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Valmierā,                                                                                                             2013.gada  6.septembrī.

 

Valmieras rajona tiesas tiesnese M.Ilgaža rakstveida procesā izskatīja /pers. A/ sūdzību par Korupcijas novēršanas un apkarošanas
biroja /valsts amatpersona/ 2013.gada 16.jūlija lēmumu Nr.1/5283.

                                                        Aprakstošā daļa.

            Sūdzības iesniedzējs /Pers. A/ iesniedzis tiesā sūdzību par Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšnieka /valsts
amatpersona/ 2013.gada 16.jūlija lēmumu Nr.1/5283 „Par apstrīdēto Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja Valsts
amatpersonu darbības kontroles nodaļas /amats/ 2013.gada 4.jūnija lēmumu  administratīvā pārkāpuma lietā Nr.870/1-24/49” un lūdz
atcelt šo lēmumu.

            Sūdzībā norādīts, ka pieņemot lēmumu par administratīvā soda uzlikšanu, nav iegūti un izvērtēti pierādījumi, ka sūdzības
iesniedzējs, pildot deputāta pienākumus, būtu jebkādā veidā īstenojis partijas programmu, tādejādi radot šaubas par amatpersonas
darbības neitralitāti un objektivitāti.

           Sūdzības iesniedzējs nepiekrīt lēmumā secinātajam, ka dienestā esošas amatpersonas un vēlēta pašvaldības deputāta amata
savienošana viennozīmīgi rada pamatotas šaubas par personas objektivitāti un neitralitāti pati par sevi, bez jebkādiem pierādījumiem
par nelikumīgu rīcību.

            Sūdzības iesniedzējs neuzskata, ka viņš būtu pieļāvis apstrīdētajā lēmumā norādīto administratīvo pārkāpumu saskaņā ar
likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” normām. Pildot likuma normas, viņš savlaicīgi  rakstiski griezies
pie augstākstāvošām amatpersonām, lūdzot dot atļauju amatu savienošanai, kura arī tikusi saņemta.

            Sūdzības iesniedzējs norāda, ka deputāta pienākumus pilsētas pašvaldībā veic no valsts pienākumu veikšanas brīvā laikā bez
pastāvīga amata pašvaldībā. Nav konstatēti pārkāpumi, kas norādītu uz interešu konfliktu. Apstrīdētajā lēmumā nepareizi piemērotas
Dienesta likuma normas. Konkrētajā gadījumā nav piemērojams Dienesta likuma 47.panta pirmās daļas 8.punkts, jo minētā norma
attiecas uz personām, kuras ievēl (ieceļ) amatā citā valsts vai pašvaldības iestādē vai starptautiskajā organizācijā. Minētā norma
attiektos uz personām, kuras tiktu ievēlētas (ieceltas), piemēram, pašvaldības uzņēmuma vadītāja amatā pastāvīgā darbā.

            Sūdzības iesniedzējs uzskata, ka Saeimas Juridiskā biroja viedoklim par Dienesta likuma skaidrojumu nav juridiska spēka,
tam ir tikai informatīvs raksturs, līdz ar to uz šo skaidrojumu lēmumā nevar balstīt argumentus.

             Sūdzība pamatota uz Administratīvo pārkāpumu kodeksa 288., 289. 289. 6 ,  289.12 pantu.

           Sūdzības iesniedzējs iesniedzis rakstveida paskaidrojumu, kurā norāda, ka atļauja amatu savienošanai bija saskaņota noteiktā
kārtībā un ne juridiskās nodaļas priekšniekam, ne Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta priekšniekam nebija juridiski
iebildumi  par amatu savienošanu uz domes sasaukuma laiku. Līdz ar minēto arī sūdzības iesniedzējam nebija nekādu šaubu par viņa
rīcības likumību.

                                                       Motīvu daļa.

Tiesa, pārbaudot un izvērtējot /pers. A/ sūdzību, pārsūdzēto lēmumu un administratīvā pārkāpuma lietas materiālus kopumā, atzīst, ka
Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšnieka /valsts amatpersona/ 2013.gada 16.jūlija lēmums Nr.1/5283 „Par
apstrīdēto Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja Valsts amatpersonu darbības kontroles nodaļas /amats/ 2013.gada 4.jūnija
lēmumu  administratīvā pārkāpuma lietā Nr.870/1-24/49” atstājams negrozīts, bet sūdzība noraidāma.

Tiesa nekonstatē Administratīvo pārkāpumu kodeksa 289.1 2 panta pirmajā daļā noteiktos obligātos apstākļus iestādes lēmuma
atcelšanai.

Administratīvā pārkāpuma protokols ir sastādīts un administratīvais sods sūdzības iesniedzējam piemērots par to, ka viņš izdarījis
administratīvo pārkāpumu, kas paredzēts Administratīvo pārkāpumu kodeksa 166.30 pantā. Minētais pants  nosaka  administratīvo
atbildību par likumā noteikto komercdarbības, valsts amatpersonas amata savienošanas, pārstāvības, ienākumu gūšanas
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ierobežojumu vai tādu ierobežojumu pārkāpšanu, kuri  noteikti attiecībā uz rīcību ar valsts vai pašvaldības mantu, kā arī par valsts
amatpersonas funkciju veikšanu interešu konflikta situācijā. Par attiecīgo pārkāpumu valsts amatpersonai uzliek naudas sodu no Ls
50 līdz Ls 250, atņemot tiesības ieņemt valsts amatpersonas amatus vai bez tā.

Protokolā norādīts, ka Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Vidzemes reģiona brigādes (turpmāk- VUGD VRB) komandieris
/Pers. A/ no 2006.gada 1.oktobra līdz protokola sastādīšanas brīdim, savienojot valsts amatpersonas VUGD VRB komandiera amatu
ar Valmieras pilsētas pašvaldības  deputāta amatu, nav ievērojis Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes
amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm dienesta gaitas likuma ( turpmāk –dienesta gaitas likums) 47.panta pirmās daļas
8.punktā noteikto un pārkāpis likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 6.panta pirmajā daļā noteiktos
amata savienošanas un minētā likuma 9.panta pirmajā daļā noteiktos ienākumu gūšanas ierobežojumus.

Administratīvā pārkāpuma protokols izskatīts 2013.gada 4.jūnijā un Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja Valsts
amatpersonu darbības kontroles nodaļas vadītāja vietnieka p.i. /pers. D/ pieņēmis lēmumu saukt /pers. A/ pie administratīvās
atbildības pēc Administratīvo pārkāpumu kodeksa 166.30 panta par valsts amatpersonas amata savienošanas un ienākumu gūšanas
ierobežojumu pārkāpšanu un sodīt ar naudas sodu Ls 100 apmērā.

  Par šo lēmumu  /pers. A/ iesniedzis sūdzību Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšniekam. Korupcijas novēršanas un
apkarošanas biroja /valsts amatpersona/ ar 2013.gada 16.jūlija lēmumu Nr.1/5283  /pers. A/ sūdzību noraidījusi, vienlaicīgi grozot ar
lēmumu uzliktā naudas soda apmēru un nosakot to Ls 50 apmērā.

Tiesa atzīst, ka Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja /valsts amatpersona/ 2013.gada 16.jūlija lēmumā Nr.1/5283 ir
izvērtējusi sūdzības iesniedzēja norādītos apstākļus, norādījusi uz pierādījumiem, kas tiek ņemti vērā pieņemot lēmumu un apstākļiem,
pamatojoties uz kuriem ir pieņemts lēmums sūdzību noraidīt.

Administratīvo pārkāpumu kodeksa 289.13 panta trešā daļa paredz, ja tiesnesis izskatot sūdzību, atzīst, ka iestādes lēmumā ietvertais
pamatojums ir pareizs un pilnībā pietiekams, par sūdzību pieņemtā nolēmuma motīvu daļā var norādīt, ka pievienojas iestādes
nolēmuma motivācijai. Šādā gadījumā izvērstāks argumentu izklāsts nav nepieciešams.

Tiesa, atbilstoši Administratīvo pārkāpumu kodeksa 289.13 panta trešās daļas

regulējumam atzīst, ka iestādes lēmumā ietvertais pamatojums attiecībā uz administratīvā pārkāpuma (tā sastāva) pastāvēšanu un
sūdzības iesniedzēja vainu šī administratīvā pārkāpuma izdarīšanā konkrētā lietā ir pareizs un pietiekams. Līdz ar to

tiesai nav nepieciešams to pārvērtēt un vēlreiz analizēt.

Pretēji sūdzībā norādītajam, ar lēmumu ir izvērtēts apstāklis par Politisko partiju likuma normu piemērošanu kopsakarībā ar likumu
„Par pašvaldībām”, kā arī pamatoti konstatēts, ka  pieļauti Dienesta gaitas likuma pārkāpumi.

 Tiesa konstatē, ka iestādes atsauce uz  Saeimas Juridiskā biroja  skaidrojumu par Dienesta gaitas likumu ir pamatota un tiesiska, jo
skaidrojums sniegts, lai tiktu pareizi saprasta likumdevēja  griba un mērķi.

 Lēmumā pamatoti secināts, ka fakts, ka  /Pers.A/  izsniegtā augstāk stāvošu amatpersonu atļauja amatu savienošanai, nepadara
konstatēto pārkāpumu par nenotikušu. Tomēr šis apstāklis ir ņemts vērā lēmumā, izvērtējot uzliktā administratīvā soda apmēru, un
administratīvais sods grozīts, nosakot to Ls 50 apmērā.

  Tā kā iestādes lēmumā konstatētie faktiskie un tiesiskie apstākļi, uz tiem balstītie secinājumi ir pareizi, tiesa pievienojas iestādes
lēmuma motivācijai un atzīst, ka lēmumā sniegtais pamatojums un administratīvā pārkāpuma izvērtējums ir pilnībā pietiekams.

              Tiesa secina, ka iestādes lēmums atstājams negrozīts, bet sūdzība noraidāma.

                                                            Rezolutīvā daļa.

               Pamatojoties uz Administratīvo pārkāpumu kodeksa 189.12 panta otrās daļas 1.punktu, 289.13 , 289.16 pantu, tiesa

                                                             n o s p r i e d a

              atstāt negrozītu Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja /valsts amatpersona/ 2013.gada 16.jūlija lēmumu Nr.1/5283
„Par apstrīdēto Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja Valsts amatpersonu darbības kontroles nodaļas vadītāja p.i. 2013.gada
4.jūnija lēmumu  administratīvā pārkāpuma lietā Nr.870/1-24/49”

              /pers. A/ sūdzību noraidīt.

              Spriedums sastādīts 2013.gada 6.septembrī.

              Spriedumu var pārsūdzēt 10 darba dienu laikā no pilna nolēmuma paziņošanas dienas Vidzemes apgabaltiesā, iesniedzot
apelācijas sūdzību Valmieras rajona tiesā.

 

Tiesnese                        (personiskais paraksts)                                                 M.Ilgaža

 

NORAKSTS  PAREIZS
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Valmieras rajona tiesas tiesnese                                                                         M.Ilgaža

Valmierā, 06.09.2013.
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