Par 2015.gada finanšu revīzijās konstatētajiem
labās prakses piemēriem un raksturīgākajām
kļūdām un neatbilstībām
Noslēdzot finanšu revīzijas par ministriju un centrālo valsts iestāžu 2015.gada
pārskatu sagatavošanas pareizību un publiskojot šo revīziju rezultātus, Valsts kontrole jau
ir akcentējusi būtiskākos revīziju ziņojumos iekļautos konstatējumus, tomēr šogad
papildus kopējo rezultātu publiskošanas š.g. 17.maija preses konferencei turpinājām
publiskot atsevišķu atbilstības jautājumu izvērtējuma rezultātus. Šāds papildu
informatīvais pasākums, mūsuprāt, bija vajadzīgs, jo kopējais pārbaudīto atbilstības
jautājumu skaits finanšu revīziju ietvaros bija liels – kopumā pārbaudījām 39 atbilstības
jautājumus 21 resorā1, kā arī noteicām vienu horizontālu atbilstības jautājumu, kas tika
vērtēts visos resoros, kur šādi izdevumi bija (t.i., 17 resoros) – Latvijas prezidentūras
Eiropas Savienības Padomē nodrošināšanai 2015.gadā piešķirtā finansējuma izlietojums
(turpmāk – Prezidentūras izdevumi).
Pakāpeniska pāreja uz divu veidu atzinumu sniegšanu finanšu revīzijās noteikta kā
prioritāte un sasniedzamais rezultāts Valsts kontroles darbības stratēģijā 2014.2017.gadam. Finanšu revīziju mērķis šobrīd un turpmāk būs ne tikai gūt pārliecību par
resoru gada pārskatu sagatavošanas pareizību, bet arī pārliecināties, ka resoros
identificētie būtiskie finanšu pārskatam pakārtotie darījumi (atbilstības jautājumi) atbilst
tiesību aktiem, plānošanas dokumentiem un valstiski (vai starptautiski) atzītai praksei,
kas uz tiem attiecas. Jau 2014.gada pārskatu revīzijās šādas pārbaudes pilotprojektu veidā
veicām septiņās ministrijās.
Šogad esam būtiski mainījuši arī revīzijas ziņojuma formu, padarot to lasītājam
draudzīgāku un pilnveidojot ziņojuma struktūru. Pirmā revīzijas ziņojuma daļa ietver
konstatējumus, kas ir attiecināmi uz gada pārskatu, otrā – uz atbilstības jautājumiem.
Atsevišķos revīzijas ziņojumos iekļauta arī trešā daļa – iepriekšējās revīzijās sniegto
ieteikumu ieviešana, savukārt ar revīzijas raksturojumu saistītā informācija pārcelta uz
ziņojuma beigām. Par izmaiņām revīzijas ziņojuma formātā esam informējuši arī iekšējos
auditorus š.g. 14.jūnija Valsts kontroles un iekšējā audita struktūrvienību pārstāvju
ikgadējā sanāksmē, vienlaikus uzklausot arī iekšējo auditoru priekšlikumus turpmākai
revīzijas ziņojuma formāta pilnveidošanai.
Lai veicinātu pieredzes apmaiņu, informējam Jūs par labās prakses piemēriem,
kas, Valsts kontroles ieskatā, var palīdzēt pilnveidot 2016.gada pārskata sagatavošanas
kvalitāti un darījumu organizāciju, kā arī veicināt labu pārvaldību. Tā kā par revīziju laikā
konstatētajām neatbilstībām, kam nav būtiskas ietekmes uz gada pārskatu, mēs sniedzām
informāciju revidējamām vienībām, gan nosūtot vēstules, gan arī mutiski informējot par
revīzijās konstatēto, šajā vēstulē vēlamies sniegt informāciju par raksturīgākajām kļūdām.
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Atbilstības jautājumi netika pārbaudīti Centrālajā zemes komisijā, Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojā, Sabiedrisko
pakalpojumu regulēšanas komisijā, Satversmes tiesā un Tiesībsarga birojā.
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1. Labās prakses piemēri
1.1. Gada pārskata sagatavošanā un iepriekš konstatēto trūkumu novēršanā
Kā būtiskākais pozitīvais aspekts 2015.gada finanšu revīziju kontekstā jāmin, ka
2015.gads ir pirmais pēc ļoti ilga laika, kad par gada pārskatu nesniedzam nevienu
atzinumu ar iebildi. Šāds rezultāts, mūsuprāt, panākts kopīgā darbā – gan revīziju laikā,
jau savlaicīgi konstatējot un veicot kļūdu labojumus, gan arī ikdienā papildinot zināšanas
un kopumā stiprinot atbildību par gada pārskata kvalitatīvu sagatavošanu.
Vērtējot labās prakses piemērus atsevišķos resoros, šogad īpaši varam atzīmēt
tos resorus, kuri, ieviešot Valsts kontroles sniegtos ieteikumus, ir panākuši būtiskus
uzlabojumus, t.i., Kultūras, Tieslietu, Iekšlietu un Aizsardzības ministrija.
Revīzijā par 2014.gada pārskata sagatavošanas pareizību mēs sniedzām iebildi
vienam resoram – Kultūras ministrijai. Tāpēc, noslēdzot 2015.gada revīziju, atzinīgi
novērtējam iepriekš konstatēto būtisko trūkumu novēršanu, sakārtojot
pamatlīdzekļu un inventāra 10 milj. EUR vērtībā uzskaiti Latvijas Nacionālajā
bibliotēkā. Arī 2015.gada laikā, pārņemot būtiskas materiālās vērtības 8,4 milj. EUR
apmērā no Kultūras ministrijas un no Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē
sekretariāta, Latvijas Nacionālā bibliotēka ir nodrošinājusi, ka tās tiek uzskaitītas
atbilstoši normatīvo aktu prasībām un ir identificējamas dabā.
Revīzijā par Tieslietu ministrijas gada pārskatu tika konstatēts, ka, ieviešot Valsts
kontroles ieteikumu saistībā ar maksas pakalpojumu izcenojumu pārskatīšanu atbilstoši
faktiskajām izmaksām, Valsts Zemes dienesta ieņēmumi no maksas pakalpojumu
sniegšanas palielināsies vismaz par 894 076 euro gadā. Šobrīd Valsts Zemes dienesta
izstrādātā maksas pakalpojumu izcenojumu noteikšanas metodika nosaka maksas
pakalpojumu izcenojumu aprēķināšanas pamatprincipus (tiešās un netiešās izmaksas),
vienotu veidlapu izcenojuma aprēķinam ar izmaksu pozīcijām, nosacījumus, cik
būtiskām ir jābūt izmaiņām izmaksu apmēros, lai mainītu maksas pakalpojumu
izcenojumu un tie atbilstu faktiskajiem iestādes izdevumiem šo pakalpojumu
nodrošināšanai u.c. Ņemot vērā jauno izstrādāto metodiku, Valsts Zemes dienests ir
pārskatījis arī sniegto maksas pakalpojumu veidus un cenas, un 2015.gada nogalē
Ministru kabinets ir apstiprinājis jauno cenrādi, kas ir papildināts ar jauniem
pakalpojumu veidiem un kuru sniegšana ir saistīta ar grozījumiem citos normatīvajos
aktos (piemēram, Zemes ierīcības likumā, Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra
datu aktualizācijas noteikumos). Papildus iepriekš minētajam, arī Ģeotelpiskās
informācijas sistēmas ieviešana dod iespēju Valsts Zemes dienesta klientiem izmantot
vairākus jaunus maksas e-pakalpojumus.
Revīzijā par Iekšlietu ministrijas gada pārskatu tika konstatēts, ka, ieviešot Valsts
kontroles ieteikumus, kas bija vērsti uz to, lai tiktu uzlabota kontrole pār līgumu par
Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas valsts robežas uzmērīšanas un demarkācijas
darbu izpildi un pieņemšanu atbilstoši līguma prasībām, Nodrošinājuma valsts aģentūra
panāks valsts budžeta līdzekļu ekonomiju 493 510 euro apmērā. Tāpat ieviešot Valsts
kontroles ieteikumus, kas bija vērsti uz nelietderīgu valsts budžeta līdzekļu izlietojuma
novēršanu lietisko pierādījumu, arestētās mantas un administratīvo pārkāpumu lietās
izņemto transportlīdzekļu pārvietošanai un glabāšanai, Nodrošinājuma valsts aģentūra ir
veikusi vairākus pasākumus, kā rezultātā šim mērķim izlietotie līdzekļi 2015.gadā,
salīdzinot ar 2014.gadu, ir samazinājušies par 168 000 euro.
Arī revīzijā par Aizsardzības ministrijas gada pārskatu tika konstatēts, ka,
pilnveidojot karavīru veselības aprūpes organizēšanu un kontroli un veicot izmaiņas
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medikamentu aprites kārtībā saskaņā ar Valsts kontroles ieteikumiem, Nacionālajos
bruņotajos spēkos panākta budžeta līdzekļu ekonomija 127 270 euro apmērā.
Papildus iepriekš minētajiem piemēriem, vēlamies izcelt arī divas Izglītības un
zinātnes ministrijas padotības iestādes – Rēzeknes tehnikumu un Ogres tehnikumu.
Lai gan vairākas Izglītības un zinātnes ministrijas profesionālās izglītības iestādes sniedz
ēdināšanas pakalpojumus un finanšu revīzijās regulāri tiek konstatētas nepilnības pārtikas
produktu izlietojuma uzskaitē, tomēr gan Rēzeknes tehnikumā, gan arī Ogres tehnikumā ir
izveidota caurskatāma un izsekojama iekšējās kontroles vide pārtikas produktu uzskaitē
no to iegādes līdz gatavās produkcijas pārdošanai.
1. 2. Atbilstības jautājumos
Lai gan attiecībā uz atbilstības jautājumiem sniedzām septiņus atzinumus ar
iebildi, piecus negatīvus atzinumus un trijos gadījumos – atteikumu sniegt atzinumu,
tomēr pozitīvo atzinumu (41) īpatsvars ir liels un veicot atbilstības jautājumu pārbaudes,
esam identificējuši vairākus labās prakses piemērus.
Tā, piemēram, lai uzlabotu budžeta plānošanas un izpildes uzraudzību, Iekšlietu
ministrijā jau vairākus gadus ir iedibināta kārtība, ka ministrija un tās padotības
iestādes plaši izmanto iespēju konkrētu pasākumu īstenošanai budžeta līdzekļus
nodalīt atsevišķā budžeta pasākumā. Katram prioritāram pasākumam, jaunās politikas
iniciatīvai vai ilgtermiņa saistību pasākumam tiek apstiprināts savs finansēšanas plāns,
tāme un nodrošināta detalizēta izlietoto līdzekļu grāmatvedības uzskaite. Papildus tam
2015.gadā Iekšlietu ministrija uzdeva padotības iestāžu vadītājiem nozīmēt atbildīgo
amatpersonu (projekta vadītāju) par katra šāda pasākuma īstenošanas plānošanu
un vadību. Ministrijas noteiktā budžeta izpildes uzraudzības kārtība nodrošina, ka par
konkrēto pasākumu atbildīgā amatpersona reizi ceturksnī apkopo un iesniedz informāciju
par pasākuma ieviešanas gaitu, tajā skaitā informāciju par finansējuma apguvi atbilstoši
finansēšanas plānam, iepirkuma procedūru gaitu, noslēgtajiem līgumiem un plānoto
amata vietu ieviešanas gaitu. Tāpat tiek sniegti skaidrojumi par noviržu iemesliem un
riskiem, kas var ietekmēt pasākuma veiksmīgu norisi, kā arī veiktajiem pasākumiem
situācijas uzlabošanai. Minētā kārtība ir vērsta uz piešķirtā finansējuma izlietojumu tikai
paredzētajam mērķim atbilstoši tiesību aktos, politikas plānošanas dokumentos vai jaunās
politikas iniciatīvas pieteikumā noteiktajam, kā arī ievērojot iepriekš veiktos aprēķinus
par budžeta līdzekļu nepieciešamību.
Arī veicot horizontālā atbilstības jautājuma par Prezidentūras izdevumiem
pārbaudes, esam konstatējuši labās prakses piemēru Ārlietu ministrijā. Veicot revīzijas
Ārlietu ministrijā, gan 2013.gadā, gan arī 2014.gadā konstatējām neatbilstības attiecībā
uz Prezidentūras izdevumiem (piemēram, 2014.gadā 387 654 euro tika izlietoti iegādēm,
kas būtu plānojamas un veicamas Ārlietu ministrijas pamatbudžetā, nevis no
Prezidentūrai piešķirtā finansējuma). Ārlietu ministrija ir ņēmusi vērā līdz šim
izteiktos aizrādījumus un 2015.gadā Prezidentūras izdevumu segšanai piešķirtos
25 milj. EUR (kas bija lielākais no visu resoru piešķīrumiem) ir izlietojusi
paredzētajiem mērķiem un tiesību aktos noteiktajā kārtībā.

2. Raksturīgākās kļūdas un neatbilstības
2.1. Gada pārskata sagatavošanā, finanšu disciplīnas un tiesību aktos noteikto
nosacījumu ievērošanā
Lai gan varam atzīt, ka gada pārskata sagatavošanas kvalitāte, finanšu disciplīnas
un tiesību aktu ievērošana resoros kopumā ir uzlabojusies, par ko liecina laboto un
nelaboto kļūdu apjoms (revīzijās par 2015.gadu konstatētās nelabotās kļūdas
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salīdzinājumā ar 2013.gadu un 2014.gadu ir samazinājušās attiecīgi par 85% un 73%,
savukārt laboto kļūdu apjoms ir pieaudzis attiecīgi 4,3 un 4,5 reizes), tomēr, pabeidzot
finanšu revīzijas, septiņu resoru atzinumos akcentējām apstākļus. Lielākoties esam
vērsuši uzmanību uz avansa maksājumiem, tomēr šogad tika konstatētas arī citas
būtiskas neatbilstības:
Jautājums
Avansa maksājumi
(kopējā summa
395 617 euro)

Resors
Izglītības un zinātnes ministrija
Kultūras ministrija
Nacionālā elektronisko
plašsaziņas līdzekļu padome
Veselības ministrija
Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministrija

Nepamatota
atlīdzības izmaksa

Zemkopības ministrija
Iekšlietu ministrija

Nepamatota
stipendiju izmaksa

Izglītības un zinātnes ministrija

Trūkumi ieņēmumu
uzskaites kontrolē

Veselības ministrija

Budžeta līdzekļu
izlietojums
neatbilstoši mērķim

Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministrija

Summa un skaidrojums
99 778 euro (prettiesiski nodokļu avansa maksājumi)
11 470 euro (līgumos neparedzēts avanss)
13 379 euro (avanss par pakalpojumiem, kas tiks
sniegti 2016.gadā)

euro (prettiesiski nodokļu avansa
maksājumi, iepriekš neplānoti avansa maksājumi un
avansa maksājumi par pakalpojumu saņemšanu
nākamajos periodos)
12 240 euro (avansa maksājums par pakalpojumiem,
kas tiks saņemti 2016.gadā)
87 604 euro (avansa maksājums par pakalpojumiem,
kas sniegti 2016.gadā)
23 699 euro (aprēķināta darba samaksu par laiku,
kad amatpersonas nav pildījušas dienesta pienākumus
(par atpūtas dienām))
104 123
euro
(izmaksātas
stipendijas
izglītojamajiem ar zemu sekmību un sabiedriski
neaktīviem izglītojamajiem)
- (nav izveidota sniegto maksas veselības aprūpes
pakalpojumu un ieņēmumu uzskaites sistēma, kas
nodrošinātu iespēju efektīvi kontrolēt un salīdzināt
sniegtos maksas pakalpojumus un gūtos ieņēmumus)
102 708 euro (95% no 108 000 euro nav izlietots
paredzētajam mērķim - ar radiācijas drošību saistīto
būvju būvniecības procesa kontroles un uzraudzības
funkcijas īstenošanai)
171 146

Tāpat, līdzīgi kā iepriekšējos gados, revīzijās atsevišķās iestādēs joprojām
konstatējam neatbilstības iepirkumu jomā, autotransporta izmantošanā un
darbinieku atlīdzības aprēķināšanā. Lai gan šīs neatbilstības esam klasificējuši kā
zemas prioritātes (t.i., konstatējumi par jautājumiem, kuru risinājums uzlabos gada
pārskata sagatavošanu), tomēr tās bija raksturīgas vairākiem resoriem:
- iepirkumu jomā – iepirkuma procedūras neatbilstoša piemērošana vai
nepiemērošana vispār, kā arī iepirkuma sadalīšana daļās (piemēram, Kultūras
ministrijas padotības iestādes, neveicot normatīvajā aktā paredzētos iepirkumus,
ir samaksājušas par pakalpojumiem 194 688 euro, tā nenodrošinot iepirkuma
procedūras atklātumu, piegādātāju brīvu konkurenci, vienlīdzīgu un taisnīgu
attieksmi pret tiem, kā arī radot valsts budžeta līdzekļu neefektīvas izlietošanas
risku);
- autotransporta izmantošanā – tiesību aktu prasību neievērošana, tajā skaitā
attiecībā uz autotransporta izmantošanu tikai amata pienākumu pildīšanai, trūkumi
autotransporta izdevumu uzskaitē (piemēram, Valsts policijā pastāv nepamatota
budžeta līdzekļu izlietojuma risks, jo dienesta transportlīdzekļus ir iespējams
izmantot ne tikai dienesta uzdevumu izpildei, kā arī Valsts policijas amatpersonas
joprojām neievēro dienesta transportlīdzekļu ekspluatēšanas kārtību, tajā skaitā
prasības attiecībā uz ceļazīmju un maršruta lapu aizpildīšanu, degvielas uzskaiti
un norakstīšanu);
- darbinieku atlīdzības aprēķināšanā – prēmiju neatbilstoša piešķiršana,
neatbilstošs vidējās izpeļņas aprēķins, neprecīzs piemaksu aprēķins (darbiniekiem,
kuriem noteikts summētais darba laiks), nepamatota atlīdzības palielināšana
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(piemēram, Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome, neatbilstoši
Ministru kabineta noteikumiem nosakot darbiniekiem mēnešalgu grupas pēc
noteiktās amatu saimes un līmeņa, 2015.gadā izmaksājusi atlīdzību par
14 757 euro lielākā apmērā. Lai gan Valsts un pašvaldību institūcijas
amatpersonām (darbiniekiem) noteikto atlīdzību pārskata, ņemot vērā valsts
ekonomisko attīstību, solidaritātes principu, kā arī izvērtējot ekonomisko situāciju
valstī un citus pamatotus kritērijus, Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu
padome darbiniekiem palielinājusi atlīdzību, izmantojot izveidojušos ekonomiju
atlīdzības fondā uz vakanto amatu rēķina).
2.2. Atbilstības jautājumos
Lai gan atbilstības pārbaudēm izvēlētie jautājumi katrā no revīzijām bija atšķirīgi,
tomēr attiecībā uz tiem atbilstības jautājumiem, par kuriem sniedzām atzinumus ar
iebildi, negatīvus atzinumus un atteikumus sniegt atzinumu ir vērojamas kopīgas
tendences (problēmu jomas) konstatētajās neatbilstībās, t.i.:
1. trūkumi rīcībpolitikas definēšanā vai efektīvā ieviešanā – gan ilgstoši
realizējamos pasākumos, kur nepieciešamas steidzamas darbības līdzšinējo
uzstādījumu pārskatīšanā, gan jaunajos uzdevumos, kur jāanalizē, vai finansējums
jaunajiem uzdevumiem ir plānots un piešķirts pārdomāti;
2. būtiski trūkumi iestādes iekšējās kontroles vidē – gan nodrošinot rīcībpolitikas
faktisko ieviešanu, gan arī ikdienas procesu un atsevišķu projektu vadībā;
3. trūkumi IKT projektu vadībā – gan plānojot, izstrādājot, uzturot un
pilnveidojot informācijas sistēmas, gan arī ieviešot citas ar IT saistītas aktivitātes.
Atzinums ar iebildi tiek sniegts, ja ir nepieciešama tūlītēja rīcība, lai novērstu
konstatētos trūkumus un nodrošinātu, ka konkrētie darījumi (aktivitātes) tiek veikti
atbilstoši, mērķtiecīgi un jēgpilni. Ja šāda rīcība neseko, pastāv augsts risks, ka nākamās
revīzijas rezultātā būsim spiesti sniegt negatīvu atzinumu. Tādi, pēc mūsu vērtējuma,
šogad bija seši atbilstības jautājumi septiņos resoros.
Negatīvs atzinums nozīmē, ka revīzijā konstatētas būtiskas neatbilstības,
iestādēm nenodrošinot normatīvajos aktos noteikto funkciju veikšanu vai iekšējās
kontroles sistēmas pietiekamu un atbilstošu darbību. Atsevišķos gadījumos negatīvais
atzinums var norādīt uz nepieciešamību steidzami pārvērtēt darījuma (aktivitātes)
turpināšanas lietderību, jo pastāv pamatotas bažas, ka finanšu līdzekļu ieguldījums
plānoto mērķi nesasniedz. Tādi, pēc mūsu vērtējuma, šogad bija pieci atbilstības
jautājumi piecos resoros.
Atteikums sniegt atzinumu nozīmē, ka revidenti nevarēja iegūt pietiekamus
pierādījumus un pārliecināties par darījuma atbilstību izvēlētajiem vērtēšanas kritērijiem.
Mēs atsakāmies sniegt atzinumus tādos gadījumos, kad, piemēram, uzskaites nepilnību
dēļ nevaram iegūt pierādījumus par aktivitātei piešķirtā finansējuma izlietojumu,
aktivitāti reglamentējošā normatīvā bāze ir neviennozīmīgi interpretējama u.c. Mūsu
atteikums sniegt atzinumu no turpmākās rīcības viedokļa ir vērtējams pēc būtības – vai ir
jāveic normatīvās bāzes sakārtošana vai jānodrošina izsekojama finansējuma uzskaite
u.tml. Tādi, pēc mūsu vērtējuma, šogad bija trīs atbilstības jautājumi trīs resoros.

6
Minēto pasākumu (atbilstības jautājumu) klasifikācija problēmu jomās ir šāda:
Problēmu
joma

trūkumi
rīcībpolitikas
definēšanā vai
efektīvā
ieviešanā

būtiski
trūkumi
iestādes
iekšējās
kontroles vidē

trūkumi IKT
projektu
vadībā

Atbilstības jautājums

Resors

Izdevumi ceļu satiksmes pārkāpumu fiksēšanas tehnisko
Iekšlietu ministrija
līdzekļu (fotoradaru) darbības nodrošināšanai
Izdevumi sertifikācijas pakalpojumiem, lai nodrošinātu
autentifikācijas, elektroniskā paraksta un šifrēšanas
Iekšlietu ministrija
sertifikātu iekļaušanu personas apliecībā (eID kartē)
Sociālās rehabilitācijas pakalpojuma nodrošināšana no
vardarbības cietušām pilngadīgām personām un
Labklājības ministrija
vardarbību veikušām pilngadīgām personām
Atbalsta programmas pirmā mājokļa iegādei līdzekļu
Ekonomikas ministrija
izlietojums
Latvijas konkurētspējas novērtējums un tā uzraudzības
Ministru kabinets
(monitoringa) sistēma
Vienota tiesību aktu projektu izstrādes un saskaņošanas
Ministru kabinets
portāla izveide
Ēnu ekonomikas apkarošanai pasākumu realizēšana
Finanšu ministrija
Valsts ieņēmumu dienestā
Izdevumi ostu publiskās lietošanas infrastruktūras
Satiksmes ministrija
attīstībai
Kopā 2015.gadam piešķirtais finansējums
Elektroniskajiem plašsaziņas līdzekļiem (tajā skaitā
NEPLP
sabiedriskajiem) piešķirtās dotācijas izlietojuma kontrole
Veselības ministrijas rīcības atbilstība, nodrošinot
Veselības ministrija
rezidentu pienākumu izpildi
Datu valsts inspekcijai papildus piešķirtā finansējuma
Tieslietu ministrija
izlietojums
Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē
Ministru kabinets
nodrošināšanas izdevumi 2015.gadā
Veselības ministrija
Kopā 2015.gadam piešķirtais finansējums
Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projekts
”Prokuratūras informācijas sistēmas projekts tiesu
Prokuratūra
sistēmas attīstībai”
Valsts zemes dienesta ģeotelpisko datu ģeotelpiskās
Tieslietu ministrija
informācijas sistēmas (ĢIS) izveide
Kopā 2015.gadam piešķirtais finansējums

2015.gadā
piešķirtais
finansējums
413 161

847 036
554 541

2 335 295
306 206
284 574
12 485 801
4 788 721
22 015 335
21 987 095
- (līdzekļu
atgūšana)
314 330
700 307
757 232
23 758 964
2 263 014
1 061 660
3 324 674

Ceram, ka sagatavotā informācija būs noderīga finanšu vadības procesu un
pārskatu kvalitātes celšanai.

