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Nr.5.1–2–108/2004

Par Aizsardzības īpašumu valsts aģentūras
rīkotā atklātā konkursa „NBS Mobilo
strēlnieku mācību centra ēdnīcas renovācija”
(identifikācijas Nr. AĪVA 2003/005) norises atbilstību
normatīvo aktu prasībām un līgumsaistību izpildi
Pamatojoties uz Valsts kontroles padomes 23.03.2005. lēmumu (prot.Nr.1,1), Valsts saimnieciskās darbības revīzijas
departamenta kolēģija pārskatīja revīzijas atzinumu un kolēģijas lēmumu par atklāta konkursa iepirkumam Nr. AĪVA
2003/005 „NBS Mobilo strēlnieku mācību centra ēdnīcas renovācija” norises atbilstību normatīvo aktu prasībām un par
līgumsaistību izpildi.
Likumības revīzija veikta par iepirkuma norises atbilstību 05.07.2001. likuma „Par iepirkumu valsts vai pašvaldību
vajadzībām”, tam pakārtoto Ministru kabineta (turpmāk tekstā – MK) noteikumu un citu normatīvo aktu prasībām, kā arī
par šā iepirkuma līgumsaistību izpildi.
Saskaņā ar Aizsardzības īpašumu valsts aģentūras (turpmāk tekstā – AĪVA) nolikumu un „Instrukciju par
būvprojektēšanu, būvdarbu veikšanas un īpašuma nomas realizāciju NBS un Aizsardzības ministrijas padotībā esošo
iestāžu vajadzībām”, kas apstiprināta ar Aizsardzības ministrijas 07.03.2002. pavēli Nr.75, AĪVA deleģētas PASŪTĪTĀJA
un konkursa organizētāja funkcijas.
NBS Mobilo strēlnieku mācību centra ēdnīcas renovācijas kopējās izmaksas atbilstīgi tehniskajam projektam bija
paredzētas Ls 1 791 733.
Saskaņā ar likumu „Par valsts budžetu 2003.gadam” Aizsardzības ministrijai programmā „Remonti un celtniecība” bija
paredzēti līdzekļi
Ls 500 tūkst. NBS Mobilo strēlnieku mācību centra ēdnīcas (turpmāk tekstā – ēdnīca) renovācijai, bet ar 30.12.2003.
budžeta grozījumiem kopsummā piešķirti Ls 1 479 363. Ēdnīcas teritorijas labiekārtošanas darbu pabeigšanai 2004.gadā
bija paredzēti valsts budžeta līdzekļi Ls 9 244,72.
Konkursa nolikumu izstrādāja iepirkuma komisija, un to apstiprināja 03.03.2003. sēdē.
Pretendentu finanšu piedāvājumi tika vērtēti komisijas 23.05.2003. sēdē, izmantojot zemākās cenas metodi: a/s „U.Pīlēna
birojs” – Ls 1 687,5 tūkst.,
SIA „Arčers” – Ls 1 554,1 tūkst. un SIA „Mūsu māja” – Ls 1 720,5 tūkst. Pamatojoties uz konkursa komisijas vērtēšanas
rezultātiem, zemāko cenu piedāvāja SIA „Arčers” – Ls 1 554,1 tūkst.
Piedāvājumu atbilstības vērtēšana, kā arī tehniskā un finanšu piedāvājumu vērtēšana notikusi atbilstīgi konkursa
nolikuma un normatīvo aktu prasībām 09.06.2003. starp AĪVA un SIA „Arčers” tika noslēgts līgums Nr.35-C16/03 par
remontdarbu veikšanu NBS Mobilo strēlnieku mācību centra ēdnīcā, līgumsumma – Ls 1 554 054. Darbu izpildes termiņš
bija noteikts 01.11.2003.
24.12.2003. starp AĪVA, NBS Nodrošinājuma centru un SIA „Arčers” noslēgta vienošanās par to, ka NBS Nodrošinājuma
centrs samaksās
SIA „Arčers” par ēdnīcas renovācijas darbu izpildi Ls 76 946,85 no līdzekļiem, kas paredzēti centralizētajām iegādēm.
Aizsardzības ministrija AĪVA atļauju šādas vienošanās noslēgšanai nebija devusi, savukārt AĪVA atsaucas uz
Aizsardzības ministrijas 22.12.2003. sanāksmes par 2003.gada budžeta izpildi protokolu Nr.49. (29.06.2004. vēstule Nr
1.-21.35).
SIA „Arčers” ēdnīcā uzstādījis piecus ēdienu gatavošanas katlus, bet AĪVA atbilstīgi projektam samaksājusi tikai par
četriem. Katla vērtība –
Ls 6 440,94. SIA „Arčers” situāciju skaidro kā tehnisku kļūdu, bet AĪVA paskaidrojumus nesniedz.
AĪVA nav laikus (vienā pārskata gadā) nodrošinājusi NBS Mācību centra grāmatvedību ar kvalitatīviem grāmatvedības
uzskaites dokumentiem (iekšējiem un ārējiem), tādā veidā pārkāpti likuma „Par uzņēmumu gada pārskatiem” 16.panta,

25.panta 1.daļas 8.punkta, 26.panta (1) un (2) daļas nosacījumi.
NBS Mobilo strēlnieku mācību centra ēdnīcas bilances vērtība uz 31.12.2003. (pēc līdzekļu ieguldījuma renovācijā) bija
Ls 106 329. Revīzijā konstatēts, ka 28.09.2004. renovācijas izmaksas nebija iegrāmatotas atbilstīgi pamatlīdzekļu
uzskaitei grāmatvedībā.
Dokumentu, kas saistīti ar ēdnīcas renovāciju, apgrozība starp AĪVA un NBS Mobilo strēlnieku mācību centru, kā arī
grāmatvedības uzskaites dokumentu kvalitāte un pati uzskaite neatbilst likuma „Par grāmatvedību” nosacījumiem.
Pēc iepazīšanās ar valsts revidentu ziņojumu par AĪVA rīkotā atklātā konkursa „NBS Mobilo strēlnieku mācību centra
ēdnīcas renovācija” norises atbilstību normatīvo aktu prasībām un par līgumsaistību izpildi Aizsardzības ministrija ir
izstrādājusi iekšējo normatīvo dokumentu „Aizsardzības ministrijas un NBS padotības iestāžu remontdarbiem un
būvdarbiem izlietoto līdzekļu uzskaites pārskatu aizpildīšanas, kā arī inventarizācijas veikšanas kārtība”.
Departamenta kolēģija secina, ka, lai nodrošinātu valsts iepirkumiem izlietoto līdzekļu uzskaites caurskatāmību un
efektīvu valsts budžeta līdzekļu izmantošanu, nepieciešams:
1. AĪVA ievērot Aizsardzības ministrijas pagaidu reglamentu
AMR 70–4 „Iepirkumu plānošanas instrukcija”;
2. Aizsardzības ministrijai nodrošināt, lai budžetā iekļauto programmu īstenošanai paredzētie līdzekļi tiktu izmantoti
atbilstīgi likuma „Par budžeta un finanšu vadību” un tam pakārtoto normatīvo aktu prasībām.
Revīzijas atzinums apstiprināts Valsts kontroles Valsts saimnieciskās darbības revīzijas departamenta kolēģijas
2005.gada 28.aprīļa sēdē.
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