ciblas novada pašvaldībā” 29.punktu.
2)Pieņēma lēmumu par prēmijas piešķiršanu sev,
nonākot interešu konflikta situācijā.
1)Pieņēma lēmumu par prēmijas piešķiršanu
pašvaldības amatpersonai, 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 16.panta pirmo un trešo
daļu, nolikuma “Par atlīdzību un sociālajām
garantijām Ciblas novada pašvaldībā” 29.punktu.
2)Pieņēma lēmumu par prēmijas piešķiršanu sev,
nonākot interešu konflikta situācijā.
Realizēja valsts amatpersonas pienākumus
iepirkumā, kurā līguma slēgšanas tiesības tika
piešķirtas
viņa
radinieces
piederošai
kapitālsabiedrībai.

Pārkāpuma izdarīšanas
laiks

25.10.2018.

25.10.2018.

28.11.2017.;
05.12.2017.;
24.01.2018.

7.panta sestā daļa

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

19.11.2019. - 12.02.2020.

Jānis
Belkovskis

Rīgas pilsētas
būvvaldes vadītāja
pienākumu
izpildītājs

11.panta pirmā daļa

Izdodot (parakstot) rīkojumus, veica ar valsts
amatpersonas amata pienākumiem saistītas
darbības, kas ietekmēja vai varēja ietekmēt viņa
personiskās vai mantiskās intereses interešu
konflikta situācijā.

2019.gada decembrī

Inese
Birska

Ciblas novada
pašvaldības domes

18.panta pirmā daļa

1)Pieņēma lēmumu par naudas balvas
piešķiršanu pašvaldības deputātam, neievērojot
Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas

Pieņemtais
lēmums
(nolēmums)
1)Izbeigt
lietvedību,
atzīstot
administratīvo
pārkāpumu par
maznozīmīgu,
izsakot
mutvārdu
aizrādījumu.
2)Naudas sods –
70 eiro.
1)Izbeigt
lietvedību,
atzīstot
administratīvo
pārkāpumu par
maznozīmīgu,
izsakot
mutvārdu
aizrādījumu.
2)Naudas sods –
70 eiro.
Naudas sods –
200 eiro.
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

06.04.2020.

1)06.04.2020.
2)30.03.2020.

03.04.2020.

1)03.04.2020.
2)12.03.2020.

06.02.2020.

31.03.2020.

30.03.2020.

30.03.2020.

30.03.2020.

30.03.2020.

27.03.2020.

27.03.2020.

1)20.12.2018.

Vārds, uzvārds

Ieņemamais amats

Tiesību norma,
kas pārkāpta

priekšsēdētāja
vietniece

Andrejs
Rešetņikovs

Renāte
Mikaskina

Rēzeknes pilsētas
domes
priekšsēdētāja
vietnieks

Ciblas novada
pašvaldības domes
deputāte

Pārkāpuma būtība
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.
2)Pieņēma lēmumu par prēmijas piešķiršanu
pašvaldības amatpersonai, 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 16.panta pirmo un trešo
daļu, nolikuma “Par atlīdzību un sociālajām
garantijām Ciblas novada pašvaldībā” 29.punktu.

Pārkāpuma izdarīšanas
laiks

Pieņemtais
lēmums
(nolēmums)

2)25.10.2018.

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

18.panta pirmā daļa

Izdeva dokumentu par atvaļinājuma un tā
apmaksu
SIA
“Rēzeknes
slimnīca”
amatpersonai, neievērojot Publiskas personas
kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības
likumu un Publiskas personas finanšu līdzekļu un
mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 2.panta
pirmo daļu.

12.03.2018.

18.panta pirmā daļa

Pieņēma lēmumu par prēmijas piešķiršanu
pašvaldības amatpersonai, 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 16.panta pirmo un trešo
daļu, nolikuma “Par atlīdzību un sociālajām
garantijām Ciblas novada pašvaldībā” 29.punktu.

25.10.2018.

Sarmīte
Leščinska

Ciblas novada
pašvaldības domes
deputāte

18.panta pirmā daļa

Aivars
Rikums

Ciblas novada
pašvaldības domes
deputāts

18.panta pirmā daļa

Pieņēma lēmumu par prēmijas piešķiršanu
pašvaldības amatpersonai, 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 16.panta pirmo un trešo
daļu, nolikuma “Par atlīdzību un sociālajām
garantijām Ciblas novada pašvaldībā” 29.punktu.
Pieņēma lēmumu par prēmijas piešķiršanu
pašvaldības amatpersonai, neievērojot Publiskas
personas
finanšu līdzekļu un
mantas
izšķērdēšanas novēršanas likuma 2.panta pirmo

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

Lēmuma
(nolēmuma)
spēkā
stāšanās
datums

Lēmuma
izpildes
datums

27.03.2020.

27.03.2020.

27.03.2020.

27.03.2020.

26.03.2020.

26.03.2020.

26.03.2020.

26.03.2020.

Vārds, uzvārds

Ieņemamais amats

Tiesību norma,
kas pārkāpta

Pārkāpuma būtība

Pārkāpuma izdarīšanas
laiks

daļu,
Valsts un pašvaldību institūciju
amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma
3.panta trešo daļu un 16.panta pirmo un trešo
daļu, nolikuma “Par atlīdzību un sociālajām
garantijām Ciblas novada pašvaldībā” 29.punktu.

Dzintars
Strožs

Salaspils novada
pašvaldības
policijas
priekšnieks

Inga
Krastiņa

Labklājības
ministrijas
Departamenta
direktores vietniece

Oļegs
Burovs

Rīgas domes
priekšsēdētājs un
Rīgas Brīvostas
valdes
priekšsēdētājs

Andris
Klēģeris

Rīgas pašvaldības
policijas
inspektors-glābējs

18.panta pirmā daļa

Kā Salaspils novada pašvaldības policijas
priekšnieks, 2018.gada 17.decembrī parakstot
atestācijas slēdzienu savam radiniekam (brālim),
veica tādas ar valsts amatpersonas amata
pienākumiem saistītas darbības, kuru rezultātā
radinieks (brālis) guva personisku un mantisku
labumu (iespēju turpināt veikt Salaspils novada
pašvaldības policijas vecākā inspektora amata
pienākumus un saņemt regulārus ikmēneša
ienākumus), tādējādi neievērojot likuma “Par
interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu
darbībā” 11.panta pirmajā daļā valsts
amatpersonām
noteikto aizliegumu veikt
darbības, kurās valsts amatpersonas radinieks ir
personiski un mantiski ieinteresēts.

Lēmuma
(nolēmuma)
spēkā
stāšanās
datums

Lēmuma
izpildes
datums

18.03.2020.

23.03.2020.

23.03.2020.

23.03.2020.

18.03.2020.

18.03.2020.

16.03.2020.

16.03.2020.

pārkāpumu par
maznozīmīgu,
izsakot
mutvārdu
aizrādījumu.

17.12.2018.

11.panta pirmā daļa

Departamenta direktores prombūtnes laikā,
pildot viņas pienākumus, veica uzraudzības un
kontroles funkcijas attiecībā uz savu radinieci,
tādējādi veicot valsts amatpersonas amata
funkcijas interešu konflikta situācijā.

01.11.2019. - 13.02.2020.

7.panta ceturtā daļa
7.panta piektā daļa

Nesaņemot rakstveida atļaujas savienoja amatus:
1)Rīgas domes priekšsēdētāja amatu ar Rīgas
Brīvostas valdes priekšsēdētāja amatu;
2)Rīgas Brīvostas valdes priekšsēdētāja amatu ar
Rīgas domes priekšsēdētāja amatu.

1)05.09.2019. - 28.11.2019.;
2)05.09.2019. - 30.10.2019.

Nesaņemot rakstveida atļauju, savienoja valsts
amatpersonas amatu ar amatu:
1)komercsabiedrībā;
2)Rīgas Sociālajā dienestā.

1)20.10.2019. - 20.01.2020.;
2)20.06.2019. - 20.01.2020.

7.panta sestā daļa

Pieņemtais
lēmums
(nolēmums)

Administratīvais
sods – 80 eiro.

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

Vārds, uzvārds

Ieņemamais amats

Tiesību norma,
kas pārkāpta

Pārkāpuma būtība

Pārkāpuma izdarīšanas
laiks

Pieņemtais
lēmums
(nolēmums)

Lēmuma
(nolēmuma)
spēkā
stāšanās
datums

Lēmuma
izpildes
datums

mutvārdu
aizrādījumu.
Anna
Černogorceva
Kristaps
Upenieks

Jānis
Liberts

Dina Meistere

Nodarbinātības
valsts aģentūras
nodarbinātības
aģente
Valsts policijas
jaunākais
inspektors

Apes novada domes
priekšsēdētājs

Apes novada domes
priekšsēdētāja
vietniece

11.panta pirmā daļa

Realizēja amata pilnvaras interešu konflikta
situācijā, veica ar amata pienākumu pildīšanu
saistītas darbības, kas ietekmēja vai varēja
ietekmēt viņas radinieces personiskās intereses.

07.02.2018. - 28.09.2018.

Naudas sods –
70 eiro.

03.04.2020.

16.03.2020.

21.1 pants

Apzināti neziņoja par citas valsts amatpersonas
atrašanos interešu konflikta situācijā.

05.11.2018.

Naudas sods –
300 eiro.

16.03.2020.

16.03.2020.

13.03.2020.

13.03.2020.

13.03.2020.

13.03.2020.

13.03.2020.

13.03.2020.

18.02.2020.

11.03.2020.

18.panta pirmā daļa

18.panta pirmā daļa

Astrīda
Harju

Apes novada domes
priekšsēdētāja
vietniece

18.panta pirmā daļa

Inese Pabērza

Valsts ieņēmumu
dienesta galvenā
inspektore

11.panta pirmā daļa
19.pants

Izdodot rīkojumus par atlīdzību par deputāta
pienākumu pildīšanu deputātei, nosakot
procentuālo piemaksu no deputātes kā iestādes
vadītājai
noteiktās
mēnešalgas
(nevis
proporcionāli
pašvaldības
deputātei
nostrādātajam laikam), 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.
Izdodot rīkojumu par atlīdzību par deputāta
pienākumu pildīšanu deputātei, nosakot
procentuālo piemaksu no deputātes kā iestādes
vadītājai
noteiktās
mēnešalgas
(nevis
proporcionāli
pašvaldības
deputātei
nostrādātajam laikam), 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.
Izdodot rīkojumu par atlīdzību par deputāta
pienākumu pildīšanu deputātei, nosakot
procentuālo piemaksu no deputātes kā iestādes
vadītājai
noteiktās
mēnešalgas
(nevis
proporcionāli
pašvaldības
deputātei
nostrādātajam laikam), 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.
Realizējot savas amatpersonas amata pilnvaras
(tiesības), personisku motīvu vadīta, 2018.gadā
VID datu bāzēs iegūstot (skatoties) informāciju,

04.04.2018. - 01.08.2019.

02.08.2018.

04.02.2019.

20.09.2018.
26.09.2018.

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 – 80 eiro.

Vārds, uzvārds

Ieņemamais amats

Tiesību norma,
kas pārkāpta

Juris
Bobrovs

Jēkabpils sporta
centra direktors

11.panta pirmā daļa
18.panta pirmā daļa

Ilze
Cābe

Lielvārdes novada
Jumpravas mūzikas
un mākslas skolas
direktora vietniece

7.panta ceturtā daļa
9.panta pirmā daļa

Valērijs
Ņikiforovs

Valsts policijas
jaunākais
inspektors

7.panta sestā daļa
9.panta pirmā daļa

Māris
Dimants

Jēkabpils pilsētas
pašvaldības
deputāts

10.panta
ceturtā daļa

Anita
Maļinovska

Viesītes novada
pašvaldības
galvenā
grāmatvede

18.panta pirmā daļa

Pārkāpuma būtība
kas nebija nepieciešama valsts amatpersonas
amata pienākumu veikšanai vai konkrētu darba
uzdevumu
pildīšanai,
realizēja
valsts
amatpersonas amata funkcijas jautājumos, kas
ietekmēja vai varēja ietekmēt I.Pabērzas un viņas
radinieku personiskās vai mantiskās intereses,
interešu konflikta situācijā, pārkāpjot valsts
amatpersonai likuma “Par interešu konflikta
novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 11.panta
pirmajā daļā valsts amatpersonām noteikto
aizliegumu veikt darbības, kurās valsts
amatpersonas radinieki ir personiski un mantiski
ieinteresēti un 19.pantā noteikto informācijas
izmantošanas aizliegumu.
Iekļaujot ceļazīmē braucienus sava atvaļinājuma
laikā, kā arī uzdodot veikt ar amata pienākumiem
saistītās darbības attiecībā uz savu radinieci sev
pakļautībā esošam darbiniekam, veica darbības
interešu konflikta situācijā, kurās bija personiski
un mantiski ieinteresēts, kā arī neievēroja
Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas
izšķērdēšanas novēršanas likuma normas.
Valsts amatpersonas amatu savienoja ar aizliegtu
amatu individuālajā uzņēmumā un darbu
komercsabiedrībā, gūstot ienākumus.

Pieņemtais
lēmums
(nolēmums)

Lēmuma
(nolēmuma)
spēkā
stāšanās
datums

Lēmuma
izpildes
datums

2019.gada jūlijs

Naudas sods –
85 eiro.

18.03.2020.

11.03.2020.

No 04.01.2010. un no
01.12.2013.

Naudas sods –
90 eiro.

23.03.2020.

10.03.2020.

09.03.2020.

09.03.2020.

10.03.2020.

09.03.2020.

09.03.2020.

09.03.2020.

Pārkāpuma izdarīšanas
laiks
28.09.2018.
01.10.2018.
03.10.2018.
04.10.2018.
04.10.2018.

Neuzsākt
lietvedību un
atbrīvot no
Nesaņemot rakstveida atļauju, savienoja valsts
2018.gada janvāris - 2020.gada administratīvās
amatpersonas amatu, gūstot ienākumus, ar amatu
janvāris
atbildības,
komercsabiedrībā.
izsakot
mutvārdu
aizrādījumu.
Valsts
amatpersonai
daļēji
piederoša
Naudas sods –
kapitālsabiedrība bez atklāta konkursa saņēma
07.03.2018. - 18.09.2019.
180 eiro.
Jēkabpils pilsētas pašvaldības finanšu līdzekļus.
Akceptēja un izpildīja maksājuma uzdevumus
Izbeigt
par naudas balvas izmaksu pašvaldības domes
lietvedību,
deputātiem un priekšsēdētājam, neievērojot
atzīstot
Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas
16.11.2020.
administratīvo
izšķērdēšanas novēršanas likuma 2.panta pirmo
pārkāpumu par
daļu, Valsts un pašvaldību institūciju
maznozīmīgu,
amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma
izsakot
3.panta trešo daļu un 3.panta 61.daļu un Viesītes

Vārds, uzvārds

Ieņemamais amats

Tiesību norma,
kas pārkāpta

Pārkāpuma būtība

Pārkāpuma izdarīšanas
laiks

novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku
atlīdzības nolikuma 16.1.apakšpunktu.
Staņislava
Vērdiņa

Gints
Kukainis

Arvīds
Barševskis

Sējas novada
Bāriņtiesas locekle

Smiltenes novada
domes
deputāts

Daugavpils
universitātes
zinātņu prorektors
un Latvijas
Zinātnes padomes
loceklis

6.panta pirmā daļa
6.panta trešā daļa
9.panta pirmā daļa

Savienoja Sējas novada Bāriņtiesas locekles
amatu ar aizliegtu amatu Sējas novada domē.

6.panta pirmā daļa

Savienoja valsts amatpersonas amatu ar aizliegtu
amatu komercsabiedrībā.

7.panta sestā daļa

Nesaņemot rakstveida atļauju, savienoja Latvijas
Zinātnes padomes locekļa amatu ar amatiem
citās institūcijās:
1. Daugavpils Universitātes zinātņu prorektora
amatu;
2. Daugavpils Universitātes budžeta komisijas
locekļa amatu;
3. Daugavpils
Universitātes
Erasmus+
mobilitāšu stipendiju piešķiršanas komisijas
priekšsēdētāja amatu;
4. Latvijas Zinātņu akadēmijas eksperta amatu;
5. Valsts izglītības satura centra vadošā pētnieka
amatu;
6. Baltijas Koleopteroloģijas biedrības valdes
priekšsēdētāja amatu;
7. Daugavpils Universitātes dabas izpētes un
vides izglītības centra valdes locekļa amatu;
8. Rektoru padomes atbalsta biedrības valdes
priekšsēdētāja amatu;
9. Latvijas Universitāšu asociācijas valdes
locekļa amatu;
10. APP Latvijas Valsts mežzinātnes institūtā
“Silava” eksperta amatu;
11. Dabas aizsardzības pārvaldes eksperta
amatu.
Nesaņemot rakstveida atļauju, savienoja
Daugavpils Universitātes zinātņu prorektora,
budžeta komisijas locekļa, Erasmus plus
mobilitāšu stipendiju piešķiršanas komisijas

Pieņemtais
lēmums
(nolēmums)

Lēmuma
(nolēmuma)
spēkā
stāšanās
datums

Lēmuma
izpildes
datums

mutvārdu
aizrādījumu.
03.01.2016. - 19.12.2017.

Naudas sods –
70 eiro.

25.03.2020.

05.03.2020.

02.01.2020. - 15.01.2020.

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

05.03.2020.

05.03.2020.

02.03.2020.

02.03.2020.

Līdz 19.12.2019.

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

Līdz 27.01.2020.

Vārds, uzvārds

Ieņemamais amats

Tiesību norma,
kas pārkāpta

Pārkāpuma būtība

Pārkāpuma izdarīšanas
laiks

Pieņemtais
lēmums
(nolēmums)

Lēmuma
(nolēmuma)
spēkā
stāšanās
datums

Lēmuma
izpildes
datums

17.06.2019. - 07.10.2019.

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

26.02.2020.

26.02.2020.

03.01.2016. - 29.11.2019.

Naudas sods –
100 eiro.

18.03.2020.

26.02.2020.

24.02.2020.

24.02.2020.

24.02.2020.

24.02.2020.

priekšsēdētāja valsts amatpersonas amatu ar
amatiem citās institūcijās:
1. Latvijas Zinātņu padomes loceklis;
2. Latvijas Zinātņu akadēmijas eksperts;
3. Valsts izglītības satura centra vadošais
pētnieks;
4. Baltijas Koleopteroloģijas biedrības valdes
priekšsēdētājs;
5. Daugavpils Universitātes dabas izpētes un
vides izglītības centra valdes loceklis;
6. Rektoru padomes atbalsta biedrības valdes
priekšsēdētājs;
7. Latvijas Universitāšu asociācijas valdes
loceklis;
8. APP Latvijas Valsts mežzinātnes institūtā
“Silava” eksperts;
9. Dabas aizsardzības pārvaldes eksperts.
Nesaņemot rakstveida atļauju, savienoja valsts
amatpersonas amatu, gūstot ienākumus, ar
amatiem komercsabiedrībā.

Jeļena
Cvetkova

VID
vecākais muitas
uzraugs

7.panta sestā daļa
9.panta pirmā daļa

Inta
Petrova

Sējas novada
Bāriņtiesas locekle

6.panta pirmā daļa
6.panta trešā daļa
9.panta pirmā daļa

Savienoja Sējas novada Bāriņtiesas locekles
amatu ar aizliegtiem amatiem Sējas novada domē
un Sējas novada Sociālā dienestā, gūstot
ienākumus.

18.panta pirmā daļa

Balsoja par nekustamā īpašuma Liepu alejā 6-3,
Baldonē, Baldones novadā, atsavināšanas
procesa uzsākšanu un par minētā nekustamā
īpašuma
pārdošanu
dzīvokļa
īrniekam,
neievērojot likumā “Par palīdzību dzīvokļa
jautājumu risināšanā” noteikto.

30.07.2019.;
26.11.2019.

18.panta pirmā daļa

Balsoja par nekustamā īpašuma Liepu alejā 6-3,
Baldonē, Baldones novadā, atsavināšanas
procesa uzsākšanu un par minētā nekustamā
īpašuma
pārdošanu
dzīvokļa
īrniekam,
neievērojot likumā “Par palīdzību dzīvokļa
jautājumu risināšanā” noteikto.

30.07.2019.;
26.11.2019.

Raimonds
Audzers

Baldones novada
domes
priekšsēdētājs

Inese
Jēkabsone

Baldones novada
domes
priekšsēdētāja
vietniece

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

Vārds, uzvārds

Ilona
Bēmere

Jānis
Dūmiņš

Solvita
Freiberga

Edgars
Brigmanis

Ieņemamais amats

Baldones novada
domes deputāte

Baldones novada
domes deputāts

Baldones novada
domes deputāte

Baldones novada
domes deputāts

Ineta
Romanovska

Baldones novada
domes deputāte

Irina
Paegle

Baldones novada
domes deputāte

Tiesību norma,
kas pārkāpta

Pārkāpuma būtība

Pārkāpuma izdarīšanas
laiks

18.panta pirmā daļa

Balsoja par nekustamā īpašuma Liepu alejā 6-3,
Baldonē, Baldones novadā, atsavināšanas
procesa uzsākšanu un par minētā nekustamā
īpašuma
pārdošanu
dzīvokļa
īrniekam,
neievērojot likumā “Par palīdzību dzīvokļa
jautājumu risināšanā” noteikto.

30.07.2019.;
26.11.2019.

18.panta pirmā daļa

Balsoja par nekustamā īpašuma Liepu alejā 6-3,
Baldonē, Baldones novadā, atsavināšanas
procesa uzsākšanu un par minētā nekustamā
īpašuma
pārdošanu
dzīvokļa
īrniekam,
neievērojot likumā “Par palīdzību dzīvokļa
jautājumu risināšanā” noteikto.

30.07.2019.;
26.11.2019.

18.panta pirmā daļa

Balsoja par nekustamā īpašuma Liepu alejā 6-3,
Baldonē, Baldones novadā, atsavināšanas
procesa uzsākšanu un par minētā nekustamā
īpašuma
pārdošanu
dzīvokļa
īrniekam,
neievērojot likumā “Par palīdzību dzīvokļa
jautājumu risināšanā” noteikto.

30.07.2019.;
26.11.2019.

18.panta pirmā daļa

Balsoja par nekustamā īpašuma Liepu alejā 6-3,
Baldonē, Baldones novadā, atsavināšanas
procesa uzsākšanu un par minētā nekustamā
īpašuma
pārdošanu
dzīvokļa
īrniekam,
neievērojot likumā “Par palīdzību dzīvokļa
jautājumu risināšanā” noteikto.

30.07.2019.;
26.11.2019.

18.panta pirmā daļa

Balsoja par nekustamā īpašuma Liepu alejā 6-3,
Baldonē, Baldones novadā, atsavināšanas
procesa uzsākšanu un par minētā nekustamā
īpašuma
pārdošanu
dzīvokļa
īrniekam,
neievērojot likumā “Par palīdzību dzīvokļa
jautājumu risināšanā” noteikto.

30.07.2019.;
26.11.2019.

18.panta pirmā daļa

Balsoja par nekustamā īpašuma Liepu alejā 6-3,
Baldonē, Baldones novadā, atsavināšanas
procesa uzsākšanu un par minētā nekustamā
īpašuma
pārdošanu
dzīvokļa
īrniekam,

30.07.2019.;
26.11.2019.

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

Lēmuma
(nolēmuma)
spēkā
stāšanās
datums

Lēmuma
izpildes
datums

24.02.2020.

24.02.2020.

24.02.2020.

24.02.2020.

24.02.2020.

24.02.2020.

24.02.2020.

24.02.2020.

24.02.2020.

24.02.2020.

24.02.2020.

24.02.2020.

Vārds, uzvārds

Ieņemamais amats

Tiesību norma,
kas pārkāpta

Pārkāpuma būtība

Pārkāpuma izdarīšanas
laiks

neievērojot likumā “Par palīdzību dzīvokļa
jautājumu risināšanā” noteikto.

Māris
Rucis

Edmunds
Valantis

Guntis
Tamanis

Andris
Mačs

Karina
Putniņa

Baldones novada
domes deputāts

Baldones novada
domes deputāts

Baldones novada
domes deputāts

Baldones novada
domes deputāts

Baldones novada
domes deputāte

18.panta pirmā daļa

Balsoja par nekustamā īpašuma Liepu alejā 6-3,
Baldonē, Baldones novadā, atsavināšanas
procesa uzsākšanu un par minētā nekustamā
īpašuma
pārdošanu
dzīvokļa
īrniekam,
neievērojot likumā “Par palīdzību dzīvokļa
jautājumu risināšanā” noteikto.

30.07.2019.;
26.11.2019.

18.panta pirmā daļa

Balsoja par nekustamā īpašuma Liepu alejā 6-3,
Baldonē, Baldones novadā, atsavināšanas
procesa uzsākšanu un par minētā nekustamā
īpašuma
pārdošanu
dzīvokļa
īrniekam,
neievērojot likumā “Par palīdzību dzīvokļa
jautājumu risināšanā” noteikto.

30.07.2019.;
26.11.2019.

18.panta pirmā daļa

Balsoja par nekustamā īpašuma Liepu alejā 6-3,
Baldonē, Baldones novadā, atsavināšanas
procesa uzsākšanu un par minētā nekustamā
īpašuma
pārdošanu
dzīvokļa
īrniekam,
neievērojot likumā “Par palīdzību dzīvokļa
jautājumu risināšanā” noteikto.

30.07.2019.;
26.11.2019.

18.panta pirmā daļa

Balsoja par nekustamā īpašuma Liepu alejā 6-3,
Baldonē, Baldones novadā, atsavināšanas
procesa uzsākšanu un par minētā nekustamā
īpašuma
pārdošanu
dzīvokļa
īrniekam,
neievērojot likumā “Par palīdzību dzīvokļa
jautājumu risināšanā” noteikto.

30.07.2019.;
26.11.2019.

18.panta pirmā daļa

Balsoja par nekustamā īpašuma Liepu alejā 6-3,
Baldonē, Baldones novadā, atsavināšanas
procesa uzsākšanu un par minētā nekustamā
īpašuma
pārdošanu
dzīvokļa
īrniekam,
neievērojot likumā “Par palīdzību dzīvokļa
jautājumu risināšanā” noteikto.

30.07.2019.;
26.11.2019.

Pieņemtais
lēmums
(nolēmums)
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
atbildības,
izsakot
mutvārdu
aizrādījumu.
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

24.02.2020.

24.02.2020.

24.02.2020.

24.02.2020.

24.02.2020.

24.02.2020.

24.02.2020.

24.02.2020.

24.02.2020.

24.02.2020.

Pieņemtais
lēmums
(nolēmums)

Lēmuma
(nolēmuma)
spēkā
stāšanās
datums

Lēmuma
izpildes
datums

Vārds, uzvārds

Ieņemamais amats

Tiesību norma,
kas pārkāpta

Pārkāpuma būtība

Pārkāpuma izdarīšanas
laiks

Ieva
Taranda

Profesionālās
izglītības
kompetences centra
“Nacionālā Mākslu
vidusskola”
direktora vietniece

8.panta pirmā daļa
7.panta ceturtā daļa
9.panta pirmā daļa

Mēneša laikā neatbrīvojās no aizliegtas amatu
savienošanas un savienoja valsts amatpersonas
amatu
ar
aizliegtu
amatu
divās
komercsabiedrībās, gūstot ienākumus.

No 01.03.2018.

Naudas sods –
100 eiro.

16.03.2020.

24.02.2020.

Lolita
Landsberga

Sējas novada
Bāriņtiesas locekle

6.panta pirmā daļa
6.panta trešā daļa
9.panta pirmā daļa

Savienoja valsts amatpersonas amatu ar aizliegtu
amatu Sējas novada Sociālā dienestā, gūstot
ienākumus.

03.01.2016. - 29.11.2019.

Naudas sods –
90 eiro.

06.03.2020.

21.02.2020.

19.02.2020.

19.02.2020.

Aldis
Siliņš

SIA
“Komunālserviss
TILDe”
valdes loceklis

7.panta ceturtā daļa
9.panta pirmā daļa

Nesaņemot rakstveida atļauju, savienoja valsts
amatpersonas amatu, gūstot ienākumus, ar amatu
Sēmes un Zentenes pagasta pārvaldē.

12.11.2012. - 08.01.2020.

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

22.11.2018.

Naudas sods –
70 eiro.

07.02.2020.

14.02.2020.

Māris
Lācis

Viesītes novada
pašvaldības
deputāts

11.panta pirmā daļa
18.pants

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.

Jānis Lozda

Valsts policijas
inspektors

21.1 pants

Par apzinātu neziņošanu par atrašanos interešu
konflikta situācijā, neizpildot likumā noteikto
pienākumu.

05.11.2018.

Naudas sods –
90 eiro.

14.02.2020.

13.02.2020.

11.panta pirmā daļa
18.pants

Piedalījās lēmuma pieņemšanā 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.

22.11.2018.

Naudas sods –
70 eiro.

10.02.2020.

13.02.2020.

Izbeigt
lietvedību,
atzīstot
administratīvo
pārkāpumu par
maznozīmīgu,
izsakot

10.02.2020.

10.02.2020.

Pēteris
Līcis

Ivars
Kalviņš

Viesītes novada
pašvaldības
deputāts

Latvijas Organiskās
sintēzes institūta
zinātniskās
padomes loceklis

7.panta sestā daļa

Nesaņemot rakstveida atļauju, savienoja valsts
amatpersonas
amatu
ar
amatu
trijos
nodibinājumos, divās biedrībās un vienā
komercsabiedrībā.

17.12.2018. - 10.11.2019.

Vārds, uzvārds

Ieņemamais amats

Tiesību norma,
kas pārkāpta

Pārkāpuma būtība

Lēmuma
(nolēmuma)
spēkā
stāšanās
datums

Lēmuma
izpildes
datums

1)10.03.2011. - 06.12.2019.;
2)31.01.2013. - 06.12.2019.;
3)07.08.2015. - 14.01.2020.

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

10.02.2020.

10.02.2020.

1) 01.08.2018. - 28.02.2019.;
2) 01.08.2018. - 03.09.2019.

Naudas sods –
85 eiro.

03.01.2020.

10.02.2020.

1)22.11.2018.,
16.11.2018.;
2)16.11.2018.

Naudas sods –
100 eiro.

02.03.2020.

07.02.2020.

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

05.02.2020.

05.02.2020.

Pārkāpuma izdarīšanas
laiks

Pieņemtais
lēmums
(nolēmums)
mutvārdu
aizrādījumu.

Mareks
Kudurs

Cēsu novada
pašvaldības
policijas darbinieks

7.panta sestā daļa
9.panta pirmā daļa

Jeļena
Jefimova

Salas novada
pašvaldības
bāriņtiesas
priekšsēdētāja

7.panta ceturtā daļa
8.pants
9.panta pirmā daļa

Alfons
Žuks

Viesītes novada
pašvaldības domes
priekšsēdētājs

11.panta pirmā daļa
18.panta pirmā daļa

Roberts
Orups

Viesītes novada
pašvaldības
deputāts

18.pants

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

Neievēroja amata savienošanas izpildes kārtību,
ja amata savienošana ir aizliegta un savienoja
valsts amatpersonas amatu ar aizliegtu amatu
divās komercsabiedrībās.
1)Pieņēma lēmumu par naudas balvas
piešķiršanu Viesītes novada domes deputātiem,
akceptēja un izpildīja maksājuma uzdevumus par
naudas balvu izmaksu deputātiem, 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 6 1.daļu.
2)Akceptēja un izpildīja maksājuma uzdevumu
par naudas balvas izmaksu sev, nonākot interešu
konflikta situācijā un neievērojot Publiskas
personas
finanšu līdzekļu un
mantas
izšķērdēšanas novēršanas likuma 2.panta pirmo
daļu un Viesītes
novada
pašvaldības
amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikuma
16.1.apakšpunktu.
Pieņēma lēmumu par naudas balvas piešķiršanu
Viesītes novada domes deputātiem, 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.

22.11.2018.

Vārds, uzvārds

Juris
Līcis

Dāvis Brucis Meiris

Ieņemamais amats

Viesītes novada
pašvaldības
deputāts

Valsts policijas
jaunākais
inspektors

Pieņemtais
lēmums
(nolēmums)

Lēmuma
(nolēmuma)
spēkā
stāšanās
datums

Lēmuma
izpildes
datums

Naudas sods –
90 eiro.

03.02.2020.

05.02.2020.

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

03.02.2020.

03.02.2020.

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

30.01.2020.

30.01.2020.

15.06.2018.;
18.07.2018.

Naudas sods –
70 eiro.

03.02.2020.

30.01.2020.

22.11.2018.

Naudas sods –
100 eiro.

10.02.2020.

29.01.2020.

Tiesību norma,
kas pārkāpta

Pārkāpuma būtība

Pārkāpuma izdarīšanas
laiks

11.panta pirmā daļa
18.pants

Pieņēma lēmumu par naudas balvas piešķiršanu
Viesītes novada domes deputātiem, t.sk., sev un
savam radiniekam, 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.

22.11.2018.

7.panta sestā daļa
9.panta pirmā daļa

Aiva
Dimante

Talsu novada
pašvaldības
Projektu vadības
daļas vadītāja

18.panta pirmā daļa

Ludmila
Vorobjova

Inčukalna novada
domes
priekšsēdētāja
vietniece

18.pants

Iveta
Līce

Viesītes novada
pašvaldības domes
priekšsēdētāja
vietniece

11.panta pirmā daļa
18.pants

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

Izmantoja Talsu novada pašvaldības automašīnu
nokļūšanai uz savu dzīvesvietu, t.i., ārpus
noteiktā darba laika vai darba pienākumu
izpildes to novietojot savā dzīvesvietā, tādējādi
neievērojot Publiskas personas finanšu līdzekļu
un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma
2.panta pirmo daļu un 5.2 pantu, ar 2016.gada
31.maija
Talsu
novada
pašvaldības
izpilddirektora rīkojumu Nr.4-1/105 apstiprināto
noteikumu “Par transportlīdzekļu izmatošanu
Talsu novada pašvaldībā” 1.1.apakšpunktu un
24.punktu.
Izdodot rīkojumus par virsstundu apmaksu
pašvaldības amatpersonai, 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 un 62.daļu.
Pieņēma lēmumu par naudas balvas piešķiršanu
Viesītes novada domes deputātiem, t.sk., sev un
savam radiniekam, 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

08.02.2019. - 12.12.2019.

03.06.2019.;
05.06.2019.;
07.10.2019.;
08.10.2019.;
14.10.2019.;
15.10.2019.;
21.10.2019.;
22.10.2019.

Vārds, uzvārds

Ieņemamais amats

Tiesību norma,
kas pārkāpta

Pārkāpuma būtība

Pārkāpuma izdarīšanas
laiks

Pieņemtais
lēmums
(nolēmums)

Lēmuma
(nolēmuma)
spēkā
stāšanās
datums

Lēmuma
izpildes
datums

15.01.2016. - 18.05.2019.

Administratīvais
sods – 100 eiro.

15.01.2020

28.01.2019.

15.06.2018.;
18.07.2018.

Naudas sods –
70 eiro.

03.02.2020.

24.01.2020.

29.12.2017.
05.01.2018.
26.01.2018.
16.03.2018.
25.06.2018.

Administratīvais
sods – 120 eiro.

07.01.2020.

17.01.2020.

22.11.2018.

Naudas sods –
70 eiro.

05.02.2020.

15.01.2020.

22.11.2018.

Naudas sods –
70 eiro.

05.02.2020.

14.01.2020.

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

Intars Liepiņš

Ieslodzījuma vietu
pārvaldes
Valmieras cietuma
Uzraudzības daļas
uzraugs

6.panta pirmā daļa

Aivars
Nalivaiko

Inčukalna novada
domes
priekšsēdētājs

18.pants

Juris Juškāns

Jaunsardzes un
informācijas centra
Plānošanas un
organizācijas
departamenta un
Jaunsardzes un
informācijas centra
direktora
pienākumu
izpildītājs

18.panta pirmā daļa

Vita
Elksne

Viesītes novada
pašvaldības
deputāte

11.panta pirmā daļa
18.pants

Svetlana
Andruškeviča

Viesītes novada
pašvaldības
deputāte

11.panta pirmā daļa
18.pants

No
2016.gada
15.janvāra
savienojot
Ieslodzījuma vietu pārvaldes Valmieras cietuma
uzrauga amatu ar aizliegtu Gulbenes novada
domes deputāta amatu, nav ievērojis Dienesta
gaitas likuma 47.panta pirmās daļas 8.punktā
noteikto un tādējādi pārkāpis likuma “Par
interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu
darbībā” 6.panta pirmajā daļā noteiktos
vispārējos
valsts
amatpersonas
amata
savienošanas ierobežojumus.
Izdodot rīkojumus par virsstundu apmaksu
pašvaldības amatpersonai, 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 un 62.daļu.
Izdodot rīkojumus, ”Par komandējumu uz
Talsiem”, ar kuriem Jaunsardzes un informācijas
centra 1. novada nodaļas kapteinis, saimniecības
pārziņi/darba aizsardzības speciālisti kaprāļi tika
sūtīti komandējumā uz Talsiem, sedzot izdevums
par naktsmītni un izmaksājot dienas naudu,
neievēroja Publiskas personas finanšu līdzekļu
un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma
2.panta pirmajā daļā noteikto un pārkāpa likuma
“Par interešu konflikta novēršanu valsts
amatpersonu darbībā” 18.panta pirmajā daļā
valsts amatpersonai noteikto ierobežojumu
rīkoties ar publiskas personas institūcijas finanšu
līdzekļiem.
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.
Pieņēma lēmumu par naudas balvas piešķiršanu
Viesītes novada domes deputātiem, t.sk., sev,
nonākot interešu konflikta situācijā un

Vārds, uzvārds

Ieņemamais amats

Tiesību norma,
kas pārkāpta

Pārkāpuma būtība

Pārkāpuma izdarīšanas
laiks

Pieņemtais
lēmums
(nolēmums)

Lēmuma
(nolēmuma)
spēkā
stāšanās
datums

Lēmuma
izpildes
datums

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

13.01.2020.

13.01.2020.

Naudas sods –
90 eiro.

15.01.2020.

07.01.2020.

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

14.10.2019.

Nav
samaksāts

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.

Kaspars
Stallītis

Inese
Birnika

Nadežda
Hļebņikova

Ieslodzījuma vietu
pārvaldes
Valmieras cietuma
uzraugs

7.panta sestā daļa
9.panta pirmā daļa

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

09.04.2013. - 28.11.2019.

VID nodaļas
vadītāja vietniece

11.panta pirmā daļa
19.pants

Realizēja savas valsts amatpersonas pilnvaras,
personisku motīvu vadīta, ieguva informāciju,
kas nebija nepieciešama valsts amatpersonas
amata pienākumu pildīšanai.

05.06.2018.;
28.09.2018.;
31.10.2018.;
12.09.2019.

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

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.

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

