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Revīzijas ziņojums
par Aizsardzības ministrijas 2007.gada finanšu pārskata sagatavošanas
pareizību

Revīzijas pamatojums
1.

Pamatojoties uz Valsts kontroles likuma 3.panta 2.punktu, veikta finanšu revīzija
Aizsardzības ministrijā par 2007.gada finanšu pārskatu. Pārskats ietver pārskatu par
Aizsardzības ministrijas finansiālo stāvokli (bilanci), ieņēmumu un izdevumu pārskatu, pašu
kapitāla izmaiņu pārskatu, naudas plūsmas pārskatu, grāmatvedības politiku (aprakstu),
pārskatu pielikumus un vadības ziņojumu par budžeta izpildi.

Revidējamās vienības atbildība
2.

Aizsardzības ministrijas vadība ir atbildīga par finanšu pārskata sagatavošanu un tajā sniegtās
informācijas patiesu uzrādīšanu saskaņā ar normatīvo aktu prasībām. Šī atbildība ietver tādu
iekšējās kontroles sistēmas izveidošanu, ieviešanu un uzturēšanu, kas nodrošina finanšu
pārskata, kurš nesatur krāpšanas un kļūdu izraisītas būtiskas neatbilstības, sagatavošanu un
patiesu uzrādīšanu, piemērotas grāmatvedības politikas izvēli un lietošanu.

Valsts kontroles atbildība
3.

Valsts kontrole ir atbildīga par savu sniegto atzinumu. Revīzija veikta saskaņā ar Latvijas
Republikā atzītiem starptautiskajiem revīzijas standartiem.

4.

Revīzija plānota un veikta tā, lai iegūtu pietiekamu pārliecību, ka finanšu pārskatā nav
būtisku neatbilstību. Revīzija ietver procedūras, lai gūtu atbilstošus, pietiekamus un ticamus
pierādījumus, ka finanšu pārskatā nav būtisku neatbilstību. Valsts kontrole veica finanšu
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pārskata sagatavošanas un darījumu atbilstības Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo
aktu prasībām pārbaudes. Revīzija ietver arī pielietoto grāmatvedības principu izvērtējumu.
Revīzijas apjoms
5.

Revīzijas laikā izlases veidā tika pārbaudīts Aizsardzības ministrijas (turpmāk tekstā – AM)
konsolidētais 2007.gada finanšu pārskats, veicot pārskata sakarību pārbaudi un pārskata datu
atbilstības pārbaudes grāmatvedības uzskaites datiem, kā arī pārbaudīta iepriekšējā Valsts
kontroles revīzijā konstatēto kļūdu un nepilnību novēršana.

6.

Revīzijas laikā izlases veidā tika pārbaudītas šādas AM padotības iestāžu pārskata daļas:
-

AM centrālā aparāta pārskata daļas: pamatlīdzekļi, pārskata gada budžeta izpildes
rezultāts, atlīdzība, pakalpojumi, subsīdijas un dotācijas, sociālie pabalsti, pamatkapitāla
veidošana, starptautiskā sadarbība;

-

Nacionālo bruņoto spēku (turpmāk tekstā – NBS) Apvienotā štāba (turpmāk tekstā – AŠ)
pārskata daļas: pamatlīdzekļi, pārskata gada budžeta izpildes rezultāts, norēķini par
darba samaksu un ieturējumiem no darba algas (izņemot nodokļus), norēķini par
nodokļiem, pakalpojumi, atlīdzība, komandējumi un dienesta braucieni, subsīdijas un
dotācijas, starptautiskā sadarbība, krājumi, materiāli, energoresursi, preces un inventārs,
ko neuzskaita kodā 5000 (uzturdevas kompensācija naudā);

-

NBS Nodrošinājuma pavēlniecības (turpmāk tekstā – NBS NP) pārskata daļas:
pamatlīdzekļi, krājumi, pārskata gada budžeta izpildes rezultāts, pakalpojumi, krājumi,
materiāli, energoresursi, preces un inventārs, ko neuzskaita kodā 5000 (formas tērpi,
munīcija, mīkstais inventārs, militārā tehnika, pārējie specifiskas lietošanas materiāli un
inventārs) pamatkapitāla veidošana;

-

NP 1.Reģionālā nodrošinājuma centra (turpmāk tekstā – 1.RNC) pārskata daļas:
pamatlīdzekļi, krājumi, pamatkapitāls, pakalpojumi, krājumi, materiāli, energoresursi,
preces un inventārs, ko neuzskaita kodā 5000 (degviela, pārējie specifiskas lietošanas
materiāli un inventārs), pamatkapitāla veidošana;

-

NP 3.Reģionālā nodrošinājuma centra (turpmāk tekstā – 3.RNC) pārskata daļas:
pamatlīdzekļi, krājumi, pakalpojumi, krājumi, materiāli, energoresursi, preces un
inventārs, ko neuzskaita kodā 5000 (degviela, kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas
materiāli);

-

NBS Gaisa spēku štāba (turpmāk tekstā – GS) pārskata daļas: pamatlīdzekļi, krājumi un
norēķini ar piegādātājiem un darbuzņēmējiem, pakalpojumi, krājumi, materiāli,
energoresursi, preces un inventārs, ko neuzskaita kodā 5000 (degviela, kārtējā remonta
un iestāžu uzturēšanas materiāli, pārējie specifiskas lietošanas materiāli un inventārs),
budžeta iestāžu nodokļu maksājumi;

-

NBS Mācību vadības pavēlniecības (turpmāk tekstā – MVP) pārskata daļas:
pamatlīdzekļi, krājumi, pārskata gada budžeta izpildes rezultāts, pakalpojumi, krājumi,
materiāli, energoresursi, preces un inventārs, ko neuzskaita kodā 5000 (mācību līdzekļi
un materiāli), pamatkapitāla veidošana;

-

Aizsardzības īpašumu valsts aģentūras (turpmāk tekstā – AĪVA) pārskata daļas:
pamatlīdzekļi, nākamo periodu izdevumi, pārskata perioda budžeta izpildes rezultāts,
atlīdzība, pamatkapitāla veidošana (kapitālais remonts un rekonstrukcija);

-

Latvijas ģeotelpiskās informācijas aģentūras (turpmāk tekstā – LĢIA) pārskata daļas:
atlīdzība, pakalpojumi, krājumi, materiāli, energoresursi, preces un inventārs, ko
neuzskaita kodā 5000 (materiāli un izejvielas palīgražošanai);

-

Jaunsardzes centra (turpmāk tekstā – JC) pārskata daļas: pamatlīdzekļi, atlīdzība;

3
7.

Militārās izlūkošanas un drošības dienesta pārskata daļa: operatīvie līdzekļi (klasificēta
informācija).

Revīzija nodrošināja pietiekamu pamatu revīzijas ziņojuma sniegšanai.

Revīzijas mērķis
8.

Revīzijas mērķis – pārbaudīt, vai 2007.gada finanšu pārskats visos būtiskajos aspektos sniedz
skaidru un patiesu priekšstatu par AM finansiālo stāvokli, tā izmaiņām un AM darbības
rezultātiem, kas noslēdzās 2007.gada 31.decembrī, un ir sagatavots atbilstoši Latvijas
Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.

Revīzijas konstatējumi, secinājumi un ieteikumi
9.

Revīzijas apjomā ietvertajās pārskata daļās neesam atklājuši būtiskas neatbilstības, bet ir
konstatētas šādas kļūdas un nepilnības.

Vidēja prioritāte
Iekšējā kontroles vide
Konstatējumi
10. AM finanšu pārskata konsolidācija notiek trīs līmeņos un tajā tiek iekļauti 22 iestāžu finanšu

pārskati, no tiem trīs ir konsolidētie finanšu pārskati. AM konsolidētajā finanšu pārskatā
ietilpst NBS konsolidētais finanšu pārskats.
11. Normatīvais akts 1 nosaka, ka iestādei, kura veic konsolidāciju, ir jānosaka vienotu

grāmatvedības politiku konsolidācijā iesaistītajām iestādēm. Lai nodrošinātu vienotu
grāmatvedības uzskaites politikas īstenošanu AM un tās padotības iestādēs, 2007.gadā AM ir
izveidojusi Grāmatvedības padomi 2 un tās padotības iestādēm, tai skaitā NBS, ir noteikusi
grāmatvedības uzskaitē piemērojamās pamatprasības 3 .
12. Saskaņā ar likumu „Par grāmatvedību” 4 iestādei katra pārskata gada beigās jāveic
inventarizācija, kurā tiek noteikts visas iestādes mantas un tās lietojumā esošās mantas

apjoms dabā, kā arī tiek salīdzinātas iestādes debitoru un kreditoru prasījumu un saistību
summas.
12.1. Normatīvais akts 5 nosaka, ka vērtības samazināšanās novērtēšana attiecas uz visām

aktīvu kategorijām. Saskaņā ar AM noteiktajām pamatprasībām 6 , katras iestādes gada
inventarizācijas komisijai, veicot aktīvu inventarizāciju, jānovērtē, vai nav pazīmju, kas
norāda uz aktīvu vērtības būtisku samazinājumu vai palielinājumu. Gadījumā, ja vērtības
samazinājums vai palielinājums ir ilgāks par gadu, jāziņo iestādes vadītājam padotības
kārtībā par nepieciešamību veikt pārvērtēšanu. Revīzijā konstatēts, ka vairāku AM
padotībā esošo iestāžu inventarizāciju dokumentācijā 7 (GS, 1.RNC, 3.RNC, AĪVA) nav
atspoguļota aktīvu vērtības samazināšanās vai palielināšanās novērtēšana.
1

MK 13.11.2007. noteikumu Nr.749 „Noteikumi par valsts budžeta iestāžu un pašvaldību gada pārskatu
sagatavošanas kārtību” 9.punkts
2
AM 29.06.2007. vēstule Nr. MV-N/2645 „Par revīzijas ieteikumu ieviešanu revīzijas lietā Nr.5.1-2-44/2006”; AM
08.06.2007. reglaments Nr. 16 – REGL „Aizsardzības ministrijas Grāmatvedības padomes nolikums” 1.punkts
3
AM 16.07.2007. vēstule Nr. MV-N/2916 “Par grāmatvedības uzskaitē piemērojamām prasībām”; AM
Grāmatvedības padomes 30.08.2007. sēdes protokola 5.punkts
4
Likuma „Par grāmatvedību” 11.pants
5
MK 15.11.2005. noteikumu Nr.867„Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti” 10.punkts
6
AM 16.07.2007. vēstules Nr. MV-N/2916 „Par grāmatvedības uzskaitē piemērojamām prasībām”
3.13.apakšpunkts
7
GS 23.11.2007.Ķermenisko un bezķermenisko lietu inventarizācijas un novērtēšanas akts Nr.30–p, 22.11.2007.
akts Nr. 23–p; 1.RNC 15.11.2007. Pamatlīdzekļu inventarizācijas saraksts Nr.18; 3.RNC 20.11.2007. Pamatlīdzekļu
inventarizācijas saraksts Nr.6/7; AĪVA 31.01.2008. Inventarizācijas komisijas ziņojums, 31.01.2008. pamatlīdzekļu
inventarizācijas saraksts Nr.39
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12.2. Normatīvais akts nosaka 8 , ka inventarizācijas rezultāti jāiegrāmato tā, lai attiecīgais

grāmatvedības ieraksts tiktu ietverts attiecīgā pārskata gada finanšu pārskatos. AĪVA
saskaņā ar rīkojumu 9 tika veikta 2007.gada inventarizācija, kuras laikā tika konstatēts
iztrūkums Ls 2 918 apmērā. Konstatētais iztrūkums nav atspoguļots AĪVA 2007.gada
pārskatā.
13. Normatīvais akts 10 nosaka, ka iestādes vadītājs var patstāvīgi izvēlēties grāmatvedības

reģistru veidu, saturu, skaitu un grāmatvedības kārtošanas formu, ņemot vērā iestādes
struktūru, darbības raksturu un apstrādājamās informācijas apjomu. Normatīvais akts 11
nosaka, ka iestādes grāmatvedības politika pārskata gadā jāpiemēro konsekventi.
13.1. MVP ir izstrādāti grāmatvedības organizācijas un kārtošanas noteikumi. Saskaņā ar šiem

noteikumiem 12 pamatlīdzekļu un krājumu uzskaitei ir jāizstrādā atsevišķas instrukcijas.
Šādas instrukcijas MVP nav izstrādātas.
13.2. Saskaņā ar normatīvo aktu 13 AM līdz 02.01.2010. jāpabeidz pāreja uz AM valdījumā

esošo nekustamo īpašumu centralizētu apsaimniekošanu un jānodod tos AĪVA
pārvaldīšanā. AM ir izstrādāts nekustamo īpašumu pārņemšanas plāns 14 , kurā iekļauti
106 nekustamie īpašumi, ko AĪVA ir jāpārņem no NBS struktūrvienībām. AĪVA ir
izstrādāti grāmatvedības organizācijas un kārtošanas iekšējie normatīvie akti 15 , taču tajos
nav noteikti pamatlīdzekļu uzskaites un novērtēšanas principi.
13.3. 1.RNC ir izstrādāti grāmatvedības organizācijas un kārtošanas noteikumi 16 . Saskaņā ar

šiem noteikumiem 1.RNC, norakstot pamatlīdzekļus, kuru atlikusī vērtība ir lielāka par
Ls 1 000, norakstīšanas aktu jāapstiprina augstākstāvošās iestādes vadītājam (NBS NP
komandieris). Revīzijā konstatēts, ka nevienu no revīzijas izlasē iekļautajiem
pamatlīdzekļu norakstīšanas aktiem 17 , ar kuriem ir norakstīti pamatlīdzekļi, kuru atlikusī
vērtība ir lielāka par Ls 1 000, nav apstiprinājis NBS NP komandieris.
14. Saskaņā ar likumu „Par grāmatvedību” 18 grāmatvedības reģistros nedrīkst izdarīt ierakstus,

kuri nav pamatoti ar attaisnojuma dokumentu, kā arī ierakstiem grāmatvedības reģistros jābūt
pilnīgiem un precīziem. Par attaisnojuma dokumentu labojumam var izmantot grāmatvedības
izziņu, kurā ir ietverta normatīvajā aktā 19 norādītā informācija.
14.1. 2007.gadā 1.RNC, pamatojoties uz grāmatvedības izziņām, veiktas pamatlīdzekļu

analītiskās uzskaites korekcijas. 1.RNC grāmatvedības izziņās 20 nav norādīta informācija
8

MK 21.10.2003. noteikumu Nr. 585 „Noteikumi par grāmatvedības kārtošanu un organizāciju” 67.punkts
AĪVA 01.10.2007. rīkojums Nr. 821 „Par gada inventarizācijas veikšanu”
10
MK 21.10.2003. noteikumu Nr.585 „Noteikumi par grāmatvedības kārtošanu un organizāciju” 27. un 421.punkts
11
MK 13.11.2007. noteikumu Nr.749 „Noteikumi par valsts budžeta iestāžu un pašvaldību gada pārskatu
sagatavošanas kārtību” 8.1.apakšpunkts
12
MVP 31.12.2006. noteikumu „Grāmatvedības organizācijas un kārtošanas noteikumi NBS Mācību pavēlniecības
štābā” 33. un 34.punkts
13
MK 09.05.2005. rīkojums Nr.319 „Par valsts nekustamā īpašuma vienotas pārvaldīšanas un apsaimniekošanas
koncepciju” 8.1. apakšpunkts
14
„NBS struktūrvienību bilancē un lietošanā esošo nekustamo īpašumu apsaimniekošanas un uzturēšanas funkciju
pārņemšanas plāns”, apstiprināts LR AM Infrastruktūras padomes 01.07.2005. sēdē, protokols Nr.30 12§ 2. punkts
15
AĪVA 07.06.2004. noteikumi „Aizsardzības īpašumu valsts aģentūras iekšējie normatīvie akti par grāmatvedības
kārtošanu un organizāciju”, ar AĪVA 18.01.2005. rīkojumu Nr.19 apstiprinātie noteikumi „Aizsardzības īpašumu
valsts aģentūras grāmatvedības uzskaites dokumentu apgrozības apraksti, dokumentu kārtošana un organizācija”
16
1.RNC 13.02.2007. apstiprinātās kārtības „NBS NP 1.Reģionālā nodrošinājuma centra grāmatvedības uzskaites
un organizācijas kārtība” sadaļa „Pamatlīdzekļu izslēgšana no uzskaites”
17
1.RNC 10.07.2007. akts Nr.16 „Par nederīgo pamatlīdzekļu norakstīšanu”, akts Nr.17 „Par nederīgo
pamatlīdzekļu norakstīšanu”, 23.10.2007. akts Nr. 35 „Par nederīgo pamatlīdzekļu norakstīšanu”, akts Nr.36 „Par
nederīgo pamatlīdzekļu norakstīšanu”
18
Likuma „Par grāmatvedību” 7.pants
19
MK 21.10.2003. noteikumu Nr.585 „Noteikumi par grāmatvedības kārtošanu un organizāciju” 30. punkts
20
Jūras spēku flotiles 17.04.2007., 30.04.2007., 14.05.2007., 31.05.2007., 12.10.2007., 15.10.2007., 19.10.2007.
grāmatvedības izziņas
9
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par to, kurš grāmatvedības reģistrs tiek labots, labojuma izdarīšanas datums un persona,
kas atļāvusi veikt labojumus 21 .
14.2. Revīzijā konstatēts, ka 2007.gadā JC bija kļūdaini piemērotas nolietojuma normas

pamatlīdzekļiem, kam noteikta piederība 3.kategorijas 3.2. un 3.3.apakšgrupai. Novēršot
konstatētās kļūdas, veiktās darbības netika dokumentētas atbilstoši normatīvā akta 22
prasībām.
15. Publisko iepirkumu likuma 23 mērķis ir nodrošināt valsts budžeta līdzekļu efektīvu

izmantošanu. Saskaņā ar likumu 24 cenu aptaujas procedūra ir jāpiemēro, ja publisku piegādes
līgumu vai likuma 2.pielikuma A daļā minēto pakalpojumu līgumu līgumcena ir Ls 10 000
vai lielāka, bet mazāka par Ls 50 000, savukārt atklāta vai slēgta konkursa procedūru
jāpiemēro, ja pakalpojumu līgumu līgumcena ir Ls 50 000 vai lielāka. Normatīvie akti 25
nosaka, ka, veicot iepirkumu, ar izvēlēto piegādātāju jānoslēdz rakstveida līgums.
15.1. LĢIA materiālu un izejvielu 26 iegādei kopumā izlietoti Ls 324 942. Revīzijā konstatēts,

ka LĢIA no AS „MAP Latvija” (Reģ.Nr.40003135842) bez iepirkuma procedūras
piemērošanas ir veikusi poligrāfijas papīra iegādes Ls 14 485 apjomā, tai skaitā bez
rakstiski noslēgta līguma 27 ir veiktas iegādes Ls 1 345 apjomā 28 .
15.2. 1.RNC degvielas iegādei izlietoti Ls 1 030 869. Izlases veidā pārbaudot degvielas

iegādes, konstatēts, ka:
15.2.1. Degvielas iegādes no valsts akciju sabiedrības Ls 54 471 apmērā 2007.gadā

veiktas, pamatojoties uz 2005.gada jūlijā noslēgto līgumu 29 . Saskaņā ar līgumu
piegādes varēja veikt ne ilgāk par sešiem mēnešiem. Tikai 2007.gada aprīlī,
pamatojoties uz NP pavēli 30 degvielas iegādes no valsts akciju sabiedrības
pārtrauktas.
15.2.2. Degvielas iegādes no komersanta Ls 35 962 apmērā 2007.gadā veiktas,

pamatojoties uz 2005.gada septembrī noslēgto līgumu 31 par marķētas dīzeļdegvielas
piegādi, kura termiņš beidzās 31.12.2006. Revīzijā konstatēts, ka dīzeļdegvielas
iegādes no šī komersanta turpinājās līdz pārskata gada beigām, lai gan atklāta
konkursa rezultātā ar citu komersantu 2006.gada oktobrī tika noslēgts līgums 32 par
šādas dīzeļdegvielas piegādi.
15.3. 3.RNC pakalpojumu 33 iegādēm 2007.gadā izlietoti Ls 1 061 404.
15.3.1. 2007.gada laikā 3.RNC SIA „KONTI BUSS” (Reģ.Nr.40003644407) par

sniegtajiem autobusu transporta pakalpojumiem ir samaksājis kopumā Ls 91 967.

21

MK 21.10.2003 noteikumu Nr. 585 „Noteikumi par grāmatvedības kārtošanu un organizāciju” 30.punkts
Likuma „Par grāmatvedību” 7.panta pirmā daļa
23
Publisko iepirkumu likuma 2.panta 3.punkts
24
Publisko iepirkumu likuma 8.panta trešā un ceturtā daļa
25
Publisko iepirkumu likuma 67.pants; MK 12.09.2006. noteikumu Nr.762 „Kārtība, kādā veicami iepirkumi, kuru
paredzamā līgumcena ir lielāka par 1000 latu, bet mazāka par 10000 latu” 9.punkts
26
LĢIA finanšu pārskatā ekonomiskās klasifikācijas kodā 2330 – materiāli un izejvielas palīgražošanai uzrādītie
izdevumi
27
MK 12.09.2006. noteikumu Nr.762 „Kārtība, kādā veicami iepirkumi, kuru paredzamā līgumcena ir lielāka par
1000 latu, bet mazāka par 10000 latu” 9.punkts
28
LĢIA 27.08.2007. maksājuma uzdevums Nr.07-01381
29
30.06.2005. Pirkuma līgums par degvielas iegādi mazumtirdzniecībā ar taloniem (reģistrēts NBS NP Apgādes
daļā 20.07.2005. ar Nr. NP G-4 2005/248)
30
NBS NP komandiera 5.04.2007. pavēle Nr. 340 „Par degvielas piegādi mazumtirdzniecībā NP 1.RNC”
31
01.09.2005. Līgums AĪVA 2004/259 „Par marķētas dīzeļdegvielas piegādi”
32
31.10.2006. Vispārīgā vienošanās par kuģu degvielas piegādi (Reģistrēta 1.RNC Līgumu un iepirkumu daļā
22.11.2006. ar Reģ.Nr. 8 – 188/1.RNC/2006)
33
3.RNC finanšu pārskatā ekonomiskās klasifikācijas kodā 2200 – pakalpojumi uzrādītā informācija
22
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Saskaņā ar 3.RNC amatpersonu sniegto skaidrojumu 34 2007.gadā norēķini ar SIA
„KONTI BUSS” par autobusu transporta pakalpojumiem ir veikti, pamatojoties uz
2005.gadā noslēgto līgumu 35 , kurā noteiktās pušu saistības par pakalpojumu
samaksu līdz 2007.gadam jau pilnībā bija izpildītas. Tikai 2007.gada nogalē,
pamatojoties uz sarunu procedūras rezultātiem, 3.RNC ar šo piegādātāju ir noslēdzis
jaunu līgumu 36 , kurš stājās spēkā 14.12.2007. un noteica pakalpojuma veidus un
izdevumu apmēru 2007.gadam. Līgums 37 paredz, ka 2007.gadā jāveic 1465 reisus
dažādos maršrutos, kuru plānotais izdevumu apjoms sasniedz Ls 103 297 (ieskaitot
pievienotās vērtības nodokli).
15.3.2. 2007.gadā 3.RNC remonta darbiem un iestāžu uzturēšanas pakalpojumiem 38 ir

izlietojis Ls 80 638, tai skaitā Ls 8 021 bez rakstiski noslēgta līguma 2007.gada
jūnijā ir pārskaitīti 39 SIA „EVA-SERVISS” (Reģ.Nr.50003150631) par ārējo
siltumtīkla avārijas seku likvidēšanas darbiem.
Secinājumi
16. Revīzijas laikā konstatētās nepilnības AM 2007.gada konsolidēto finanšu pārskatu būtiski

neietekmē, tomēr norāda uz trūkumiem AM padotības iestāžu iekšējās kontroles sistēmā un
grāmatvedības politikā.
16.1. Vairāku AM padotības iestāžu inventarizācijas norisē nav ievērotas normatīvā akta 40 un

AM noteiktās pamatprasības:
16.1.1. Neuzrādot gada pārskatā inventarizācijas laikā konstatēto iztrūkumu, AĪVA aktīvi

nepamatoti palielināti par Ls 2 918.
16.1.2. Apstāklis, ka GS, 1.RNC, 3.RNC, AĪVA inventarizācijas dokumentācijā nav

atspoguļota aktīvu vērtības samazināšanās vai palielināšanās novērtēšana, norāda uz
iespējamu AM pamatprasību neievērošanu šajās iestādēs un rada risku, ka šo iestāžu
finanšu pārskatos uzrādītā aktīvu vērtība nav patiesa.
16.2. Nepilnīgi izstrādāti AM padotības iestāžu grāmatvedības organizāciju reglamentējošie

dokumenti vai arī to trūkums rada risku, ka AM konsolidētais finanšu pārskats ietvers
dažādi atzītus, novērtētus un uzskaitītus vienāda veida pārskata posteņus, jo
grāmatvedības uzskaitē netiks piemērotas AM noteiktās pamatprasības.
16.2.1. MVP pamatlīdzekļu un krājumu uzskaitei nav izstrādātas instrukcijas, kā rezultātā

pastāv risks, ka MVP piemērotie uzskaites principi neatbildīs AM noteiktajām
pamatprasībām.
16.2.2. Tā kā AĪVA nav noteikti pamatlīdzekļu uzskaites un novērtēšanas principi, pastāv

risks, ka AĪVA pārņemot savā uzskaitē AM valdījumā esošos nekustamos
īpašumus, nepiemēros AM noteiktās pamatprasības attiecībā uz īpašumu uzskaiti un
AĪVA gada pārskatā šie īpašumi netiks uzrādīti patiesā vērtībā.

34

3. RNC 14.01.2008.vēstule Nr. 07-07.3/11-22/71 „Par skaidrojumu sniegšanu”
29.04.2005. Pakalpojuma līguma (reģistrēts NBS NP Apgādes daļā 29.04.2005. ar Nr.NP G-4 2005/92 un 3.RNC
02.05.2005. ar Nr.32) 2.2. un 8.2.punkts
36
14.12.2007. Līgums par autobusu pakalpojumu sniegšanu (reģistrēts NP 3.RNC 19.12.2007. ar
Nr.158/3.RNC/2007)
37
14.12.2007. Līguma par autobusu pakalpojumu sniegšanu (reģistrēts NP 3.RNC 19.12.2007. ar
Nr.158/3.RNC/2007) 1.1.punkts
38
Ekonomiskās klasifikācijas kodā 2249 – pārējie remonta darbu un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi uzrādītie
izdevumi
39
3.RNC 06.06.2007.maksājuma uzdevums Nr. B 657
40
MK 21.10.2003. noteikumu Nr.585 „Noteikumi par grāmatvedības kārtošanu un organizāciju” 67.punkts
35
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16.3. Apstāklis, ka, norakstot pamatlīdzekļus, 1.RNC konsekventi netiek piemērota izstrādātā

grāmatvedības politika 41 , rada risku, ka šīs iestādes aktīvi ir nepamatoti samazināti.
16.4. Nepilnīgi izstrādāti 1.RNC grāmatvedības attaisnojuma dokumenti un to trūkums JC

rada risku, ka šajās iestādēs netiks nodrošināts veikto grāmatvedības ierakstu pilnīgums
un to precizitāte 42 , kas savukārt negatīvi ietekmēs šo iestāžu gada pārskatu pareizību.
17. Lai gan AM konsolidētais finanšu pārskats nav ietekmēts, tomēr revīzijā konstatētie

normatīvo aktu 43 pārkāpumi AM padotības iestādēs norāda uz trūkumiem AM iepirkumu
kontroles procedūrās, kuras nenodrošina efektīvu valsts budžeta līdzekļu izlietojumu:
17.1. LĢIA nav ievērotas normatīvo aktu 44 prasības, jo, veicot poligrāfijas papīra iegādes

Ls 14 485 apmērā, kas ir 4,5% no kopējiem LĢIA materiālu un izejvielu iegādes
izdevumiem, nav piemērota iepirkumu procedūra, tai skaitā pieļaujot iegādes bez
rakstveida līguma noslēgšanas.
17.2. 1.RNC nav ievērotas normatīvā akta 45 prasības, jo, veicot degvielas iegādes Ls 90 433

apmērā, kas ir aptuveni 9% no kopējiem šīs iestādes degvielas iegādes izdevumiem, nav
piemērotas iepirkumu procedūras un noslēgts rakstveida līgums.
17.3. 3.RNC nav ievērotas normatīvā akta 46 prasības, jo, veicot pakalpojumu iegādes

Ls 99 988 apmērā, kas ir aptuveni 10% no kopējiem šīs iestādes pakalpojumu iegāžu
izdevumiem, nav piemērotas iepirkumu procedūras un noslēgts rakstveida līgums.
Ieteikumi
18. Lai piemērotu vienotus grāmatvedības uzskaites principus AM konsolidētā pārskata ietvaros

un novērstu normatīvo aktu pārkāpumus AM padotības iestādēs, AM nodrošināt, ka tās
padotības iestādes pārskata un pilnveido iekšējos normatīvos aktus.
Bilance: Pamatlīdzekļi
Konstatējumi
19. AM 2007.gada konsolidētajā finanšu pārskatā pamatlīdzekļi uzrādīti Ls 107 446 562 vērtībā,

kas ir 38% no AM kopējiem aktīviem. AM pamatlīdzekļu sastāvā uzrādīti zemes gabali,
ēkas, būves, tehnoloģiskās iekārtas un mašīnas, pārējie pamatlīdzekļi, pamatlīdzekļu
izveidošanas un nepabeigtās celtniecības objekti, kā arī avansa maksājumi par
pamatlīdzekļiem.
20. Normatīvais akts 47 nosaka, ka izdevumus, kas radušies, veicot pamatlīdzekļu atjaunošanu,

rekonstrukciju vai uzlabojumus, kas pagarina pamatlīdzekļu lietderīgās lietošanas laiku vai
būtiski uzlabo tā stāvokli, jāpieskaita pamatlīdzekļa uzskaites vērtībai. Kārtību, kādā par
veikto būvdarbu izmaksām palielināma nekustamā īpašuma objekta vērtība, AM un tās
padotības iestādēs nosaka noteikumi 48 , savukārt kārtība, kādā saistībā ar veikto atjaunošanu,
rekonstrukciju vai uzlabojumiem būtu palielināma pārējo pamatlīdzekļu vērtība, nav
41

1.RNC 13.02.2007. apstiprinātās kārtības „NBS NP 1.Reģionālā nodrošinājuma centra grāmatvedības uzskaites
un organizācijas kārtība” sadaļa „Pamatlīdzekļu izslēgšana no uzskaites”
42
Likuma „Par grāmatvedību” 7.pants
43
Publisko iepirkumu likuma 8.panta trešā un ceturtā daļa; MK 12.09.2006. noteikumu Nr.762 „Kārtība, kādā
veicami iepirkumi, kuru paredzamā līgumcena ir lielāka par 1000 latu, bet mazāka par 10000 latu” 9.punkts
44
Publisko iepirkumu likuma 8.panta trešā un ceturtā daļa; MK 12.09.2006. noteikumu Nr.762 „Kārtība, kādā
veicami iepirkumi, kuru paredzamā līgumcena ir lielāka par 1000 latu, bet mazāka par 10000 latu” 9.punkts
45
Publisko iepirkumu likuma 2.panta 3.punkts, 8.panta trešā un ceturtā daļa un 67.pants
46
Publisko iepirkumu likuma 2.panta 3.punkts, 8.panta trešā un ceturtā daļa un 67.pants
47
MK 15.11.2005. noteikumu Nr.867„Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti” (redakcijā līdz
31.12.2007.) 14. punkts
48
AM 04.10.2006. noteikumi Nr.29-NOT “Noteikumi par Aizsardzības ministrijas, tās padotībā esošo iestāžu un
Nacionālo bruņoto spēku būvdarbiem izlietoto finanšu līdzekļu uzskaiti, to nodošanu no bilances bilancē, pārskatu
sastādīšanu un inventarizāciju”
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noteikta. AM pamatprasībās 49 padotības iestādēm ir noteikts, ka izmaksas, kas radušās
remontējot vai labojot pamatlīdzekļus, jāatzīst kā izdevumus periodā, kad tās radušās, taču
nav noteikta prasība pirms izdevumu atzīšanas izvērtēt veikto remontu ietekmi uz
pamatlīdzekļu lietderīgās lietošanas laiku un to uzskaites vērtību. Tā, piemēram, revīzijā
konstatēts, ka vairākās AM padotībā esošajās iestādēs 2007.gadā veikti transportlīdzekļu
remonti.
20.1. Revīzijas laikā 1.RNC izlases veidā tika izvērtēti 27 transportlīdzekļi 50 , kuru atlikusī

vērtība uz 31.12.2007. veido Ls 25 262 un to remontiem 2007.gadā kopumā izlietoti
Ls 34 076. No revīzijas izlasē iekļautajiem transportlīdzekļiem 12 transportlīdzekļu
atlikusī vērtība uz 31.12.2007. ir Ls 0.00, bet to remontiem izlietoti Ls 20 824 jeb 61%
no revīzijas izlasē iekļauto transportlīdzekļu kopējām remonta izmaksām.
20.2. Izlases veidā izvērtējot desmit NBS NP transportlīdzekļus 51 , konstatēts, ka to remontiem

2007.gadā izlietoti kopumā Ls 19 392, savukārt šo transportlīdzekļu atlikusī vērtība uz
31.12.2007. veido Ls 2 229. No revīzijas izlasē iekļautajiem transportlīdzekļiem četru
transportlīdzekļu atlikusī vērtība uz 31.12.2007. ir Ls 0.00, bet 2007 gadā tiem ir veikti
remonti kopsummā par Ls 7 693 jeb 40% no revīzijas izlasē iekļauto transportlīdzekļu
kopējām remonta izmaksām.
Secinājumi
21. Lai gan AM ir noteikta kārtība, kādā par veikto būvdarbu izmaksām palielināma nekustamā

īpašuma objekta vērtība, tomēr tas, ka nav noteikts, kādā veidā saistībā ar veikto atjaunošanu,
rekonstrukciju vai uzlabojumiem būtu palielināma pārējo pamatlīdzekļu vērtība, pieļauj
iespēju AM padotības iestādēs bez izvērtējuma izdevumos norakstīt ar pamatlīdzekļu
atjaunošanu, rekonstrukciju vai uzlabojumiem saistītās izmaksas un līdz ar to finanšu
pārskatā pamatlīdzekļus uzrādīt neatbilstošā vērtībā.
Ieteikumi
22. Lai novēstu iespēju AM padotības iestādēs bez izvērtējuma izdevumos norakstīt ar

pamatlīdzekļu atjaunošanu, rekonstrukciju vai uzlabojumiem saistītās izmaksas un
nodrošinātu, ka finanšu pārskatā pamatlīdzekļi ir uzrādīti atbilstošā vērtībā, AM noteikt
kārtību, kādā veicama remontu ietekmes uz pamatlīdzekļu lietderīgās lietošanas laiku
izvērtēšana un to uzskaites vērtības pārskatīšana.
Bilance: Krājumi
Konstatējumi
23. AM 2007.gada konsolidētajā finanšu pārskatā krājumi uzrādīti Ls 127 164 110 vērtībā, tai

skaitā militārais inventārs Ls 101 803 888 jeb 36% no AM kopējiem aktīviem.
24. Normatīvais akts 52 nosaka, ka apgrozāmo līdzekļu sastāvā uzskaita arī speciālo un militāro

inventāru neatkarīgi no tā lietošanas laika. Militārais inventārs uzskaitāms kontā 2163 –
speciālais militārais inventārs, ieskaitot bruņojumu 53 .

49

AM 16.07.2007. vēstules Nr. MV-N/2916 „Par grāmatvedības uzskaitē piemērojamām prasībām”
3.10.apakšpunkts
50
1.RNC 23.01.2008. sniegtā informācija par NP 1.RNC bilancē esošo autotransportu
51
NBS NP 05.02.2008. elektroniski sniegtā informācija – „NBS NP autotransporta kārtējās izmaksas 2007.gadā”
52
MK 15.11.2005. noteikumu Nr.867 „Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti” (redakcijā līdz
31.12.2007.) 34.punkts
53
MK 15.11.2005. noteikumu Nr. 867 „Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti” (redakcijā līdz
31.12.2007.) pielikuma 103.punkts
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25. AM pārskata gadā ir izstrādājusi noteikumus 54 , kas nosaka speciālā militārā inventāra

atzīšanas, uzskaites un norakstīšanas kārtību AM un tās padotībā esošajās iestādēs, tai skaitā
NBS. Noteikumi stājās spēkā no 20.11.2007.
26. AM noteikumi 55 nosaka, ka NBS Jūras spēku kaujas, krasta apsardzes un speciālie kuģi

(turpmāk tekstā – kuģi) ir atzīstami speciālā militārā inventāra sastāvā. Saskaņā ar
noteikumiem 56 speciālo militāro inventāru uzskaita kā vienu vienību, ieskaitot tā vērtībā visu
aprīkojumu, kas nepieciešams tā funkcionālās darbības nodrošināšanai.
26.1. Pamatojoties uz NBS AŠ rīkojumu 57 pārskata gadā 1.RNC ir veikta kuģu komplektācija

un pārgrāmatošana no pamatlīdzekļu sastāva uz militārā inventāra kontu. 1.RNC
uzskaitē esošo kuģu kopējā vērtība pārskata gada beigās veido Ls 17 176 705.
26.2. Revīzijā konstatēts, ka vairākos gadījumos kuģu vērtībā ir ietverts inventārs, kas ir

izmantojams atsevišķi un neietekmē kuģa funkcionālo darbību. Piemēram, saskaņā ar
1.RNC dokumentāciju 58 kuģa vērtībā ir ietverts dažāda veida inventārs (tai skaitā veļa un
gultas piederumi, trauki) Ls 118 170 vērtībā, kas veido 1,5 % no šī kuģa kopējās
uzskaites vērtības. Normatīvais akts 59 nosaka, ka inventārs uzskaitāms kontā 2161 – ātri
nolietojamais inventārs un kontā 2162 – apģērbi, apavi, veļa un gultas piederumi.
27. Saskaņā ar AM noteikumiem 60 speciālā militārā inventāra vērtībā jāietver arī uzlabojumi vai

papildinājumi, kas nav izmantojami atsevišķi vai kuru noņemšana būtiski pasliktina attiecīgā
inventāra funkcionālo stāvokli. Kārtība, kādā būtu jāveic remontdarbu ietekmes uz speciālā
militārā inventāra funkcionālo stāvokli un tā uzskaites vērtību izvērtēšana, AM nav noteikta.
27.1. Saskaņā ar 1.RNC iesniegto informāciju 61 2007.gadā kuģu remontiem izlietoti kopumā

Ls 1 880 373. Gada pārskatā kuģi uzrādīti vērtībā, kas neietver kuģa remontiem izlietoto
izdevumu apjomu, piemēram:
27.1.1. trīs kuģi ar kopējo vērtību Ls 8 300, kuru remontu izdevumiem 2007.gadā ir

izlietoti Ls 413 100, kas 50 reizes pārsniedz šo kuģu uzskaites vērtību;
27.1.2. pieci kuģi ar kopējo vērtību Ls 1 353, kuru remontu izdevumiem 2007.gadā ir

izlietoti Ls 244 895, kas 180 reizes pārsniedz šo kuģu uzskaites vērtību.
27.2. GS 2006.gadā tika noslēgts līgums 62 par helikopteru apkopi un kapitālo remontu, kura

kopējā summa sasniedz 2,7 milj. EUR. 2007.gadā veikta samaksa 63 par helikoptera
kapitālo remontu Ls 212 910 apmērā. Gada pārskatā helikopteri uzrādīti vērtībā, kas
neietver to remontiem izlietoto izdevumu apjomu.

54

AM 16.11.2007. noteikumi Nr.89-NOT „Noteikumi par speciālā militārā inventāra atzīšanas, uzskaites un
norakstīšanas kārtību”
55
AM 16.11.2007. noteikumu Nr. 89 – NOT „Noteikumi par speciālā militārā inventāra atzīšanas, uzskaites un
norakstīšanas kārtību” 3.punkts, pielikums – „Speciālais militārais inventārs”
56
AM 16.11.2007. noteikumu Nr. 89 – NOT „Noteikumi par speciālā militārā inventāra atzīšanas, uzskaites un
norakstīšanas kārtību” 8.punkts
57
NBS AŠ 30.10.2007. rīkojums Nr.1260 „Par specifisko militāro inventāru”
58
Preču un materiālo vērtību pieņemšanas akts Nr.1 par kuģa M -04 pieņemšanu
59
MK 15.11.2005. noteikumu Nr. 867 „Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti”(redakcijā līdz
31.12.2007.) pielikums
60
AM 16.11.2007. noteikumu Nr. 89 – NOT „Noteikumi par militārā inventāra atzīšanas, uzskaites un norakstīšanas
kārtība” 9.punkts
61
1.RNC 12.02.2008. vēstule Nr. 07.1 -12/255 „Par Jūras spēku kuģu remontu izdevumiem 2007.gadā”
62
02.10.2006. Contract on technical maintenance of four helicopters and capital overhaul of three helicopters
63
GS 11.05.2007. Maksājuma uzdevums Nr. 765
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28. Normatīvais akts 64 nosaka, ka apgrozāmos līdzekļus sākotnēji novērtē saskaņā ar iegādes vai

ražošanas pašizmaksu. Krājumu iegādes izmaksās jāietver 65 pirkšanas cenu, ievedmuitu un
citus nodokļus (izņemot tos, kurus iestāde vēlāk var atgūt no nodokļu administrācijas
iestādēm). Saskaņā ar AM noteikumiem 66 speciālais militārais inventārs grāmatvedības
uzskaitē jāuzņem saskaņā ar tā iegādes vai ražošanas vērtību.
28.1. NBS

NP 2007.gadā kopumā no ārvalstīm saņēma materiāltehniskos līdzekļus
Ls 11 286 485 vērtībā 67 , par tiem valsts budžetā samaksājot pievienotās vērtības nodokli
Ls 1 900 507 apmērā 68 .

28.2. Saskaņā ar normatīvo aktu 69 NBS NP 2007.gadā valsts budžetā par no ārvalstīm

saņemtajiem materiāltehniskajiem līdzekļiem samaksātais pievienotās vērtības nodoklis
nav atgūstams un tas jāietver attiecīgo krājumu iegādes izmaksās. Revīzijā konstatēts, ka
samaksātais pievienotās vērtības nodoklis materiāltehnisko līdzekļu uzskaites vērtībai
nebija pievienots. Revīzijas laikā NBS NP kļūdu laboja, koriģējot aktīvu vērtību 70 .
29. Normatīvais akts nosaka 71 , ka avansu aktīva iegādei jāuzrāda tajā pašā bilances grupā, kur

pēc darījuma izpildes uzskaitīs iegūto aktīvu. Saskaņā ar AM noteikumiem 72 par speciālo
militāro inventāru atzīstamas materiālās vērtības, kuru iegāde plānota ekonomiskās
klasifikācijas kodos 2381 – munīcija un 2382 – militārā tehnika, kā arī 2389 – pārējie
specifiskas lietošanas materiāli un inventārs. Kārtība, kādā grāmatvedības uzskaitē būtu
jāuzrāda militārā inventāra objektu izveidošana, AM nav noteikta, tai skaitā nav noteikti
uzskaites principi objektu izveidošanai, kuru finansējums plānots atšķirīgos ekonomiskās
klasifikācijas kodos.
29.1. 2007.gadā ir 1.RNC samaksājis avansus par patruļkuģu būvi Ls 9 224 318 apmērā un

Jūras novērošanas sistēmas izveidi Ls 5 989 722 apmērā. Avansa maksājumi sākotnēji
tika uzskaitīti kontā 1240 – pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigtā celtniecība, bet
gada beigās pārgrāmatoti uz kontu 2180 – avansa maksājumi par krājumiem.
Finansējums patruļkuģu un Jūras novērošanas sistēmas izveidei plānots ekonomiskās
klasifikācijas kodā 5240 – pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigtā celtniecība.
29.2. GS 2007.gadā tika turpināta sakaru sistēmas „Zeme – Gaiss” izveide. Revīzijā

konstatēts, ka 2007.gadā par sakaru sistēmas izveidi samaksātais avanss Ls 493 003
apmērā sākotnēji tika uzskaitīts kontā 2180 – avansa maksājumi par krājumiem, bet
pārskata gada laikā pārgrāmatots uz kontu 1280 – avansa maksājumi par
pamatlīdzekļiem. Saņemot materiāltehniskos līdzekļus 73 , šī summa no konta 1280 –
avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem dzēsta un attiecināta uz kontu 1240 –

64
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65
12.Starptautiskā publiskā sektora grāmatvedības standarta 14.punkts
66
AM 16.11.2007. noteikumu Nr. 89 – NOT „Noteikumi par militārā inventāra atzīšanas, uzskaites un norakstīšanas
kārtība” 6.punkts
67
NBS NP 01.02.2008. iesniegtā informācija – NBS Nodrošinājuma pavēlniecībā 2007.gadā no ārvalstīm saņemtie
materiāltehniskie līdzekļi
68
NBS NP 01.04.2008. paskaidrojums
69
MK 14.11.2006. noteikumu Nr.933 „Likuma „Par pievienotās vērtības nodokli” normu piemērošanas kārtība”
194.punkts
70
NBS NP 26.03.2008. vēstule Nr. 07-1009 „Paskaidrojums par NBS Nodrošinājuma pavēlniecības 2007.gada
finanšu pārskata izmaiņām”, NBS NP 01.04.2008. paskaidrojums
71
MK 15.11.2005. noteikumu Nr.867„Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti” (redakcijā līdz
31.12.2007.) 53.punkts
72
AM 16.11.2007. noteikumu Nr. 89 – NOT „Noteikumi par speciālā militārā inventāra atzīšanas, uzskaites un
norakstīšanas kārtību” 11.punkts
73
Piegādātāja 10.04.2007. pavadzīme Nr. 90323640 un 03.07.2007 pavadzīme Nr. 90339489

11
pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigtā celtniecība. Saskaņā ar AM noteikumiem 74 ,
militārām vajadzībām izmantojamā sakaru tehnika ir jāuzskaita militārā inventāra
sastāvā. Finansējums sakaru sistēmas izveidei plānots ekonomiskās klasifikācijas kodā
2389 – pārējie specifiskas lietošanas materiāli un inventārs.
Secinājumi
30. Revīzijas laikā konstatētās nepilnības un trūkumi AM 2007.gada konsolidēto finanšu

pārskatu būtiski neietekmē, tomēr apstāklis, ka vairākās AM padotības iestādēs pārskata gadā
nav ievēroti normatīvajos aktos 75 noteiktie speciālā militārā inventāra uzskaites principi, kā
arī šos principus vairākos gadījumos AM nav pietiekami skaidri definējusi, ietekmē AM
konsolidētajā finanšu pārskatā uzrādītā militārā inventāra vērtības Ls 101 803 888 pareizību.
30.1. Tā kā revīzijas izlasē iekļautā kuģa uzskaites vērtībā, neievērojot normatīvā akta 76

prasības, ir iekļauts inventārs, kas izmantojams atsevišķi un neietekmē šī kuģa
funkcionālo darbību, 1.RNC finanšu pārskatā uzrādītā kuģu uzskaites vērtība
Ls 17 176 705 ir nepamatoti palielināta par Ls 118 170.
30.2. Lai gan AM noteikumi 77 paredz militārā inventāra vērtībā ietvert arī uzlabojumus vai

papildinājumus, kas nav izmantojami atsevišķi vai kuru noņemšana būtiski pasliktina
attiecīgā inventāra funkcionālo stāvokli, tomēr tas, ka AM nav noteikta kārtība, kādā
izvērtējama veikto remontdarbu ietekme uz speciālā militārā inventāra funkcionālo
stāvokli un veicama tā uzskaites vērtības pārskatīšana, pieļauj iespēju AM padotības
iestādēs bez izvērtējuma izdevumos norakstīt ar būtiskiem militārā inventāra
uzlabojumiem vai papildinājumiem saistītās izmaksas un līdz ar to finanšu pārskatā
militāro inventāru uzrādīt neatbilstošā vērtībā.
30.3. Kaut gan kļūda tika labota un tā AM konsolidētā finanšu pārskata pareizību neietekmē,

tomēr apstāklis, ka NBS NP nebija ievērotas normatīvo aktu prasības 78 un no ārvalstīm
saņemtais speciālais militārais inventārs nebija novērtēts saskaņā ar tā iegādes
izmaksām, norāda uz nepilnībām AM grāmatvedības politikā attiecībā uz speciālā
militārā inventāra sākotnējo atzīšanu.
30.4. Tā

kā AM nav noteikta kārtība militārā inventāra izveidošanas uzrādīšanai
grāmatvedības uzskaitē, līdz ar to AM padotības iestādes piemēro atšķirīgus uzskaites
principus un AM konsolidētais finanšu pārskats ietver dažādi novērtētus viena veida
aktīvus.

Ieteikumi
31. Lai nodrošinātu vienotu militārā inventāra atzīšanas un novērtēšanas principu piemērošanu

AM padotības iestādēs un AM konsolidētā finanšu pārskatā militāro inventāru uzrādītu
atbilstošā vērtībā:
31.1. AM pilnveidot grāmatvedības politiku attiecībā uz speciālā militārā inventāra sākotnējo

atzīšanu un nodrošināt, ka AM padotības iestādes novērš atklātās kļūdas.
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31.2. AM noteikt kārtību, kādā veicama remontdarbu ietekmes izvērtēšana uz speciālā militārā

inventāra funkcionālo stāvokli un tā uzskaites vērtību.
31.3. AM noteikt kārtību militārā inventāra izveidošanas uzrādīšanai grāmatvedības uzskaitē.

Izdevumi: Pakalpojumi
Konstatējumi
32. Likums nosaka 79 , ka budžeta finansētu institūciju vadītāji ir atbildīgi par budžeta līdzekļu

efektīvu un ekonomisku izlietošanu atbilstoši paredzētajiem mērķiem. Kārtību, kādā AM un
tās padotības iestādēs, tai skaitā NBS, noraksta reprezentācijas izdevumos summas, kas
saistītas ar reprezentācijas pasākumiem nosaka noteikumi 80 . Saskaņā ar šiem noteikumiem
par reprezentācijas izdevumiem uzskatāmi arī izdevumi, kas saistīti ar iestādes vadības
organizētajiem pasākumiem 81 . Noteikumi nosaka reprezentācijas pasākumu limitus vienai
personai iestādes vadības organizētos pasākumos 82 , taču nav noteikti uz šādiem pasākumiem
attiecināmie izdevumu veidi.
32.1. No 2007.gada maija līdz augustam tika rīkoti vairāki NBS Sauszemes spēku komandiera

organizēti pasākumi par kopējo summu Ls 43 095:
32.1.1. 2007.gada 18.maijā NBS Sauszemes spēku 1.kājnieku bataljonā tika rīkots

Latvijas Republikas Neatkarības deklarācijas pieņemšanas gadadienai un Mātes
dienai veltīts pasākums 83 . Pasākumam kopumā tika apstiprināti izdevumi 84
Ls 3 000 apmērā, tai skaitā skatuves un dažādas aparatūras uzstādīšanas,
apkalpošanas un demontāžas izdevumi.
32.1.2. 2007.gada 21.jūnijā NBS Sauszemes spēku 1.kājnieku bataljonā tika rīkots Līgo

svētku pasākums 85 . Pasākumam apstiprināti izdevumi 86 Ls 4 956 apmērā, tai skaitā
skatuves un dažādas aparatūras uzstādīšanas, apkalpošanas un demontāžas, kā arī
vizuālā noformējuma izdevumi.
32.1.3. 2007.gada 14. un 15.jūlijā NBS Sauszemes spēku 1.kājnieku bataljonā tika rīkots

bataljona 15.gadadienas pasākums 87 . Pasākumam apstiprināti izdevumi 88
Ls 23 358 apmērā, tai skaitā grupas „Tumsa” piedalīšanās, pasākuma tehniskā
aprīkojuma montāžas, demontāžas un transporta izdevumi, kā arī pasākuma
dalībnieku ēdināšanas izdevumi.
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32.1.4. 2007.gada 7.augustā NBS Sauszemes spēku 2.kājnieku bataljonā tika rīkots

bataljona 5.gadadienas pasākums 89 . Pasākumam apstiprināti izdevumi 90 Ls 11 781
apmērā, tai skaitā grupas „Jumprava” piedalīšanās, skatuves, skaņas un gaismas
aparatūras īre, pasākuma vadītāja un uguņošanas izdevumi, kā arī pasākuma
dalībnieku ēdināšanas izdevumi.
32.2. GS 2007.gada jūnijā tika rīkots GS 15.gadadienai veltīts pasākums 91 . Pasākumam

apstiprināti izdevumi 92 Ls 16 950 apmērā, tai skaitā mākslinieku pakalpojumi, pasākuma
organizēšanas un vadīšanas izdevumi, kā arī pasākuma dalībnieku ēdināšanas izdevumi.
32.3. NBS Jūras spēkos 2007.gada aprīlī tika rīkots NBS Jūras spēku 15.gadadienai veltīts

pasākums 93 . Kopumā šim pasākumam apstiprināti izdevumi 94 Ls 30 538 apmērā, tai
skaitā komandiera balles organizēšanai – Ls 12 959. Komandiera balles izdevumos
ietverti producenta un vakara vadītāja pakalpojumi, apskaņošanas un apgaismošanas īre,
mūzikas grupas un dejotāju pakalpojumi, kā arī pasākuma dalībnieku ēdināšanas
izdevumi.
33. Normatīvais akts nosaka 95 budžetu izdevumu klasifikāciju atbilstoši ekonomiskajām

kategorijām. Budžeta iestādēm jānodrošina šīs klasifikācijas piemērošana plānošanā, uzskaitē
un pārskatu sagatavošanā 96 . Lai nodrošinātu vienotu pieeju resursu plānošanā AM un tās
padotībā esošajās iestādēs, AM ir izstrādāti metodiskie norādījumi 97 .
33.1. Ārvalstīs strādājošo darbinieku dzīvokļa īres izdevumu kompensācija jāuzskaita

ekonomiskās klasifikācijas kodā 2238 – ārvalstīs strādājošo darbinieku dzīvokļa īres un
komunālo izdevumu kompensācija 98 . Revīzijā konstatēts, ka GS darbiniekam 08.05.2007.
pārskaitītais īres kompensācijas maksājums Ls 1183 apmērā 99 attiecināts uz
ekonomiskās klasifikācijas kodu 2239 – pārējie iestādes reprezentācijas un ar iestādes
darbības nodrošināšanu saistītie pakalpojumi.
33.2. Izdevumi par transporta pakalpojumiem jāuzskaita ekonomiskās klasifikācijas kodā

2233 – izdevumi par transporta pakalpojumiem 100 . Revīzijā konstatēts, ka 2007.gadā
3.RNC veiktā samaksa par autobusu transporta pakalpojumiem Ls 91 967 apmērā
attiecināta uz ekonomiskās klasifikācijas kodu 2262 – transportlīdzekļu noma.
33.3. Inventāra

remonta un tehniskās apkalpošanas izdevumi jāuzrāda ekonomiskās
klasifikācijas kodā 2243 – iekārtas, inventāra un aparatūras remonts, tehniskā
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apkalpošana 101 , taču saskaņā ar AM norādījumiem 102 , izdevumi speciālās tehnikas
uzturēšanai un remontiem ir jāplāno ekonomiskās klasifikācijas kodā 2242 –
transportlīdzekļu uzturēšana un remonts.
33.3.1. GS helikopteri atbilstoši AM noteikumiem 103 tiek uzrādīti militārā inventāra

sastāvā. Izdevumi par helikoptera kapitālo remontu 104 Ls 212 910 apmērā uzskaitīti
ekonomiskās klasifikācijas kodā 2242 – transportlīdzekļu uzturēšana un remonts.
33.3.2. 1.RNC kuģi atbilstoši AM noteikumiem 105 uzrādīti militārā inventāra sastāvā.

Kuģu remontiem izlietotie izdevumi 106 Ls 1 880 373 apmērā uzskaitīti ekonomiskās
klasifikācijas kodā 2242 – transportlīdzekļu uzturēšana un remonts.
Secinājumi
34. Neskatoties uz to, ka AM ir izstrādāti noteikumi 107 , kādā AM un tās padotības iestādes, tai

skaitā NBS, noraksta reprezentācijas izdevumos summas, kas saistītas ar reprezentācijas
pasākumiem, apstāklis, ka šie noteikumi nenosaka pieļaujamos reprezentācijas izdevumu
veidus iestādes vadības organizētajos pasākumos, rada neefektīvas un neekonomiskas valsts
budžeta līdzekļu izlietošanas risku.
35. Lai gan AM konsolidētajā finanšu pārskatā uzrādītā informācija par kopējo izdevumu

apjomu nav ietekmēta, tomēr tas, ka AM padotības iestādēs nav ievērotas normatīvā akta 108
prasības un AM norādījumi 109 , kas nosaka budžeta izdevumu klasifikāciju atbilstoši
ekonomiskajām kategorijām, nenodrošina patiesu priekšstatu par atsevišķu izdevumu veidu
faktisko apjomu.
36. Tā kā AM norādījumi 110 par speciālās tehnikas uzturēšanas un remontu izdevumu plānošanu

ekonomiskās klasifikācijas kodā 2242 – transportlīdzekļu uzturēšana un remonts neatbilst
normatīvā akta 111 prasībām, speciālā militārā inventāra, tai skaitā helikopteru un kuģu,
remontu izdevumi nav uzrādīti to ekonomiskajai būtībai atbilstošā ekonomiskās klasifikācijas
kodā.
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atsevišķu personu uzņemšanu un amatpersonu vizītēm, uzskaiti, kā arī par citiem reprezentācijas pasākumiem un ar
tiem saistīto izdevumu limitiem un ierobežojumiem”
108
MK 27.12.2005. noteikumi Nr.1031 „Noteikumi par budžetu izdevumu klasifikāciju atbilstoši ekonomiskajām
kategorijām” (redakcijā līdz 11.12.2007.)
109
Aizsardzības ministra 17.03.2006. apstiprināto norādījumu „Vidēja termiņa izmaksu aprēķina pagaidu metodiskie
norādījumi 2007. – 2011.gadam” 3.pielikums
110
Aizsardzības ministra 17.03.2006. apstiprināto norādījumu „Vidēja termiņa izmaksu aprēķina pagaidu metodiskie
norādījumi 2007. – 2011.gadam”
111
MK 27.12.2005. noteikumi Nr.1031 „Noteikumi par budžetu izdevumu klasifikāciju atbilstoši ekonomiskajām
kategorijām” (redakcijā līdz 11.12.2007.)
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Ieteikumi
37. Lai nodrošinātu budžeta līdzekļu izlietojuma plānošanu un uzskaiti atbilstoši normatīvajos

aktos 112 noteiktajai
norādījumus 113 .

budžeta

izdevumu

klasifikācijai,

AM

pilnveidot

metodiskos

38. Lai novērstu neefektīvas un neekonomiskas valsts budžeta līdzekļu izlietošanas risku, AM

noteikt iestādes vadības organizētajos pasākumos pieļaujamo izdevumu veidus.
Izdevumi: Atalgojumi
Konstatējumi
39. AM un tās padotības iestādēs 2007.gadā atalgojumu izdevumiem izlietoti Ls 49 372 377, kas

ir 22% no AM kopējiem izdevumiem, tai skaitā prēmijām un piemaksām izlietoti
Ls 14 978 082 jeb 30% no atalgojumu izdevumiem.
40. AM un tās padotībā esošajās tiešās pārvaldes iestādēs atalgojuma sistēmu nosaka normatīvais

akts 114 un iestāžu izstrādātie iekšējie normatīvie akti 115 , savukārt NBS atalgojuma sistēmu
nosaka normatīvie akti 116 un NBS AŠ izdotie normatīvie akti 117 .
41. Revīzijas laikā tika konstatēts, ka AM centrālā aparāta vadošo darbinieku mēnešalga

revidējamā periodā veido no 60% līdz 81%, savukārt AM padotībā esošo valsts aģentūru
vadošo darbinieku mēnešalga – no 54% līdz 82% no to kopējā atalgojuma mēnesī, pārējo
atalgojuma daļu veido piemaksas un prēmijas (skatīt pielikumu).
42. Normatīvais akts 118 nosaka, ka iestādes vadītājam ir tiesības izdot iekšējos normatīvos aktus,

tos saskaņojot ar augstāku amatpersonu. Revīzijā konstatēts, ka JC kārtību 119 , kādā tiek
piešķirtas prēmijas un naudas balvas, parakstījusi JC grāmatvede un apstiprinājis JC vadītājs.
Šī kārtība nosaka kritērijus prēmiju un naudas balvu piešķiršanai JC darbiniekiem 120 .
2007.gadā JC prēmiju un naudas balvu izmaksai izlietoti Ls 149 123.
112

MK 27.12.2005. noteikumi Nr.1031 „Noteikumi par budžetu izdevumu klasifikāciju atbilstoši ekonomiskajām
kategorijām”
113
Aizsardzības ministra 17.03.2006. apstiprinātie norādījumi „Vidēja termiņa izmaksu aprēķina pagaidu metodiskie
norādījumi 2007. – 2011.gadam”
114
20.12.2005. MK noteikumi Nr.995 „Noteikumi par tiešās pārvaldes iestāžu ierēdņu, darbinieku un amatpersonu
un Centrālās vēlēšanu komisijas un Centrālās zemes komisijas darbinieku darba samaksas sistēmu un kvalifikācijas
pakāpēm, kā arī ierēdņu pabalstiem un kompensāciju”
115
AM 23.10.2006. rīkojums Nr.219 „Par piemaksu noteikšanas kārtību Aizsardzības ministrijā”, AM 21.06.2007.
noteikumi Nr.34-NOT „Kārtība, kādā Aizsardzības ministrijā tiek piešķirtas un izmaksātas prēmijas un naudas
balvas”, AM 08.11.2005. noteikumi Nr.5-NOT „Kārtība, kādā AM tiek piešķirtas prēmijas un naudas balvas” (spēkā
līdz 21.06.2007.), AM 05.06.2006. noteikumi Nr.12-NOT „Vadības līgumu sagatavošanas, izpildes kontroles,
samaksas un prēmēšanas kārtība”; JC 27.02.2007. kārtība „Kārtība, kādā Jaunsardzes centrā tiek piešķirtas prēmijas
un naudas balvas”; JC 27.04.2007. rīkojums Nr.191 „Par AM JC vērtīgu balvu iegādes, izsniegšanas un
norakstīšanas kārtību”; AĪVA 02.04. 2007. rīkojums Nr. 205 “Par piemaksām”; AĪVA 03.10.2005. nolikums
„Kārtība, kādā Aizsardzības īpašumu valsts aģentūras darbinieki tiek materiāli stimulēti”; LĢIA 14.04.2007.
noteikumi Nr.4 „Darba samaksas un materiālās stimulēšanas noteikumi”
116
MK 08.03.2004. noteikumi Nr.131 „Noteikumi par karavīru dienesta atalgojumu”, 02.01.2007 MK noteikumi
Nr.20 „Noteikumi par kārtību, kādā profesionālā dienesta karavīriem izmaksā kompensāciju dzīvojamās telpas īres
izdevumu un komunālo maksājumu segšanai, un kompensācijas apmēru”, AM 28.06.2007. noteikumi Nr.45-NOT
„Noteikumi par kārtību, kādā profesionālā dienesta karavīram tiek piešķirta uzturdeva vai tās kompensācija”, AM
17.12.2004. reglaments AMR 37-10 „Kārtība, kādā karavīram aprēķina un izmaksā dienesta atalgojumu”
117
NBS 14.06.2006. noteikumi Nr.2 „Kārtība, kādā Nacionālo bruņoto spēku personālsastāvam Nacionālo bruņoto
spēku Apvienotā štāba Centralizētais algu aprēķina sektors veic aprēķinus un izmaksas”, NBS 09.07.2007.
noteikumi Nr.3 „Vadības līgumu sagatavošanas, izpildes kontroles un samaksas kārtība Nacionālajos bruņotajos
spēkos”
118
Valsts pārvaldes iekārtas likuma 72.panta pirmās daļas 2.punkts, 75.panta ceturtā daļa
119
JC 27.02.2007. kārtība „Kārtība, kādā Jaunsardzes centrā tiek piešķirtas prēmijas un naudas balvas”
120
JC 27.02.2007. kārtības „Kārtība, kādā Jaunsardzes centrā tiek piešķirtas prēmijas un naudas balvas”
5.,6.,7.,8.punkts
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43. Normatīvais akts 121 nosaka, ka jebkurai rīcībai ar valsts un pašvaldību finanšu līdzekļiem un

mantu ir jābūt likumīgai, tas ir, ar tiem drīkst rīkoties tikai atbilstoši likumos, Ministru
kabineta noteikumos, nolikumos un citos normatīvajos aktos noteiktajiem mērķiem un
paredzētajā kārtībā.
43.1. Saskaņā ar normatīvo aktu 122 Zemessardzē uzņemtās personas – zemessargi pilda

Zemessardzes dienesta uzdevumus no pamatdarba brīvajā laikā, pamatojoties uz līgumu
ar Zemessardzi. Ja zemessargi tiek iesaistīti dienesta uzdevumu pildīšanā ārpus līgumā
paredzētā laika, viņi var saņemt atalgojumu, kura apmēru un izmaksas kārtību atbilstoši
normatīvajam aktam 123 nosaka Ministru kabinets. Ministru kabinets līdz 2008.gada
aprīlim nebija noteicis atalgojuma apmēru un izmaksas kārtību zemessargiem.
Zemessardzes komandieris rīkojas ar Zemessardzes līdzekļiem likumā noteiktajā
kārtībā 124 .
43.2. Revīzijā

konstatēts, ka Zemessardzes komandieris ir noteicis 125 atalgojumu
zemessargiem, kuri ir iesaistīti dienesta uzdevumu pildīšanā ārpus līgumā paredzētā
laika, pamatojoties uz normatīvo aktu 126 , kas nosaka aktīvā dienesta karavīru atalgojumu,
taču tajā nav noteikts zemessargu atalgojums. Piemēram, 2007.gada decembrī
zemessargiem, kas pilda dienesta uzdevumus ārpus līgumā ar Zemessardzi paredzētā
laika, izmaksāti Ls 170 149.

Secinājumi
44. Lai gan AM konsolidētais finanšu pārskats nav ietekmēts, tomēr revīzijā konstatētie

normatīvo aktu 127 pārkāpumi AM padotības iestādēs norāda uz trūkumiem AM atalgojumu
sistēmā.
44.1. Tā kā JC kārtība 128 , kādā tiek piešķirtas prēmijas un naudas balvas, nav izdota, ievērojot

normatīvā akta 129 prasības, pastāv risks par prēmiju un naudas balvu piešķiršanas JC
atbilstību normatīvo aktu prasībām.
44.2. AM nav nodrošinājusi savlaicīgu Ministru kabineta noteikumu, kas nosaka atalgojuma

apmēru un izmaksas kārtību zemessargiem, kuri ir iesaistīti dienesta uzdevumu pildīšanā
ārpus līgumā paredzētā laika, izstrādāšanu, tā nenodrošinot normatīvā akta 130 prasību
izpildi. Normatīvā akta trūkums, rada risku, ka iepriekš minētajiem zemessargiem ir
noteikts neatbilstošs atalgojums.
Ieteikumi
45. Lai novērstu trūkumus AM atalgojumu sistēmā un nepieļautu normatīvo aktu pārkāpumus

AM padotības iestādēs, AM:
45.1. nodrošināt, ka JC atalgojumu sistēmu reglamentējošā normatīvie akti tiek izstrādāti,

ievērojot normatīvā akta 131 prasības;
45.2. zemessargu atalgojums tiek noteikts atbilstoši normatīvā akta 132 prasībām.
121

Likuma „Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu” 2.panta pirmā daļa
Likums „Par Latvijas Republikas Zemessardzi”, 1.panta otrā daļa, 7.panta pirmā daļa
123
Likums „Par Latvijas Republikas Zemessardzi”, 47.panta otrā daļa
124
Likums „Par Latvijas Republikas Zemessardzi”, 11.panta sestā daļa
125
ZS komandiera 30.08.2007. pavēle Nr. 256 „Par rotas virsseržanta funkciju veikšanu” un Nr. 257 „Par
atalgojumu NBS militāro objektu apsardzei”, ZS komandiera 03.09.2007. pavēle Nr. 77p/s „Par atalgojumu ZS
štāba apsardzes maiņas vecākajam”
126
MK 08.03.2004. noteikumu Nr.131 „Noteikumi par karavīru dienesta atalgojumu”
127
Valsts pārvaldes iekārtas likums; likums „Par Latvijas Republikas Zemessardzi”
128
JC 27.02.2007. kārtība „Kārtība, kādā Jaunsardzes centrā tiek piešķirtas prēmijas un naudas balvas”
129
Valsts pārvaldes iekārtas likuma 72.panta pirmās daļas 2.punkts, 75.panta ceturtā daļa
130
Likums „Par Latvijas Republikas Zemessardzi”, 47.panta otrā daļa
131
Valsts pārvaldes iekārtas likums
122
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Izdevumi: Transportlīdzekļu uzturēšana un remonts
Konstatējumi
46. AM un tās padotības iestādēs 2007.gadā transportlīdzekļu uzturēšanas un remontu

izdevumiem izlietoti kopumā Ls 2 448 180 jeb 1% no AM kopējiem izdevumiem. Revīzijā
konstatēts, ka transportlīdzekļu uzturēšanas un remontu izdevumu sastāvā ir uzrādīti militārā
inventāra (kuģi, helikopteri) remontiem izlietotie izdevumi Ls 2 093 283 apmērā 133 .
47. Saskaņā ar Ministru kabineta rīkojumu 134 dienesta transportlīdzekli dienesta pienākumu

pildīšanai var piešķirt ministram, parlamentārajam sekretāram un valsts sekretāram, kā arī
ministrijas valsts sekretārs var noteikt dienesta transportlīdzekļu skaitu ministrijas funkciju
veikšanai, nepārsniedzot rīkojumā noteikto transportlīdzekļu skaitu 135 . Rīkojumā noteikts, ka
AM 2007.gadā savu funkciju veikšanai var izmantot četrus dienesta transportlīdzekļus. Sākot
no 04.03.2008. AM saskaņā ar izmaiņām rīkojumā savu funkciju veikšanai var izmantot
sešus transportlīdzekļus 136 .
48. Normatīvais akts 137 nosaka, ka NBS vadību īsteno NBS komandieris, kas ir pakļauts

aizsardzības ministram. NBS komandieris atbild par NBS uzdevumu izpildei nepieciešamā
personālsastāva, materiāltehnisko un finanšu resursu pieprasījuma savlaicīgu iesniegšanu
aizsardzības ministram un šo resursu lietderīgu izmantošanu 138 . NBS komandieris apstiprina
NBS veidu nolikumus 139 . NBS spēku veidu komandieri ir tieši pakļauti NBS komandierim un
atbild par uzdevumu izpildei nepieciešamā personālsastāva, materiāltehnisko un finanšu
resursu pieprasījuma savlaicīgu iesniegšanu NBS komandierim un šo resursu lietderīgu
izmantošanu 140 . NBS apgāde ar materiāltehniskajiem resursiem notiek vienotas iegādes un
apgādes sistēmas ietvaros 141 . Iegādes noteikumus apstiprina aizsardzības ministrs, savukārt
NBS apgādes iekšējo kārtību nosaka NBS komandieris 142 . NBS lietotais kustamais īpašums ir
valsts īpašums, kas nodots AM valdījumā un šī īpašuma lietošanas izdevumi tiek segti no
AM iedalītajiem valsts budžeta līdzekļiem 143 .
49. Saskaņā ar NBS komandiera apstiprināto nolikumu 144 AM centrālā aparāta, NBS spēku veidu

un pavēlniecību štābu personāla dienesta transportu nodrošina NBS NP, tai skaitā NBS NP
veic personāla transporta plānošanu, transportlīdzekļu uzturēšanu, apkopi un remontu, kā arī
ar to saistīto finanšu līdzekļu administrēšanu.

132

MK 08.04.2008. noteikumi Nr.245 „Noteikumi par apmēru un kārtību, kādā zemessargiem un Zemessardzes
veterānu apakšvienību komandieriem izmaksā Zemessardzes dienesta uzdevumu izpildes vai mācību dienu
kompensāciju un atalgojumu par dienesta uzdevumu pildīšanu ārpus līgumā paredzētā laika”
133
1.RNC 12.02.2008. vēstule Nr. 07.1 -12/255 „Par Jūras spēku kuģu remontu izdevumiem 2007.gadā”; GS
11.05.2007. maksājuma uzdevums Nr.765
134
MK 10.08.2000. rīkojuma Nr. 407 „Par transportlīdzekļu izmantošanu dienesta vajadzībām” 1.punkts
135
MK 10.08.2000. rīkojuma Nr. 407 „Par transportlīdzekļu izmantošanu dienesta vajadzībām” 2.punkts
136
MK 04.03.2008. rīkojums Nr. 100 „Grozījumi Ministru kabineta 2000.gada 10.augusta rīkojumā Nr.407 „Par
transportlīdzekļu izmantošanu dienesta vajadzībām””
137
Nacionālo bruņoto spēku likuma 13.panta pirmā daļa
138
Nacionālo bruņoto spēku likuma 14.panta otrās daļas 4.punkts
139
Nacionālo bruņoto spēku likuma 14.panta otrās daļas 5.punkts
140
Nacionālo bruņoto spēku likuma 16.panta pirmā daļa un trešās daļas 4.punkts
141
Nacionālo bruņoto spēku likuma 18.panta otrā daļa
142
Nacionālo bruņoto spēku likuma 18.panta otrā daļa
143
Nacionālo bruņoto spēku likuma 18.panta trešā daļa
144
NBS 01.02.2006. reglamenta Nr.2 „Nacionālo bruņoto spēku Nodrošinājuma pavēlniecības nolikums”
16.1.apakšpunkts
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50. Pamatojoties uz Ministru kabineta rīkojumu 145 un NBS komandiera vēstuli 146 , aizsardzības

ministrs, ir noteicis 147 , ka NBS vieglo pasažieru automobiļu skaits nedrīkst pārsniegt 279.
Vieglo pasažieru automobiļu izmantošanas kārtību NBS nosaka noteikumi 148 .
51. AM centrālā aparāta transportlīdzekļu izmantošanas kārtību nosaka noteikumi 149 . Revīzijā

konstatēts, ka pārskata gadā AM pastāvīgai apkalpošanai tiek izmantoti 12 transportlīdzekļi,
tai skaitā:
51.1. atbilstoši AM noteikumiem 150 individuālā lietošanā dienesta transportlīdzekļi ir piešķirti

aizsardzības ministram, valsts sekretāram, parlamentārajam sekretāram;
51.2. atbilstoši AM noteikumiem 151 citu AM darbinieku dienesta vajadzībām piešķirti četri

transportlīdzekļi;
51.3. pieci transportlīdzekļi tiek izmantoti, pamatojoties uz AM noteikumiem 152 , kas nosaka,

ka, ņemot vērā darba uzdevumu specifiku, ministrs vai valsts sekretārs var darbiniekam
piešķirt dienesta transportlīdzekli individuālā lietošanā 153 . Piemēram, 2007.gada
decembrī AM militārajiem padomniekiem individuālajā lietošanā nodoti
transportlīdzekļi (divi transportlīdzekļi). Par transportlīdzekļu piešķiršanu ir sagatavota
vēstule 154 NBS vadībai, kurā lūgts izvērtēt iespēju pastāvīgi nodrošināt šīs amatpersonas
ar dienesta autotransportu, nepārsniedzot aizsardzības ministra pavēlē 155 noteikto NBS
vieglo pasažieru automobiļu skaitu. Pēc izvērtēšanas autotransports ir piešķirts ar NBS
komandiera pavēli 156 .
52. AM noteikumi 157 nosaka, ka ārzemju delegāciju apkalpošanai attiecīgo AM struktūrvienību

vadītāji pasūta transportlīdzekli ar ministra, valsts sekretāra vai valsts sekretāra vietnieka
apstiprinātu rakstisku pieteikumu. Piemēram, laika posmā no 2007.gada 3.decembra līdz
28.decembrim sakarā ar ārvalstu pārstāvju vizītēm NBS NP lūgts papildus piešķirt AM
protokola un vizīšu nodaļas vajadzībām ārvalstu viesu uzņemšanas un protokola prasībām
atbilstošas automašīnas un mikroautobusu.
53. Saskaņā ar AM noteikumiem 158 NBS NP pienākums ir kontrolēt un ik mēnesi sniegt ziņas

AM vadībai par nobrauktajiem kilometriem un gadījumā, ja AM amatpersona noteikto
nobraukšanas limitu ir pārsniegusi, iesniegt aprēķinu, kurā jānorāda pārtērēto limitu un
summu. Ja amatpersona ir pārsniegusi dienesta transportlīdzeklim noteikto maksimālo gada

145

MK 10.08.2000. rīkojuma Nr. 407 „Par transportlīdzekļu izmantošanu dienesta vajadzībām” 3.punkts
NBS komandiera 31.10.2006. vēstule Nr. 02.9 – 739 „Par automobiļu nodrošinājuma optimizāciju”
147
Aizsardzības ministra 15.11.2006. pavēle Nr. 347 „Par vieglo pasažieru automobiļu nodrošinājumu NBS”
148
NBS 12.04.2006. noteikumi Nr.1 „Vieglo pasažieru automobiļu izmantošanas noteikumi”
149
AM 10.10.2006. noteikumi Nr.30-NOT „Noteikumi par dienesta transportlīdzekļu izmantošanu Aizsardzības
ministrijā”
150
AM 10.10.2006. noteikumu Nr.30-NOT „Noteikumi par dienesta transportlīdzekļu izmantošanu Aizsardzības
ministrijā” 5.punkts
151
AM 10.10.2006. noteikumu Nr.30-NOT „Noteikumi par dienesta transportlīdzekļu izmantošanu Aizsardzības
ministrijā” 10.punkts
152
AM 10.10.2006. noteikumu Nr.30-NOT „Noteikumi par dienesta transportlīdzekļu izmantošanu Aizsardzības
ministrijā” 16.punkts
153
AM Resursu plānošanas departamenta direktores 09.04.2008. elektroniska vēstule
154
AM 23.11.2007. vēstule Nr. MV-N/4549 „Par nodrošinājumu ar autotransportu”
155
Aizsardzības ministra 15.11.2006. pavēle Nr. 347 „Par vieglo pasažieru automobiļu nodrošinājumu NBS”
156
NBS komandiera 04.12.2007. pavēle Nr.1237 „Par automobiļu nodošanu individuālajā lietošanā”
157
AM 10.10.2006. noteikumu Nr.30-NOT „Noteikumi par dienesta transportlīdzekļu izmantošanu Aizsardzības
ministrijā” 12.punkts
158
AM 10.10.2006. noteikumu Nr.30-NOT „Noteikumi par dienesta transportlīdzekļu izmantošanu Aizsardzības
ministrijā” 23.3.apakšpunkts
146
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nobraukuma normu, tā atlīdzina dienesta transportlīdzekļa izmantošanas izdevumus par katru
kilometru, kas pārsniedz noteikto maksimālo nobraukumu 159 .
Secinājumi
54. Lai gan Ministru kabineta rīkojumā 160 ir noteikts maksimāli pieļaujamais dienesta

transportlīdzekļu skaits AM funkciju veikšanai, tomēr AM un NBS izveidotā nodrošinājuma
sistēma un to reglamentējošie normatīvie akti 161 pieļauj, ka AM centrālā aparāta faktiski
izmantotais dienesta transportlīdzekļu skaits pārsniedz Ministru kabineta noteikto.
Ieteikumi
55. AM pilnveidot dienesta transportlīdzekļu izmantošanas kārtību un AM precizēt faktisko

ministrijas funkciju veikšanai nepieciešamo dienesta transportlīdzekļu skaitu, ņemot vērā
Ministru kabineta rīkojumā 162 noteikto.

Revīzijas grupas vadītāja
vecākā valsts revidente

I. Grīnhofa

Revīzijas grupa
valsts revidents

A.Avotiņš

valsts revidenta palīdze

D. Bukovska

valsts revidenta palīgs

G. Zemītis

Vīzas
sektora vadītāja

L.Jansone

departamenta vadītāja

D.Nulle
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AM 10.10.2006. noteikumu Nr.30-NOT „Noteikumi par dienesta transportlīdzekļu izmantošanu Aizsardzības
ministrijā” 19.punkts
160
MK 10.08.2000. rīkojums Nr. 407 „Par transportlīdzekļu izmantošanu dienesta vajadzībām”
161
Nacionālo bruņoto spēku likums, NBS 01.02.2006. reglaments Nr.2 „Nacionālo bruņoto spēku Nodrošinājuma
pavēlniecības nolikums”, NBS NP reglaments „Nacionālo bruņoto spēku Nodrošinājuma pavēlniecības
Autotransporta nodrošinājuma centra nolikums”, MK 29.04.2003. noteikumi Nr.236 „Aizsardzības ministrijas
nolikums”, NBS 12.04.2006. noteikumi Nr.1 „Vieglo pasažieru automobiļu izmantošanas noteikumi”, AM
10.10.2006. noteikumi Nr.30-NOT „Noteikumi par dienesta transportlīdzekļu izmantošanu Aizsardzības ministrijā”
162
MK 10.08.2000. rīkojums Nr. 407 „Par transportlīdzekļu izmantošanu dienesta vajadzībām”

Pielikums
revīzijas Nr.5.1-2-46/2007 ziņojumam
Izlasē iekļauto darbinieku atalgojums un papildus gūtie labumi

Nr.

Amats

Mēnešalga

Mēnešalga
gadā no
darbinieku
darba algas
aprēķina
kartiņām*

(1)

(2)

(3)

Aizsardzības ministrijas Centrālais aparāts
1.
Valsts sekretārs
2 386.00
30 200.94
2.
Valsts sekretāra
vietnieks
aizsardzības
1 807.00
13 999.42
plānošanas
jautājumos (līdz
15.08.2007.)
3.
Valsts sekretāra
vietnieks
aizsardzības
1 807.00
8 603.78
plānošanas
jautājumos (no
16.08.2007.)
4.
Kopā valsts
sekretāra
vietnieka
1807.00
22 603.20
aizsardzības
plānošanas
jautājumos amats

Cik %
mēnešalga
gadā no
kopējā
atalgojuma

Atalgojums
gadā

Cik reizes
gadā
saņem
prēmijas

Izmaksātās
prēmijas
gadā

(4)

(5)

(6)

(7)=(3)/(4)
*100

50 043.11

5

8 948.00

60

17 293.46

2

2 259.00

13 857.89

4

31 151.35

6

Vai ir
piešķirts
mobilais
telefons?
Vai ir noteikts
mob.telef.
limits mēnesī
(Ls)?
(8)

Vai ir piešķirta
automašīna?
Vai ir noteikts
limits automaš.
mēnesī (km)?

Citi
labumi, ja
ir
konstatēti
revīzijā**

(9)

(10)

100

6000

-

81

70

4000

-

4 678.00

62

70

4000

-

6937

73

70

4000

-

2
5.

6.
7.

8.

9.

10.

11.

Valsts sekretāra
vietnieks
nodrošinājuma
jautājumos
Valsts sekretāra
vietnieks finanšu
jautājumos
Valsts sekretāra
vietnieks
administratīvos
un juridiskos
jautājumos
Starptautisko
sakaru
departamenta
direktors
Sabiedrisko
attiecību
departamenta
direktors

Informācijas
tehnoloģiju
projektu vadības
nodaļas vadītājs

Drošības režīma
nodaļas vadītājs
(militārais
darbinieks)

1 807.00

22 634.25

34 224.85

6

6 937.00

66

70

4000

-

1 807.00

21 129.67

29 801.53

5

5 958.00

71

70

-

-

1 807.00

22 635.85

32 670.16

5

6 777.00

69

70

-

-

1528.00

18 796.50

26 210.99

6

5 810.00

71

60

-

-

18 451.97

27 762.16

6

7 258.00

66

50

-

-

15 881.34

24 319.84

7

5 603.50

65

40

-

-

5 789.88

16 263.83

nav

nav

36

40

-

no
01.01.2007.
līdz
29.03.2007. 1428.00, no
30.03.2007. 1528.00
no
01.01.2007.
līdz
31.01.2007. 620.00, no
01.02.2007. 1315.00
no
01.01.2007.
līdz
31.08.2007. 407.00, no
01.09.2007.
līdz
06.12.2007.644.00, no
07.12.2007.-

2 855.00

3
722.00
12.

Tiesību aktu un
uzraudzības
nodaļas vadītāja
vietnieks

no
01.01.2007.
līdz
28.02.2007. 796.00, no
01.03.2007.
līdz
11 956.10
31.03.2007.860.00, no
01.04.2007
līdz
09.05.2007.923.00, no
10.05.2007.
988.00
13.
Ministra
no
padomniece
01.01.2007.
līdz
12 503.08
31.03.2007. 955.00, no
01.04.2007. 1026.00
14.
Ministra biroja
no
vecākais referents 01.01.2007.
līdz
31.03.2007. 481.00, no
6 874.46
01.04.2007.
līdz
25.11.2007.515.00, no
26.11.2007.551.00
Latvijas ģeotelpiskās informācijas aģentūra
1.
Aģentūras
direktors
1 926.00
22 734.78

17 179.49

5

3 641.00

70

40

-

-

26 468.15

6

5 245.00

47

100

-

-

18 154.77

5

1 933.00

38

100

-

-

29 173.51

4

5 752.00

78

Nav noteikts
limits

3000

-

4
2.

3.

4.

Aģentūras
direktora
vietniece
administratīvajos
un poligrāfijas
jautājumos
Aģentūras
direktora
vietnieks
ģeodēzijas un
kartogrāfijas
jautājumos
Aģentūras
direktora
vietnieks
ģeoinformācijas
jautājumos

1 300.00

15 735.27

20 686.68

4

3 700.00

76

20

-

120.00

1 400.00

15 915.55

21 766.87

5

4 230.00

73

25

3300

220.00

8 782.67

10 210.01

3

1 100.00

86

25

3500

60.00

21 653.55

26 532.45

2

3 614.00

82

Nav noteikts
limits

-

14 555.25

16 910.85

1

1 229.00

86

30

-

120.00

10 148.78

12 536.45

2

1 290.00

81

25

-

120.00

15 874.63

29 448.79

6

6 175.00

54

Nav noteikts
limits

-

-

1 418.43

2 640.14

1

360.00

54

50

-

-

no
01.06.2007.
līdz
09.09.2007. 1128.00, no
10.09.2007. 1400.00
Valsts aģentūra "Latvijas Kara muzejs"
1.
Aģentūras
1 807.00
direktors
2.
Aģentūras
direktora
1 229.00
vietnieks
pētniecības darbā
3.
Aģentūras
direktora
860.00
vietnieks
saimniecības
darbā
Valsts aģentūra "Tēvijas sargs"
1.
Aģentūras
1 300.00
direktors
2.
Aģentūras
direktora
vietnieks (no
720.00
12.03.2007. līdz
24.05.2007.)

-

5
3.

Aģentūras
direktora
650.00
vietnieks (no
22.06.2007.)
4.
Kopā aģentūras
650.00direktora
720.00
vietnieka amats
Aizsardzības īpašumu valsts aģentūra
Aģentūras
1 460.00
1.
direktora p.i.
2.
Aģentūras
no
direktora
01.01.2007.
vietnieka v.i.
līdz
15.04.2007. 1270.00, no
16.04.2007. 1365.00

3 936.68

6 117.16

3

1 285.00

64

5 355.11

8 757.30

4

1 645.00

61

17 246.38

30 732.62

5

6 205.00

56

17 090.65

29 176.76

5

6 530.00

59

50

* Norādīta arī atvaļinājuma nauda (nav norādīti atvaļinājuma un pārejošas darba nespējas pabalsti)
** Naudas balvas (norādīts arī kolonnā (4))

Revīzijas grupas vadītāja
Vecākā valsts revidente

I.Grīnhofa

Vīzas
Sektora vadītāja

L.Jansone

Departamenta direktore

D.Nulle

-

-

-

-

50

Līdz Ls 250

-

50

Līdz Ls 250

120.00

