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Atzinums
Rīgā
Par Labklājības ministrijas
2008. gada pārskata sagatavošanas pareizību
1. Pamatojoties uz Valsts kontroles likuma 3. panta 2. punktu, ir veikta finanšu revīzija par
Labklājības ministrijas 2008.gada pārskata sagatavošanas pareizību. Pārskats ietver
pārskatu par budžeta iestādes finansiālo stāvokli (bilanci), pārskatu par darbības
finansiālajiem rezultātiem, pašu kapitāla izmaiņu pārskatu, naudas plūsmas pārskatu,
finanšu pārskata pielikumus, grāmatvedības politikas aprakstu un vadības ziņojumu.
2. Labklājības ministrijas vadība ir atbildīga par finanšu pārskata sagatavošanu un tajā
sniegtās informācijas patiesu uzrādīšanu saskaņā ar normatīvo aktu prasībām. Šī atbildība
paredz izveidot, ieviest un uzturēt tādu iekšējās kontroles sistēmu, kura nodrošina finanšu
pārskatu sagatavošanu bez krāpšanas un kļūdu izraisītām neatbilstībām, kā arī izvēlēties
un lietot piemērotu grāmatvedības politiku.
3. Valsts kontroles revidenti ir atbildīgi par revīzijas ziņojuma sniegšanu, kas balstīts uz
revīzijas laikā gūtiem atbilstošiem, pietiekamiem un ticamiem revīzijas pierādījumiem.
4. Revīzija ir veikta saskaņā ar Latvijas Republikā atzītiem starptautiskajiem revīzijas
standartiem.
5. Valsts kontrole veica pārbaudi pārskata sagatavošanas un darījumu atbilstībai Latvijas
Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasībām, kā arī pielietoto grāmatvedības principu
izvērtējumu.
6. Revīzija nodrošināja pietiekamu pārliecību, lai sniegtu atzinumu.
7. Pamatojoties uz revīzijā konstatētajiem faktiem, finanšu pārskats visos būtiskajos
aspektos sniedz skaidru un patiesu priekšstatu par Labklājības ministrijas finansiālo
stāvokli, tā izmaiņām un Labklājības ministrijas darbības rezultātiem, kas noslēdzās
2008. gada 31. decembrī, un ir sagatavots atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošo
normatīvo aktu prasībām.

Citi būtiski jautājumi atbilstoši normatīvo aktu prasībām
8. Sociālās aprūpes centrs „Ezerkrasti” sakarā ar nomnieka SIA „ALEKS un V” veiktiem
remontdarbiem ir piemērojis nomas maksas atlaidi 99,39% apmērā, lai gan revīzijas laikā
netika uzrādīt dokumenti, kas apliecina 2008.gadā veiktās investīcijas, turklāt nomas
maksas atlaide piemērota pēc Ministru kabineta 28.11.1995. noteikumu Nr.365 „Kārtība,
kādā aprēķināma nomas maksa par nedzīvojamo telpu izmantošanu ministriju un citu
valsts institūciju valdījumā esošajās ēkās” 11.punktā noteiktā divu gadu perioda.
9. Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra 04.11.2008. darbiniekiem un ierēdņiem ir
izmaksājusi prēmijas Ls 7 460,00 apmērā un vienai darbiniecei - naudas balvu Ls 200,00
apmērā, tādējādi pārkāpjot Ministru prezidenta 31.10.2008. rezolūciju Nr.111-1/334.
10. Bērnu sociālās aprūpes centrs „Teika” 16.12.2008. izmaksājis pabalstu sakarā ar
paaugstinātas darba intensitātes apstākļiem, kura piešķiršana nav noteikta ne ārējos, ne
iekšējos normatīvajos aktos, kā arī, izmaksājot naudas balvu 01.12.2008., pārkāpis
Ministru kabineta 25.11.2008. sēdes protokollēmumu „Par budžeta izdevumu
samazināšanu 2008.gada novembra un decembra mēnešiem”.
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