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PIELIKUMI
1.pielikums

Revīzijas apjomā iekļautās iestādes un izlases veidā pārbaudītās Ekonomikas
ministrijas un tās padotības iestāžu pārskatu daļas

2.pielikums

Ekonomikas ministrijas centrālā aparāta, Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas
komisijas un Tūrisma attīstības valsts aģentūras plānotie un faktiskie (pēc
uzkrāšanas principa) izdevumi atlīdzībai 2009.gadā

3.pielikums

Ekonomikas ministrijas centrālā aparāta, Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas
komisijas un Tūrisma attīstības valsts aģentūras aprēķinātais atalgojums
2008.gadā un 2009.gadā

4.pielikums

Apkopojums par konkrētu amatu atlīdzības analīzi 2009.gadā, salīdzinot ar
2008.gadu

5.pielikums

Amata vietu, faktisko darbinieku un vakanto amata vietu skaits 31.12.2008. un
31.12.2009.
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Revīzijas pamatojums
1.

Pamatojoties uz Valsts kontroles likuma 3.panta 2.punktu un Valsts kontroles Ceturtā
revīzijas departamenta 11.08.2009. revīzijas uzdevumu Nr.5.1-2-33/2009, ir veikta
finanšu revīzija par Ekonomikas ministrijas 2009.gada pārskata sagatavošanas pareizību,
kas ietvēra finanšu pārskata, tajā skaitā pārskata par budžeta iestādes finansiālo stāvokli,
pārskata par darbības finansiālajiem rezultātiem, pašu kapitāla (neto aktīva) izmaiņu
pārskata, naudas plūsmas pārskata un finanšu pārskata pielikumu, vadības ziņojuma un
grāmatvedības politikas apraksta pārbaudi.

Revidējamās vienības atbildība
2.

Ekonomikas ministrijas vadība ir atbildīga par gada 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 gada pārskatu sagatavošanu bez krāpšanas kļūdu izraisītām neatbilstībām, kā
arī izvēlēties un lietot piemērotu grāmatvedības politiku.

Valsts kontroles atbildība
3.

Valsts kontroles revidenti ir atbildīgi par revīzijas ziņojuma sniegšanu, kas pamatojas uz
revīzijas laikā gūtiem atbilstošiem, pietiekamiem un ticamiem revīzijas pierādījumiem.

Revīzijas apjoms
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 lietoto grāmatvedības principu
izvērtējumu.

6.

Revīzijas laikā:
6.1. izlases veidā pārbaudīts Ekonomikas ministrijas konsolidētais 2009.gada pārskats,
veicot pārskata sakarību pārbaudi un pārskata datu atbilstību grāmatvedības
uzskaites datiem pārbaudi;
1
6.2. pārbaudīta iepriekšējā Valsts kontroles revīzijā konstatēto kļūdu un nepilnību
novēršana.

7.

Revīzijas apjomā iekļautās Ekonomikas ministrijas padotībā esošās iestādes un izlases
veidā pārbaudītās pārskatu daļas apkopotas 1.pielikumā.

8.

Papildus revīzijas laikā tika izvērtēti ar fiskālās disciplīnas ievērošanu saistīti jautājumi:
8.1. pārskata daļā „Atlīdzība”, analizējot Ekonomikas ministrijas, Sabiedrisko
pakalpojumu regulēšanas komisijas un Tūrisma attīstības valsts aģentūras vadības
rīcību atlīdzības samazināšanai, tajā skaitā vērtējot atalgojuma un tā struktūras
izmaiņu tendences, personālsastāva izmaiņas un iestādes struktūras izmaiņas, kā
arī darba laika organizāciju;
8.2. par finansējuma pārdales budžeta programmām un apakšprogrammu ietvaros
atbilstību Ministru kabineta pieņemtajiem lēmumiem par fiskālās disciplīnas un
uzraudzības nodrošināšanas pasākumiem Centrālajā statistikas pārvaldē,
Konkurences padomē un Patērētāju tiesību aizsardzības centrā.

9.

Salīdzinājumam par nozari kopumā papildus apkopota informācija par atlīdzības
izmaiņas tendencēm arī pārējās Ekonomikas ministrijas padotībā esošajās iestādēs.

1

Valsts kontroles 27.04.2009. revīzijas ziņojums Nr.5.1-2-46/2008 „Revīzijas ziņojums par Ekonomikas
ministrijas 2008.gada pārskata sagatavošanas pareizību”.
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10.

Revīzijas laikā tika izvērtēts arī subsīdiju un dotāciju izdevumu atzīšanas princips un šo
izdevumu uzrādīšana gada pārskatā - Ekonomikas ministrijā, Būvniecības, enerģētikas
un mājokļu valsts aģentūrā un valsts aģentūrā „Latvijas Investīciju un attīstības
aģentūra”.

11.

Revīzija nodrošināja pietiekamu pamatu revīzijas ziņojuma sagatavošanai.

Revīzijas mērķis
12.

Revīzijas mērķis – pārbaudīt, vai 2009.gada pārskats visos būtiskajos aspektos sniedz
skaidru un patiesu priekšstatu par Ekonomikas ministrijas finansiālo stāvokli, tā
izmaiņām un Ekonomikas ministrijas darbības rezultātiem, un vai tas ir sagatavots
atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.

Revīzijas konstatējumi, secinājumi un ieteikumi
Vidēja prioritāte
13.

1.

Revīzijas apjomā ietvertajās pārskata daļās neesam atklājuši būtiskas neatbilstības, bet ir
konstatētas nepilnības informācijas sniegšanā par nekustamajiem īpašumiem.
Pārskata daļas – Pamatlīdzekļi un Krājumi

Konstatējumi
14.

Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem2:
14.1. ilgtermiņa ieguldījumi ir visu veidu resursi, kurus budžeta iestāde plāno izmantot
ilgāk nekā gadu. Ilgtermiņa ieguldījumus sākotnēji atzīst to iegādes vai
izveidošanas vērtībā, zemes un ēku vērtības noteikšanai var izmantot to kadastrālo
vērtību;
14.2. atsavināšanai (izņemot nodošanu bez atlīdzības budžeta iestādēm) paredzētos
ilgtermiņa ieguldījumus līdz to atsavināšanai uzskaita apgrozāmo līdzekļu sastāvā.

15.

Likums3 nosaka, ka Nekustamā īpašuma valsts kadastrs ir vienota uzskaites sistēma, kas,
realizējot administratīvus, organizatoriskus un tehnoloģiskus procesus, nodrošina datu
iegūšanu par valsts teritorijā esošajiem nekustamajiem īpašumiem, to objektiem, zemes
vienības daļām un to īpašniekiem, tiesiskajiem valdītājiem, lietotājiem, nomniekiem, kā
arī minēto datu uzturēšanu un izmantošanu.

16.

Likuma4 izpratnē par nekustamā īpašuma īpašnieku atzīstama persona, kas ir:
16.1. nostiprinājusi īpašuma tiesības zemesgrāmatā;
16.2. reģistrēta Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā kā īpašnieks un
ieguvusi īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu, kas saskaņā ar Civillikuma
1447.panta otro daļu uzskatāms par nekustamo īpašumu uz likuma pamata un ir
spēkā bez ierakstīšanas zemesgrāmatā.

17.

Likums5 nosaka, ka Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā kadastra
datus aktualizē šādos gadījumos:
17.1. kadastra subjekts vai kadastrālais uzmērītājs iesniedz dokumentu par izmaiņām
kadastra objektā;
17.2. valsts institūcija vai vietējā pašvaldība normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos
ziņas par kadastra objektiem vai kadastra subjektiem iesniedz elektroniskā veidā,
tai skaitā no valsts informācijas sistēmām.

2

Ministru kabineta 15.11.2005. noteikumu Nr.867 ,,Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti”
(spēkā līdz 01.01.2010.) 4., 6., 97. un 19.punkts.
3
Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 3.panta pirmā daļa.
4
Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 7.panta pirmā daļa un otrās daļas 4.punkts.
5
Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 57.panta 1. un 2.punkts.

5
18.

Likums6 nosaka, ka gadījumā, ja darījumu rezultātā nekustamo īpašumu iegūst cita
persona, Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā ieraksta ziņas par
jauno valdītāju, saglabājot datus par īpašnieku līdz jaunas informācijas saņemšanai no
valsts vienotās datorizētās zemesgrāmatas.

19.

Vienlaikus likums7 paredz, ka kadastra subjektam (kadastra objekta īpašniekam vai
visiem kopīpašniekiem, tiesiskajam valdītājam vai lietotājam) ir tiesības pārliecināties
par kadastra dokumentā iekļauto datu atbilstību aktuālajiem kadastra datiem.

20.

Ministru kabineta noteikumi8 nosaka, ka valstij un pašvaldībām piederošo un piekrītošo
zemi, kas līdz šim nav iekļauta bilancē, ņem uzskaitē atbilstoši Nekustamā īpašuma
valsts kadastra informācijas sistēmas datiem un tajā noteiktajām vērtībām līdz
2009.gada 31.decembrim.

21.

Saskaņā ar Valsts zemes dienesta Valsts kontrolei sniegto informāciju9 Nekustamā
īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā uz 31.12.2009. Ekonomikas ministrija kā
nekustamā īpašuma īpašnieks reģistrēta 1 400 nekustamā īpašuma vienībām, tajā skaitā:
21.1. 1 385 nekustamajiem īpašumiem, tajā skaitā:
21.1.1. zemei ar kopējo platību 1 951 ha un kadastrālo vērtību Ls 3 103 441;
2
21.1.2. 33 būvēm ar kopējo platību 15 242 m un kadastrālo vērtību Ls 2 919 410;
2
21.2. sešiem dzīvokļu īpašumiem ar kopējo platību 538 m un kadastrālo vērtību
Ls 90 809;
2
21.3. deviņām būvēm ar kopējo platību 565 m un kadastrālo vērtību Ls 23 523.

22.

Ekonomikas ministrijas centrālā aparāta gada pārskatā uz 31.12.2009. uzrādīti
74 nekustamie īpašumi ar kopējo uzskaites vērtību - Ls 7 098 760, tajā skaitā:
22.1. zemes, ēkas un būves uzskaitītas Ls 1 024 483 apmērā;
22.2. krājumu sastāvā uzrādīti atsavināšanai paredzētie 69 ilgtermiņa ieguldījumi
Ls 6 074 277 apmērā.

23.

Salīdzinot Ekonomikas ministrijas 2009.gada pārskatā uzrādītos datus ar Valsts zemes
dienesta sniegto informāciju10 par Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas
sistēmā esošajiem datiem uz 31.12.2009., konstatēta atšķirība par 1 326 nekustamā
īpašuma vienībām, par kurām Ekonomikas ministrija 2009.gada konsolidētā pārskata
pielikumā11 sniegusi informāciju, norādot, ka uz šiem nekustamajiem īpašumiem atrodas
akciju sabiedrības „Latvenergo” (vienotais reģistrācijas numurs 40003032949) objekti,
par kuriem jāsakārto nepieciešamā dokumentācija ieguldīšanai sabiedrības
pamatkapitālā.

24.

Papildus Ekonomikas ministrijas 2009.gada konsolidētajā pārskatā12 sniegta informācija
par 19 nekustamā īpašuma vienībām, kas reģistrētas uz valsts vārda Ekonomikas
ministrijas personā un ir piekritīgas valsts akciju sabiedrībai „Privatizācijas aģentūra”
(vienotais reģistrācijas numurs 40003192154).

6

Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 49.pants.
Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 5.panta otrā daļa.
8
Ministru kabineta 2005.gada 15.novembra noteikumu Nr.867 „Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto
grāmatvedības uzskaiti” 112.2punkts.
9
Valsts kontroles un Valsts zemes dienesta 22.02.2010. „Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas
sistēmas teksta datu atlases nodošanas – pieņemšanas akts”.
10
Valsts kontroles un Valsts zemes dienesta 22.02.2010. „Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas
sistēmas teksta datu atlases nodošanas – pieņemšanas akts”.
11
Ekonomikas ministrijas 2009.gada konsolidētā pārskata 3.sējums „Informācija par Ekonomikas ministrijas un
valsts akciju sabiedrības „Privatizācijas aģentūras” nekustamajiem īpašumiem”.
12
Ekonomikas ministrijas 2009.gada konsolidētajam pārskatam pievienotā „Bilances posteņu atšifrējumi un
skaidrojumi” sadaļa „Papildu informācija”.
7
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25.

Salīdzinot datus ar Valsts zemes dienesta informāciju, 29 nekustamā īpašuma vienību
gadījumā Ekonomikas ministrija konstatējusi, ka pašvaldības pieņēmušas lēmumu par
zemes vienību piekritību Ekonomikas ministrijai un lūgusi Valsts zemes dienestu
precizēt datus kadastra informācijas sistēmā13. Savukārt, par divām zemes vienībām
Ekonomikas ministrija 25.02.2010. nosūtījusi Valsts zemes dienestam informāciju14, ka
minētās zemes vienības, kurām kā lietotājs minēta akciju sabiedrība „Latvenergo”, nav
nepieciešams saglabāt valsts īpašumā Ekonomikas ministrijas personā.

26.

Iepriekšējā Valsts kontroles revīzijā15 tika konstatēts, ka:
26.1. Būvniecības, enerģētikas un mājokļu valsts aģentūras gada pārskatā uz
31.12.2008. atsavināšanai paredzēto ilgtermiņa ieguldījumu sastāvā bija uzrādīti
1 379 nekustamie īpašumi ar kopējo uzskaites vērtību Ls 6 149 998;
26.2. salīdzinot Būvniecības, enerģētikas un mājokļu valsts aģentūras gada pārskatā uz
31.12.2008. uzrādītos datus ar Valsts zemes dienesta sniegto informāciju16 par
Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā esošajiem datiem uz
31.12.2008., Būvniecības, enerģētikas un mājokļu valsts aģentūras gada pārskatā
nebija uzrādītas 1 712 nekustamā īpašuma vienības.

27.

Būvniecības, enerģētikas un mājokļu valsts aģentūra 06.04.2009. Valsts zemes
dienestam nosūtīja informāciju17 par datu salīdzināšanas rezultātā konstatētajām
neprecizitātēm par 1 288 īpašumiem. Saskaņā ar Būvniecības, enerģētikas un mājokļu
valsts aģentūras sagatavoto salīdzinājumu18 aģentūra identificēja:
27.1. 594 īpašumus – valsts dzīvojamās mājas, kurās visi īpašumi noprivatizēti un māja
nodota dzīvokļu īpašniekiem, bet dzīvokļu īpašnieki nav savus īpašumus
iereģistrējuši zemesgrāmatā;
27.2. 479 īpašumus – valsts dzīvojamās mājas, kuras nodota pašvaldībām, bet
pašvaldības nav reģistrējušas zemesgrāmatā savas īpašuma tiesības;
27.3. 126 īpašumus – dzīvojamās mājas, kuras nav bijušas iekļautas Ministru kabineta
rīkojumos par nodošanu privatizācijai;
27.4. 54 valsts dzīvojamās mājas, kuras ir aģentūras valdījumā un Valsts zemes dienesta
Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā, bet nav aģentūras
bilancē. Minētie īpašumi pēc Centrālā dzīvojamo māju privatizācijas komisijas
(Ekonomikas ministrijas padotībā esoša valsts budžeta iestāde, kas atbilstoši
normatīvajam aktam19 tika likvidēta ar 01.07.2004.) likvidācijas netika pārņemti
Būvniecības, enerģētikas un mājokļu valsts aģentūras bilancē, jo šajās dzīvojamās
mājās visi dzīvokļi bija privatizēti, bet dzīvojamās mājas nebija nodotas
īpašniekiem;
27.5. 23 īpašumus (viendzīvokļa mājas vai dzīvokļa īpašuma domājamās daļas), kurus
Valsts ieņēmumu dienests atzinis par bezsaimnieka mantu un kuri Ministru

13

Ekonomikas ministrijas Juridiskā departamenta darbinieka un Valsts zemes dienesta Kadastra un reģistru
departamenta Kadastra pārraudzības daļas vadītāja elektroniskā sarakste. 18.02.2010. un 22.02.2010.
14
Ekonomikas ministrijas 25.02.2010. vēstule Nr.231.1-3-1719 „Par Ekonomikas ministrijas piederošajām
zemes vienībām” Valsts zemes dienestam.
15
Valsts kontroles 27.04.2009. revīzijas ziņojuma Nr.5.1-2-46/2008 „Revīzijas ziņojums par Ekonomikas
ministrijas 2008.gada pārskata sagatavošanas pareizību” 17.2.apakšpunkts, 19. un 25.punkts.
16
Valsts zemes dienesta 16.02.2009. vēstule Nr.2-05/338 „Par informācijas pieprasījumu revīzijas lietā Nr.5.1-247/2008”.
17
Būvniecības, enerģētikas un mājokļu valsts aģentūras 06.04.2009. vēstule Nr.1.1-10/1470 „Par datu
salīdzināšanu” Valsts zemes dienestam ar „Paskaidrojums 2008.gada pārskatam par valsts nekustamiem
īpašumiem”.
18
Būvniecības, enerģētikas un mājokļu valsts aģentūras „Paskaidrojums 2008.gada pārskatam par valsts
nekustamiem īpašumiem”.
19
Ministru kabineta 29.01.2004. rīkojuma Nr.47 „Par Centrālās dzīvojamo māju privatizācijas komisijas
likvidāciju” 2.punkts.
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kabineta noteiktajā kārtībā nodoti privatizācijai aģentūrai minētos īpašumus
nepārņemot valdījumā;
27.6. sešus nekustamos īpašumus, kuri izslēgti no privatizējamo māju saraksta ar
Ministru kabineta rīkojumu;
27.7. trīs kooperatīvo māju valsts zemes īpašumus, kuriem piemērojami likuma „Par
valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 84.panta nosacījumi par valsts
īpašumā esoša zemes gabala privatizāciju pēc privatizācijas ierobežojumu
atcelšanas;
27.8. trīs īpašumus, kuri Ministru kabineta noteiktajā kārtībā nodoti privatizācijai,
aģentūrai minētos īpašumus nepārņemot valdījumā.
28.

Iepriekšējā Valsts kontroles revīzijā20 Būvniecības, enerģētikas un mājokļu valsts
aģentūrai tika ieteikts izstrādāt pasākumu plānu, nosakot nepieciešamās darbības (tajā
skaitā iespējamos ierosinājumus normatīvo aktu grozījumiem), termiņus, atbildīgās
personas, kā arī citas iesaistītās iestādes, lai nodrošinātu, ka dati Nekustamā īpašuma
valsts kadastra informācijas sistēmā par aģentūru kā nekustamā īpašuma īpašnieku
atbilstu faktiskajai situācijai.

29.

Faktiski ieteikuma ieviešana netika uzsākta, jo 29.05.2009. tika izdots Ministru kabineta
rīkojums21, kas noteica, ka:
29.1. Būvniecības, enerģētikas un mājokļu valsts aģentūra likvidējama līdz 01.07.2010.;
29.2. valsts akciju sabiedrībai „Privatizācijas aģentūra” līdz 01.01.2010. no Būvniecības,
enerģētikas un mājokļu valsts aģentūras jāpārņem dzīvojamo māju neprivatizēto
daļu vai dzīvokļu īpašniekiem nenodoto dzīvojamo māju pārvaldīšanas un
apsaimniekošanas funkcija un aģentūras valdījumā esošās dzīvojamās mājas un to
daļas.

30.

No Būvniecības, enerģētikas un mājokļu valsts aģentūras pārņemto dzīvojamo māju un
to daļu uzskaite turpmāk jāveic valsts akciju sabiedrībai „Privatizācijas aģentūra”.

31.

Ņemot vērā plānoto Būvniecības, enerģētikas un mājokļu valsts aģentūras likvidāciju,
Valsts kontrole ieteica22 Ekonomikas ministrijai izvērtēt nepieciešamību veikt papildu
pasākumus, lai nodrošinātu, ka dati Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas
sistēmā par dzīvojamām mājām un to daļām, kas pārņemtas no Būvniecības, enerģētikas
un mājokļu valsts aģentūras, atbilstu faktiskajai situācijai.

32.

Saskaņā ar Būvniecības, enerģētikas un mājokļu valsts aģentūras likvidācijas komisijas
sēdes protokoliem23 likvidācijas komisija tika informēta par aģentūras valdījumā esošo
dzīvojamo māju un to daļu nodošanu valsts akciju sabiedrībai „Privatizācijas aģentūra”
un par problēmām saistībā ar īpašumu nodošanu. Divos likvidācijas komisijas
protokolos24 Būvniecības, enerģētikas un mājokļu valsts aģentūrai tika dots uzdevums
nekustamo īpašumu nodošanas procesa ietvaros nodrošināt arī datu salīdzināšanu ar
Valsts zemes dienesta datiem.

20

Valsts kontroles 27.04.2009. revīzijas ziņojuma Nr.5.1-2-46/2008 „Revīzijas ziņojums par Ekonomikas
ministrijas 2008.gada pārskata sagatavošanas pareizību” 33.punkts.
21
Ministru kabineta 29.05.2009. rīkojuma Nr.353 „Par Būvniecības, enerģētikas un mājokļu valsts aģentūras
likvidāciju” 1.punkts un 2.2.apakšpunkts.
22
Valsts kontroles 08.09.2009. vēstule Nr.10.-5.1-2/1723 „Par Valsts kontroles revīzijas ieteikumu ieviešanu
revīzijas lietā Nr.5.1-2-46/2008” Ekonomikas ministrijai.
23
Ekonomikas ministrijas Būvniecības, enerģētikas un mājokļu valsts aģentūras (BEMVA) likvidācijas
komisijas 16.07.2009. sēdes protokols Nr.5, 08.10.2009. sēdes protokols Nr.6, 16.10.2009. sēdes protokols
Nr.7, 13.11.2009. sēdes protokols Nr.8 un 22.12.2009. sēdes protokols Nr.9.
24
Ekonomikas ministrijas Būvniecības, enerģētikas un mājokļu valsts aģentūras (BEMVA) likvidācijas
komisijas 16.07.2009. sēdes protokols Nr.5 un 13.11.2009. sēdes protokols Nr.8.
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33.

Būvniecības, enerģētikas un mājokļu valsts aģentūras sagatavotajā informācijā25 valsts
akciju sabiedrībai „Privatizācijas aģentūra” nav sniegti dati ne par vienu no
1 712 nekustamā īpašuma vienībām, kas tika identificētas iepriekšējā Valsts kontroles
revīzijā26 kā Būvniecības, enerģētikas un mājokļu valsts aģentūras 2008.gada pārskatā
neuzrādītas, bet aģentūrai piekrītošas saskaņā ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra
informācijas sistēmas datiem uz 31.12.200827.

34.

Saskaņā ar Būvniecības, enerģētikas un mājokļu valsts aģentūras sniegto informāciju28
laika posmā no 01.07.2009. līdz 31.12.2009. valsts akciju sabiedrībai „Privatizācijas
aģentūra” kopumā nodoti 1 137 aģentūras grāmatvedības uzskaitē esoši valsts
nekustamie īpašumi un to dokumentācija. Būvniecības, enerģētikas un mājokļu valsts
aģentūras sagatavotā informācija29 par nekustamo īpašumu nodošanu nesatur datus par
nodotā īpašuma kadastra numuru un platību.

35.

Būvniecības, enerģētikas un mājokļu valsts aģentūra atbilstoši sniegtajai informācijai30
nodevusi valsts akciju sabiedrībai „Privatizācijas aģentūra” par 242 nekustamajiem
īpašumiem mazāk, nekā bija uzrādīts Būvniecības, enerģētikas un mājokļu valsts
aģentūras gada pārskatā uz 31.12.2008. atsavināšanai paredzēto ilgtermiņa ieguldījumu
sastāvā.

36.

Saskaņā ar Ekonomikas ministrijas 2009.gada konsolidētajā pārskatā sniegto
informāciju31, 2009.gada laikā Būvniecības, enerģētikas un mājokļu valsts aģentūrai
piekrītošo nekustamā īpašuma vienību skaits kopumā ir mainījies par 323 vienībām, tajā
skaitā:
36.1. apzinātas 12 dzīvojamās mājas un māju daļas, kuras piekritīgas valstij kā
bezīpašnieka vai bezmantinieka manta;
36.2. nodotas 335 nekustamā īpašuma vienības.

37.

Saskaņā ar valsts akciju sabiedrības „Privatizācijas aģentūra” sniegto informāciju32
Būvniecības, enerģētikas un mājokļu valsts aģentūra sabiedrībai ir nodevusi
990 nekustamos īpašumus, tajā skaitā:
2
37.1. 980 nekustamos īpašumus ar kopējo īpašuma platību 894 401,55 m ;
37.2. desmit nekustamos īpašumus, nenorādot īpašuma platību.

25

„VAS „Privatizācijas aģentūra” nodotie Aģentūras grāmatvedības uzskaitē esošie valsts nekustamie īpašumi
un to dokumentācija laika posmā no 01.07.2009. līdz 31.12.2009.” (saņemts elektroniski 11.02.2010. no
Būvniecības, enerģētikas un mājokļu valsts aģentūras Administratīvi saimnieciskās nodaļas vecākās
konsultantes - ekonomistes).
26
Valsts kontroles 27.04.2009. revīzijas ziņojuma Nr.5.1-2-46/2008 „Revīzijas ziņojums par Ekonomikas
ministrijas 2008.gada pārskata sagatavošanas pareizību” 25.punkts.
27
Valsts zemes dienesta 16.02.2009. vēstule Nr.2-05/338 „Par informācijas pieprasījumu revīzijas lietā Nr.5.1-247/2008”.
28
„VAS „Privatizācijas aģentūra” nodotie Aģentūras grāmatvedības uzskaitē esošie valsts nekustamie īpašumi
un to dokumentācija laika posmā no 01.07.2009. līdz 31.12.2009.” (saņemts elektroniski 11.02.2010. no
Būvniecības, enerģētikas un mājokļu valsts aģentūras Administratīvi saimnieciskās nodaļas vecākās
konsultantes - ekonomistes).
29
„VAS „Privatizācijas aģentūra” nodotie Aģentūras grāmatvedības uzskaitē esošie valsts nekustamie īpašumi
un to dokumentācija laika posmā no 01.07.2009. līdz 31.12.2009.” (saņemts elektroniski 11.02.2010. no
Būvniecības, enerģētikas un mājokļu valsts aģentūras Administratīvi saimnieciskās nodaļas vecākās
konsultantes - ekonomistes).
30
„VAS „Privatizācijas aģentūra” nodotie Aģentūras grāmatvedības uzskaitē esošie valsts nekustamie īpašumi
un to dokumentācija laika posmā no 01.07.2009. līdz 31.12.2009.” (saņemts elektroniski 11.02.2010. no
Būvniecības, enerģētikas un mājokļu valsts aģentūras Administratīvi saimnieciskās nodaļas vecākās
konsultantes - ekonomistes).
31
Ekonomikas ministrijas 2009.gada konsolidētajam pārskatam pievienotajā „Ekonomikas ministrijas vadības
ziņojumā par 2009.gadu” 11.lapā iekļautā informācija par apakšprogrammas „Būvniecības, enerģētikas un
mājokļu valsts aģentūra” īstenošanu.
32
Valsts akciju sabiedrības „Privatizācijas aģentūra” 24.03.2010. vēstule Nr.1.17/2988 „Par informācijas
pieprasījumu revīzijas lietā Nr.5.1-2-33/2009”.
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38.

33

Veicot Būvniecības, enerģētikas un mājokļu valsts aģentūras sniegtās informācijas33
salīdzināšanu ar valsts akciju sabiedrības „Privatizācijas aģentūra” sniegto
informāciju34, konstatēts, ka:
38.1. Būvniecības, enerģētikas un mājokļu valsts aģentūra uzrāda, ka sabiedrībai
nodevusi par 147 nekustamajiem īpašumiem vairāk, nekā sabiedrība uzrāda
sniegtajā informācijā;
35
38.2. vairākos gadījumos dažādos informācijas
avotos atšķiras informācija par
nodotajiem un pārņemtajiem nekustamajiem īpašumiem un to skaitu. Nodoto un
pārņemto īpašumu skaits sadalījumā pa rajoniem un pilsētām atšķiras no vienas
līdz pat 54 īpašuma vienībām. Piemēram, Būvniecības, enerģētikas un mājokļu
valsts aģentūra uzrāda, ka sabiedrībai nodevusi:
38.2.1. 392 Rīgā esošus nekustamos īpašumus, savukārt sabiedrība uzrāda, ka ir
pārņēmusi no aģentūras tikai 338 nekustamos īpašumus, kas ir par
54 īpašumiem mazāk. Salīdzinot abos sarakstos36 iekļauto informāciju,
identificētas:
38.2.1.1.
76 nekustamā īpašuma vienības ar kopējo zemes platību
64 830 m2, kopējo būvju platību 104 467,4 m2 un kopējo telpu
platību 118,9 m2, kurus Būvniecības, enerģētikas un mājokļu
valsts aģentūra uzrāda kā nodotus sabiedrībai, savukārt
sabiedrība šos īpašumus neuzrāda kā pārņemtus no aģentūras;
38.2.1.2.
22 nekustamā īpašuma vienības ar kopējo platību 35 699,42 m2,
kurus sabiedrība uzrāda kā pārņemtus no aģentūras, kaut gan
aģentūra šos īpašumus neuzrāda kā nodotus sabiedrībai;
38.2.2. 35 Ventspilī esošus nekustamos īpašumus, savukārt sabiedrība uzrāda, ka ir
pārņēmusi no aģentūras tikai 21 nekustamo īpašumu, kas ir par
14 īpašumiem mazāk. Salīdzinot abos sarakstos37 iekļauto informāciju,
konstatēts:
38.2.2.1.
14 nekustamā īpašuma vienības ar kopējo platību 4 022,1 m2
aģentūra uzrāda kā nodotas sabiedrībai, savukārt sabiedrība šos
īpašumus neuzrāda kā pārņemtus no aģentūras;
38.2.2.2.
vienu nekustamo īpašumu ar kopējo platību 5 692,8 m2
sabiedrība uzrāda kā pārņemtu no aģentūras, kaut gan aģentūra
šo īpašumu neuzrāda kā nodotu sabiedrībai.

„VAS „Privatizācijas aģentūra” nodotie Aģentūras grāmatvedības uzskaitē esošie valsts nekustamie īpašumi
un to dokumentācija laika posmā no 01.07.2009. līdz 31.12.2009.” (saņemts elektroniski 11.02.2010. no
Būvniecības, enerģētikas un mājokļu valsts aģentūras Administratīvi saimnieciskās nodaļas vecākās
konsultantes - ekonomistes).
34
Valsts akciju sabiedrības „Privatizācijas aģentūra” 24.03.2010. vēstule Nr.1.17/2988 „Par informācijas
pieprasījumu revīzijas lietā Nr.5.1-2-33/2009”.
35
„VAS „Privatizācijas aģentūra” nodotie Aģentūras grāmatvedības uzskaitē esošie valsts nekustamie īpašumi
un to dokumentācija laika posmā no 01.07.2009. līdz 31.12.2009.” (saņemts elektroniski 11.02.2010. no
Būvniecības, enerģētikas un mājokļu valsts aģentūras Administratīvi saimnieciskās nodaļas vecākās
konsultantes - ekonomistes) un valsts akciju sabiedrības „Privatizācijas aģentūra” 24.03.2010. vēstule
Nr.1.17/2988 „Par informācijas pieprasījumu revīzijas lietā Nr.5.1-2-33/2009”.
36
„VAS „Privatizācijas aģentūra” nodotie Aģentūras grāmatvedības uzskaitē esošie valsts nekustamie īpašumi
un to dokumentācija laika posmā no 01.07.2009. līdz 31.12.2009.” (saņemts elektroniski 11.02.2010. no
Būvniecības, enerģētikas un mājokļu valsts aģentūras Administratīvi saimnieciskās nodaļas vecākās
konsultantes - ekonomistes) un valsts akciju sabiedrības „Privatizācijas aģentūra” 24.03.2010. vēstule
Nr.1.17/2988 „Par informācijas pieprasījumu revīzijas lietā Nr.5.1-2-33/2009”.
37
„VAS „Privatizācijas aģentūra” nodotie Aģentūras grāmatvedības uzskaitē esošie valsts nekustamie īpašumi
un to dokumentācija laika posmā no 01.07.2009. līdz 31.12.2009.” (saņemts elektroniski 11.02.2010. no
Būvniecības, enerģētikas un mājokļu valsts aģentūras Administratīvi saimnieciskās nodaļas vecākās
konsultantes - ekonomistes) un valsts akciju sabiedrības „Privatizācijas aģentūra” 24.03.2010. vēstule
Nr.1.17/2988 „Par informācijas pieprasījumu revīzijas lietā Nr.5.1-2-33/2009”.
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39.

Salīdzinot Valsts zemes dienesta sniegto informāciju38 par Nekustamā īpašuma valsts
kadastra informācijas sistēmā uzrādītajiem nekustamajiem īpašumiem uz 31.12.2008. un
31.12.2009., konstatēts, ka uz 31.12.2009. nav norādīti 288 īpašumi, kuri 31.12.2008.
bija reģistrēti kā piederoši Būvniecības, enerģētikas un mājokļu valsts aģentūrai kā
nekustamā īpašuma īpašniekam.

40.

Salīdzinot Valsts zemes dienesta sniegto informāciju39 ar Būvniecības, enerģētikas un
mājokļu valsts aģentūras informāciju40, konstatēts, ka Nekustamā īpašuma valsts
kadastra informācijas sistēmā uz 31.12.2009. nav uzrādīti 190 īpašumi, kurus aģentūra
nodeva valsts akciju sabiedrībai „Privatizācijas aģentūra”.

Secinājumi
41.

Lai gan Ekonomikas ministrijas 2009.gada pārskatā uzrādītie dati atšķiras no Nekustamā
īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā esošajiem datiem41 par 1 326 nekustamā
īpašuma vienībām, Ekonomikas ministrija ir veikusi pasākumus nekustamā īpašuma
datu salīdzināšanai ar Valsts zemes dienestu, un datu atšķirības ir saistītas ar minēto
nekustamo īpašumu plānoto ieguldīšanu akciju sabiedrības „Latvenergo” pamatkapitālā.

42.

Ekonomikas ministrijas veiktie uzraudzības pasākumi nav pilnībā nodrošinājuši, ka
Būvniecības, enerģētikas un mājokļu valsts aģentūra sakārto un nodod valsts akciju
sabiedrībai „Privatizācijas aģentūra” aģentūrai piekritīgās dzīvojamās mājas un to daļas,
jo:
42
42.1. pēc 29.05.2009. Ministru kabineta rīkojuma par Būvniecības, enerģētikas un
mājokļu valsts aģentūras likvidāciju netika veikti pasākumi, lai salīdzinātu datus
par Būvniecības, enerģētikas un mājokļu valsts aģentūrai piekrītošajiem
nekustamajiem īpašumiem, kaut gan Nekustamā īpašuma valsts kadastra
informācijas sistēmā uzrādītā informācija būtiski atšķīrās no aģentūras
grāmatvedības uzskaitē esošā valsts nekustamo īpašumu skaita;
42.2. valsts akciju sabiedrībai „Privatizācijas aģentūra” tika nodoti tikai Būvniecības,
enerģētikas un mājokļu valsts aģentūras grāmatvedības uzskaitē esošie 1 137 valsts
nekustamie īpašumi;
42.3. aģentūra uzrāda, ka sabiedrībai nodevusi par 147 nekustamajiem īpašumiem
vairāk, nekā sabiedrība uzrāda kā pārņemtus, nodoto un pārņemto īpašumu skaits
sadalījumā pa rajoniem un pilsētām atšķiras no vienas līdz pat 54 īpašuma
vienībām;

38

Valsts zemes dienesta 16.02.2009. vēstule Nr.2-05/338 „Par informācijas pieprasījumu revīzijas lietā Nr.5.1-247/2008” un Valsts kontroles un Valsts zemes dienesta 22.02.2010. „Nekustamā īpašuma valsts kadastra
informācijas sistēmas teksta datu atlases nodošanas – pieņemšanas akts”.
39
Valsts kontroles un Valsts zemes dienesta 22.02.2010. „Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas
sistēmas teksta datu atlases nodošanas – pieņemšanas akts”.
40
„VAS „Privatizācijas aģentūra” nodotie Aģentūras grāmatvedības uzskaitē esošie valsts nekustamie īpašumi
un to dokumentācija laika posmā no 01.07.2009. līdz 31.12.2009.” (saņemts elektroniski 11.02.2010. no
Būvniecības, enerģētikas un mājokļu valsts aģentūras Administratīvi saimnieciskās nodaļas vecākās
konsultantes - ekonomistes).
41
Valsts zemes dienesta 16.02.2009. vēstule Nr.2-05/338 „Par informācijas pieprasījumu revīzijas lietā Nr.5.1-247/2008”.
42
Ministru kabineta 29.05.2009. rīkojuma Nr.353 „Par Būvniecības, enerģētikas un mājokļu valsts aģentūras
likvidāciju” 1.punkts un 2.2.apakšpunkts.
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informācijas avotos43 atšķiras dati par nodotajiem un faktiski
pārņemtajiem nekustamajiem īpašumiem, kā arī par nekustamā īpašuma vienību
skaita izmaiņu 2009.gada laikā.

42.4. dažādos

Ieteikums
43.

Ekonomikas ministrijai veikt papildu pasākumus, lai nodrošinātu, ka valsts akciju
sabiedrība „Privatizācijas aģentūra” kā Būvniecības, enerģētikas un mājokļu valsts
aģentūras valdījumā esošo dzīvojamo māju un to daļu pārņēmēja veic nepieciešamos
pasākumus datu salīdzināšanai ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas
sistēmu un atbilstību faktiskajai situācijai par dzīvojamām mājām un to daļām, kas ir
pārņemtas no Būvniecības, enerģētikas un mājokļu valsts aģentūras.

Zema prioritāte
44.

2.

Revīzijas apjomā ietvertajās pārskata daļās neesam atklājuši būtiskas neatbilstības, bet ir
konstatētas nepilnības ieņēmumu un atalgojuma uzskaitē, kuru novēršana uzlabos gada
pārskata sagatavošanas kvalitāti.
Pārskata daļa – Atlīdzība

Konstatējumi
45.

Likums44 nosaka, ka, ja darba koplīgumā vai darba līgumā nav noteikts lielāks atlaišanas
pabalsts, uzteicot darba līgumu likumā45 noteiktajos gadījumos, darba devējam ir
pienākums izmaksāt darbiniekam atlaišanas pabalstu, piemērojot mēneša vidējo izpeļņu
atkarībā no darba stāža46.

46.

Vienlaikus likums47 paredz, ka mēneša vidējo izpeļņu aprēķina, pēdējo sešu mēnešu
darba samaksas kopsummu dalot ar seši.

47.

Ekonomikas ministrijas centrālā aparāta un ministrijas padotībā esošo iestāžu
darbiniekiem mēneša vidējā izpeļņa atlaišanas pabalsta aprēķināšanai ir noteikta,
piemērojot atšķirīgus principus:
47.1. Patērētāju tiesību aizsardzības centrā - pēdējo sešu mēnešu darba samaksas
kopsummu dalot ar šajā laika posmā nostrādātajām dienām;
47.2. Centrālajā statistikas pārvaldē - vienlaikus piemērojot divus aprēķināšanas
principus:
47.2.1. pēdējo sešu mēnešu darba samaksas kopsummu dalot ar šajā laika posmā
nostrādāto dienu skaitu un rezultātu reizinot ar pēdējo sešu mēnešu vidējo
darba dienu skaitu;
47.2.2. pēdējo sešu mēnešu darba samaksas kopsummu dalot ar seši;
47.3. Ekonomikas ministrijas centrālajā aparātā, Būvniecības, enerģētikas un mājokļu
valsts aģentūrā, Konkurences padomē, Tūrisma attīstības valsts aģentūrā un valsts
aģentūrā „Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra” - pēdējo sešu mēnešu darba
samaksas kopsummu dalot ar seši;

43

„VAS „Privatizācijas aģentūra” nodotie Aģentūras grāmatvedības uzskaitē esošie valsts nekustamie īpašumi
un to dokumentācija laika posmā no 01.07.2009. līdz 31.12.2009.” (saņemts elektroniski 11.02.2010. no
Būvniecības, enerģētikas un mājokļu valsts aģentūras Administratīvi saimnieciskās nodaļas vecākās
konsultantes - ekonomistes), valsts akciju sabiedrības „Privatizācijas aģentūra” 24.03.2010. vēstule
Nr.1.17/2988 „Par informācijas pieprasījumu revīzijas lietā Nr.5.1-2-33/2009” un Ekonomikas ministrijas
2009.gada konsolidētajam pārskatam pievienotajā „Ekonomikas ministrijas vadības ziņojumā par 2009.gadu”
11.lapā iekļautā informācija par apakšprogrammas „Būvniecības, enerģētikas un mājokļu valsts aģentūra”
īstenošanu.
44
Darba likums.
45
Darba likuma 100.panta piektā daļa un 101.panta pirmās daļas 6., 7., 8., 9. vai 10.punkts.
46
Darba likuma 112.pants un likuma „Par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzību
2009.gadā” (29.06.2009. redakcija) 11.pants.
47
Darba likuma 75.panta ceturtā daļa.
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47.4. Būvniecības, enerģētikas un mājokļu valsts aģentūrā gadījumā, ja darbinieks tiek

atlaists mēneša pēdējā dienā, sešu mēnešu periodā kā pēdējo mēnesi ieskaitot
atlaišanas mēnesi, savukārt citās iestādēs - atlaišanas mēnesi neieskaitot sešu
mēnešu periodā.
48.

Revidentiem veicot pārrēķinus, konstatēts, ka gadījumā, ja atlaišanas pabalsts tiktu
aprēķināts, pēdējo sešu mēnešu darba samaksas kopsummu dalot ar seši, tad:
48.1. Patērētāju tiesību aizsardzības centrā no izlases apjomā iekļautajiem
36 darbiniekiem deviņiem darbiniekiem izmaksātais atlaišanas pabalsts kopsummā
būtu par Ls 339,57 mazāks;
48.2. Centrālajā statistikas pārvaldē no izlases apjomā iekļautajiem 26 darbiniekiem
četriem darbiniekiem izmaksātais atlaišanas pabalsts kopsummā būtu par
Ls 643,72 mazāks.

Secinājums
49.

Ekonomikas ministrijā un ministrijas padotībā esošajās iestādēs atlaišanas pabalsts tiek
aprēķināts, atšķirīgi nosakot mēneša vidējo izpeļņu un nenodrošinot vienotu pieeju
vidējās izpeļņas aprēķināšanai un vienādu attieksmi pret darbiniekiem.

Ieteikums
50.

Ekonomikas ministrijai pilnveidot vienoto grāmatvedības uzskaites kārtību48, nosakot
vienotus principus mēneša vidējās izpeļņas aprēķinam.

2.1. Ekonomikas ministrijas centrālais aparāts
Konstatējumi
Piemaksas
51.

Darba likums nosaka, ka:
49
51.1. virsstundu darbs ir darbs, kuru darbinieks veic virs normālā darba laika ;
50
51.2. virsstundu darbs nedrīkst pārsniegt 144 stundas četru mēnešu periodā ;
51.3. ja ir noteikta piecu dienu darba nedēļa, darbiniekam piešķir divas nedēļas atpūtas
dienas51;
51.4. atpūtas laiks ir laikposms, kura ietvaros darbiniekam nav jāveic viņa darba
pienākumi un kuru viņš var izlietot pēc sava ieskata. Atpūtas laiks ietver
pārtraukumus darbā, diennakts atpūtu, nedēļas atpūtu, svētku dienas un
atvaļinājumus52;
51.5. nedēļas atpūtas ilgums septiņu dienu periodā nedrīkst būt īsāks par 42 stundām pēc
kārtas53.

52.

Ekonomikas ministrijas centrālajā aparātā 2009.gadā, nosakot darbinieku nostrādātās
virsstundas sestdienās un svētdienās, astoņiem no 20 izlasē iekļautajiem darbiniekiem
nebija nodrošināts nedēļas atpūtas ilgums, kas septiņu dienu periodā ir garāks par
42 stundām pēc kārtas. Faktiski minētajiem astoņiem darbiniekiem nedēļas atpūtas laiks
pēc kārtas bija tikai 35 līdz 40,5 stundas ilgs.

48

Ekonomikas ministrijas 18.08.2008. kārtība Nr.1-8-39 „Ekonomikas ministrijas un tās padotībā esošo iestāžu
grāmatvedības uzskaites kārtība”.
49
Darba likuma 136.panta pirmā daļa.
50
Darba likuma 136.panta piektā daļa.
51
Darba likuma 143.panta otrā daļa.
52
Darba likuma 141.pants.
53
Darba likuma 143.panta pirmā daļa.
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53.

Nosakot virsstundu darbu vienam54 no 20 izlasē iekļautajiem darbiniekiem, Ekonomikas
ministrijas centrālajā aparātā nebija nodrošināts, ka četru mēnešu periodā virsstundu
darbs nepārsniedz 144 stundas, jo 2009.gadā darbinieks periodā no:
53.1. marta līdz jūnijam ir nostrādājis 150 virsstundas, kas ir par sešām stundām vairāk
par likumā55 atļautajām virsstundām četru mēnešu periodā;
53.2. aprīļa līdz jūlijam arī ir nostrādājis 150 virsstundas, kas ir par sešām stundām
vairāk par likumā56 atļautajām virsstundām četru mēnešu periodā;
53.3. maija līdz augustam nostrādājis 150 virsstundas, kas ir par sešām stundām vairāk
par likumā57 atļautajām virsstundām četru mēnešu periodā;
53.4. augusta līdz novembrim nostrādājis 153 virsstundas, kas ir par deviņām stundām
vairāk par likumā58 atļautajām virsstundām četru mēnešu periodā.

Secinājums
54.

Ekonomikas ministrijas centrālajā aparātā nav ievērots Darba likums59, jo:
54.1. astoņiem no 20 izlasē iekļautajiem darbiniekiem netika nodrošināts minimālais
nedēļas atpūtas ilgums, kas septiņu dienu periodā ir garāks par 42 stundām;
60
54.2. vienam no 20 izlasē iekļautajiem darbiniekiem virsstundu darbs četru mēnešu
periodā regulāri ir pārsniedzis 144 stundas.

Ieteikums
55.

Lai nodrošinātu Darba likuma61 prasību ievērošanu, Ekonomikas ministrijai pilnveidot
iekšējās kontroles procedūras attiecībā uz darbinieka nedēļas atpūtas laika un maksimāli
pieļaujamā virsstundu darba kontroli.

2.2. Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija
Konstatējumi
Piemaksas
56.

54

Darba likums nosaka, ka:
56.1. ja ir noteikta piecu dienu darba nedēļa, darbiniekam piešķir divas nedēļas atpūtas
dienas. Abas nedēļas atpūtas dienas parasti piešķir pēc kārtas62;
56.2. vispārējā nedēļas atpūtas diena ir svētdiena. Ja ir nepieciešams nodrošināt
nepārtrauktu darba gaitu, atļauts nodarbināt darbinieku svētdienā, piešķirot viņam
atpūtu citā nedēļas dienā63:
56.2.1. ja to prasa sabiedrības visneatliekamākās vajadzības;
56.2.2. lai novērstu nepārvaramas varas, nejauša notikuma vai citu ārkārtēju
apstākļu izraisītas sekas, kas nelabvēlīgi ietekmē vai var ietekmēt parasto
darba gaitu uzņēmumā;
56.2.3. steidzama, iepriekš neparedzēta darba pabeigšanai noteiktā laikā;
56.3. darbinieks, kas veic virsstundu darbu vai darbu svētku dienā, saņem piemaksu ne
mazāk kā 100% apmērā no viņam noteiktās stundas vai dienas algas likmes. Darba

Autovadītājs.
Darba likuma 136.panta piektā daļa.
56
Darba likuma 136.panta piektā daļa.
57
Darba likuma 136.panta piektā daļa.
58
Darba likuma 136.panta piektā daļa.
59
Darba likuma 136.panta piektā daļa un 143.panta pirmā daļa.
60
Autovadītājs.
61
Darba likuma 136.panta piektā daļa un 143.panta pirmā daļa.
62
Darba likuma 143.panta otrā daļa.
63
Darba likuma 143.panta trešā daļa.
55

14
koplīgumā vai darba līgumā var noteikt lielāku piemaksu par virsstundu darbu vai
darbu svētku dienā64.
57.

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas iekšējā darba organizācijas kārtība65
paredz, ka:
57.1. ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas priekšsēdētāja, izpilddirektora,
padomes locekļa, kurš saskaņā ar tiesību aktiem uz laiku pilda priekšsēdētāja
pienākumus, vai izpildinstitūcijas darbinieka, kurš saskaņā ar tiesību aktiem uz
laiku pilda izpilddirektora pienākumus, rakstisku rīkojumu un darbinieka
rakstveida piekrišanu pieļaujams virsstundu darbs, kas tiek apmaksāts saskaņā ar
normatīvajiem aktiem66;
57.2. katra darbinieka nostrādātās stundas, virsstundas un nedēļas atpūtas dienu laikā
nostrādātās stundas uzskaita67.

58.

Ministru kabineta noteikumos68 ir noteikti ekonomiskās klasifikācijas kodi, kuri
jāpiemēro valsts budžeta iestādēm, plānojot iestādes budžetu, veicot uzskaiti un
sagatavojot pārskatu, piemēram, ekonomiskās klasifikācijas kodā:
58.1. 1119 „Pārējo darbinieku mēneša amatalga” uzskaita pārējo darbinieku mēneša
amatalgu;
58.2. 1142 „Piemaksa par virsstundu darbu” uzskaita izdevumus par piemaksām par
virsstundu darbu.

59.

No izlasē iekļautajiem 42 darbiniekiem diviem Grāmatvedības un finanšu nodaļas
darbiniekiem ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas rīkojumiem69
10., 11., 17. un 18.10.2009. (divās sestdienās un svētdienās) noteikts veikt virsstundu
darbu un, saglabājot darbiniekam noteikto darba algu, piešķirt piemaksu par virsstundu
darbu nedēļas atpūtas dienā – 100% apmērā no darbiniekam noteiktās darba dienas algas
likmes.

60.

Darba laika uzskaites tabulā par 2009.gada oktobri rīkojumos70 minētajiem darbiniekiem
10., 11., 17. un 18.10.2009. uzrādīts, ka nostrādātas astoņas stundas un Sabiedrisko
pakalpojumu regulēšanas komisija aprēķinājusi piemaksu Ls 852,73 apmērā, tajā skaitā
Grāmatvedības un finanšu nodaļas:
60.1. vadītājai - Ls 509,09 apmērā;
60.2. vecākajai ekspertei - Ls 343,64 apmērā.

61.

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija aprēķināto piemaksu Ls 852,73 apmērā
ir attiecinājusi uz izdevumu ekonomiskās klasifikācijas kodu 1119 „Pārējo darbinieku
mēneša amatalga”.

62.

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija Grāmatvedības un finanšu nodaļas
darbiniekiem, kuri tika nodarbināti virsstundu darbā, nepiešķīra citu atpūtas laiku, lai

64

Darba likuma 68.pants.
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 19.12.2007. kārtība Nr.2.06/12 (protokola Nr.49 14.punkts)
„Iekšējās darba organizācijas kārtība”.
66
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 19.12.2007. kārtības Nr.2.06/12 (protokola Nr.49 14.punkts)
„Iekšējās darba organizācijas kārtība” 19.punkts.
67
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 19.12.2007. kārtības Nr.2.06/12 (protokola Nr.49 14.punkts)
„Iekšējās darba organizācijas kārtība” 20.punkts.
68
Ministru kabineta 27.12.2005. noteikumu Nr.1031 „Noteikumi par budžetu izdevumu klasifikāciju atbilstoši
ekonomiskajām kategorijām” pielikums.
69
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 09.10.2009. rīkojums Nr.44-g „Par Grāmatvedības un finanšu
nodaļas vecākās ekspertes darba laiku” un 09.10.2009. rīkojums Nr.45-g „Par Grāmatvedības un finanšu
nodaļas vadītājas darba laiku”.
70
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 09.10.2009. rīkojums Nr.44-g „Par Grāmatvedības un finanšu
nodaļas vecākās ekspertes darba laiku” un 09.10.2009. rīkojums Nr.45-g „Par Grāmatvedības un finanšu
nodaļas vadītājas darba laiku”.
65
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atbilstoši likumam71 nodrošinātu nedēļas atpūtas ilgumu, kam septiņu dienu periodā ir
jābūt garākam par 42 stundām pēc kārtas.
Secinājumi
63.

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija, neievērojot Ministru kabineta
noteikumos72 noteikto, piemaksas izdevumus par virsstundu darbu Ls 852,73 apmērā ir
attiecinājusi uz neatbilstošu ekonomiskās klasifikācijas kodu, kā rezultātā Ekonomikas
ministrijas konsolidētajā 2009.gada pārskatā veidlapā Nr.2 „Pārskats par budžeta
izpildi” izdevumu kodā 1119 „Pārējo darbinieku mēneša amatalga” ir uzrādīti par
Ls 852,73 lielāki izdevumi, bet izdevumu kodā 1142 „Piemaksa par virsstundu darbu” ir
uzrādīti attiecīgi mazāki izdevumi.

64.

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija nav ievērojusi likumā73 noteiktās
prasības un darbiniekiem74, kas strādāja virsstundas sestdienās un svētdienās, nav
nodrošinājusi nedēļas atpūtas ilgumu, kam septiņu dienu periodā ir jābūt garākam par
42 stundām pēc kārtas.

Ieteikums
65.

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai pilnveidot iekšējās kontroles sistēmu,
lai nodrošinātu darbiniekiem likumā75 noteikto minimālo nedēļas atpūtas ilgumu –
42 stundas pēc kārtas.

2.3. Tūrisma attīstības valsts aģentūra
Konstatējumi
Piemaksas, pabalsti
66.

71

Ministru kabineta noteikumos76 ir noteikti ekonomiskās klasifikācijas kodi, kuri
jāpiemēro valsts budžeta iestādēm, plānojot iestādes budžetu, veicot uzskaiti un
sagatavojot pārskatu, piemēram, ekonomiskās klasifikācijas kodā:
66.1. 1114 „Civildienesta ierēdņu mēneša amatalga” uzskaita civildienesta ierēdņu
mēneša amatalgu;
66.2. 1150 „Atalgojums fiziskajām personām uz tiesiskās attiecības regulējošu
dokumentu pamata” uzskaita atalgojumu iestādes darbiniekiem vai citām
fiziskajām personām, kuras nav reģistrējušās kā pašnodarbinātas personas un ar
kurām darba devējs ir stājies līgumattiecībās par konkrēta darba vai pakalpojuma
izpildi uz uzņēmuma līguma, darba līguma vai cita normatīvā akta pamata par
atalgojumu (atalgojums valsts kapitāla daļu turētājam, finanšu stabilizatoram);
66.3. 1221 „Darba devēja sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas, no kurām aprēķina
ienākuma nodokli un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas”, uzskaita
darba devēja sociāla rakstura pabalstus un kompensācijas: slimības naudu, bērna
piedzimšanas pabalstu, pabalstu ģimenes locekļa vai apgādājamā nāves gadījumā
(pabalsta summa vairāk nekā Ls 150), atvaļinājuma pabalstu, atlaišanas pabalstu.

Darba likuma 143.panta pirmā daļa.
Ministru kabineta 27.12.2005. noteikumu Nr.1031 „Noteikumi par budžetu izdevumu klasifikāciju atbilstoši
ekonomiskajām kategorijām” Pielikums.
73
Darba likuma 143.panta pirmā daļa.
74
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 09.10.2009. rīkojums Nr.44-g „Par Grāmatvedības un finanšu
nodaļas vecākās ekspertes darba laiku” un 09.10.2009. rīkojums Nr.45-g „Par Grāmatvedības un finanšu
nodaļas vadītājas darba laiku”.
75
Darba likuma 143.panta pirmā daļa.
76
Ministru kabineta 27.12.2005. noteikumu Nr.1031 „Noteikumi par budžetu izdevumu klasifikāciju atbilstoši
ekonomiskajām kategorijām” Pielikums.
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67.

Atbilstoši Ekonomikas ministrijas un Tūrisma attīstības valsts aģentūras noslēgtās
vienošanās77 nosacījumiem Ekonomikas ministrija no 01.10.2009. ir pārņēmusi
aģentūras grāmatvedības uzskaites un kārtošanas, finanšu plānošanas un personāla
vadības funkciju.

68.

Tūrisma attīstības valsts aģentūrā no 20 izlasē iekļautajiem un laika posmā līdz
01.10.2009. veiktajiem darījumiem visos gadījumos aprēķinātais slimības pabalsts
Ls 726,32 apmērā ir attiecināts uz ekonomiskās klasifikācijas kodu 1119 „Pārējo
darbinieku mēneša amatalga” un Ls 226,76 apmērā - attiecināts uz ekonomiskās
klasifikācijas kodu 1114 „Civildienesta ierēdņu mēneša amatalga”.

69.

Tūrisma attīstības valsts aģentūrā maijā izmaksātais atlaišanas pabalsts 15 darbiniekiem
Ls 7 754,36 apmērā ir attiecināts uz ekonomiskās klasifikācijas kodu 1119 „Pārējo
darbinieku mēneša amatalga” un Ls 551,67 apmērā - attiecināts uz ekonomiskās
klasifikācijas kodu 1150 „Atalgojums fiziskajām personām uz tiesiskās attiecības
regulējošu dokumentu pamata”.

70.

Jau iepriekšējā revīzijā78 Valsts kontrole ieteica Tūrisma attīstības valsts aģentūrai
pilnveidot iekšējās kontroles sistēmu, lai nodrošinātu, ka atalgojuma izmaksu uzskaitei
tiek lietoti ekonomiskās klasifikācijas kodi atbilstoši normatīvā akta79 prasībām.

71.

Ekonomikas ministrijas grāmatvedība 30.10.2009. ir sagatavojusi izziņu80, kurā
norādīts, ka darba samaksas blokā uzstādījumos nav ieviests ekonomiskās klasifikācijas
kods 1221 „Darba devēja sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas, no kurām aprēķina
ienākuma nodokli un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas”.

72.

Ekonomikas ministrija Tūrisma attīstības valsts aģentūras grāmatvedības uzskaites
sistēmā nav veikusi konstatētās kļūdas labojumus.

73.

Ekonomikas ministrijas grāmatvedība no 01.10.2009. lieto atbilstošus ekonomiskās
klasifikācijas kodus.

74.

Atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem81:
74.1. darbiniekam ar septīto mēnešalgu grupu un trešo kvalifikācijas pakāpi atalgojums
nosakāms robežās no Ls 232 līdz Ls 555;
74.2. darbiniekam ar devīto mēnešalgu grupu un trešo kvalifikācijas pakāpi atalgojums
nosakāms robežās no Ls 256 līdz Ls 751.

75.

No 20 izlasē iekļautajiem darbiniekiem:
75.1. vienam darbiniekam ar septīto mēnešalgu grupu un trešo kvalifikācijas pakāpi
atalgojums ir noteikts Ls 647 apmērā, kas ir par Ls 92 lielāks, nekā to nosaka
Ministru kabineta noteikumi82;

77

Ekonomikas ministrijas un Tūrisma attīstības valsts aģentūras 30.09.2009. vienošanās Nr.SL – 2009/01
„Vienošanās par valsts aģentūras „Tūrisma attīstības valsts aģentūra” atsevišķu funkciju pārņemšanu”.
78
Valsts kontroles 27.04.2009. revīzijas ziņojuma Nr.5.1-2-46/2008 „Revīzijas ziņojums par Ekonomikas
ministrijas 2008.gada pārskata sagatavošanas pareizību” 123.punkts.
79
Ministru kabineta 27.12.2005. noteikumi Nr.1031 „Noteikumi par budžetu izdevumu klasifikāciju atbilstoši
ekonomiskajām kategorijām”.
80
Ekonomikas ministrijas 30.10.2009. izziņa Nr.30.10.2009.
81
Ministru kabineta 20.12.2009. noteikumu 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” 2.pielikums „Ierēdņu,
darbinieku un amatpersonu mēnešalga latos” (redakcijā uz 06.01.2009.).
82
Ministru kabineta 20.12.2009. noteikumu 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” 2.pielikums „Ierēdņu,
darbinieku un amatpersonu mēnešalga latos” (redakcijā uz 06.01.2009.).
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75.2. otram darbiniekam ar devīto mēnešalgu grupu un trešo kvalifikācijas pakāpi

atalgojums ir noteikts Ls 775 apmērā, kas ir par Ls 24 lielāks, nekā to nosaka
Ministru kabineta noteikumi83.
76.

Minētajiem darbiniekam laika posmā no 01.01.2009. līdz 29.05.2009. atalgojums ir
aprēķināts par Ls 580 lielāks.

77.

Atbilstoši likumam84 tiešās pārvaldes iestādes vadītājs organizē iestādes funkcijas
pildīšanu un atbild par to, vada iestādes administratīvo darbu, nodrošinot tā
nepārtrauktību, lietderību un tiesiskumu.

78.

Likums85 nosaka, ka iestādes vadītājs apstiprina iestādes amatu sarakstu.

79.

Tūrisma attīstības valsts aģentūras direktors 2009.gada laikā ir apstiprinājis amatu
sarakstu piecas reizes, tajā skaitā:
79.1. 01.01.2009. – ar 30 amata vietām;
79.2. 01.07.2009., 01.08.2009., 01.09.2009. un 30.12.2009. – ar 16 amata vietām.

80.

2009.gada laikā spēkā bija pieci darba līgumi, kuri noslēgti par tādu amatu pienākumu
pildīšanu, kas nav iekļauti iestādes vadītāja apstiprinātajā amatu sarakstā:
86
80.1. no 01.01.2009. līdz 31.01.2009. spēkā bija darba līgums par inventarizācijas
speciālista pienākumu pildīšanu ar noteiktu ikmēneša darba algu Ls 900 apmērā;
87
80.2. no 01.01.2009. līdz 28.02.2009. spēkā bija darba līgums par projekta vadītāja
darba pienākumu pildīšanu ar noteiktu ikmēneša darba algu Ls 750 apmērā;
88
80.3. no 01.01.2009. līdz 29.05.2009. spēkā bija darba līgums par projekta vadītāja
darba pienākumu pildīšanu uz nenoteiktu laiku ar ikmēneša darba samaksu
Ls 600 apmērā;
89
80.4. no 01.01.2009. līdz 29.05.2009. spēkā bija darba līgums par sekretāra – lietveža
palīga pienākumu pildīšanu uz nenoteiktu laiku ar ikmēneša darba samaksu
Ls 550 apmērā;
90
80.5. no 01.01.2009. līdz 01.07.2009. spēkā bija darba līgums par ārštata darbinieka
pienākumu pildīšanu uz nenoteiktu laiku ar ikmēneša darba samaksu
Ls 1 515,95 apmērā.

81.

Darba līgumā91, kas noslēgts par inventarizācijas speciālista pamatpienākumu veikšanu
laika posmā no 03.11.2008. līdz 31.01.2009., ir noteikts atalgojums Ls 900 mēnesī un
šādi veicamie uzdevumi:
81.1. veikt aģentūras pamatlīdzekļu inventarizāciju;
81.2. apkopot un analizēt inventarizācijas rezultātus;
81.3. sadarboties ar citām aģentūras struktūrvienībām un darbiniekiem;
81.4. izpildīt dažādus uzdevumus saskaņā ar aģentūras direktora vai direktora vietnieka
atsevišķi dotajiem rīkojumiem.

83

Ministru kabineta 20.12.2009. noteikumu 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” 2.pielikums „Ierēdņu,
darbinieku un amatpersonu mēnešalga latos” (redakcijā uz 06.01.2009.).
84
Valsts pārvaldes iekārtas likuma 17.panta pirmā daļa.
85
Valsts pārvaldes iekārtas likuma 17.panta otrās daļas 2.punkts.
86
03.11.2008. Darba līgums Nr.2008/09.
87
26.11.2007. Darba līgums Nr.2007/23.
88
27.11.2008. Darba līgums Nr.2008/10.
89
01.09.2008. Darba līgums Nr.2008/06.
90
04.01.2005. Darba līgums Nr.2005/8 ar grozījumiem.
91
03.11.2008. Darba līgums Nr.2008/09.
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82.

Darbiniekam, veicot aģentūras pamatlīdzekļu inventarizāciju (ceļa zīmju un karšu
apsekošana visā Latvijas teritorijā), papildus 2009.gadā ir segti izdevumi
Ls 779,67 apmērā, tajā skaitā:
82.1. Ls 446,68 - par degvielas izdevumiem 2008.gadā;
82.2. Ls 264,77 - par degvielas izdevumiem 2009.gadā;
82.3. Ls 24,34 - par pārējiem izdevumiem 2009.gadā.
82.4. Ls 23,50 - par viesnīcas izdevumiem 2008.gadā;
82.5. Ls 23,38 - par citiem izdevumiem 2008.gadā.

83.

Kopumā Tūrisma attīstības valsts aģentūra, pildot saistības pret darbiniekiem, ir
izlietojusi Ls 3 683.

84.

Izdevumi atlīdzībai par darba līgumā92 noteikto darbu izpildi ir attiecināti gan uz
ekonomiskās klasifikācijas kodu 1150 „Atalgojums fiziskajām personām uz tiesiskās
attiecības regulējošu dokumentu pamata” Ls 1 200 apmērā, gan uz kodu 1119 „Pārējo
darbinieku mēneša amatalga” Ls 2 605 apmērā.

Secinājumi
85.

Tūrisma attīstības valsts aģentūra nav nodrošinājusi Valsts kontroles ieteikumu
ieviešanu un nav pilnveidojusi iekšējās kontroles sistēmu, kā arī nav ievērojusi Ministru
kabineta noteikumos93 noteikto un 15 darbinieku atlaišanas pabalstu un septiņu no
20 revīzijas izlasē iekļauto darījumu izdevumus Ls 9 259,11 apmērā ir attiecinājusi uz
neatbilstošiem ekonomiskās klasifikācijas kodiem, kā rezultātā Ekonomikas ministrijas
konsolidētā 2009.gada pārskata veidlapā Nr.2 „Pārskats par budžeta izpildi” izdevumu
kodā:
85.1. 1221 „Darba devēja sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas, no kurām aprēķina
ienākuma nodokli un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas” ir uzrādīti
par Ls 9 259,11 mazāki izdevumi;
85.2. 1114 „Civildienesta ierēdņu mēneša amatalga” ir uzrādīti par Ls 226,76 lielāki
izdevumi;
85.3. 1119 „Pārējo darbinieku mēneša amatalga” ir uzrādīti par Ls 8 480,68 lielāki
izdevumi;
85.4. 1150 „Atalgojums fiziskajām personām uz tiesiskās attiecības regulējošu
dokumentu pamata” ir uzrādīti par Ls 551,67 lielāki izdevumi.

86.

Tūrisma attīstības valsts aģentūra, neievērojot Ministru kabineta noteikumos94 noteikto,
diviem no 20 izlases apjomā iekļautajiem darbiniekiem ir noteikusi par Ls 116 lielāku
algu nekā noteikumos maksimāli pieļaujamā amatalga septītajai mēnešalgu grupai un
trešajai kvalifikācijas pakāpei un devītajai mēnešalgu grupai un trešajai kvalifikācijas
pakāpei, kā rezultātā laika posmā no 01.01.2009. līdz 29.05.2009. atalgojums ir
aprēķināts par Ls 580 lielāks.

87.

Tūrisma attīstības valsts aģentūrai, noslēdzot piecus darba līgumus par tādu amatu
pienākumu pildīšanu, kas nav iekļauti iestādes vadītāja apstiprinātā amatu sarakstā,
amatu saraksts nesniedz patiesu un pilnīgu informāciju par iestādē nodarbināto skaitu, jo
darbinieki faktiski tiek nodarbināti amatos, kurus aģentūras direktors nav apstiprinājis.

92

27.11.2008. Darba līgums Nr.2008/10.
Ministru kabineta 27.12.2005. noteikumu Nr.1031 „Noteikumi par budžetu izdevumu klasifikāciju atbilstoši
ekonomiskajām kategorijām” pielikums.
94
Ministru kabineta 20.12.2009. noteikumu 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” 2.pielikums „Ierēdņu,
darbinieku un amatpersonu mēnešalga latos”.
93
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2.4. Konkurences padome
Konstatējumi
Piemaksas
88.

Likums95 nosaka, ka grāmatvedības reģistros nedrīkst izdarīt ierakstus, kuri nav
pamatoti ar attaisnojuma dokumentu.

89.

Atbilstoši likumam96 amatpersonai (darbiniekam) nosaka piemaksu ne vairāk kā 20%
apmērā no šīs amatpersonas (darbinieka) mēnešalgas (darba algas) par prombūtnē esošas
amatpersonas (darbinieka) pienākumu pildīšanu uz laiku, kas nav ilgāks par diviem
mēnešiem viena gada laikā.

90.

Saskaņā ar 13.03.2008. rīkojumu97 Konkurences padomes loceklei sakarā ar padomes
priekšsēdētājas prombūtni tika uzdots koordinēt Administratīvo resursu vadības
departamenta un Ārējo sakaru un sabiedrības informēšanas daļas darbību, nosakot
piemaksu 10% apmērā no padomes loceklei noteiktās mēnešalgas. Rīkojums98
01.04.2008.99 atcelts.

91.

Pamatojoties uz rīkojumu100, kas atcelts jau 01.04.2008., Konkurences padomes loceklei
2009.gadā izmaksāta piemaksa Ls 620,39 apmērā par prombūtnē esoša ierēdņa
pienākumu pildīšanu papildus tiešajiem amata pienākumiem, tajā skaitā 2009.gada:
91.1. janvārī - Ls 310,19 apmērā;
91.2. februārī - Ls 310,20 apmērā.

92.

Revīzijā konstatēts, ka no izlases apjomā iekļautajiem 63 darījumiem septiņos
gadījumos
darbiniekiem
aprēķinātais
un
izmaksātais
slimības
pabalsts
Ls 1 450,41 apmērā ir attiecināts uz kodu:
92.1. 1114 „Civildienesta ierēdņu mēneša amatalga” - Ls 1 368,90;
92.2. 1119 „Pārējo darbinieku mēneša amatalga” - Ls 81,51.

93.

Saskaņā ar vienošanos101 no 04.01.2010. Konkurences padomes grāmatvedības
uzskaites un kārtošanas un finanšu plānošanas funkciju veic Ekonomikas ministrija.

Secinājumi
94.

Neievērojot likumu102 - bez attaisnojuma dokumentiem, kas pamatotu piemaksas
veikšanu -, Konkurences padomes loceklei 2009.gada janvārī un februārī ir izmaksāta
piemaksa par prombūtnē esoša ierēdņa pienākumu pildīšanu papildus tiešajiem amata
pienākumiem Ls 620,39 apmērā.

95.

Neievērojot Ministru kabineta noteikumos103 noteikto, Konkurences padome septiņu no
63 revīzijas izlasē iekļauto darījumu izdevumus Ls 1 450,41 apmērā ir attiecinājusi uz
neatbilstošu ekonomiskās klasifikācijas kodu, kā rezultātā Ekonomikas ministrijas
konsolidētā 2009.gada pārskata veidlapā Nr.2 „Pārskats par budžeta izpildi” izdevumi
kodā:

95

Likuma „Par grāmatvedību” 7.pants.
Likuma „Par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzību 2009.gadā” (redakcija līdz
29.06.2009.) 6.pants.
97
Konkurences padomes 13.03.2008. rīkojums Nr.65p „Par pienākumiem”.
98
Konkurences padomes 13.03.2008. rīkojums Nr.65p „Par pienākumiem”.
99
Konkurences padomes 01.04.2008. rīkojums Nr.72p „Par rīkojuma atcelšanu”.
100
Konkurences padomes 13.03.2008. rīkojums Nr.65p „Par pienākumiem”.
101
Ekonomikas ministrijas un Konkurences padomes 14.12.2009. vienošanās Nr.SL-2009/03 „Par Konkurences
padomes grāmatvedības funkciju pārņemšanu”.
102
Likuma „Par grāmatvedību” 7.pants.
103
Ministru kabineta 27.12.2005. noteikumu Nr.1031 „Noteikumi par budžetu izdevumu klasifikāciju atbilstoši
ekonomiskajām kategorijām” pielikums.
96
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95.1. 1114 „Civildienesta ierēdņu mēneša amatalga” ir uzrādīti par Ls 1 368,90 lielāki;
95.2. 1119 „Pārējo darbinieku mēneša amatalga” - par Ls 81,51 lielāki;
95.3. 1221 „Darba devēja sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas, no kurām aprēķina

ienākuma nodokli un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas” - uzrādīti
par Ls 1 450,41 mazāki.
3.

Pārskata daļa - Ieņēmumi

3.1. Valsts aģentūra „Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra”
Konstatējumi
96.

Ministru kabineta noteikumi104 nosaka valsts aģentūras „Latvijas Investīciju un attīstības
aģentūra” sniegto maksas pakalpojumu cenrādi.

97.

Atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem105 viens no maksas pakalpojumu veidiem, ko
sniedz valsts aģentūra „Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra”, ir ārējā mārketinga
pasākumu organizēšana Latvijas uzņēmumiem.

98.

Kārtību, kādā valsts aģentūrā „Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra” tiek
nodrošināta projektu vadība saistībā ar ārējā mārketinga pasākumu organizēšanu
Latvijas uzņēmumiem, nosaka iekšējie normatīvie akti106.

99.

Valsts aģentūras „Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra” iekšējie normatīvie akti107
paredz, ka:
99.1. projekta vadītājs sagatavo provizorisko projekta tāmi;
99.2. provizoriskajā projekta tāmē norāda izdevumu pozīcijas, plānoto finansējumu
sadalījumā pa izdevumu pozīcijām, plānoto dalībnieku skaitu, finansēšanas avotus
un plānotos ieņēmumus;
99.3. pamatojoties uz plānoto tāmi, projekta vadītājs sagatavo un nosūta informāciju
Finanšu departamenta Plānošanas un analīzes nodaļai, kurai pirms projekta norises
jāizraksta rēķins komercsabiedrībai;
99.4. divus mēnešus pēc projekta norises projekta vadītājs sadarbībā ar Finanšu
departamenta Plānošanas un analīzes nodaļu sagatavo faktisko projekta tāmi, kurā
apkopo projekta izdevumus un ieņēmumus;
99.5. ja tiek konstatēta starpība starp ieņēmumiem un izdevumiem, tad tiek izrakstīts
papildu rēķins komercsabiedrībai vai tiek veikta starpības atmaksa
komercsabiedrībai.

100. 2009.gadā valsts aģentūra „Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra” organizēja

septiņus ārējā mārketinga pasākumus Latvijas uzņēmumiem.

104

Ministru kabineta 24.01.2006. noteikumi Nr.65 „Noteikumi par valsts aģentūras „Latvijas Investīciju un
attīstības aģentūra” sniegto maksas pakalpojumu cenrādi”.
105
Ministru kabineta 24.01.2006. noteikumi Nr.65 „Noteikumi par valsts aģentūras „Latvijas Investīciju un
attīstības aģentūra” sniegto maksas pakalpojumu cenrādi”.
106
Valsts aģentūras „Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra” 01.10.2008. kārtība Nr.ORG-INA-IKN-2008/96
„Kārtība kādā tiek nodrošināta valsts aģentūras „Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra” Investīciju
piesaistes un tirdzniecības veicināšanas departamenta projektu vadība” (spēkā līdz 20.05.2009.) un
21.05.2009. kārtība Nr.ORG-INA-IKN-2009/137 „Kārtība kādā tiek nodrošināta valsts aģentūras „Latvijas
Investīciju un attīstības aģentūra” projektu vadība”.
107
Valsts aģentūras „Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra” 01.10.2008. kārtības Nr.ORG-INA-IKN-2008/96
„Kārtība kādā tiek nodrošināta valsts aģentūras „Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra” Investīciju
piesaistes un tirdzniecības veicināšanas departamenta projektu vadība” 11.1., 11.2., 11.6., 11.7. un
11.9.apakšpunkts (spēkā līdz 21.05.2009.) un 21.05.2009. kārtības Nr.ORG-INA-IKN-2009/137 „Kārtība kādā
tiek nodrošināta valsts aģentūras „Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra” projektu vadība” 11.1., 11.2.,
11.5., 11.6. un 11.8.apakšpunkts (spēkā no 21.05.2009.).
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101. Analizējot plānotajās tāmēs norādīto informāciju, konstatēts, ka:
101.1. plānotajās tāmēs ir iekļauta informācija par plānoto dalībnieku skaitu un plānoto

līdzekļu apjomu:
transporta izmaksām;
izmaksām par naktsmītni;
organizatoriskajām izmaksām;
biznesa foruma izmaksām;
biznesa pusdienu un vakariņu izmaksām;
aģentūras darbinieku ceļa un naktsmītnes izmaksām;
citām izmaksām;
101.2. plānotajās tāmēs viena pasākuma viena izdevumu posteņa kopsumma tiek dalīta ar
atšķirīgu dalībnieku skaitu. Piemēram, tāmē:
101.2.1. paredzētie izdevumi mikroautobusa īrei Tallinā Ls 62,55 apmērā ir sadalīti
uz 20 dalībniekiem, savukārt izdevumi par vakariņām uzņēmējiem
Ls 1 000 apmērā ir sadalīti uz 19 dalībniekiem108. Tāmē nav sniegti
skaidrojumi par atšķirīgā dalībnieku skaita iemesliem;
101.2.2. paredzētie ceļa izdevumi valsts aģentūras „Latvijas Investīciju un attīstības
aģentūra” darbiniekiem Ls 195 apmērā ir sadalīti uz 18 dalībniekiem,
savukārt naktsmītnes izdevumi aģentūras darbiniekiem Ls 210,84 apmērā
ir sadalīti uz 20 dalībniekiem109. Tāmē nav sniegti skaidrojumi par
atšķirīgā dalībnieku skaita iemesliem;
101.3. paredzētie izdevumi par vakariņām uzņēmēju delegācijai Ls 948 apmērā ir sadalīti
uz septiņiem dalībniekiem, lai gan tāmē ir norādīts, ka delegācijā ir deviņi
uzņēmēji110. Tāmē nav sniegti skaidrojumi par atšķirīgā dalībnieku skaita
iemesliem;
101.4. ir plānoti izdevumi pieņemšanai Ls 1400 apmērā, kas aprēķināti 40 dalībniekiem,
paredzot Ls 35 uz vienu dalībnieku, bet faktiski tie ir sadalīti uz 15 dalībniekiem.
Savukārt plānotie izdevumi uzņēmēju vakariņām Ls 700 apmērā, kas aprēķināti
20 dalībniekiem, paredzot Ls 35 uz vienu dalībnieku, faktiski arī ir sadalīti uz
15 dalībniekiem111. Tāmē nav sniegti skaidrojumi par atšķirīgā dalībnieku skaita
iemesliem;
101.5. sešās no septiņām plānoto izdevumu tāmēm nav sniegta informācija par
uzņēmējiem, kas piedalās vai nepiedalās kādā no pasākumiem. Piemēram, tāmē
par Latvijas Republikas Valsts prezidenta valsts vizīti Azerbaidžānā attiecībā uz
aviotransporta izdevumu sadalījumu ir norādīts, ka ne visi uzņēmēji izmantos
čārterreisu, nenorādot, kuri uzņēmēji minēto pakalpojumu neizmantos.
101.1.1.
101.1.2.
101.1.3.
101.1.4.
101.1.5.
101.1.6.
101.1.7.

102. Analizējot komercsabiedrībām izrakstītajos rēķinos iekļauto informāciju, konstatēts, ka:
102.1. komercsabiedrībām izrakstītajos rēķinos ir iekļauta informācija par ārējā

mārketinga pasākumu organizēšanas Latvijas uzņēmumiem izmaksām, kas
noteiktas atbilstoši cenrādim112 un tiešajām izmaksām113, kuras ir sadalītas šādos
izdevumu posteņos:
102.1.1. biznesa foruma organizatoriskās izmaksas;
108

Latvijas Republikas Valsts prezidenta valsts vizīte Igaunijas Republikā no 07.04.2009. līdz 08.04.2009.
Ekonomikas ministra oficiālā vizīte Ukrainā no 03.06.2009. līdz 05.06.2009.
110
Ekonomikas ministrijas valsts sekretāra vizīte Ivanovas apgabalā, Krievijas Federācijā no 25.03.2009. līdz
26.03.2009.
111
Latvijas Republikas Valsts prezidenta valsts vizīte Tadžikistānā no 10.07.2009. līdz 14.07.2009.
112
Ministru kabineta 24.01.2006. noteikumi Nr.65 „Noteikumi par valsts aģentūras „Latvijas Investīciju un
attīstības aģentūra” sniegto maksas pakalpojumu cenrādi”.
113
Tiešās izmaksas ir valsts aģentūras „Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra” apmaksātie ceļa izdevumi uz
pasākuma norises vietu, izdevumi par transportu un naktsmītnēm pasākuma norises vietā, pasākuma
organizatoriskie izdevumi, tajā skaitā biznesa foruma izmaksas un biznesa pusdienu un vakariņu izmaksas.
109
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102.1.2. darba grupu programmu tehniskās izmaksas;
102.1.3. reprezentatīvie izdevumi uzņēmēju delegācijas darba programmas ietvaros;
102.2. nav iespējams pārliecināties, vai rēķinā ietvertās izmaksas atbilst plānotajām

izmaksām, jo rēķinos lietotais izdevumu posteņu sadalījums atšķiras no līdzekļu
sadalījuma pasākuma plānoto izdevumu tāmēs.
103. Valsts aģentūras „Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra” grāmatvedības uzskaitē

ieņēmumi kontā 60623 „Ieņēmumi no pārējiem budžeta iestāžu sniegtajiem maksas
pakalpojumiem” ir iegrāmatoti Ls 84 371,58 apmērā.
104. Saskaņā ar valsts aģentūras „Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra” faktiskajām

izdevumu tāmēm septiņu ārējo mārketinga organizēšanas pasākumu Latvijas
uzņēmumiem faktiskie izdevumi bija Ls 96 112,85, kas ir par Ls 11 741,27 vairāk nekā
saņemtie ieņēmumi.
105. Revīzijā netika konstatēts, ka valsts aģentūra „Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra”

atbilstoši iekšējos normatīvajos aktos114 paredzētajam komercsabiedrībām būtu
izrakstījusi papildu rēķinus par starpību starp saņemtajiem ieņēmumiem un faktiskajiem
izdevumiem.

106. Saskaņā ar revīzijas ziņojuma projekta saskaņošanas laikā Ekonomikas ministrijas

sniegto informāciju115 ārējo mārketinga pasākumu organizēšanas izdevumi tiek segti arī
no valsts aģentūras „Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra”:
106.1. pašu ieņēmumiem par ārējā mārketinga pasākumu organizēšanu Latvijas
uzņēmumiem, kas tiek iekasēti atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem116;
106.2. darbības plānā 2009.gadam papildus paredzētajiem līdzekļiem Ls 6 400 apmērā
valsts atbalstam Latvijas uzņēmumu tirdzniecības misiju organizēšanai valsts
amatpersonu ārvalstu vizītēs.

107. Valsts aģentūras „Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra” grāmatvedības uzskaitē

ieņēmumi kontā 60621 „Ieņēmumi no pārējiem budžeta iestāžu sniegtajiem maksas
pakalpojumiem (PVN 21%)” iegrāmatoti Ls 6 409,43 apmērā, no kuriem aprēķināts
pievienotās vērtības nodoklis Ls 1 345,98 apmērā. Aģentūras kopējie plānotie ieņēmumi
ir par Ls Ls 3 985,86 mazāki nekā aģentūras faktiskie izdevumi saskaņā ar septiņu ārējo
mārketinga organizēšanas pasākumu Latvijas uzņēmumiem faktisko izdevumu tāmēm.
108. Valsts aģentūra „Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra” īpašuma nomas līgumus

slēdz rakstveidā atbilstoši kārtībā117 noteiktajai vienotajai līguma formai.
118

109. Vienotā līguma forma
paredz, ka:
109.1. telpu nomas maksājumi par katru kārtējo kalendāra mēnesi jāsamaksā ne vēlāk kā

līdz kārtējā mēneša 15.datumam;
114

Valsts aģentūras „Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra” 01.10.2008. kārtības Nr.ORG-INA-IKN-2008/96
„Kārtība kādā tiek nodrošināta valsts aģentūras „Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra” Investīciju
piesaistes un tirdzniecības veicināšanas departamenta Projektu vadība” 11.1., 11.2., 11.6., 11.7. un
11.9.apakšpunkts (spēkā līdz 21.05.2009.) un 21.05.2009. kārtības Nr.ORG-INA-IKN-2009/137 „Kārtība kādā
tiek nodrošināta valsts aģentūras „Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra” projektu vadība” 11.1., 11.2.,
11.5., 11.6. un 11.8.apakšpunkts (spēkā no 21.05.2009.).
115
Ekonomikas ministrijas 20.04.2010. vēstule Nr.225.1-1-3706 „Par Revīzijas ziņojuma projektu revīzijas lietā
Nr.5.1-2-33/2009”.
116
Ministru kabineta 24.01.2006. noteikumi Nr.65 „Noteikumi par valsts aģentūras „Latvijas Investīciju un
attīstības aģentūra” sniegto maksas pakalpojumu cenrādi”.
117
Valsts aģentūras „Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra” 16.09.2008. kārtības Nr.ORG-INA-IKN-2008/95
„Kārtība par valsts aģentūras „Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra” valdījumā esošā nekustamā īpašuma
Rīgā, Pērses ielā 2 iznomāšanu un nomas maksas noteikšanu” 5.punkts.
118
Valsts aģentūras „Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra” 16.09.2008. kārtības Nr.ORG-INA-IKN-2008/95
„Kārtība par valsts aģentūras „Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra” valdījumā esošā nekustamā īpašuma
Rīgā, Pērses ielā 2 iznomāšanu un nomas maksas noteikšanu” pielikuma 2.5.1. un 2.8.1.apakšpunkts.
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109.2. par telpu nomas maksas nokavējumu nomnieks maksā līgumsodu 2% apmērā no

mēneša telpu nomas maksas par katru nokavēto dienu.
119

110. Valsts aģentūras „Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra” kārtība

nosaka, ka
Grāmatvedības nodaļa ir atbildīga par rēķinu izrakstīšanu, bet nenosaka termiņu, līdz
kuram rēķins izrakstāms, lai to laikus nogādātu īpašuma lietotājam.
120

111. Kārtība

vienlaikus nosaka, ka Grāmatvedības nodaļa kopā ar nākamā mēneša rēķinu
izraksta arī rēķinu par līgumsoda maksu, ja īpašuma lietotājs ir kavējis iepriekšējā rēķina
samaksu. Līgumsoda aprēķināšanas kārtība tiek noteikta īpašuma nomas līgumā.

112. Valsts aģentūrā „Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra” 2009.gadā spēkā bija

15 telpu nomas līgumi, tajā skaitā:
121
līgumsods bija noteikts 0,1% apmērā no kavējuma summas par katru
nokavēto kalendāra dienu;
122
112.2. divos līgumos
līgumsods bija noteikts 2% apmērā no kavējuma summas par
katru nokavēto kalendāra dienu;
123
112.3. vienā līgumā
līgumsods par maksājuma kavēšanu nebija paredzēts.
112.1. 12 līgumos

113. No pārbaudītajiem 180 rēķiniem 97 gadījumos rēķina samaksas termiņš bija kavēts no

vienas līdz 101 dienai.
114. Revidējamā laika posmā nevienā no valsts aģentūras „Latvijas Investīciju un attīstības

aģentūra” izrakstītajiem rēķiniem nebija aprēķināts telpu nomas līgumos paredzētais
līgumsods par telpu nomas maksas termiņu nokavējumu.
115. Valsts aģentūra „Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra” nav guvusi sev piekritīgos

ieņēmumus līgumsodu veidā vismaz Ls 8 134 apmērā.

119

Valsts aģentūras „Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra” 16.09.2008. kārtības Nr.ORG-INA-IKN-2008/95
„Kārtība par valsts aģentūras „Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra” valdījumā esošā nekustamā īpašuma
Rīgā, Pērses ielā 2 iznomāšanu un nomas maksas noteikšanu” 21.punkts.
120
Valsts aģentūras „Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra” 16.09.2008. kārtības Nr.ORG-INA-IKN-2008/95
„Kārtība par valsts aģentūras „Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra” valdījumā esošā nekustamā īpašuma
Rīgā, Pērses ielā 2 iznomāšanu un nomas maksas noteikšanu” 21.punkts.
121
18.01.2006. līgums Nr.N-06/1 ar Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru (vienotais reģistrācijas numurs
90000270634), 02.03.2007. līgums Nr.N-07/03 ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību „IZZI COM” (vienotais
reģistrācijas numurs 40003403962), 02.04.2007. līgums Nr.N-07/02 ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību
„Baltcom Fiber” (vienotais reģistrācijas numurs 40003608105), 02.04.2007. līgums Nr.N-07/04 ar sabiedrību
ar ierobežotu atbildību „Latvijas tīkli” (vienotais reģistrācijas numurs 40003581898), 02.04.2007. līgums
Nr.N-07/05 ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Telia Latvija” (vienotais reģistrācijas numurs
40003057571), 02.04.2007. līgums Nr.N-07/06 ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Datagrupa.lv” (vienotais
reģistrācijas numurs 40003475316), 02.04.2007. līgums Nr.N-07/09 ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību
„Versija” (vienotais reģistrācijas numurs 40103020274), 02.04.2007. līgums Nr.N-07/10 ar akciju sabiedrību
„Latvijas Krājbanka” (vienotais reģistrācijas numurs 40003098527), 02.04.2007. līgums Nr.N-07/11 ar
sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Latnet Serviss” (vienotais reģistrācijas numurs 40003246457), 02.04.2007.
līgums Nr.N-07/12 ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Telenet” (vienotais reģistrācijas numurs
40003571724), 02.04.2007. līgums Nr.N-07/13 ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību „BAS Grupa” (vienotais
reģistrācijas numurs 40003446853), 02.04.2007. līgums Nr.N-07/14 ar valsts akciju sabiedrību „Latvijas
dzelzceļš” (vienotais reģistrācijas numurs 40003032065).
122
23.09.2003. līgums Nr.NL-03/5 ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Langere” (vienotais reģistrācijas
numurs 40003633263) un 26.01.2009. līgums Nr. N-09/1 ar valsts akciju sabiedrību „Elektronisko sakaru
direkcija” (vienotais reģistrācijas numurs 40003021907).
123
18.06.1998. līgums Nr.ATM-27 ar akciju sabiedrību „NORD/LB Latvija” (vienotais reģistrācijas numurs
40003024725).
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Secinājumi
124

116. Neievērojot iekšējo normatīvo aktu

valsts aģentūra „Latvijas Investīciju un attīstības
aģentūra” komercsabiedrībām neizrakstīja papildu rēķinu gadījumos, kad tika konstatēta
starpība starp ieņēmumiem un izdevumiem par ārējo mārketinga pasākumu
organizēšanu, kā rezultātā revidenti neguva pārliecību par aģentūrai piekritīgo
ieņēmumu gūšanu vismaz Ls 3 985 apmērā.

117. Valsts aģentūrai „Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra” piekritīgo ieņēmumu

neiekasēšanu ir ietekmējušas iekšējās kontroles sistēmas nepilnības, jo:
117.1. sagatavojot ārējo mārketinga pasākumu organizēšanas plānotās tāmes, aģentūra
nav nodrošinājusi izmaksu attiecināšanas uz konkrētu uzņēmēju izsekojamību;
117.2. aģentūra nav nodrošinājusi plānoto izmaksu salīdzināmību ar rēķinos ietvertajiem
izmaksu posteņiem.
118. Valsts aģentūra „Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra” neaprēķina telpu nomas

līgumos paredzētos līgumsodus par telpu nomas maksas termiņu nokavējumu, kā
rezultātā aģentūra nav saņēmusi tai piekritīgos ieņēmumus vismaz Ls 8 134 apmērā.
119. Valsts aģentūra „Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra” līgumus par telpu nomu

slēgusi, nepiemērojot iekšējos normatīvajos aktos125 noteikto vienoto līguma formu126,
kā rezultātā 13 nomas līgumu gadījumos nav nodrošināta aģentūras interešu aizstāvība
un vienlīdzīga attieksme pret nomniekiem attiecībā uz līgumsoda apmēru par telpu
nomas maksas nokavējumu.

Ieteikumi
120. Valsts aģentūrai „Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra” pilnveidot iekšējās

kontroles sistēmu, lai nodrošinātu iekšējo normatīvo aktu127 prasību ievērošanu ārējo
mārketinga pasākumu organizēšanā un aģentūrai pienākošos ieņēmumu iekasēšanu.

121. Valsts aģentūrai „Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra” pilnveidot iekšējās

kontroles sistēmu, lai nodrošinātu aģentūrai piekritīgo ieņēmumu par telpu nomas
maksas termiņu nokavējumu aprēķināšanu un iekasēšanu pilnā apmērā atbilstoši telpu
nomas līgumu nosacījumiem.
122. Valsts aģentūrai „Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra” atkārtoti izvērtēt noslēgto

telpu nomas līgumu nosacījumus, lai nodrošinātu aģentūras interešu aizstāvību un
vienlīdzīgu attieksmi pret nomniekiem attiecībā uz līgumsoda apmēru par telpu nomas
maksas nokavējumu.

124

Valsts aģentūras „Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra” 01.10.2008. kārtības Nr.ORG-INA-IKN-2008/96
„Kārtība kādā tiek nodrošināta valsts aģentūras „Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra” Investīciju
piesaistes un tirdzniecības veicināšanas departamenta Projektu vadība” 11.1., 11.2., 11.6., 11.7. un
11.9.apakšpunkts (spēkā līdz 21.05.2009.) un 21.05.2009. kārtības Nr.ORG-INA-IKN-2009/137 „Kārtība kādā
tiek nodrošināta valsts aģentūras „Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra” projektu vadība” 11.1., 11.2.,
11.5., 11.6. un 11.8.apakšpunkts (spēkā no 21.05.2009.).
125
Valsts aģentūras „Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra” 16.09.2008. kārtības Nr.ORG-INA-IKN-2008/95
„Kārtība par valsts aģentūras „Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra” valdījumā esošā nekustamā īpašuma
Rīgā, Pērses ielā 2 iznomāšanu un nomas maksas noteikšanu” 5.punkts.
126
Valsts aģentūras „Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra” 16.09.2008. kārtības Nr.ORG-INA-IKN-2008/95
„Kārtība par valsts aģentūras „Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra” valdījumā esošā nekustamā īpašuma
Rīgā, Pērses ielā 2 iznomāšanu un nomas maksas noteikšanu” 5.punkts
127
Valsts aģentūras „Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra” 21.05.2009. kārtība Nr.ORG-INA-IKN2009/137 „Kārtība kādā tiek nodrošināta valsts aģentūras „Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra” projektu
vadība”.
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3.2. Tūrisma attīstības valsts aģentūra
Konstatējumi
128

123. Ministru kabineta noteikumi

nosaka, ka visus ierakstus grāmatvedības reģistros izdara
saimnieciskā darījuma dienā vai iespējami drīz pēc tās, bet ne vēlāk kā 15 dienu laikā
pēc tā mēneša beigām, kurā saimnieciskais darījums noticis.

124. Likums

129

nosaka, ka apliekamā persona nodokļa rēķinu izraksta par jebkuru ar nodokli
apliekamu preču piegādi vai pakalpojumu ne vēlāk kā 15 dienu laikā no darījuma
dienas.
130

125. Tūrisma attīstības valsts aģentūra saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem

sniedz

maksas pakalpojumus saskaņā ar noteikto cenrādi.
126. Sešos darījumos no 30 izlasē iekļautajiem konstatēts, ka Tūrisma attīstības valsts

aģentūra rēķinus ir izrakstījusi 23 līdz 319 kalendāro dienu laikā pēc pakalpojuma
sniegšanas:
131
126.1. 04.12.2009. vai 319 kalendārās dienas vēlāk ir izrakstīts rēķins
par Ls 700;
132
126.2. 05.01.2009. vai 69 kalendārās dienas vēlāk ir izrakstīts rēķins par Ls 60;
133
126.3. 21.04.2009. vai 62 kalendārās dienas vēlāk ir izrakstīts rēķins par Ls 350;
134
126.4. 31.03.2009. vai 44 kalendārās dienas vēlāk ir izrakstīts rēķins par Ls 400;
135
126.5. 01.04.2009. vai 31 kalendāro dienu vēlāk ir izrakstīts rēķins par Ls 600;
136
126.6. 10.02.2009. vai 23 kalendārās dienas vēlāk ir izrakstīts rēķins par Ls 700 .
137

127. Tūrisma attīstības valsts aģentūras kārtība

nosaka, kā tiek fiksēti un kontrolēti par
publiskajiem maksas pakalpojumiem nesamaksātie rēķini.
138

128. Atbilstoši kārtībai

Grāmatvedības un budžeta plānošanas nodaļai, izmantojot
grāmatvedības uzskaites programmu, pastāvīgi jāuzrauga izrakstīto rēķinu samaksas
termiņu ievērošana, pārbaudot rēķinu izrakstīšanas datumus, rēķinu samaksas termiņus
un maksājumus, kas veikti uz aģentūras kontu.

128

Ministru kabineta 21.10.2003. noteikumu Nr.585 „Noteikumi par grāmatvedības kārtošanu un organizāciju”
10.punkts.
129
Likuma „Par pievienotās vērtības nodokli” 8.panta ceturtā daļa.
130
Ministru kabineta 03.01.2006. noteikumi Nr.6 „Noteikumi par Tūrisma attīstības valsts aģentūras sniegto
publisko maksas pakalpojumu cenrādi”.
131
Tūrisma attīstības valsts aģentūras 04.12.2009. rēķins Nr.145 Jūrmalas pilsētas Domei (vienotais reģistrācijas
numurs 90000056357) par līdzdalību izstādē „MATKA” laika posmā no 15.01.2009. līdz 18.01.2009.
132
Tūrisma attīstības valsts aģentūras 05.01.2009. rēķins Nr.1 sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „BBF
Consulting” (vienotais reģistrācijas numurs 40003693915) par dalību seminārā Romā, Itālijā 28.10.2008.
133
Tūrisma attīstības valsts aģentūras 21.04.2009. rēķins Nr.101 sabiedrībai ar ierobežotu atbildību
„SCANDIKTOUR” (vienotais reģistrācijas numurs 40003928284) par līdzdalību izstādē „MATKA” laika
posmā no 15.01.2009. līdz 18.01.2009.
134
Tūrisma attīstības valsts aģentūras 31.03.2009. rēķins Nr.92 Vidzemes Tūrisma Asociācijai (vienotais
reģistrācijas numurs 40008031761) par līdzdalību izstādē „TOUREST” laika posmā no 13.02.2009. līdz
15.02.2009.
135
Tūrisma attīstības valsts aģentūras 01.04.2009. rēķins Nr.93 Kurzemes Tūrisma Asociācijai (vienotais
reģistrācijas numurs 40008061446) par līdzdalību izstādē „VIVATTUR” laika posmā no 27.02.2009. līdz
01.03.2009.
136
Tūrisma attīstības valsts aģentūras 10.02.2009. rēķins Nr.57 sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Islande
Hotel” (vienotais reģistrācijas numurs 40003576416) par līdzdalību izstādē „MATKA” laika posmā no
15.01.2009. līdz 18.01.2009.
137
Tūrisma attīstības valsts aģentūras 01.06.2007. kārtība Nr.03-06/6 „Kārtība, kādā tiek fiksēti un kontrolēti
neapmaksātie rēķini par publiskajiem maksas pakalpojumiem”.
138
Tūrisma attīstības valsts aģentūras 01.06.2007. kārtības Nr.03-06/6 „Kārtība, kādā tiek fiksēti un kontrolēti
neapmaksātie rēķini par publiskajiem maksas pakalpojumiem” 3.punkts.
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129. Atbilstoši līgumu

139

nosacījumiem partneris par katru nokavēto dienu maksā līgumsodu
0,5% apmērā, un līgumā noteiktās naudas summas samaksa neatbrīvo partneri no
pienākuma samaksāt līgumsodu saistību izpildes nokavējuma gadījumā.

130. No 30 izlasē iekļautajiem darījumiem astoņos gadījumos rēķinu samaksas termiņš ir

kavēts no sešām līdz 265 dienām.
131. Tūrisma

attīstības valsts aģentūra nevienā no konstatētajiem gadījumiem nav
aprēķinājusi līgumsodu par rēķinu maksājumu kavējumiem. Par minēto rēķinu
maksājumu kavējumiem līgumsods būtu vismaz Ls 1 205 apmērā.

Secinājumi
132. Tūrisma attīstības valsts aģentūra nav ievērojusi likumā

140

noteikto 15 dienu termiņu
rēķinu izrakstīšanai, kā rezultātā aģentūra nav nodrošinājusi savu interešu aizsardzību un
savlaicīgu aģentūrai piekritīgo ieņēmumu saņemšanu.

133. Tūrisma attīstības valsts aģentūrā izveidotā iekšējās kontroles sistēma un izstrādātā

kārtība141 nenodrošina savlaicīgu kavēto maksājumu identificēšanu un līgumsodu
aprēķināšanu, kā rezultātā aģentūra nav saņēmusi tai piekritīgos ieņēmumus vismaz
Ls 1 205 apmērā.

Ieteikums
134. Lai nodrošinātu Tūrisma attīstības valsts aģentūras interešu aizsardzību un savlaicīgu tai

piekritīgo ieņēmumu saņemšanu, aģentūrai pilnveidot iekšējās kontroles sistēmu,
nodrošinot likumā142 noteikto termiņu ievērošanu rēķinu izrakstīšanai un sev piekritīgo
ieņēmumu par līgumsodiem aprēķināšanu un iekasēšanu.
3.3. Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija
Konstatējumi
135. Saskaņā ar likumu

143

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas darbību finansē no
ieņēmumiem, kas gūti, iekasējot valsts nodevu par sabiedrisko pakalpojumu regulēšanu.
144

136. Atbilstoši likumam

valsts nodevu par sabiedrisko pakalpojumu regulēšanu administrē
regulators - Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija - saskaņā ar nodokļu jomu
regulējošiem normatīvajiem aktiem.
kabineta noteikumi145 nosaka valsts nodevas likmi par sabiedrisko
pakalpojumu regulēšanu un tās maksāšanas kārtību.

137. Ministru

139

22.01.2009. līgums Nr.DS17 ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Latlauva” (vienotais reģistrācijas numurs
40003338145), 25.05.2009. līgums Nr.DS61 ar Jūrmalas pilsētas Domi (vienotais reģistrācijas numurs
90000056357), 09.12.2008. līgums Nr.DS101 ar „Šventaragio slenis UAB” (pievienotās vērtības nodokļa
reģistrācijas numurs 300084300), 12.12.2008. līgums Nr.DS105 ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Hanza
hotels” (vienotais reģistrācijas numurs 40003813112), 12.01.2009. līgums Nr.G01 ar sabiedrību ar ierobežotu
atbildību „Baltijas Ceļojumu Grupa” (vienotais reģistrācijas numurs 40103042144), 14.01.2009. līgums
NR.G02 ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Latlauva”, 12.01.2009. līgums Nr.G08 ar sabiedrību ar
ierobežotu atbildību „Islande Hotel” (vienotais reģistrācijas numurs 40003576416), 05.03.2009. līgums
Nr.G13 ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību „T.U.I.” (vienotais reģistrācijas numurs 40003264522).
140
Likuma „Par pievienotās vērtības nodokli” 8.panta ceturtā daļa.
141
Tūrisma attīstības valsts aģentūras 01.06.2007. kārtība Nr.03-06/6 „Kārtība, kādā tiek fiksēti un kontrolēti
neapmaksātie rēķini par publiskajiem maksas pakalpojumiem”.
142
Likuma „Par pievienotās vērtības nodokli” 8.panta ceturtā daļa.
143
Likuma „Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem” 29.pants.
144
Likuma „Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem” 31.panta piektā daļa.
145
Ministru kabineta 28.12.2004. noteikumi Nr.1068 „Noteikumi par valsts nodevas likmi par sabiedrisko
pakalpojumu regulēšanu un tās maksāšanas kārtību” (spēkā līdz 01.01.2010.).
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138. Ministru kabineta noteikumi

paredz, ka valsts nodevu vienā kalendāra gadā sadala
četrās vienādās daļās un pirmo valsts nodevas daļu samaksā līdz 10.janvārim, otro – līdz
10.aprīlim, trešo – līdz 10.jūlijam, ceturto – līdz 10.oktobrim.

139. Likums

147

nosaka, ka par nodokļu un nodevu maksājuma samaksas termiņa nokavējumu
maksātājam tiek aprēķināta nokavējuma nauda - no laikā nenomaksātā pamatparāda
0,05% apmērā par katru nokavēto dienu, ja konkrētā nodokļa likumā nav noteikti citi
nokavējuma naudas apmēri.

140. Revidējamā laika posmā Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija diviem no

izlasē iekļautajiem 20 sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem un elektronisko sakaru
komersantiem ir aprēķinājusi nokavējuma naudu par valsts nodevas par 2008.gadu
samaksas kavēšanu Ls 431,81 apmērā.
141. No izlases apjomā iekļautajiem 20 sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem un elektronisko

sakaru komersantiem 12 ir kavējuši vismaz vienu no nodevas iemaksas termiņiem.
142. Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija minētajiem 12 sabiedrisko pakalpojumu

sniedzējiem un elektronisko sakaru komersantiem nav aprēķinājusi un no viņiem nav
iekasējusi nokavējuma naudu par valsts nodevu par sabiedrisko pakalpojumu regulēšanu
iemaksas termiņu kavēšanu.
143. Atbilstoši revidentu veiktajiem aprēķiniem nokavējuma nauda par valsts nodevu par

sabiedrisko pakalpojumu regulēšanu iemaksas termiņu kavēšanu minētajiem
12 sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem un elektronisko sakaru komersantiem ir vismaz
Ls 2 302,47.
148

144. Atbilstoši Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas skaidrojumam

nokavējuma
nauda par valsts nodevu par sabiedrisko pakalpojumu regulēšanu iemaksas termiņu
kavēšanu 2009.gadā netika aprēķināta un iekasēta tāpēc, ka pastāv risks, ka saskaņā ar
likumu149 nepareizi piedzīto maksājumu summas komisijai būs jāatmaksā atpakaļ
nodokļu maksātājam, turklāt atmaksājamo summu palielinot par pusi no iekasētās
nokavējuma naudas, ja komisija iekasēs un piedzīs valsts nodevas un tās maksājumu
kavējumu summas, pamatojoties uz datiem, kuri nokavējuma naudas aprēķina brīdī var
būt neprecīzi, jo:
144.1. valsts nodevas apmērs tiek aprēķināts, ņemot vērā komersanta sniegtā attiecīgā
sabiedriskā pakalpojuma veida neto apgrozījumu iepriekšējā kalendārā gadā;
144.2. patiesu priekšstatu par regulējamā komersanta līdzekļiem, saistībām, finansiālo
stāvokli, peļņu vai zaudējumiem un naudas plūsmu iepriekšējā kalendārajā gadā
sniedz komersanta gada pārskats, kas saskaņā ar likumu150 apstiprināms ne vēlāk
kā četrus vai septiņus mēnešus pēc pārskata gada beigām;
151
144.3. Ministru kabineta noteikumi
nosaka: ja kalendārā gadā samaksātā valsts nodeva
ir mazāka vai lielāka par noteikumos152 noteiktajiem procentiem no komersanta
sniegtā attiecīgā sabiedriskā pakalpojuma veida neto apgrozījuma iepriekšējā
kalendārajā gadā, samaksāto summu precizē, veicot pēdējo maksājumu
kalendārajā gadā.

146

Ministru kabineta 28.12.2004. noteikumu Nr.1068 „Noteikumi par valsts nodevas likmi par sabiedrisko
pakalpojumu regulēšanu un tās maksāšanas kārtību” (spēkā līdz 01.01.2010.) 5.punkts.
147
Likuma „Par nodokļiem un nodevām” 29.panta otrā daļa.
148
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 22.02.2010. vēstule Nr.2-2.23/768 „Par informācijas
pieprasījumu revīzijas lietā Nr.5.1-2-33/2009”.
149
Likuma „Par nodokļiem un nodevām” 28.panta pirmā daļa.
150
Likuma „Par uzņēmumu gada pārskatiem” 66.panta pirmā daļa.
151
Ministru kabineta 28.12.2004. noteikumu Nr.1068 „Noteikumi par valsts nodevas likmi par sabiedrisko
pakalpojumu regulēšanu un tās maksāšanas kārtību” 6.punkts.
152
Ministru kabineta 28.12.2004. noteikumu Nr.1068 „Noteikumi par valsts nodevas likmi par sabiedrisko
pakalpojumu regulēšanu un tās maksāšanas kārtību” 3.punkts.
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145. Arī iepriekšējā Valsts kontroles revīzijā

tika konstatēts, ka Sabiedrisko pakalpojumu
regulēšanas komisija 2008.gada laikā nav aprēķinājusi un nav iekasējusi nokavējuma
naudu par valsts nodevu par sabiedrisko pakalpojumu regulēšanu iemaksas termiņu
kavēšanu vismaz Ls 27 467 apmērā, un Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai
tika ieteikts sadarbībā ar Ekonomikas ministriju izvērtēt nepieciešamību ierosināt
grozījumus spēkā esošajā normatīvajā aktā154, lai nodrošinātu sev piekrītošo pašu
ieņēmumu gūšanu atbilstošā apmērā.
155

146. Saskaņā ar Ekonomikas ministrijas sniegto informāciju

, lai Sabiedrisko pakalpojumu
regulēšanas komisija varētu iekasēt nodevu nokavējuma maksājumus, tika izstrādāts
jauns Ministru kabineta noteikumu projekts156, kuram no 01.01.2010. bija jāaizstāj
2009.gadā spēkā esošie Ministru kabineta noteikumi157.
158

147. Saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas skaidrojumu :
147.1. lai izvairītos no nepamatotas nokavējuma naudas aprēķināšanas, Ministru kabineta

noteikumu projekta159 izstrādes gaitā sākotnēji projektā tika iekļauta norma, kas
paredzēja nokavējuma naudas aprēķināšanu gadījumā, ja komersants nebūtu
samaksājis nodevu līdz attiecīgā kalendārā gada 10.oktobrim;
147.2. tā kā 27.11.2009. starpinstitūciju sanāksmē, kurā tika izskatīti saņemtie iebildumi
par minēto regulējumu, nebija iespējams panākt vienošanos starp Sabiedrisko
pakalpojumu regulēšanas komisiju, Ekonomikas ministriju, Tieslietu ministriju un
Finanšu ministriju, noteikumi160 tika apstiprināti, svītrojot normu par nokavējuma
naudas aprēķināšanu pēc attiecīgā kalendārā gada 10.oktobra, ņemot vērā, ka
ilgākas noteikumu projekta pieņemšanas aizkavēšanas dēļ Sabiedrisko
pakalpojumu regulēšanas komisijai 2010.gadā nebūtu tiesiska pamata iekasēt, bet
sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem – maksāt valsts nodevu par sabiedrisko
pakalpojumu regulēšanu.
161

148. Ministru kabineta noteikumi

nosaka, ka valsts nodeva kalendārajā gadā sadalās četrās
vienādās daļās, un paredz noteiktus termiņus, līdz kuriem maksājama katra nodevas
daļa, paredz samaksāto nodevas summu precizēt, veicot pēdējo nodevas maksājumu līdz
10.oktobrim, taču neparedz kārtību nodevas nesamaksāšanas gadījumiem.
162

149. Saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas sniegto informāciju

2010.gadā komisija nodrošina nokavējuma naudas aprēķināšanu atbilstoši likumam163

153

Valsts kontroles 27.04.2009. revīzijas ziņojuma Nr.5.1-2-46/2008 „Revīzijas ziņojums par Ekonomikas
ministrijas 2008.gada pārskata sagatavošanas pareizību” 41.punkts.
154
Ministru kabineta 28.12.2004. noteikumi Nr.1068 „Noteikumi par valsts nodevas likmi par sabiedrisko
pakalpojumu regulēšanu un tās maksāšanas kārtību”.
155
Ekonomikas ministrijas 19.10.2009. vēstule Nr.225.3-1-10705 ,,Par revīzijas ieteikumu ieviešanu revīzijas
lietā Nr.5.1-2-46/2008”.
156
Ministru kabineta noteikumu projekts „Noteikumi par valsts nodevas par sabiedrisko pakalpojumu regulēšanu
likmi un maksāšanas kārtību”.
157
Ministru kabineta 28.12.2004. noteikumi Nr.1068 „Noteikumi par valsts nodevas likmi par sabiedrisko
pakalpojumu regulēšanu un tās maksāšanas kārtību”.
158
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 22.02.2010. vēstule Nr.2-2.23/768 „Par informācijas
pieprasījumu revīzijas lietā Nr.5.1-2-33/2009”.
159
Ministru kabineta noteikumu projekts „Noteikumi par valsts nodevas par sabiedrisko pakalpojumu regulēšanu
likmi un maksāšanas kārtību”.
160
Ministru kabineta 22.12.2009. noteikumi Nr.1623 „Noteikumi par valsts nodevas likmi par sabiedrisko
pakalpojumu regulēšanu un nodevas maksāšanas kārtību”.
161
Ministru kabineta 22.12.2009. noteikumu Nr.1623 „Noteikumi par valsts nodevas likmi par sabiedrisko
pakalpojumu regulēšanu un nodevas maksāšanas kārtību” 4.punkts.
162
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 22.02.2010. vēstule Nr.2-2.23/768 „Par informācijas
pieprasījumu revīzijas lietā Nr.5.1-2-33/2009”.
163
Likums „Par nodokļiem un nodevām”.
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pēc katra Ministru kabineta noteikumos164 noteiktā valsts nodevas maksājuma termiņa
beigām.
Secinājums
150. Ņemot vērā nodevas par sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu aprēķina un maksāšanas

specifiku, pastāv risks, ka saskaņā ar likumu165 nepareizi piedzīto maksājumu summas
komisijai būs jāatmaksā atpakaļ nodevas maksātājam, turklāt atmaksājamo summu
palielinot par pusi no iekasētās nokavējuma naudas, jo:
166
150.1. likums
nosaka vispārēju kavējumu naudas aprēķināšanas kārtību par kavētiem
nodevas maksājumiem;
167
150.2. normatīvais akts
nenosaka kārtību, kādā Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas
komisija aprēķina un iekasē ieņēmumus par kavētām nodevas iemaksām.

Ieteikums
151. Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai sadarbībā ar Ekonomikas ministriju

atkārtoti izvērtēt spēkā esošo normatīvo aktu168 un veikt nepieciešamās darbības, lai
noteiktu kārtību, kādā Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija aprēķina un iekasē
ieņēmumus par kavētām nodevas iemaksām.

4.

Pārskata daļa – Subsīdijas un dotācijas

Konstatējumi
ministrijas izstrādātā kārtība169 nosaka grāmatvedības uzskaites
pamatprincipus ministrijā un tās padotībā esošajās iestādēs, lai nodrošinātu vienveidīgus
grāmatojumus vienādos gadījumos.

152. Ekonomikas

170

153. Kārtība paredz, ka:
153.1. kā saņemtos transferta pārskaitījumus uzskaita dotācijas, mērķdotācijas un citus

maksājumus starp dažādiem budžetiem;
153.2. dienā, kad veikts transferta pārskaitījums, tiek samazināti naudas līdzekļi norēķinu

kontā un atzīti izdevumi no transfertu pārskaitījumiem.
154. Analizējot revīzijas apjomā iekļauto iestāžu, grāmatvedības uzskaites politikās ietverto

informāciju attiecībā uz subsīdiju un dotāciju uzskaiti, konstatēts, ka:
171
154.1. Ekonomikas ministrijas centrālā aparāta grāmatvedības organizācijas kārtībā
ir
noteikts, ka subsīdiju un dotāciju pārskaitījuma dienā ministrija, veicot
pārskaitījumu, samazina naudas līdzekļu atlikumu norēķinu kontā un atzīst
izdevumus. Faktiski Ekonomikas ministrijas centrālajā aparātā subsīdiju un
dotāciju grāmatvedības uzskaitē lieto gan naudas plūsmas principu, gan uzkrāšanas
principu;

164

Ministru kabineta 22.12.2009. noteikumu Nr.1623 „Noteikumi par valsts nodevas likmi par sabiedrisko
pakalpojumu regulēšanu un nodevas maksāšanas kārtību” 4.punkts.
165
Likuma „Par nodokļiem un nodevām” 28.panta pirmā daļa.
166
Likums „Par nodokļiem un nodevām”.
167
Ministru kabineta 22.12.2009. noteikumi Nr.1623 „Noteikumi par valsts nodevas likmi par sabiedrisko
pakalpojumu regulēšanu un nodevas maksāšanas kārtību”.
168
Ministru kabineta 22.12.2009. noteikumi Nr.1623 „Noteikumi par valsts nodevas likmi par sabiedrisko
pakalpojumu regulēšanu un nodevas maksāšanas kārtību”.
169
Ekonomikas ministrijas 18.08.2008. kārtība Nr.1-8-39 „Ekonomikas ministrijas un tās padotībā esošo iestāžu
grāmatvedības uzskaites kārtība”.
170
Ekonomikas ministrijas 18.08.2008. kārtības Nr.1-8-39 „Ekonomikas ministrijas un tās padotībā esošo iestāžu
grāmatvedības uzskaites kārtība” X sadaļa „Transfertu uzskaite”.
171
Ekonomikas ministrijas centrālā aparāta 01.07.2008. kārtības Nr.1-8-30 „Ekonomikas ministrijas Centrālā
aparāta Grāmatvedības organizācijas kārtība” 319.punkts.
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154.2. Būvniecības, enerģētikas un mājokļu valsts aģentūras grāmatvedības uzskaites un

organizēšanas kārtībā172 nav noteikti subsīdiju un dotāciju uzskaites principi,
faktiski aģentūra lieto uzkrāšanas principu;
154.3. valsts aģentūras „Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra” grāmatvedības
uzskaites un organizēšanas kārtībā173 ir noteikts, ka subsīdiju un dotāciju uzskaitei
tiek lietots uzkrāšanas princips. Arī faktiski aģentūra subsīdiju un dotāciju
grāmatvedības uzskaitē lieto uzkrāšanas principu.
155. Iestāžu pēdējās apstiprinātajās tāmēs 2009.gadam izdevumi ekonomiskās klasifikācijas

kodā 3000 „Subsīdijas un dotācijas” kopumā bija apstiprināti Ls 128 847 669 apmērā,
tajā skaitā:
155.1. Ekonomikas ministrijas centrālajā aparātā - Ls 106 347 457;
155.2. Būvniecības, enerģētikas un mājokļu valsts aģentūrā - Ls 300 000;
155.3. valsts aģentūrā „Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra” - Ls 22 200 212.
156. Faktiskais subsīdiju un dotāciju izlietojums 2009.gadā bija:
156.1. Ekonomikas ministrijas centrālajā aparātā – Ls 690 179 apmērā pēc uzkrāšanas

principa un Ls 106 598 548 apmērā pēc naudas plūsmas principa;
156.2. Būvniecības, enerģētikas un mājokļu valsts aģentūrā - Ls 82 477 apmērā pēc
uzkrāšanas principa un Ls 1 642 699 apmērā pēc naudas plūsmas principa;
156.3. valsts
aģentūrā
„Latvijas
Investīciju
un
attīstības
aģentūra” Ls 19 528 020 apmērā pēc uzkrāšanas principa un Ls 20 119 091 apmērā pēc
naudas plūsmas principa.
Secinājums
157. Ekonomikas ministrijas centrālajā aparātā, Būvniecības, enerģētikas un mājokļu valsts

aģentūrā un valsts aģentūrā „Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra” subsīdiju un
dotāciju uzskaite tiek veikta atšķirīgi, grāmatvedības uzskaitē izmantojot gan naudas
plūsmas principu, gan uzkrāšanas principu, kā rezultātā gada pārskatā tiek konsolidēti
dati, kas sagatavoti, izmantojot atšķirīgus uzskaites principus.
Ieteikums
174

158. Ekonomikas ministrijai pilnveidot vienoto grāmatvedības uzskaites kārtību

, lai
nodrošinātu vienotu grāmatvedības uzskaites principu ievērošanu subsīdiju un dotāciju
uzskaitei.

5.

Fiskālās disciplīnas ievērošana

5.1. Pārskata daļa – Atlīdzība
159. Lai izvērtētu un salīdzinātu dažādu valsts institūciju pieeju darbinieku atlīdzības

samazināšanai, revīzijas ietvaros tika detalizēti
samazinājumam šādās institūcijās:
159.1. Ekonomikas ministrijas centrālajā aparātā;
159.2. Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijā;
159.3. Tūrisma attīstības valsts aģentūrā.

172

izvērtēta

pieeja

atlīdzības

Būvniecības, enerģētikas un mājokļu valsts aģentūras 19.11.2008. kārtība Nr.1.1-01/3688 „Grāmatvedības
uzskaites un organizēšanas kārtība”.
173
Valsts aģentūras „Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra” 29.09.2009. kārtības Nr.ORG-INA-IKN2009/164 „Valsts aģentūras „Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra” grāmatvedības un uzskaites kārtība”
III nodaļa „Eiropas Savienības līdzfinansēto projektu atbalsta finansējuma uzskaite”.
174
Ekonomikas ministrijas 18.08.2008. kārtība Nr.1-8-39 „Ekonomikas ministrijas un tās padotībā esošo iestāžu
grāmatvedības uzskaites kārtība”.
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Konstatējumi
160. Lai ierobežotu visu valsts un pašvaldību institūciju izdevumus amatpersonu (darbinieku)

atlīdzībai, 2009.gadā atlīdzība valsts un pašvaldību institūciju amatpersonām un
darbiniekiem bija jānosaka atbilstoši likuma175 prasībām.
161. Likums

176

noteica ierobežojumus visu valsts un pašvaldību institūciju izdevumiem
amatpersonu (darbinieku) atlīdzībai, tajā skaitā paredzēja, ka:
161.1. valsts un pašvaldību institūcijām, kurām pieejamo finansējumu atlīdzības izmaksai
nosaka saskaņā ar likumu „Par valsts budžetu 2009.gadam”, finansējuma apjoms
amatpersonu (darbinieku) atlīdzības izmaksai bija jāsamazina ne mazāk kā par
15% no kopējā institūcijai šim mērķim sākotnēji apstiprinātā finansējuma
apjoma177;
161.2. netiek izmaksātas prēmijas, naudas balvas un no 29.06.2009. netiek veikta
materiālā stimulēšana178;
179
161.3. netiek izmaksāts atvaļinājuma pabalsts par 2009.gada atvaļinājumu
un no
29.06.2009. atvaļinājuma pabalsts netiek maksāts vispār180;
161.4. netiek slēgti vadības līgumi un noslēgtie vadības līgumi uzskatāmi par
izbeigtiem181;
161.5. pabalsts bērna piedzimšanas gadījumā ir divu mēnešalgu (mēneša amatalgu, darba
algu) apmērā par katru bērnu, bet ne vairāk kā Ls 1 000 par katru bērnu182;
161.6. pabalsts sakarā ar ģimenes locekļa vai apgādājamā nāvi ir mēnešalgas (mēneša
amatalgas, darba algas) apmērā, bet ne vairāk kā Ls 1 000183;
161.7. no 29.06.2009., ja atlaišanas pabalsts izmaksājams saskaņā ar Darba likuma
112.pantu, tas izmaksājams 0,95 mēneša vidējās izpeļņas apmērā vai viena mēneša
vidējās izpeļņas apmērā atkarībā no nodarbinātības ilguma pie attiecīgā darba
devēja184.

175

Likums „Par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzību 2009.gadā”.
Likums „Par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzību 2009.gadā”.
177
Likuma „Par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzību 2009.gadā” (redakcija no
29.06.2009.) 4.panta pirmā daļa.
178
Likuma „Par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzību 2009.gadā” (redakcija no
29.06.2009.) 5.panta otrās daļas 1.punkts.
179
Likuma „Par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzību 2009.gadā” (redakcija līdz
29.06.2009.) 5.panta otrās daļas 2.punkts.
180
Likuma „Par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzību 2009.gadā” (redakcija no
29.06.2009.) 5.panta otrās daļas 2.punkts.
181
Likuma „Par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzību 2009.gadā” 5.panta otrās
daļas 3.punkts.
182
Likuma „Par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzību 2009.gadā” 5.panta trešās
daļas 1.punkts. Norma neattiecas uz gadījumiem, kad bērns piedzimis 306 dienu laikā pēc šā likuma spēkā
stāšanās dienas (Pārejas noteikumu 1.punkts).
183
Likuma „Par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzību 2009.gadā” 5.panta trešās
daļas 2.punkts. Pabalstu izmaksā, ja nāves gadījums iestājies pēc likuma spēkā stāšanās (Pārejas noteikumu
2.punkts).
184
Likuma „Par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzību 2009.gadā” (redakcija no
29.06.2009.) 11.pants.
176
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Atlīdzība185
186

162. Salīdzinot Ekonomikas ministrijai 16.06.2009. apstiprināto budžetu

ar sākotnēji –
04.11.2008. apstiprināto budžetu , konstatēts, ka nozarei kopumā izdevumi atlīdzībai
2009.gadā ir samazināti par Ls 6 019 262 jeb 26,9%, tajā skaitā:
188
162.1. ar pirmajiem grozījumiem valsts budžetā
izdevumi atlīdzībai ir samazināti par
Ls 3 360 335 jeb 15%;
189
162.2. ar otrajiem grozījumiem valsts budžetā
izdevumi atlīdzībai ir samazināti vēl par
Ls 2 658 927 jeb 14% (skatīt 2.pielikumu).
187

163. Faktiskie izdevumi atlīdzībai pēc uzkrāšanas principa nozarei kopumā 2009.gadā bija

Ls 15 194 197, kas ir:

190

163.1. par 7,3% mazāk, nekā apstiprināts likumā „Par valsts budžetu 2009.gadam” ;
163.2. par 26% mazāk nekā faktiskie izdevumi atlīdzībai pēc uzkrāšanas principa

2008.gadā (skatīt 2.pielikumu).
164. Fiskālās disciplīnas ievērošanas pārbaudei noteiktajās revīzijas izlasē iekļautajās

iestādēs faktiskie izdevumi atlīdzībai pēc uzkrāšanas principa 2009.gadā, salīdzinot ar
2008.gadu, bija:
164.1. Ekonomikas ministrijas centrālajā aparātā – Ls 2 803 586, kas ir par 24,4% mazāk
nekā 2008.gadā;
164.2. Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijā – Ls 1 425 369, kas ir par
26,3% mazāk nekā 2008.gadā;
164.3. Tūrisma attīstības valsts aģentūrā – Ls 258 316, kas ir par 44,1% mazāk nekā
2008.gadā (skatīt 2.pielikumu).
165. Salīdzinot gada pārskatā

191

sniegto informāciju par sākotnēji apstiprināto budžetu ar
pēdējās precizētajās tāmēs192 2009.gadam apstiprinātos izdevumus atlīdzībai:
165.1. Ekonomikas ministrijas centrālajam aparātam izdevumi atlīdzībai ir samazināti par
Ls 1 281 930 jeb 28,8%;
165.2. Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas izdevumi atlīdzībai ir samazināti
par Ls 480 207 jeb 23,5%;
165.3. Tūrisma attīstības valsts aģentūras izdevumi atlīdzībai ir samazināti par
Ls 133 491 jeb 31% (skatīt 2.pielikumu).

Atalgojums193
166. Kopējie faktiskie izdevumi atalgojumam pēc uzkrāšanas principa 2009.gadā nozarē

kopā bija Ls 11 407 771 jeb par 24,9% mazāki nekā 2008.gadā.

185

Atlīdzība ietver atalgojumu (mēneša amatalga, piemaksas un prēmijas, atalgojums fiziskām personām uz
tiesiskās attiecības regulējošu dokumentu pamata, ārvalstīs nodarbināto darbinieku, amatpersonu ar
speciālajām dienesta pakāpēm un ierēdņu pabalsti, kā arī darba devēja piešķirtie labumi un maksājumi) un
darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalstus un kompensācijas.
186
Likums „Grozījumi likumā „Par valsts budžetu 2009.gadam””, pieņemts 16.06.2009.
187
Likums ,,Par valsts budžetu 2009.gadam”, pieņemts 14.11.2008.
188
Likums „Grozījumi likumā ,,Par valsts budžetu 2009.gadam””, pieņemts 12.12.2008.
189
Likums „Grozījumi likumā ,,Par valsts budžetu 2009.gadam””, pieņemts 16.06.2009.
190
Likums „Grozījumi likumā ,,Par valsts budžetu 2009.gadam””, pieņemts 16.06.2009.
191
Ekonomikas ministrijas 2009.gada pārskata veidlapa Nr.2 „Pārskats par budžeta izpildi”.
192
Ekonomikas ministrijas 05.03.2010.elektroniski atsūtītās „Pamatbudžeta programmas, apakšprogrammas,
pasākuma resursu izdevumu segšanai (ieņēmumu) un plānoto izdevumu tāmes 2009.gadam”.
193
Atalgojums ietver mēneša amatalgu, piemaksas un prēmijas, atalgojumu fiziskām personām uz tiesiskās
attiecības regulējošu dokumentu pamata, ārvalstīs nodarbināto darbinieku, amatpersonu ar speciālajām
dienesta pakāpēm un ierēdņu pabalstus, kā arī darba devēja piešķirtos labumus un maksājumus.
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Ekonomikas ministrijas centrālais aparāts
167. Ekonomikas ministrijas centrālā aparāta kopējie faktiskie izdevumi atalgojumam pēc

uzkrāšanas principa (aprēķinātais atalgojums) 2009.gadā bija Ls 2 041 656, kas ir par
24% mazāk nekā 2008.gadā (skatīt 3.pielikumu).
168. Analizējot revīzijas izlasē iekļautajiem pieciem Ekonomikas ministrijas centrālā aparāta

darbiniekiem faktiskā atalgojuma izmaiņas 2009.gadā salīdzinājumā ar 2008.gadu,
konstatēts, ka faktiskais gada atalgojums ir samazināts par 14% līdz 40,8%. Gada
atalgojuma samazinājuma mazākā summa ir Ls 2 750 un lielākā – Ls 11 939 (skatīt
4.pielikumu).
169. Analizējot atalgojuma struktūru Ekonomikas ministrijas centrālajā aparātā, konstatēts,

ka:
169.1. mēneša amatalga 2009.gadā bija Ls 1874 201 jeb 91,8% no kopējiem izdevumiem

atalgojumam, mēneša amatalgas īpatsvaram pieaugot par 14,6% salīdzinājumā ar
2008.gadu, kad mēneša amatalga bija Ls 2 073 488 jeb 77,2% no kopējiem
izdevumiem;
169.2. mēneša amatalgas īpatsvara pieaugums ir saistīts ar to, ka 2009.gadā būtiski tika
samazināti citi izdevumi atalgojumam, jo 2009.gadā:
169.2.1. salīdzinot ar 2008.gadu par Ls 16 102 jeb 92,7% ir samazināti izdevumi
piemaksām par papildu darba veikšanu;
169.2.2. netika maksātas prēmijas, naudas balvas un materiālā stimulēšana, bet
2008.gadā tās bija Ls 182 974 jeb 6,8% no kopējiem izdevumiem
atalgojumam;
169.2.3. salīdzinot ar 2008.gadu, par Ls 163 753 jeb 97,9% ir samazināti izdevumi
pārējām piemaksām;
169.3. atalgojums fiziskajām personām uz tiesiskās attiecības regulējošu dokumentu
pamata 2009.gadā bija Ls 56 052 jeb 2,7% no kopējiem izdevumiem atalgojumam,
kas ir par 1,4% punktu mazāk nekā 2008.gadā, kad tas bija Ls 110 308 jeb
4,1% no kopējiem izdevumiem atalgojumam;
169.4. 2008.gadā ministrijā netika maksātas piemaksas par virsstundām, bet 2009.gadā
piemaksām par virsstundām tika izlietoti līdzekļi Ls 8 407 apmērā jeb 0,4% no
kopējiem izdevumiem atalgojumam (skatīt 3.pielikumu).
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija
170. Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijā kopējie faktiskie izdevumi atalgojumam

pēc uzkrāšanas principa (aprēķinātais atalgojums) 2009.gadā bija Ls 1 091 241, kas ir
par 25,1% mazāk nekā 2008.gadā (skatīt 3.pielikumu).
171. Analizējot revīzijas izlasē iekļautajiem deviņiem Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas

komisijas darbiniekiem faktiskā atalgojuma izmaiņas 2009.gadā salīdzinājumā ar
2008.gadu, konstatēts, ka:
171.1. astoņiem darbiniekiem faktiskais gada atalgojums ir samazināts par 23,1% līdz
50,8%. Gada atalgojuma samazinājuma mazākā summa ir Ls 4 068 un lielākā –
Ls 16 783;
171.2. vienam darbiniekiem faktiskais gada atalgojums ir palielināts par 58,3% jeb
Ls 3 940 (skatīt 4.pielikumu).
172. Analizējot

atalgojuma struktūru Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijā,
konstatēts, ka:
172.1. mēneša amatalga 2009.gadā bija Ls 1 082 873 jeb 99,2% no kopējiem izdevumiem
atalgojumam, mēneša amatalgas īpatsvaram pieaugot par 19,3% salīdzinājumā ar
2008.gadu, kad mēneša amatalga bija Ls 1 164 319 jeb 80% no kopējiem
izdevumiem;
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172.2. mēneša amatalgas īpatsvara pieaugums ir saistīts ar to, ka 2009.gadā būtiski tika

samazināti citi izdevumi atalgojumam, jo 2009.gadā:
172.2.1. netika maksātas prēmijas;
172.2.2. kā arī kopējie izdevumi piemaksām un prēmijām salīdzinājumā ar
2008.gadu tika samazināti par Ls 276 549 jeb 97,1% un piemaksas
2009.gadā tika izmaksātas Ls 8 338 apmērā;
172.3. atalgojums fiziskajām personām uz tiesiskās attiecības regulējošu dokumentu
pamata 2009.gadā bija Ls 30 jeb 0,003% no kopējiem izdevumiem atalgojumam,
kas ir par 0,5% mazāk nekā 2008.gadā, kad tas bija Ls 6769 jeb 0,5% no kopējiem
izdevumiem atalgojumam (skatīt 3.pielikumu).
Tūrisma attīstības valsts aģentūra
173. Tūrisma attīstības valsts aģentūrā kopējie faktiskie izdevumi atalgojumam pēc

uzkrāšanas principa (aprēķinātais atalgojums) 2009.gadā bija Ls 202 618, kas ir par
44,4% mazāk nekā 2008.gadā (skatīt 3.pielikumu).
174. Analizējot atalgojuma struktūru Tūrisma attīstības valsts aģentūrā, konstatēts, ka:
174.1. mēneša amatalga 2009.gadā bija Ls 177 006 jeb 87,4% no kopējiem izdevumiem

atalgojumam, mēneša amatalgas īpatsvaram pieaugot par 21,9% salīdzinājumā ar
2008.gadu, kad mēneša amatalga bija Ls 238 816 jeb 65,5% no kopējiem
izdevumiem;
174.2. mēneša amatalgas īpatsvara pieaugums ir saistīts ar to, ka 2009.gadā būtiski tika
samazināti izdevumi atalgojumam, jo 2009.gadā kopējie izdevumi piemaksām un
prēmijām salīdzinājumā ar 2008.gadu tika samazināti par Ls 60 877 jeb 99,8%, un
piemaksas 2009.gadā tika izmaksātas Ls 117 apmērā;
174.3. atalgojums fiziskajām personām uz tiesiskās attiecības regulējošu dokumentu
pamata 2009.gadā bija Ls 25 495 jeb 12,6% no kopējiem izdevumiem
atalgojumam, kas ir par 5,2% mazāk nekā 2008.gadā, kad tas bija Ls 64 761 jeb
17,8% no kopējiem izdevumiem atalgojumam (skatīt 3.pielikumu).
Mēneša amatalga
175. Kopējie faktiskie izdevumi mēneša amatalgai pēc uzkrāšanas principa 2009.gadā

nozarei kopumā bija Ls 10 752 293 jeb par 13,8% mazāk nekā 2008.gadā.
Ekonomikas ministrijas centrālais aparāts
176. Ekonomikas ministrijas centrālā aparāta kopējie faktiskie izdevumi mēneša amatalgai

pēc uzkrāšanas principa 2009.gadā bija Ls 1 874 201 jeb par 9,6% mazāk nekā
2008.gadā (skatīt 3.pielikumu).
177. Uz 01.01.2009. no 46 darbiniekiem, ar kuriem 2008.gada laikā bija noslēgti vadības

līgumi, 38 darbiniekiem mēneša amatalga ir palielināta par Ls 14 līdz Ls 539 jeb par 2%
līdz 73%.
178. Laika posmā no 01.12.2008. līdz 01.01.2009. mēneša amatalga:
178.1. 55 darbiniekiem ir pieaugusi robežās no Ls 2 līdz Ls 539 jeb par 0,1% līdz 73%;
178.2. pārējiem darbiniekiem nav mainījusies.
194

179. Laika posmā no 01.12.2008. līdz 02.11.2009.
mēneša amatalga:
179.1. 26 darbiniekiem ir pieaugusi par Ls 8 līdz Ls 218 jeb par 1% līdz 22%;
179.2. 66 darbiniekiem ir samazinājusies par Ls 1 līdz Ls 570 jeb par 1% līdz 20%;
179.3. 59 darbiniekiem nav mainījusies.
180. 02.11.2009., salīdzinot ar 01.01.2009., mēneša amatalga:
194

Ekonomikas ministrijas amatu un faktiski nodarbināto saraksts un izvietojums uz 31.12.2009. (apstiprināts
07.01.2010.).
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180.1. septiņiem darbiniekiem ir pieaugusi par Ls 95 līdz Ls 195 jeb par 9% līdz 32%;
180.2. 76 darbiniekiem ir samazinājusies par Ls 1 līdz Ls 676 jeb par 0,2% līdz 32%;
180.3. 66 darbiniekiem nav mainījusies.
181. No revīzijas izlasē iekļautajiem pieciem dažādus amatus ieņemošiem Ekonomikas

ministrijas centrālā aparāta darbiniekiem:
181.1. kopumā 31.12.2009., salīdzinot ar 01.12.2008., mēneša amatalga:
181.1.1. vienam darbiniekam ir pieaugusi par Ls 200 jeb par 17%;
181.1.2. četriem darbiniekiem ir samazinājusies par Ls 107 līdz Ls 304 jeb par
12% līdz 20%;
181.2. 01.01.2009., salīdzinot ar 01.12.2008., mēneša amatalga:
181.2.1. četriem darbiniekiem ir pieaugusi par Ls 22 līdz Ls 200 jeb par 1,5% līdz
16,7%;
181.2.2. vienam darbiniekam nav mainījusies;
181.3. 31.12.2009., salīdzinot ar 01.01.2009., mēneša amatalga:
181.3.1. četriem darbiniekiem ir samazinājusies par Ls 203 līdz Ls 318 jeb par
20% līdz 24,9%;
181.3.2. vienam darbiniekam nav mainījusies (skatīt 4.pielikumu).
182. Revīzijā konstatēts, ka no četriem izlasē iekļautajiem darbiniekiem, kuriem 2009.gadā ir

palielināta amatalga, trim195 darbiniekiem nav mainījušies amatu aprakstos noteiktie
pienākumi, nav paredzēta papildu uzdevumu veikšana, darbiniekiem nav paaugstināta
arī kvalifikācijas pakāpe.

183. Analizējot revīzijas izlasē iekļauto Ekonomikas ministrijas centrālā aparāta darbinieku

amatalgas īpatsvaru kopējā atalgojumā (skatīt 4.pielikumu), konstatēts, ka visiem
pieciem izlasē iekļautajiem darbiniekiem 2009.gadā amatalgas īpatsvars, salīdzinot ar
2008.gadu, ir pieaudzis par 22% līdz 34%:
183.1. 2008.gadā pieciem izlasē iekļautajiem darbiniekiem amatalgas īpatsvars kopējā
atalgojumā bija no 65,7% līdz 78,1%;
183.2. 2009.gadā pieciem izlasē iekļautajiem darbiniekiem amatalgas īpatsvars kopējā
atalgojumā bija no 99% līdz 100%.
196

184. Vienam

no pieciem izlasē iekļautajiem Ekonomikas ministrijas centrālā aparāta
darbiniekiem 2009.gadā papildus amatalgai ir maksāta piemaksa par virsstundām, kas
kopsummā bija Ls 117,31 un veidoja 1% no kopējās atalgojuma summas 2009.gadā.

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija
185. Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijā kopējie faktiskie izdevumi mēneša

amatalgai pēc uzkrāšanas principa 2009.gadā bija Ls 1 082 873 jeb par 7% mazāk nekā
2008.gadā (skatīt 3.pielikumu).
186. No revīzijas izlasē iekļautajiem deviņiem dažādus amatus ieņemošiem Sabiedrisko

pakalpojumu regulēšanas komisijas darbiniekiem:
186.1. kopumā 31.12.2009., salīdzinot ar 01.12.2008. un ar 01.01.2009., mēneša
amatalga:
186.1.1. vienam darbiniekam ir pieaugusi par Ls 280 jeb par 27,5%;
186.1.2. diviem darbiniekiem ir samazinājusies par Ls 300 jeb par 13,6%;
186.1.3. sešiem darbiniekiem nav mainījusies;
186.2. 01.01.2009., salīdzinot ar 01.12.2008., mēneša amatalga nav mainījusies nevienam
darbiniekam (skatīt 4.pielikumu).
195

Tautsaimniecības struktūrpolitikas departamenta direktors, Stratēģiskās plānošanas un resursu vadības
departamenta Dokumentu vadības nodaļas vadītāja, Juridiskā departamenta Personāla vadības un darbības
nodrošināšanas nodaļas vadītāja.
196
Stratēģiskās plānošanas un resursu vadības departamenta Dokumentu vadības nodaļas vadītāja.
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187. Izlasē iekļautajam darbiniekam

, kuram 2009.gadā ir palielināta amatalga, ir
mainījušies amata aprakstā noteiktie pienākumi, paredzot papildu uzdevumu veikšanu.

188. Laika posmā no 01.12.2008. līdz 01.01.2009. mēneša amatalga:
188.1. pieciem darbiniekiem ir samazinājusies par Ls 500 līdz Ls 600 jeb par 10% līdz

11%;
188.2. pārējiem darbiniekiem nav mainījusies.
189. Laika posmā no 01.12.2008. līdz 01.09.2009. mēneša amatalga:
189.1. trīs darbiniekiem ir pieaugusi par Ls 50 līdz Ls 280 jeb par 6% līdz 14%;
189.2. pieciem darbiniekiem ir samazinājusies par Ls 500 līdz Ls 600 jeb par 10% līdz

11%;
189.3. pārējiem darbiniekiem nav mainījusies.
190. Analizējot Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas darbinieku amatalgas

īpatsvaru kopējā atalgojumā (skatīt 4.pielikumu), konstatēts, ka visiem deviņiem
revīzijas izlasē iekļautajiem darbiniekiem 2009.gadā amatalgas īpatsvars, salīdzinot ar
2008.gadu, ir pieaudzis par 19,2% līdz 36,2%. Visiem deviņiem izlasē iekļautajiem
darbiniekiem:
190.1. 2008.gadā amatalgas īpatsvars kopējā atalgojumā bija no 61,4% līdz 80,5%;
190.2. 2009.gadā amatalgas īpatsvars kopējā atalgojumā bija no 97,6% līdz 100%.
191. Četriem no deviņiem izlasē iekļautajiem Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas

komisijas darbiniekiem 2009.gadā papildus amatalgai ir piešķirta piemaksa par papildu
darba veikšanu, kas veido no 0,2% līdz 2,4% no kopējās atalgojuma summas 2009.gadā.
192. Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes priekšsēdētāja un padomes

locekļu darba samaksu 2009.gadā noteica šādi normatīvie akti:
192.1. līdz 31.10.2009. - Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas Darba samaksas

kārtība198;
199
192.2. no 01.11.2009.
- Ministru kabineta noteikumi200.

193. Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas izpildinstitūcijas izpilddirektora un

darbinieku darba samaksu 2009.gadā noteica šādi normatīvie akti:
193.1. līdz 31.10.2009. - Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas Darba samaksas
kārtība201;
202
193.2. no 01.11.2009. - cita darba samaksas kārtība , kas attiecas tikai uz Sabiedrisko
pakalpojumu regulēšanas komisijas izpildinstitūciju.
194. Līdz 31.10.2009. spēkā esošā Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas Darba

samaksas kārtība203 paredzēja, ka Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas:
194.1. priekšsēdētāja mēnešalgas apmērs nepārsniedz Ls 5 500;
194.2. padomes locekļa mēnešalgas apmērs nepārsniedz Ls 5 000.

197

Personāla nodaļas vadītāja.
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 23.07.2008. kārtība Nr. 2.06/14 (protokola Nr.27. 6.punkts)
„Darba samaksas kārtība” (spēkā līdz 31.10.2009.).
199
Ministru kabineta 22.09.2009. noteikumi Nr.1089 „Noteikumi par Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas
komisijas priekšsēdētāja un padomes locekļu atalgojumu”.
200
Ministru kabineta 20.12.2005. 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”.
201
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 23.07.2008. kārtība Nr.2.06/14 (protokola Nr.27. 6.punkts)
„Darba samaksas kārtība” (spēkā līdz 31.10.2009.).
202
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 28.09.2009. kārtība Nr.2.06/10 (protokola Nr.37. 8.punkts)
„Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas izpildinstitūcijas darbinieku darba samaksas kārtība” (spēkā
no 01.11.2009.).
203
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 23.07.2008. kārtības Nr.2.06/14 (protokola Nr.27. 6.punkts)
„Darba samaksas kārtība” (spēkā līdz 31.10.2009.) 7.punkts.
198
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195. Darba samaksas kārtība

vienlaikus paredzēja, ka priekšsēdētāja un padomes locekļa
konkrētu mēnešalgu (latos) gadskārtējā budžetā atalgojumam paredzēto līdzekļu ietvaros
nosaka padome.

196. Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes 17.12.2008. sēdē

205

tika

noteikta mēnešalga:
196.1. priekšsēdētājai Ls 4 900 apmērā;
196.2. padomes locekļiem Ls 4 500 apmērā.
206

197. No 01.11.2009. atbilstoši normatīvajiem aktiem :
197.1. padomes priekšsēdētājam atalgojums noteikts, piemērojot sesto kvalifikācijas

pakāpi;
197.2. pārējiem padomes locekļiem atalgojums noteikts, piemērojot piekto kvalifikācijas
pakāpi.
198. No 01.11.2009. Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas priekšsēdētājai un

padomes locekļiem mēnešalgas noteiktas, piemērojot noteikumos207 attiecīgajai
kvalifikācijas pakāpei paredzēto maksimālo mēnešalgas robežu. Sabiedrisko
pakalpojumu regulēšanas komisijas priekšsēdētājai no 01.11.2009. mēnešalga ir noteikta
Ls 2 282 apmērā, savukārt padomes loceklim - Ls 2 136 apmērā.
208

199. Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas darba samaksas kārtība

nosaka, ka

komisijas izpildinstitūcijas izpilddirektora:
199.1. mēnešalga nepārsniedz Ls 2 500;
199.2. konkrētu mēnešalgu (latos) gadskārtējā budžetā atalgojumam paredzēto līdzekļu
ietvaros nosaka padome.
200. Sabiedrisko

pakalpojumu regulēšanas komisijas izpilddirektoram mēnešalga
Ls 2 420 apmērā tika noteikta Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes
05.09.2007. sēdē209 un 2009.gada laikā nav mainījusies.

Tūrisma attīstības valsts aģentūra
201. Tūrisma attīstības valsts aģentūras kopējie faktiskie izdevumi mēneša amatalgai pēc

uzkrāšanas principa 2009.gadā bija Ls 177 006 jeb par 25,9% mazāk nekā 2008.gadā
(skatīt 3.pielikumu).
202. Laika posmā no 01.12.2008. līdz 01.01.2009. mēneša amatalga:
210
202.1. vienam darbiniekam ir pieaugusi par Ls 100 jeb 22%;
202.2. vienam darbiniekam ir samazinājusies par Ls 150 jeb 19%, vienlaikus mainot

amatu.
204

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 23.07.2008. kārtības Nr.2.06/14 (protokola Nr.27 6.punkts)
„Darba samaksas kārtība” (spēkā līdz 31.10.2009.) 8.punkts.
205
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 17.12.2008. padomes sēdes protokols Nr.48.
206
Ministru kabineta 22.09.2009. noteikumu Nr.1089 „Noteikumi par Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas
komisijas priekšsēdētāja un padomes locekļu atalgojumu” 2.punkts un 20.12.2005. 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”.
207
Ministru kabineta 20.12.2005. 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”.
208
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 23.07.2008. kārtības Nr.2.06/14 (protokola Nr.27 6.punkts)
„Darba samaksas kārtība” (spēkā līdz 31.10.2009.) 7.punkts un 28.09.2009. kārtības Nr.2.06/10 (protokola
Nr.37 8.punkts) „Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas izpildinstitūcijas darbinieku darba samaksas
kārtība” (spēkā no 01.11.2009.) 7.punkts.
209
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 05.09.2007. padomes sēdes protokols Nr.34.
210
Projektu vadītāja.
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203. Laika posmā no 01.12.2008. līdz 30.12.2009. mēneša amatalga:
211
212
203.1. diviem darbiniekiem ir pieaugusi par Ls 85 līdz Ls 135
jeb par 15% līdz 27%;
203.2. sešiem darbiniekiem ir samazinājusies par Ls 65 līdz Ls 265 jeb par 9% līdz 29%;
203.3. vienam darbiniekam nav mainījusies.
204. Ņemot vērā, ka atbilstoši rīkojumiem

213

Tūrisma attīstības valsts aģentūrā 2009.gadā
tika veiktas būtiskas strukturālas izmaiņas, nav iespējams veikt mēneša amatalgas
detalizētu salīdzinājumu.

205. Salīdzinājumam tika apkopota informācija par mēneša amatalgas samazinājuma

tendencēm arī pārējās Ekonomikas ministrijas padotībā esošajās iestādēs.
206. Būvniecības, enerģētikas un mājokļu valsts aģentūrā laika posmā:
206.1. no 05.12.2008. līdz 06.01.2009. mēneša amatalga:
206.1.1. vienam darbiniekam ir pieaugusi par Ls 180 jeb 29%;
206.1.2. pārējiem darbiniekiem nav mainījusies;
206.2. no 05.12.2008. līdz 15.12.2009. mēneša amatalga:
206.2.1. astoņiem darbiniekiem ir pieaugusi par Ls 10 līdz Ls 350 jeb par 1% līdz

41%;
206.2.2. diviem darbiniekiem ir samazinājusies par Ls 37 līdz Ls 137 jeb par 4%

līdz 14%;
206.2.3. septiņiem darbiniekam nav mainījusies.
207. Centrālajā statistikas pārvaldē laika posmā:
207.1. no 30.12.2008. līdz 01.07.2009. mēneša amatalga:
207.1.1. 81 darbiniekam ir pieaugusi par Ls 9 līdz Ls 425 jeb par 2% līdz 113%;
207.1.2. pieciem darbiniekiem ir samazinājusies par Ls 10 līdz Ls 350 jeb par 2%

līdz 24%;
207.2. no 30.12.2008. līdz 01.11.2009. mēneša amatalga:
207.2.1. 21 darbiniekam ir pieaugusi par Ls 3 līdz Ls 268 jeb par 1% līdz 72%;
207.2.2. 466 darbiniekiem ir samazinājusies par Ls 7 līdz Ls 575 jeb par 2% līdz

53%;
207.3. no 01.07.2009. līdz 01.11.2009. mēneša amatalga:
207.3.1. pieciem darbiniekiem ir pieaugusi par Ls 30 līdz Ls 130 jeb par 3% līdz

16%;
207.3.2. 487 darbiniekiem ir samazinājusies par Ls 10 līdz Ls 575 jeb par 2% līdz

53%.
208. Konkurences padomē laika posmā:
208.1. no 10.12.2008. līdz 01.01.2009. mēneša amatalga:
208.1.1. diviem darbiniekiem ir samazinājusies par Ls 102 līdz Ls 123 jeb par 9%

līdz 15%;
208.1.2. pārējiem darbiniekiem nav mainījusies;
208.2. no 10.12.2008. līdz 01.12.2009. mēneša amatalga:
208.2.1. 10 darbiniekiem ir samazinājusies par Ls 11 līdz Ls 579 jeb par 1% līdz
37%;
208.2.2. pārējiem darbiniekiem nav mainījusies.
211

Uz 01.12.2008. - Publikācijas un informācijas nodaļas projektu vadītājs ar mēneša amatalgu Ls 550, uz
30.12.2009. attiecīgais darbinieks ir Tūrisma informācijas projekta vadītājs ar mēneša amatalgu Ls 635.
212
Uz 01.12.2008. - Latvijas tūrisma biroja Londonā vadītāja ar mēneša amatalgu Ls 500, uz 30.12.2009. Tūrisma tirgus speciālists ar mēneša amatalgu Ls 635.
213
Ekonomikas ministrijas 29.03.2009. rīkojums Nr.154 „Par Ekonomikas ministrijas, Ekonomikas ministrijas
padotībā un pārraudzībā esošo iestāžu, kā arī atsevišķu valsts kapitālsabiedrību, kurās Ekonomikas ministrija ir
kapitāla daļu turētāja, funkciju optimizāciju un strukturālajām izmaiņām” un Tūrisma attīstības valsts
aģentūras 29.03.2009. rīkojums Nr.01.01/52 „Par Tūrisma attīstības valsts aģentūras reorganizāciju”.
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208.3. no 01.01.2009. līdz 01.12.2009. mēneša amatalga:
208.3.1. astoņiem darbiniekiem ir samazinājusies par Ls 11 līdz Ls 579 jeb par 1%

līdz 37%;
208.3.2. pārējiem darbiniekiem nav mainījusies.
209. Patērētāju tiesību aizsardzības centrā laika posmā no 05.01.2009. līdz 17.08.2009.

mēneša amatalga:
209.1. trīs darbiniekiem ir pieaugusi par Ls 30 līdz Ls 80 jeb par 5% līdz 20%;
209.2. 58 darbiniekiem ir samazinājusies par Ls 7 līdz Ls 173 jeb par 2% līdz 14%;
209.3. 19 darbiniekiem nav mainījusies.
210. Valsts aģentūrā „Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra” laika posmā:
210.1. no 01.12.2008. līdz 01.01.2009. mēneša amatalga:
210.1.1. pieciem darbiniekiem ir palielinājusies par Ls 50 līdz Ls 445 jeb par 8%

līdz 50%;
210.1.2. pārējiem darbiniekam nav mainījusies;
210.2. no 01.12.2008. līdz 01.12.2009. mēneša amatalga:
210.2.1. 14 darbiniekiem ir palielinājusies par Ls 6 līdz Ls 213 jeb par 1% līdz

36%;
210.2.2. 138 darbiniekiem ir samazinājusies par Ls 2 līdz Ls 480 jeb par 1% līdz

36%;
210.2.3. vienam darbiniekam nav mainījusies.

Personālsastāva izmaiņas un struktūras īpatnības
211. Informācija par atbrīvotajiem darbiniekiem iestādēs, kurās revīzijas ietvaros papildus

tika detalizēti izvērtēta pieeja atlīdzības samazinājumam, apkopota tabulā.
Atbilstoši rīkojumiem par štatu samazināšanu
atbrīvoto darbinieku skaits 2009.gadā
Nr.
p.k.

1.
2.

3.

Institūcijas
nosaukums
Ekonomikas
ministrijas
centrālais aparāts
Sabiedrisko
pakalpojumu
regulēšanas
komisija
Tūrisma attīstības
valsts aģentūra

Kopējais
2009.gadā
atbrīvoto
darbinieku
skaits

Atbalsta
struktūrvienību
darbinieki

Pamatfunkciju
struktūrvienību
darbinieki

Vadītāji,
t.sk.
vadītāju
vietnieki

Padotie
darbinieki

42

16

26

9

33

2009.gadā nebija izdots neviens rīkojums par štatu samazināšanu.
22

5

17

Nav iespējams sadalīt

40
Ekonomikas ministrijas centrālais aparāts
214

212. Ekonomikas ministrijas centrālajā aparātā 31.12.2008. bija apstiprināta

221 amata
vieta, bet 31.12.2009. – 181 amata vieta, kas ir par 40 amata vietām jeb 18,1% mazāk
nekā 31.12.2008., tajā skaitā 31.12.2009.:
216
212.1. faktiskais darbinieku skaits
bija 177, kas ir par 30 darbiniekiem jeb
14,5% mazāk nekā 31.12.2008.;
212.2. bija četras vakantas amata vietas, kas ir par 10 amata vietām jeb 71,4% mazāk
nekā 31.12.2008. (skatīt 5.pielikumu).
215

213. Ekonomikas ministrijas centrālajā aparātā 2009.gadā atbilstoši rīkojumiem par štatu

samazināšanu tika atbrīvoti 42 darbinieki, kas bija 19% no kopējā faktisko darbinieku
skaita 31.12.2008., tajā skaitā:
213.1. 16 atbalsta struktūrvienību darbinieki;
213.2. 26 pamatfunkciju struktūrvienību darbinieki (skatīt 1.tabulu).
214. 2009.gadā Ekonomikas ministrijas centrālajā aparātā tika atbrīvoti deviņi vadītāji, tajā

skaitā vadītāju vietnieki, un 33 padotie darbinieki (skatīt 1.tabulu).
217

215. Atbilstoši Ekonomikas ministrijas centrālā aparāta štatu sarakstam

, kas bija spēkā uz
31.12.2009., struktūrvienības lielākoties (galvenokārt) veidotas no trīs līdz astoņām štata
vietām.

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija
216. Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija ir ekonomikas ministra pārraudzībā

esoša atvasināta publiska persona218.

217. Pastarpinātās pārvaldes institucionālo sistēmu un tās darba organizāciju saskaņā ar

likumu un Ministru kabineta noteikumiem nosaka attiecīgā atvasinātā publiskā persona,
ievērojot valsts pārvaldes principus un funkciju izvērtējumu219.
220

218. Valsts pārvaldi organizē pēc iespējas efektīvi

.

219. Valsts iestādēm jārīkojas ar finanšu līdzekļiem un mantu lietderīgi, tas ir, rīcībai jābūt

tādai, lai mērķi sasniegtu ar mazāko finanšu līdzekļu un mantas izlietojumu221.
222

220. Atbilstoši likumam

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija līdz 01.11.2009.
no pašvaldību regulatoriem vai pašvaldību domēm (padomēm) pārņēma regulēšanas
funkcijas attiecīgajās pašvaldību regulējamās nozarēs.

214

Ekonomikas ministrijas amatu saraksts (apstiprināts ar Ekonomikas ministrijas 26.06.2008. rīkojumu
Nr.489p.)
215
Ekonomikas ministrijas amatu un faktiski nodarbināto saraksts un izvietojums uz 31.12.2009. (apstiprināts
07.01.2010.).
216
Faktisko darbinieku skaitā ietilpst darbinieki, kuri konkrētajā laika posmā strādā, kā arī tie, kuri atrodas
grūtniecības un dzemdību atvaļinājumā un cita veida ilgstošā prombūtnē, bet tajā netiek iekļauti darbinieki,
kas pieņemti uz laiku, pildot ilgstošā prombūtnē esošā darbinieka amata pienākumus.
217
Ekonomikas ministrijas amatu un faktiski nodarbināto saraksts un izvietojums uz 31.12.2009. (apstiprināts
07.01.2010.).
218
Likuma „Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem” 7.panta otrā daļa.
219
Valsts pārvaldes iekārtas likuma 27.pants.
220
Valsts pārvaldes iekārtas likuma 10.panta desmitā daļa.
221
Likuma „Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu” 3.panta pirmais
punkts.
222
Likuma „Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem” Pārejas noteikumu 12.punkts (spēkā no 14.07.2009.).
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pakalpojumu regulēšanas komisijā 31.12.2008. bija apstiprinātas223
90 amata vietas, bet 31.12.2009. – 104 amata vietas, kas ir par 14 amata vietām jeb
15,6% vairāk nekā 31.12.2008., tajā skaitā 31.12.2009.:
224
221.1. faktiskais darbinieku skaits
bija 84, kas ir par trīs darbiniekiem jeb 3,4% mazāk
nekā 31.12.2008.;
221.2. bija 20 vakantās amata vietas, kas ir par 17 jeb 566,7% vairāk nekā 31.12.2008.
(skatīt 5.pielikumu).

221. Sabiedrisko

222. Uz 31.12.2009. no 20 vakantajām

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas
amata vietām:
222.1. uz 12 amata vietām bija izsludināts konkurss;
222.2. par sešām amata vietām bija noslēgti darba līgumi vai darba līguma grozījumi
laika posmā no 01.12.2009. līdz 31.12.2009.;
222.3. par divām vakantajām amata vietām darba līgumi noslēgti 22.12.2009., bet
darbinieku pirmā darba diena bija 04.01.2010.

223. Atbilstoši štatu sarakstiem 2009.gadā Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas

izpildinstitūcijas struktūrvienības veidoja no vienas līdz septiņām štata vietām.
224. 2009.gada laikā Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijā no 31 struktūrvienības

24 struktūrvienību vadītājiem pakļautībā nav bijis neviena darbinieka vai
struktūrvienību vadītāju pakļautībā bijis tikai viens darbinieks, tajā skaitā:
224.1. vienpadsmit struktūrvienību vadītāju pakļautībā bijis tikai viens darbinieks;
224.2. deviņu struktūrvienību vadītājiem pakļautībā nav bijis neviena darbinieka;
224.3. četrās struktūrvienībās 2009.gada laikā struktūrvienību vadītāju pakļautībā gan
bijis tikai viens darbinieks, gan nav bijis neviena darbinieka.
225. Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijā uz 31.12.2009. no 107 amata vietām

35% jeb 37 amata vietas bija departamentu direktoru un nodaļu vadītāju amata vietas.

223

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas štatu saraksts (apstiprināts ar Sabiedrisko pakalpojumu
regulēšanas komisijas padomes 17.12.2008. lēmumu Nr.471 (protokola Nr.48 19.punkts) (spēkā no
01.01.2009.), Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas štatu saraksts (apstiprināts ar Sabiedrisko
pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes 28.10.2009. lēmumu Nr.350 (protokola Nr.41 16.punkts) (spēkā
no 01.12.2009.).
224
Faktisko darbinieku skaitā ietilpst darbinieki, kuri konkrētajā laika posmā strādā, kā arī tie, kuri atrodas
grūtniecības un dzemdību atvaļinājumā un cita veida ilgstošā prombūtnē, bet tajā netiek iekļauti darbinieki,
kas pieņemti uz laiku, pildot ilgstošā prombūtnē esošā darbinieka amata pienākumus.
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226. 24 nodaļu nolikumos

225

un nodaļu vadītāju amatu aprakstos ir noteikts, ka nodaļas
vadītāja pienākums ir vadīt nodaļas darbu, nodrošinot tai noteikto uzdevumu un funkciju
izpildi. Tā kā nodaļā ir noteikta tikai viena vai divas štata vienības, tas nozīmē, ka
faktiski nodaļas vadītājs daļēji vai pilnībā izpilda nodaļai noteiktos uzdevumus un
funkcijas.

227. Pamatojoties uz noteiktajām kvalifikācijas pakāpēm, atbilstoši Darba samaksas

noteikumiem226 iepriekš minēto nodaļu vadītājiem noteiktais atalgojums uz 31.12.2009.
bija robežās no Ls 860 līdz Ls 1 430.

228. Atbilstoši Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas štatu sarakstam

227

vecākajiem
ekspertiem un ekspertiem uz 31.12.2009. bija noteikts šāds atalgojums:
228.1. izpildinstitūcijas izpilddirektoram tieši pakļautajās nodaļās - no Ls 700 līdz
Ls 1 200;
228.2. Elektronisko sakaru un pasta departamentā - no Ls 440 līdz Ls 825;
228.3. Ekonomiskās analīzes departamentā - no Ls 550 līdz Ls 770;
228.4. Administratīvajā departamentā - no Ls 565 līdz Ls 945;
228.5. Pašvaldību pakalpojumu un dzelzceļa transporta departamentā - no Ls 650 līdz
Ls 750;
228.6. Juridiskajā departamentā - no Ls 710 līdz Ls 880.

229. Ja Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijā 24 nodaļu vadītāju amatu vietā būtu

izveidoti vecāko ekspertu amati, komisija 2009.gadā būtu ietaupījusi apmēram
Ls 73 900.

225

18.01.2008. Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas priekšsēdētājas apstiprinātais Iekšējā audita
nodaļas nolikums, Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 29.10.2008. nolikums Nr.2.06/18
„Sabiedrisko attiecību nodaļas nolikums”, Personāla nodaļas nolikums (apstiprināts ar Sabiedrisko
pakalpojumu regulēšanas komisijas 28.03.2007. lēmumu Nr.86 (protokola Nr.12 16.punkts)), Ārējo sakaru
nodaļas nolikums (apstiprināts ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 28.03.2007. lēmumu Nr.86
(protokola Nr.12 16.punkts)), Kvalitātes vadības nodaļas nolikums (apstiprināts ar Sabiedrisko pakalpojumu
regulēšanas komisijas 28.03.2007. lēmumu Nr.86 (protokola Nr.12 16.punkts)), Tehniskā nodrošinājuma
nodaļas nolikums (apstiprināts ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 28.03.2007. lēmumu Nr.86
(protokola Nr.12 16.punkts)), Informācijas tehnoloģiju nodaļas nolikums (apstiprināts ar Sabiedrisko
pakalpojumu regulēšanas komisijas 09.02.2005. lēmumu Nr.31 (protokola Nr.7 6.punkts)), Sabiedrisko
pakalpojumu regulēšanas komisijas 11.11.2009. nolikums Nr.2.06/16 „Kurzemes reģiona nodaļas nolikums”,
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 11.11.2009. nolikums Nr.2.06/15 „Latgales reģiona nodaļas
nolikums”, Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 11.11.2009. nolikums Nr.2.06/14 „Vidzemes
reģiona nodaļas nolikums”, Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas Elektronisko sakaru un pasta
departamenta direktora 02.07.2009. apstiprinātais Tarifu nodaļas nolikums un Universālā pakalpojuma nodaļas
nolikums, un 20.07.2009. apstiprinātais Pasta nodaļas nolikums, Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas
komisijas Enerģētikas departamenta direktora 12.04.2007. apstiprinātais Vispārējās energoapgādes
regulēšanas nodaļas nolikums un Gāzes nodaļas nolikums, 11.11.2008. apstiprinātais Siltumenerģijas un
koģenerācijas nodaļas nolikums, un 01.12.2009. apstiprinātais Koģenerācijas nodaļas nolikums, 02.01.2008.
Dzelzceļa transporta un pašvaldību pakalpojumu departamenta direktora pienākumu izpildītāja apstiprinātais
Dzelzceļa transporta nodaļas nolikums un Pašvaldību pakalpojumu nodaļas nolikums, 30.03.2007.
Ekonomiskās analīzes departamenta direktora apstiprinātais Makroekonomiskās analīzes nodaļas nolikums,
25.03.2009. Juridiskā departamenta direktora apstiprinātais Vispārīgo un transporta lietu nodaļas nolikums un
Pašvaldību lietu nodaļas nolikums, 01.12.2009. Administratīvā departamenta direktores apstiprinātais
Informācijas tehnoloģiju nodaļas nolikums un Tehniskā nodrošinājuma nodaļas nolikums.
226
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 28.09.2009. kārtība Nr.2.06/10 (protokola Nr.37 8.punkts)
„Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas izpildinstitūcijas darbinieku darba samaksas kārtība” (spēkā
no 01.11.2009.).
227
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas štatu saraksts (apstiprināts ar Sabiedrisko pakalpojumu
regulēšanas komisijas padomes 28.10.2009. lēmumu Nr.350 (protokola Nr.41 16.punkts)) (spēkā no
01.12.2009.).
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Tūrisma attīstības valsts aģentūra
228

230. Tūrisma attīstības valsts aģentūrā 2009.gadā atbilstoši rīkojumiem

, kas noteica ar
29.05.2009. aģentūrā veikt strukturālas izmaiņas, likvidējot struktūrvienības ar
attiecīgajiem amatiem, būtiski tika mainīta iestādes struktūra, un no vertikālās struktūras
tā tika pārveidota par horizontālu, kā rezultātā no 01.07.2009. visi 16 darbinieki ir tieši
pakļauti iestādes vadītājam.
229

231. Tūrisma attīstības valsts aģentūrā 31.12.2008. bija apstiprinātas

40 amata vietas, bet
31.12.2009.230 – 16 amata vietas, kas ir par 24 amata vietām jeb 60% mazāk nekā
31.12.2008., tajā skaitā 31.12.2009.:
231
231.1. faktiskais darbinieku skaits
bija 16, kas ir par 20 darbiniekiem jeb 55,6% mazāk
nekā 31.12.2008.;
231.2. nebija vakantu amata vietu (skatīt 5.pielikumu).

232. Tūrisma

attīstības valsts aģentūrā 2009.gadā atbilstoši rīkojumiem par štatu
samazināšanu tika atbrīvoti 22 darbinieki jeb 38,9% no kopējā faktisko darbinieku
skaita 31.12.2008., tajā skaitā:
232.1. pieci atbalsta struktūrvienību darbinieki;
232.2. 17 pamatfunkciju struktūrvienību darbinieki.

233. Salīdzinājumam tika apkopota informācija par štatu samazinājuma tendencēm arī

pārējās Ekonomikas ministrijas padotībā esošajās iestādēs.
234. Būvniecības, enerģētikas un mājokļu valsts aģentūrā 05.12.2008. bija apstiprinātas

97 amata vietas, bet 15.12.2009. – 26 amata vietas, kas ir par 71 amata vietu jeb
73% mazāk nekā 01.12.2008., tajā skaitā 15.12.2009.:
234.1. faktiskais darbinieku skaits bija 25, kas ir par 66 darbiniekiem jeb 72,5% mazāk
nekā 05.12.2008.;
234.2. bija viena vakanta amata vieta, kas ir par četrām amata vietām jeb 80% mazāk
nekā 05.12.2008.
235. Konkurences padomē 10.12.2008. bija apstiprinātas 44 amata vietas, bet 01.12.2009. –

37 amata vietas, kas ir par septiņām amata vietām jeb 16%mazāk nekā 10.12.2008., tajā
skaitā 30.12.2009.:
235.1. faktiskais darbinieku skaits bija 36, kas ir par pieciem darbiniekiem jeb
12% mazāk nekā 01.12.2008.;
235.2. bija viena vakanta amata vieta, kas ir par divām amata vietām jeb 33% mazāk nekā
01.12.2008.
236. Patērētāju tiesību aizsardzības centrā 17.08.2009. bija apstiprinātas 98 amata vietas, tajā

skaitā 17.08.2009.:
236.1. faktiskais darbinieku skaits bija 84, kas ir par 10 darbiniekiem jeb 11% mazāk
nekā 05.01.2009.;
236.2. bija 14 vakantas amata vietas, kas ir par 10amata vietām jeb par 250% vairāk nekā
05.01.2009.
228

Ekonomikas ministrijas 29.03.2009. rīkojums Nr.154 „Par Ekonomikas ministrijas, Ekonomikas ministrijas
padotībā un pārraudzībā esošo iestāžu, kā arī atsevišķu valsts kapitālsabiedrību, kurās Ekonomikas ministrija ir
kapitāla daļu turētāja, funkciju optimizāciju un strukturālajām izmaiņām” un Tūrisma attīstības valsts
aģentūras 29.03.2009. rīkojums Nr.01.01/52 „Par Tūrisma attīstības valsts aģentūras reorganizāciju”.
229
Tūrisma attīstības valsts aģentūras direktora 01.12.2008. apstiprināts štatu saraksts.
230
Tūrisma attīstības valsts aģentūras 01.09.2009. rīkojums Nr.01.01/80 „Tūrisma attīstības valsts aģentūras
štatu saraksts uz 01.09.2009.”.
231
Faktisko darbinieku skaitā ietilpst darbinieki, kuri konkrētajā laika posmā strādā, kā arī tie, kuri atrodas
grūtniecības un dzemdību atvaļinājumā un cita veida ilgstošā prombūtnē, bet tajā netiek iekļauti darbinieki,
kas pieņemti uz laiku, pildot ilgstošā prombūtnē esošā darbinieka amata pienākumus.
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237. Valsts

aģentūrā „Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra” 01.12.2008. bija
apstiprinātas 228 amata vietas, bet 01.12.2009. – 190 amata vietas, kas ir par 38 amata
vietām jeb 17% mazāk nekā 01.12.2008., tajā skaitā 01.12.2009.:
237.1. faktiskais darbinieku skaits bija 183, kas ir par 43 darbiniekiem jeb 19% mazāk
nekā 01.12.2008.;
237.2. bija astoņas vakantas amata vietas, kas ir par trim mazāk nekā 01.12.2008.

238. Laika posmā no 01.07.2009. līdz 01.12.2009. valsts aģentūrā „Latvijas Investīciju un

attīstības aģentūra” no 26 struktūrvienībām trīs struktūrvienību - Sabiedrisko attiecību
nodaļas, Korporatīvās vadības nodrošinājuma nodaļas un Programmu sadarbības
iestādes - vadītāju pakļautībā bija viens darbinieks, savukārt Juridiskā departamenta
Juridiskā nodrošinājuma nodaļas vadītāja pakļautībā - divi darbinieki.
Uzņēmuma līgumi
239. Ekonomikas ministrijas, Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas un Tūrisma

attīstības valsts aģentūras iekšējie normatīvie akti nenosaka kārtību, kādā iestādēs tiek
izvērtēta nepieciešamība slēgt uzņēmuma līgumus un nav noteikti gadījumi, kad
slēdzami uzņēmuma līgumi, kā arī nenosaka uzņēmumu līgumu slēgšanas procesu
iestādē.
240. 2009.gadā:
240.1. Ekonomikas ministrijas centrālajā aparātā bija noslēgti 19 uzņēmuma līgumi ar

19 fiziskām personām. Minētie uzņēmuma līgumi nav slēgti ar ministrijas štata
darbiniekiem vai 2009.gadā atbrīvotajiem ministrijas darbiniekiem;
240.2. Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijā bija noslēgts viens uzņēmuma
līgums ar juridisku personu;
240.3. Tūrisma attīstības valsts aģentūrā bija noslēgti 70 uzņēmuma līgumi ar 11 fiziskām
personām. Minētie uzņēmuma līgumi nav slēgti ar aģentūras štata darbiniekiem vai
2009.gadā atbrīvotajiem darbiniekiem.
Darba laika organizācija
241. Ekonomikas ministrijas centrālajā aparātā, Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas

komisijā un Tūrisma attīstības valsts aģentūrā 2009.gadā bija noteikts normāls darba
laiks.
242. Revīzijā netika konstatēti gadījumi, ka Ekonomikas ministrijas centrālajā aparātā,

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijā un Tūrisma attīstības valsts aģentūrā
atvaļinājumi bez darba samaksas saglabāšanas būtu piešķirti ar mērķi samazināt iestādes
izdevumus atlīdzībai.
Secinājumi
243. Salīdzinot ar 2008.gadu, Ekonomikas ministrija kopumā 2009.gada izdevumus atlīdzībai

samazināja par 26%, tajā skaitā:
243.1. Ekonomikas ministrijas centrālais aparāts – par 24,4%;
243.2. Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija – pa 26,3%;
243.3. Tūrisma attīstības valsts aģentūra – par 44,1%.
244. Ekonomikas

ministrijas centrālais aparāts, salīdzinot ar 2008.gadu, 2009.gadā
izdevumus atalgojumam samazināja par 24%. Tā kā 2008.gadā Ekonomikas ministrijas
centrālā aparāta amatalgas īpatsvars bija 77,2% no kopējiem izdevumiem atalgojumam,
tas ļāva kopējos izdevumus amatalgai 2009.gadā samazināt tikai par 9,6%.

245. Ekonomikas ministrijas centrālajā aparātā mēneša amatalgas izmaiņas revīzijas izlasē

iekļautajiem amatiem bija atšķirīgas, jo kopumā 31.12.2009., salīdzinot 01.12.2008.,
mēneša amatalga:
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245.1. vienam darbiniekam ir pieaugusi par Ls 200 jeb par 17%, palielinoties arī amata

aprakstā noteiktajiem pienākumiem;
245.2. četriem darbiniekiem ir samazinājusies robežās no Ls 107 līdz Ls 304 jeb par

11,6% līdz 20% situācijā, kad nav mainījušies darbinieku amatu aprakstos
noteiktie pienākumi vai kvalifikācijas pakāpe, darbiniekiem tika samazināti
izdevumi piemaksām par papildu darba veikšanu un netika maksātas piemaksas
par vadības līgumiem prēmijas, naudas balvas un materiālā stimulēšana.
Tas liecina par nevienlīdzīgu pieeju darbinieku mēneša amatalgas noteikšanai 2009.gadā.
246. 2009.gadā 11 no revīzijas izlasē iekļautajiem 20 Ekonomikas ministrijas centrālā aparāta

darbiniekiem ir maksātas piemaksas kopsummā Ls 8 407 apmērā par virsstundu darbu,
kas 2008.gadā nebija raksturīgi. Virsstundu darbs norāda uz risku, ka darbiniekiem ir
kompensēts atlīdzības samazinājums, neņemot vērā valstī noteikto taupības režīmu.
247. Salīdzinot ar 2008.gadu, Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija 2009.gadā

izdevumus atalgojumam samazināja par 25,1%. Tā kā 2008.gadā Sabiedrisko
pakalpojumu regulēšanas komisijas amatalgas īpatsvars bija 80% no kopējiem
izdevumiem atalgojumam, tas ļāva kopējos izdevumus amatalgai 2009.gadā samazināt
tikai par 7%, ko ietekmēja arī mēneša amatalgas apmēru samazināšana padomes
locekļiem.
248. Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijā mēneša amatalgas izmaiņas revīzijas

izlasē iekļautajiem deviņiem izpildinstitūcijas amatiem bija atšķirīgas, jo kopumā
31.12.2009., salīdzinot ar 01.12.2008., mēneša amatalga:
248.1. vienam darbiniekam, palielinot darba apjomu, ir pieaugusi par Ls 280 jeb par 27%;
248.2. diviem darbiniekiem ir samazinājusies par Ls 300 jeb par 14%;
248.3. sešiem darbiniekiem nav mainījusies.
Tas liecina par nevienlīdzīgu pieeju darbinieku mēneša amatalgas noteikšanai 2009.gadā.
249. Pastāv risks, ka Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas struktūras īpatnības tiek

izmantotas kā līdzeklis atalgojuma paaugstināšanai, jo, novēršot situāciju, kad
24 struktūrvienību vadītāju padotībā nav neviena darbinieka vai ir viens darbinieks, kā
arī izvērtējot struktūrvienību vadītājiem piešķirtos amatus, komisija atalgojumam būtu
ietaupījusi līdzekļus aptuveni Ls 73 900 apmērā.
250. Tūrisma attīstības valsts aģentūras kopējie izdevumi atlīdzībai 2009.gadā salīdzinājumā

ar 2008.gadu ir samazināti par 44,4%, amatalgas īpatsvars kopējā atalgojumā ir
pieaudzis no 65,5% līdz 87,4%, savukārt kopējie faktiskie izdevumi mēneša amatalgai
pēc uzkrāšanas principa bija Ls 177 006 jeb par 25,9% mazāki nekā 2008.gadā, ko
ietekmēja būtiskās strukturālās izmaiņas aģentūrā.
Ieteikums
251. Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai atkārtoti izvērtēt izveidoto iestādes

organizatorisko struktūru un iespēju veikt izmaiņas, tā nodrošinot līdzekļu ietaupījumu.
5.2. Pārskata daļa – Pakalpojumi
Konstatējumi
232

252. Ministru kabineta sēdes protokols

nosaka, ka ministrijas, veicot avansa maksājumus,
izņemot izdevumus Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu
palīdzības līdzfinansēto projektu īstenošanai, nedrīkst pārsniegt 20% no kopējā
maksājuma apjoma, ja ar atsevišķu Ministru kabineta lēmumu netiek noteikts citādi.

232

Ministru kabineta 17.03.2009. sēdes protokola Nr.19 16.§ „Par fiskālās disciplīnas un uzraudzības
nodrošināšanas pasākumiem” 5.punkts.
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253. Ministru kabineta noteikumi

nosaka, ka par Ministru prezidenta rezolūcijā dotā
uzdevuma izpildi ir atbildīga katra uzdevumā (rezolūcijā) minētā amatpersona.

254. Ekonomikas ministrijai bija jānodrošina protokollēmumā

234

noteikto ierobežojumu

ievērošana arī ministrijas padotības iestādēs.
255. Tūrisma attīstības valsts aģentūra 30.03.2009. noslēdza uzņēmuma līgumu

235

ar
biedrību „Multimediju projekti” (vienotais reģistrācijas numurs 40008071088) par
desmit minūšu garas video filmas izstrādi par projekta „Eiropas izcilākie tūristu
galamērķi” konkursa uzvarētāju.
236

256. Līgums
paredzēja, ka:
256.1. Tūrisma attīstības valsts aģentūra pārskaita biedrībai par video filmas izstrādi

Ls 9 100;
256.2. biedrība „Multimediju projekti” līgumā paredzētos darbus izpilda līdz 20.06.2009.,
un par līguma izpildi tiek parakstīts pieņemšanas - nodošanas akts
257. Tūrisma attīstības valsts aģentūra 07.04.2009. pārskaitīja biedrībai „Multimediju

projekti” avansā visu līgumā237 paredzēto summu.

258. Tūrisma attīstības valsts aģentūras noslēgtais līgums

238

neietver nosacījumus, kas
nodrošinātu aģentūras interešu aizstāvību gadījumā, ja pakalpojuma sniedzējs biedrība „Multimediju projekti” - neizpilda līgumā paredzētos darbus atbilstošā kvalitātē
vai darbi netiek izpildīti līgumā noteiktajos termiņos.

259. Faktiski darbu pieņemšanas – nodošanas akts ir parakstīts 21.08.2009., tas ir, divus

mēnešus pēc līgumā239 noteiktā darbu izpildes termiņa.

Secinājumi
260. Neņemot vērā valstī noteikto taupības režīmu, Tūrisma attīstības valsts aģentūra ir

veikusi avansa maksājumu
protokollēmuma240 prasības.

233

100% apmērā,

neievērojot

Ministru

kabineta

Ministru kabineta 12.03.2002. noteikumu Nr.111 „Ministru kabineta kārtības rullis” (spēkā līdz 01.03.2009.)
206.punkts un 07.04.2009. noteikumu Nr.300 „Ministru kabineta kārtības rullis” (spēkā no 17.04.2009.)
225.punkts.
234
Ministru kabineta 17.03.2009. sēdes protokola Nr.19 16.§ „Par fiskālās disciplīnas un uzraudzības
nodrošināšanas pasākumiem”.
235
30.03.2009. uzņēmuma līgums Nr.21 ar biedrību „Multimediju projekti” (vienotais reģistrācijas
numurs 40008071088).
236
30.03.2009. uzņēmuma līguma Nr.21 ar biedrību „Multimediju projekti”.4.1.apakšpunkts.
237
30.03.2009. uzņēmuma līgums Nr.21 ar biedrību „Multimediju projekti”.
238
30.03.2009. uzņēmuma līgums Nr.21 ar biedrību „Multimediju projekti”.
239
30.03.2009. uzņēmuma līguma Nr.21 ar biedrību „Multimediju projekti” 3.1., 4.1. un 4.2.apakšpunkts.
240
Ministru kabineta 17.03.2009. sēdes protokola Nr.19 16.§ „Par fiskālās disciplīnas un uzraudzības
nodrošināšanas pasākumiem” 5.punkts.
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261. Noslēdzot līgumu

241

, kas nenodrošina aģentūras interešu aizsardzību, ja pakalpojuma
sniedzējs laikā un kvalitatīvi neizpilda līguma nosacījumus, un veicot avansa
maksājumu pilnā apmērā, Tūrisma attīstības valsts aģentūra nav nodrošinājusi aģentūras
interešu aizstāvību.

Ieteikums
262. Tūrisma attīstības valsts aģentūrai pilnveidot iekšējās kontroles sistēmu, lai, slēdzot

līgumus, tiktu nodrošināta aģentūras interešu aizstāvība.
5.3. Finansējuma pārdale starp valsts budžeta programmām un apakšprogrammām
Konstatējumi
242

263. Ministru kabineta rīkojums
nosaka, ka:
263.1. ministrija veic nepieciešamās darbības, lai minimizētu maksājumu parādu

(piemēram, nodokļu parādi, noteiktajos termiņos neveiktie maksājumi atbilstoši
līgumam) rašanās iespējas;
263.2. veicot izdevumu sadalījumu atbilstoši ekonomiskās klasifikācijas kodiem,
ministrija maksimāli nodrošina līdzekļus kapitālo izdevumu veikšanai. Ja kapitālo
izdevumu veikšanai nepieciešamie līdzekļi kopumā ir būtiski samazināti, Finanšu
ministrija iesniedz Ministru kabinetā priekšlikumus par grozījumiem izdevumu
apjomā;
263.3. izdevumi atlīdzībai samazināmi ne mazāk kā par 15% no likumā „Par valsts
budžetu 2009.gadam” (izsludināts 04.12.2008.) apstiprinātā atlīdzības apjoma.
264. Cits Ministru kabineta rīkojums

243

nosaka, ka ministriem, ministriju valsts sekretāriem,
ministriju padotības iestāžu vadītājiem, kā arī citu centrālo valsts iestāžu vadītājiem ir
jānodrošina, ka netiek veidoti maksājumu parādi, nodrošinot finanšu darbības
uzraudzību.

265. Izvērtējot Finanšu ministrijas rīkojumus par pamatbudžeta apropriācijas pārdali

Ekonomikas ministrijā, konstatēts, ka:
265.1. lai nodrošinātu veiksmīgu projektu ieviešanu un no Eurostat atgūtu 70% no
projektā plānotajiem izdevumiem, apropriācijas pārdales rezultātā programmā
24.00.00 „Statistiskās informācijas nodrošināšana” izdevumi ekonomiskās
klasifikācijas kodā 2000 „Preces un pakalpojumi” ir samazināti Ls 21 000 apmērā,
savukārt kodā 1000 „Atlīdzība” ir attiecīgi palielināti, jo projekta ietvaros līgumi ir
noslēgti ar ārštata darbiniekiem, nevis ar juridiskām personām;
265.2. sakarā ar nepieciešamību iegādāties frankēšanas mašīnu komplektā ar svariem
vēstuļu un pašlīmējošo slokšņu (uzlīmju) marķēšanai apropriācijas pārdales
rezultātā apakšprogrammā 26.01.00 „Iekšējais tirgus un patērētāju tiesību
aizsardzība” izdevumi ekonomiskās klasifikācijas kodā 2000 „Preces un
pakalpojumi” ir samazināti Ls 1 451 apmērā, savukārt kodā 5000 „Pamatkapitāla
veidošanas izdevumi” tie ir palielināti;
265.3. lai samaksātu telpu nomas maksu, komunālos maksājumus un segtu izdevumus
saistībā ar Konkurences padomes pārcelšanos uz citām telpām, apropriācijas
pārdales rezultātā apakšprogrammā 26.02.00 „Konkurences politikas ieviešana”
izdevumi ekonomiskās klasifikācijas kodā 1000 „Atlīdzība” ir samazināti par
Ls 25 000, savukārt kodā 2000 „Preces un pakalpojumi” tie attiecīgi palielināti.
241

30.03.2009. uzņēmuma līgums Nr.21 ar biedrību „Multimediju projekti”.
Ministru kabineta 29.12.2008. rīkojums Nr.882 „Par fiskālās disciplīnas un uzraudzības nodrošināšanas
pasākumiem” (grozīts ar Ministru kabineta 03.03.2009. rīkojumu Nr.150).
243
Ministru kabineta 14.04.2009. rīkojums Nr.24 „Par fiskālās disciplīnas un uzraudzības nodrošināšanas
pasākumiem”.
242
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266. Apropriācijas pārdales pieprasījumos norādītie iemesli liecina, ka līdzekļi ir pārdalīti

tādu izdevumu segšanai, kurus bija iespējams plānot, sagatavojot 2009.gada budžetu.
Secinājums
267. Ekonomikas ministrijai 2009.gadā, pārdalot finansējumu budžeta programmas vai

apakšprogrammas ietvaros starp izdevumu ekonomiskās klasifikācijas kodiem, vairākos
gadījumos kopsummā ir piešķirts papildu finansējums Ls 47 451 apjomā tādu izdevumu
segšanai, kas atbilstoši Ministru kabineta iepriekš pieņemtajiem lēmumiem par fiskālās
disciplīnas un uzraudzības nodrošināšanas pasākumiem bija jāierobežo.
Revīzijas grupas vadītāja,
vecākā valsts revidente

I.Cēsniece

Revīzijas grupa:
valsts revidente

L.Mikanovska

SASKAŅOTS
Sektora vadītāja

E.Pole

Departamenta direktore

M.Salgrāve
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1.pielikums
Revīzijas apjomā iekļautās iestādes un izlases veidā pārbaudītās Ekonomikas ministrijas un
tās padotības iestāžu pārskatu daļas
1.

Ekonomikas ministrija:
1.1. ilgtermiņa ieguldījumi;
1.2. ieņēmumi par nomu (21381);
1.3. atlīdzība (1000);
1.4. komandējumi un dienesta braucieni (2100);
1.5. pakalpojumi:
1.5.1. administratīvie izdevumi un sabiedriskās attiecības, kursu un semināru
organizēšana (2231);
1.5.2. uz līguma pamata pieaicināto ekspertu izdevumi (2232);
1.5.3. remontdarbi un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi (izņemot ēku, būvju
un ceļu kapitālo remontu) (2240);
1.5.4. informācijas sistēmas uzturēšana (2251);
1.5.5. pārējie iepriekš neklasificētie pakalpojumu veidi (2279);
1.6. pārējās subsīdijas un dotācijas no ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem, kuras
nevar attiecināt uz kodiem 3245, 3246 un 3248 (3249);
1.7. valsts un pašvaldību budžeta dotācija valsts un pašvaldību komersantiem
(3261);
1.8. mērķdotācijas dažādām pašvaldību funkcijām (7310);
1.9. biedra naudas un dalības maksa Eiropas Savienības starptautiskajās
institūcijās, izņemot kodā 7714 (Iemaksas Eiropas Savienības starptautisko
institūciju kapitālā) iekļaujamās izmaksas (7711);
1.10. atmaksa valsts pamatbudžetā par valsts budžeta iestādes Eiropas Reģionālās
attīstības fonda līdzfinansēto projektu un (vai) pasākumu īstenošanā
veiktajiem uzturēšanas izdevumiem (7511).

2.

Centrālā statistikas pārvalde:
2.1. ilgtermiņa ieguldījumi;
2.2. atlīdzība (1000);
2.3. pakalpojumi, kurus budžeta iestādes apmaksā noteikto funkciju ietvaros, kas
nav iestādes administratīvie izdevumi (2800).

3.

Patērētāju tiesību aizsardzības centrs:
3.1. atlīdzība (1000);
3.2. komandējumi un dienesta braucieni (2100);
3.3. pakalpojumi:
3.3.1. pārējie sakaru pakalpojumi (2219);
3.3.2. uz līguma pamata pieaicināto ekspertu izdevumi (2232);
3.3.3. remontdarbi un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi (izņemot ēku, būvju
un ceļu kapitālo remontu) (2240);
3.3.4. ēku, telpu īre un noma (2261);
3.3.5. pārējie iepriekš neklasificētie pakalpojumu veidi (2279).

4.

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija:
4.1. nemateriālie un ilgtermiņa ieguldījumi;
4.2. pārējie iepriekš neklasificētie pašu ieņēmumi (21499);
4.3. atlīdzība (1000);
4.4. ārvalstu komandējumi un dienesta braucieni (2120);
4.5. pakalpojumi:
4.5.1. pasta, telefona un citi sakaru pakalpojumi (2219);
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4.5.2. administratīvie izdevumi un sabiedriskās attiecības, kursu un semināru

organizēšana (2231);
4.5.3. uz līguma pamata pieaicināto ekspertu izdevumi (2232);
4.5.4. pārējie iestādes administratīvie izdevumi un ar iestādes darbības

nodrošināšanu saistītie izdevumi (2239);
4.5.5. remontdarbi un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi (izņemot ēku, būvju
un ceļu kapitālo remontu) (2240);
4.5.6. informācijas sistēmas uzturēšana (2251);
4.5.7. īre un noma (2261);
4.5.8. pārējie iepriekš neklasificētie pakalpojumu veidi (2279);
4.6. krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, ko
neuzskaita kodā 5000 (2300).
5.

Tūrisma attīstības valsts aģentūra:
5.1. pārējie iepriekš neklasificētie pašu ieņēmumi (21499);
5.2. atlīdzība (1000);
5.3. ārvalstu komandējumi un dienesta braucieni (2120);
5.4. pakalpojumi:
5.4.1. administratīvie izdevumi un sabiedriskās attiecības, kursu un semināru
organizēšana (2231);
5.4.2. uz līguma pamata pieaicināto ekspertu izdevumi (2232);
5.4.3. pārējie iestādes administratīvie izdevumi un ar iestādes darbības
nodrošināšanu saistītie izdevumi (2239);
5.4.4. īre un noma (2261);
5.4.5. iekārtu un inventāra īre un noma (2264);
5.5. krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, ko
neuzskaita kodā 5000 (2300).

6.

Valsts aģentūra „Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra”:
6.1. ieņēmumi par nomu (21381);
6.2. pārējie iepriekš neklasificētie pašu ieņēmumi (21499);
6.3. atlīdzība (1000);
6.4. komandējumi un dienesta braucieni (2100);
6.5. pakalpojumi:
6.5.1. izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem (2220);
6.5.2. administratīvie izdevumi un sabiedriskās attiecības, kursu un semināru
organizēšana (2231);
6.5.3. uz līguma pamata pieaicināto ekspertu izdevumi (2232);
6.5.4. pārējie iestādes administratīvie izdevumi un ar iestādes darbības
nodrošināšanu saistītie pakalpojumi (2239);
6.5.5. pārējie iepriekš neklasificētie pakalpojumu veidi (2279);
6.6. krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, ko
neuzskaita kodā 5000 (2300);
6.7. pakalpojumi, kurus budžeta iestādes apmaksā noteikto funkciju ietvaros, kas
nav iestādes administratīvie izdevumi (2800);
6.8. atmaksa institūcijām par Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās
ārvalstu finanšu palīdzības projektu īstenošanu (3246);
6.9. valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferts pašvaldībai (7460);
6.10. valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferts citas ministrijas padotībā
esošajām no valsts budžeta daļēji finansētajām atvasinātajām publiskajām
personām (izņemot pašvaldības) (7472);
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6.11. atmaksa valsts pamatbudžetā par valsts budžeta iestādes Eiropas Reģionālās

attīstības fonda līdzfinansēto projektu un (vai)
veiktajiem uzturēšanas izdevumiem (7511).

pasākumu īstenošanā

7.

Būvniecības, enerģētikas un mājokļu valsts aģentūra:
7.1. atlīdzība (1000);
7.2. pakalpojumi:
7.2.1. pārējie iestādes administratīvie izdevumi un ar iestādes darbības
nodrošināšanu saistītie pakalpojumi (2239)
7.2.2. remontdarbi un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi (izņemot ēku, būvju
un ceļu kapitālo remontu) (2240);
7.2.3. īre un noma (2261);
7.3. pakalpojumi, kurus budžeta iestādes apmaksā noteikto funkciju ietvaros, kas
nav iestādes administratīvie izdevumi (2800);
7.4. subsīdijas un dotācijas komersantiem, biedrībām un nodibinājumiem pārējo
ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto programmu, projektu un (vai)
pasākumu ietvaros (3245);
7.5. atmaksa institūcijām par Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās
ārvalstu finanšu palīdzības projektu īstenošanu (3246);
7.6. atmaksa valsts pamatbudžetā par valsts budžeta iestādes Eiropas Savienības vai
citu ārvalstu to politiku instrumentu līdzfinansēto projektu un (vai) pasākumu
īstenošanā veiktajiem uzturēšanas izdevumiem, kas nav atsevišķi klasificēti
klasifikācijā (7516).

8.

Konkurences padome:
8.1. atlīdzība (1000);
8.2. pakalpojumi:
8.2.1. ēku, būvju un telpu uzturēšana (2244);
8.2.2. ēku, telpu īre un noma (2261).
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2.pielikums
Ekonomikas ministrijas centrālā aparāta, Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas un Tūrisma attīstības valsts aģentūras plānotie un
faktiskie (pēc uzkrāšanas principa) izdevumi atlīdzībai 2009.gadā
Likumā „Par valsts budžetu 2009.gadam” apstiprinātais izdevumu apjoms atlīdzībai
Institūcija

1

Ekonomikas
ministrija
(nozarei kopā)

Sākotnēji
apstiprināts
14.11.2008.,
stājās spēkā
no
01.01.2009.

Grozījumi
apstiprināti
12.12.2008.,
stājās spēkā
no
01.01.2009.

2

3

22 402 234

19 041 899

Izmaiņas
Ls

%

4
(3-2)

5
(4/2*100)

-3 360 335

-15,0

Grozījumi
apstiprināti
16.06.2009.,
stājās spēkā
no 01.07.2009.
6

16 382 972

Faktiskie izdevumi atlīdzībai pēc uzkrāšanas
principa

Izmaiņas

Izmaiņas
2008.gadā

Ls

%

7
(6-3)

8
(7/3*100)

9

-14,0

-2 658 927

2009.gadā

Faktiskie
izdevumi
2009.gadā,
salīdzinot ar
apstiprināto
budžetu
244
2009.gadam ,
%

Ls

%

10

11
(10-9)

12
(11/9*100)

20 539 182

15 194 197

-5 344 985

-26,0

92,7

13
(10/6*100)

Iestādes tāmē apstiprinātie izdevumi atlīdzībai
Ekonomikas
ministrijas
centrālais
aparāts
Sabiedrisko
pakalpojumu
regulēšanas
komisija
Tūrisma
attīstības
valsts
aģentūra

244

-

4 444 206

-

-

3 162 276

-1 281 930

-28,8

3 707 202

2 803 586

-903 616

4,4

88,7

-

2 043 434

-

-

1 563 227

-480 207

-23,5

1 933 979

1 425 369

-508 610

-26,3

-291,2

-

430 345

-

-

296 854

-133 491

-31,0

461 973

258 316

-203 657

-44,1

87,0

Likums „Grozījumi likumā ,,Par valsts budžetu 2009.gadam””, pieņemts 16.06.2009.
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3.pielikums
Ekonomikas ministrijas centrālā aparāta, Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas un Tūrisma attīstības valsts aģentūras
aprēķinātais atalgojums 2008.gadā un 2009.gadā

EKK245

Nosaukums

Aprēķinātais
atalgojums
2008.gadā,
Ls

1

2

3

Ekonomikas ministrijas centrālais aparāts
2 687 049
1100
Atalgojums
1110
Mēneša amatalga
2 073 488
1140
Piemaksas un prēmijas
367 544
Piemaksa par virsstundu
1142
darbu
Piemaksa par papildu
1147
17 376
darbu
Prēmijas, naudas balvas
182 974
1148
un materiālā stimulēšana
Piemaksas par vadības
1149 līgumiem un pārējās
167 194
piemaksas
Atalgojums fiziskajām
personām uz tiesiskās
110 308
1150
attiecības regulējošu
dokumentu pamata
Ārvalstīs nodarbināto
darbinieku, amatpersonu
1160
ar speciālajām dienesta
116 839
pakāpēm un ierēdņu
pabalsti
Darba devēja piešķirtie
1170
18 870
labumi un maksājumi

245

Ekonomiskās klasifikācijas kods.

Aprēķinātais
atalgojums
2009.gadā,
Ls
4

Aprēķinātā
atalgojuma
izmaiņas 2009.gadā,
salīdzinot ar
2008.gadu,
Ls
5
(4-3)

Atalgojuma apjoma
izmaiņas 2009.gadā,
salīdzinot ar
2008.gadu,
%

Atalgojuma
struktūra
2008.gadā,
%

Atalgojuma
struktūra
2009.gadā,
%

Atalgojuma
struktūras izmaiņas
2009.gadā, salīdzinot
ar 2008.gadu,
% punkti

6
(5/3*100)

7
(3/3Σx100)

8
(4/4Σx100)

9
(8-7)

2 041 656
1 874 201
13 122

-645 393
-199 287
-354 422

8 407

8 407

1 274

-16 102

-92,7

0,6

-182 974

-100

6,8

3 441

-163 753

-97,9

6,2

0,2

-6,0

56 052

-54 256

-49,2

4,1

2,7

-1,4

98 281

-18 558

-15,9

4,3

4,8

0,5

-

-18 870

-100

0,7

-

-24,0
-9,6
-96,4
-

100
77,2
13,7

100
91,8
0,6

-

14,6
-13,0

0,4

0,4

0,1

-0,6

-

-

-

-6,8

-0,7
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EKK

Nosaukums

Aprēķinātais
atalgojums
2008.gadā,
Ls

1

2

3

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija
1 455 975
1100
Atalgojums
1110
Mēneša amatalga
1 164 319
1140
Piemaksas un prēmijas
284 887
Piemaksa par papildu
27 272
1147
darbu
Prēmijas, naudas
1148 balvas un materiālā
252 684
stimulēšana
Piemaksas par vadības
1149 līgumiem un pārējās
4 932
piemaksas
Atalgojums fiziskajām
personām uz tiesiskās
6 769
1150
attiecības regulējošu
dokumentu pamata
Tūrisma attīstības valsts aģentūra
364 571
1100
Atalgojums
1110
Mēneša amatalga
238 816
1140
Piemaksas un prēmijas
60 994
Piemaksa par papildu
1147
darbu
Prēmijas, naudas
1148 balvas un materiālā
34 392
stimulēšana
Piemaksas par vadības
1149 līgumiem un pārējās
26 602
piemaksas

Aprēķinātais
atalgojums
2009.gadā,
Ls
4

Aprēķinātā
atalgojuma
izmaiņas 2009.gadā,
salīdzinot ar
2008.gadu,
Ls
5
(4-3)

Atalgojuma apjoma
izmaiņas 2009.gadā,
salīdzinot ar
2008.gadu,
%

Atalgojuma
struktūra
2008.gadā,
%

Atalgojuma
struktūra
2009.gadā,
%

Atalgojuma
struktūras izmaiņas
2009.gadā, salīdzinot
ar 2008.gadu,
% punkti

6
(5/3*100)

7
(3/3Σx100)

8
(4/4Σx100)

9
(8-7)

1 091 241
1 082 873
8 338

-364 734
-81 446
-276 549

-25,1
-7,0
-97,1

100
80,0
19,6

100
99,2
0,8

8 338

-18 934

-69,4

1,9

0,8

-

-252 684

-100

17,4

-

-17,4

-

-4 932

-100

0,3

-

-0,3

30

-6 739

-99,6

0,5

0,003

-0,5

202 618
177 006
117

-161 953
-61 810
-60 877

-44,4
-25,9
-99,8

100
65,5
16,7

100
87,4
0,1

117

117

-

-

0,1

19,3
-18,8
-1,1

21,9
-16,7
0,1

-

-34 392

-100

9,4

-

-9,4

-

-26 602

-100

7,3

-

-7,3
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EKK

Nosaukums

Aprēķinātais
atalgojums
2008.gadā,
Ls

1

2

3

1150

Atalgojums fiziskajām
personām uz tiesiskās
attiecības regulējošu
dokumentu pamata

64 761

Aprēķinātais
atalgojums
2009.gadā,
Ls
4
25 495

Aprēķinātā
atalgojuma
izmaiņas 2009.gadā,
salīdzinot ar
2008.gadu,
Ls
5
(4-3)
-39 266

Atalgojuma apjoma
izmaiņas 2009.gadā,
salīdzinot ar
2008.gadu,
%

Atalgojuma
struktūra
2008.gadā,
%

Atalgojuma
struktūra
2009.gadā,
%

Atalgojuma
struktūras izmaiņas
2009.gadā, salīdzinot
ar 2008.gadu,
% punkti

6
(5/3*100)

7
(3/3Σx100)

8
(4/4Σx100)

9
(8-7)

-60,6

17,8

12,6

-5,2
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4.pielikums
Apkopojums par konkrētu amatu atlīdzības analīzi 2009.gadā, salīdzinot ar 2008.gadu

Amatalgas
(no štatu saraksta)

Amatalgas izmaiņas
(no štatu saraksta)

Institūcijas
nosaukums
(amatu nosaukumi)

2

3

Ekonomikas ministrijas centrālais aparāts
politikas
departamenta246
1 200
1 400
direktors ar zemāko
mēnešalgu
nodaļas247 vadītājs,
izņemot atbalsta
1 522
1 522
funkcijas, ar augstāko
mēnešalgu
grāmatvedības
1 500
1 522
struktūrvienības
vadītājs
personāla vadības
struktūrvienības
1 200
1 278
vadītājs
lietvedības
920
1 016
struktūrvienības
vadītājs

246
247

Faktiskie
izdevumi mēneša
amatalgai
(aprēķinātā
mēneša amatalga)
kopā gadā

2008.g.,

2009.g.,

2008.g.,

2009.g.,

Ls

Ls

Ls

Ls

Faktisko izdevumu
atalgojumam
(aprēķinātā
atalgojuma)
izmaiņas

2009.gada
janvārī,
salīdzinot ar
2008.gada
decembri

2009.gada
decembrī,
salīdzinot ar
2009.gada
janvāri

Ls

%

Ls

%

Ls

%

5
(3-2)

6
(5/2*100)

7
(4-3)

8
(7/3*100)

13
(10-9)

14
(13/9*100)

1 400

200

16,7

1 218

-

-

1 218

22

960
813

01.12.2008., 01.01.2009., 31.12.2009.,
Ls
Ls
Ls

1

Faktiskie
izdevumi
atalgojumam
(aprēķinātais
atalgojums) kopā
gadā

4

-

9

10

11

12

2009.gadā kopā,
salīdzinot ar 2008.gadu
kopā

Mēneša amatalgas
kopā gadā īpatsvars
faktiskajos izdevumos
atalgojumam kopā
gadā

2008.g.

2009.g.

%

%

15
(11/9*100)

16
(12/10*100)

-

19 604

16 854

15 104

16 854

-2 750

-14,0

77,0

100

-304

-20,0

24 918

17 361

18 675

17 361

-7 557

-30,3

74,9

100

1,5

-304

-20,0

29 242

17 303

19 211

17 303

-11 939

-40,8

65,7

100

78

6,5

-318

-24,9

19 136

13 652

14 936

13 652

-5 484

-28,7

78,1

100

96

10,4

-203

-20,0

17 544

11 802

11 784

11 685

-5 742

-32,7

67,2

99,0

Tautsaimniecības struktūrpolitikas departaments.
Eiropas Savienības fondu ieviešanas departamenta Eiropas Savienības fondu kontroles nodaļa.
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Amatalgas
(no štatu saraksta)

Amatalgas izmaiņas
(no štatu saraksta)

Institūcijas
nosaukums
(amatu nosaukumi)

2

3

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija
politikas
departamenta248
2 200
2 200
direktors ar augstāko
mēnešalgu
politikas
departamenta249
1 540
1 540
direktors ar zemāko
mēnešalgu
nodaļas250 vadītājs,
izņemot atbalsta
1 600
1 600
funkcijas, ar augstāko
mēnešalgu
nodaļas251 vadītājs,
izņemot atbalsta
825
825
funkcijas, ar zemāko
mēnešalgu
juridiskās
2 200
2 200
struktūrvienības
vadītājs
248

2008.g.,

2009.g.,

2008.g.,

2009.g.,

Ls

Ls

Ls

Ls

Faktisko izdevumu
atalgojumam
(aprēķinātā
atalgojuma)
izmaiņas

Mēneša amatalgas
kopā gadā īpatsvars
faktiskajos izdevumos
atalgojumam kopā
gadā

2009.gada
decembrī,
salīdzinot ar
2009.gada
janvāri

Ls

%

Ls

%

Ls

%

5
(3-2)

6
(5/2*100)

7
(4-3)

8
(7/3*100)

13
(10-9)

14
(13/9*100)

1 900

-

-

-300

-13,6

38 479

25 152

27 384

25 036

-13 327

-34,6

71,2

99,5

1 540

-

-

-

-

24 214

18 621

19 497

18 556

-5 593

-23,1

80,5

99,7

1 600

-

-

-

-

25 426

19 286

19 540

19 286

-6 140

-24,1

76,9

100

825

-

-

-

-

13 483

9 310

10 461

9 287

-4 173

-31,0

77,6

99,8

1 900

-

-

-13,6

33 063

16 281

26 178

16 281

-16 782

-50,8

79,2

100

4

-300

Ekonomiskās analīzes departaments.
Pašvaldību pakalpojumu un dzelzceļa transporta departaments.
250
Elektronisko sakaru un pasta departamenta Pakalpojumu kvalitātes nodaļa.
251
Ekonomiskās analīzes departamenta Uzņēmumu analīzes nodaļa.
249

Faktiskie
izdevumi mēneša
amatalgai
(aprēķinātā
mēneša amatalga)
kopā gadā

2009.gada
janvārī,
salīdzinot ar
2008.gada
decembri

01.12.2008., 01.01.2009., 31.12.2009.,
Ls
Ls
Ls

1

Faktiskie
izdevumi
atalgojumam
(aprēķinātais
atalgojums) kopā
gadā

9

10

11

12

2009.gadā kopā,
salīdzinot ar 2008.gadu
kopā

2008.g.

2009.g.

%

%

15
(11/9*100)

16
(12/10*100)
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Amatalgas
(no štatu saraksta)

Amatalgas izmaiņas
(no štatu saraksta)

Institūcijas
nosaukums
(amatu nosaukumi)
01.12.2008., 01.01.2009., 31.12.2009.,
Ls
Ls
Ls

1

informācijas un
tehnoloģiju
struktūrvienības
vadītājs
personāla vadības
struktūrvienības
vadītājs
lietvedības
struktūrvienības
vadītājs
saimniecības
struktūrvienības
vadītājs

2

3

4

Faktiskie
izdevumi mēneša
amatalgai
(aprēķinātā
mēneša amatalga)
kopā gadā

2008.g.,

2009.g.,

2008.g.,

2009.g.,

Ls

Ls

Ls

Ls

Faktisko izdevumu
atalgojumam
(aprēķinātā
atalgojuma)
izmaiņas

2009.gada
janvārī,
salīdzinot ar
2008.gada
decembri

2009.gada
decembrī,
salīdzinot ar
2009.gada
janvāri

Ls

%

Ls

%

Ls

%

5
(3-2)

6
(5/2*100)

7
(4-3)

8
(7/3*100)

13
(10-9)

14
(13/9*100)

-

1 100

1 100

1 100

-

-

-

1 020

1 020

1 300

-

-

280

1 020

1 020

1 020

-

-

-

935

935

935

-

-

-

1 050

850

-

-

Tūrisma attīstības valsts aģentūra
juridiskās
1 050
struktūrvienības
vadītājs

Faktiskie
izdevumi
atalgojumam
(aprēķinātais
atalgojums) kopā
gadā

-200

9

10

11

12

2009.gadā kopā,
salīdzinot ar
2008.gadu kopā

Mēneša amatalgas
kopā gadā īpatsvars
faktiskajos izdevumos
atalgojumam kopā
gadā

2008.g.

2009.g.

%

%

15
(11/9*100)

16
(12/10*100)

18 355

13 273

13 895

13 273

-5 082

-27,7

75,7

100

17 002

12 934

12 892

12 934

-4 068

-23,9

75,8

100

-

6 754

10 694

4 144

10 442

3 940

58,3

61,4

97,6

-

16 099

11 258

10 715

11 258

-4 841

-30,1

66,6

100

-19,1

15 033

11 676

11 447

11 676

-3 357

-22,3

76,1

100

27,5
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5.pielikums
Amata vietu, faktisko darbinieku un vakanto amata vietu skaits 31.12.2008. un 31.12.2009.
Vakanto amata vietu skaits
(neaizpildītās, brīvās amata vietas, neskaitot neaizpildītās ilgstošā
prombūtnē esošo darbinieku amata vietas)

Amata vietu skaits

Nr.
p.k.

1

1.

2.

3.

Institūcijas
nosaukums

2

Ekonomikas
ministrijas
centrālais
aparāts
Sabiedrisko
pakalpojumu
regulēšanas
komisija
Tūrisma
attīstības
valsts
aģentūra

Amata
vietu skaita
31.12.2008. 31.12.2009. izmaiņas
2009./2008.,
%

Vakanto
amata vietu
skaita
31.12.2008. 31.12.2009.
izmaiņas
2009./2008.,
%

3

4

5
(4/3*100)-100)

6

7

221

181

-18,1

14

4

90

104

-15,6

3

40

16

-60,0

4

8
((7/6*100)-100)

Vakanto
amata
vietu
īpatsvars
no amata
vietu skaita
uz
31.12.2008.,
%

Faktiskais darbinieku skaits
(visas aizpildītās amata vietas, tajā
skaitā ilgstošā prombūtnē esošo
darbinieku amata vietas)

Vakanto
amata vietu
īpatsvars no
amata vietu 31.12.2008.
skaita uz
31.12.2009.,
%

31.12.2009.

Faktiskā
darbinieku
skaita
izmaiņas
2009./2008.,
%

9
(6/3*100)

10
(7/4*100 )

11

12

13
((12/11*100)-100)

-71,4

6,3

2,2

207

177

-14,5

20

566,7

3,3

19,2

87

84

-3,4

-

-

10

-

36

16

-55,6

