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PIELIKUMS
1.pielikums

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

Pamatojoties uz Valsts kontroles likuma 3.panta 2.punktu un Valsts kontroles Ceturtā
revīzijas departamenta 01.10.2010. revīzijas uzdevumu Nr.5.1-2-36/2010, ir veikta
finanšu revīzija par Ekonomikas ministrijas 2010.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 un 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 izlases veidā pārbaudīts Ekonomikas ministrijas konsolidētais 2010.gada
pārskats, veicot pārskata sakarību un pārskata datu atbilstību grāmatvedības uzskaites
datiem pārbaudi. Revīzijas laikā pārbaudīta iepriekšējā Valsts kontroles revīzijā1
konstatēto kļūdu un nepilnību novēršana.

7.

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

8.

Revīzija nodrošināja pietiekamu pamatu revīzijas ziņojuma sagatavošanai.

9.

Revīzijā netika vērtēts:

1

9.1.

kā Ekonomikas ministrija kā kapitāla daļu turētāja pārvalda valsts kapitāla daļas
un tās kapitālsabiedrības, kurās valsts kapitālsabiedrība ir ieguvusi izšķirošo
ietekmi;

9.2.

vai Ekonomikas ministrijas kapitālsabiedrību pārvaldības politika atbilst Valsts
uzņēmumu pārvaldības Vadlīnijām Baltijas valstīs2;

9.3.

kā likumā3 tiek noteikta dividendēs izmaksājamā peļņas daļa par pārskata gadu
valsts izšķirošajā
ietekmē
esošām kapitālsabiedrībām un valsts
kapitālsabiedrībām.

Valsts kontroles 27.04.2010. revīzijas ziņojums Nr.5.1-2-33/2009 „Par Ekonomikas ministrijas 2009.gada
pārskata sagatavošanas pareizību”.
2
Baltijas Korporatīvās pārvaldības institūta 2010.gada Valsts uzņēmumu pārvaldības Vadlīnijas Baltijas valstīs.
3
Likums „Par valsts budžetu 2010.gadam”.
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Revīzijas mērķis
10.

Revīzijas mērķis – pārbaudīt, vai 2010.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.

Kopsavilkums par ieteikumiem
11.

Revīzijas rezultātā kopumā tika sniegti 10 ieteikumi, kuru ieviešanas rezultātā:
11.1.

valsts aģentūrā „Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra” tiks pilnveidota
projektu finanšu kontrole, kā arī nodrošināta pilnīga aģentūrai pienākošos
ieņēmumu gūšana par biznesa inkubatoru operatoru atskaišu iesniegšanas
termiņu kavējumiem;

11.2.

Patērētāju tiesību aizsardzības centra grāmatvedības uzskaites dati sniegs patiesu
informāciju par iestādes rīcībā esošajām materiālajām vērtībām;

11.3.

tiks nodrošināta efektīvāka rīcība ar budžeta līdzekļiem Tūrisma attīstības valsts
aģentūrā, organizējot iepirkuma procedūras atbilstoši normatīvo aktu prasībām;

11.4.

tiks pilnveidotas Ekonomikas ministrijas, tās padotības iestāžu un pārraudzībā
esošas atvasinātas publiskas personas iekšējās kontroles sistēmas, nodrošinot, ka
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas atskaitēs par transportlīdzekļu
izmantošanu tiks iekļauta patiesa informācija, Ekonomikas ministrijas centrālajā
aparātā un Tūrisma attīstības valsts aģentūrā atlaišanas pabalsti tiks piešķirti un
aprēķināti atbilstoši normatīvo aktu prasībām;

11.5.

Ekonomikas ministrijas centrālajā aparātā un valsts aģentūrā „Latvijas
Investīciju un attīstības aģentūra” tiks regulāri izvērtēta virsstundu darbu
nepieciešamība.

Revīzijas konstatējumi, secinājumi un ieteikumi
Zema prioritāte
12.

1.

Revīzijas apjomā ietvertajās pārskata daļās neesam atklājuši būtiskas neatbilstības, bet ir
konstatētas nepilnības attiecībā uz iekšējās kontroles sistēmas efektivitāti, nodrošinot
sev piekritīgo ieņēmumu gūšanu un aprēķinot atlaišanas pabalstus, kā arī attiecībā uz
budžeta līdzekļu efektīvu izmantošanu un krājumu grāmatvedības uzskaiti. Minēto
nepilnību novēršana uzlabos gada pārskata sagatavošanas kvalitāti.
Pārskata daļa – Preces un pakalpojumi

1.1. Valsts aģentūra „Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra”

Konstatējumi
13.

4

Ministru kabineta noteikumi4 paredz, ka aktivitātes „Biznesa inkubatori” sadarbības
iestādes funkcijas veic valsts aģentūra „Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra”5,
kuras kompetencē6 ir nodrošināt aktivitātes ietvaros apstiprinātā projekta uzraudzību un
kontroli.

Ministru kabineta 07.10.2008. noteikumi Nr.835 „Noteikumi par darbības programmas „Uzņēmējdarbība un
inovācijas” papildinājuma 2.3.2.1.aktivitāti „Biznesa inkubatori””.
5
Ministru kabineta 07.10.2008. noteikumu Nr.835 „Noteikumi par darbības programmas „Uzņēmējdarbība un
inovācijas” papildinājuma 2.3.2.1.aktivitāti „Biznesa inkubatori”” 9.punkts.
6
Ministru kabineta 07.10.2008. noteikumu Nr.835 „Noteikumi par darbības programmas „Uzņēmējdarbība un
inovācijas” papildinājuma 2.3.2.1.aktivitāti „Biznesa inkubatori”” 10.2.8.apakšpunkts.
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14.

Aktivitātes ietvaros 2009. un 2010.gadā kopā noslēgti 10 līgumi par biznesa inkubācijas
pakalpojumu sniegšanu.

15.

Līgumi par biznesa inkubācijas pakalpojumu sniegšanu nosaka, ka:
15.1.

biznesa inkubatora operators7 līdz katra ceturkšņa pirmā mēneša 15.datumam
iesniedz ceturkšņa atskaiti par iepriekšējo ceturksni8;

15.2.

biznesa inkubatora operators maksā līgumsodu par līgumā noteikto termiņu
neievērošanu 0,01% apmērā no līguma kopējās summas par katru nokavējuma
dienu, bet ne vairāk kā 10% no līguma kopējās summas9.

16.

Revīzijā konstatēts, ka 2010.gadā no 28 atskaitēm 15 atskaites nav iesniegtas līgumos
noteiktajā termiņā, kavējot no vienas līdz 13 kalendārajām dienām, par kurām valsts
aģentūrai „Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra” bija tiesības aprēķināt līgumsodu
Ls 14 441,87 apmērā.

17.

2010.gadā valsts aģentūra „Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra” nevienam no
biznesa inkubatoru operatoriem nav aprēķinājusi līgumsodu par novēloti iesniegtajām
atskaitēm.

Secinājums
18.

Valsts aģentūra „Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra” nav izmantojusi līgumā10
paredzētās tiesības un nav aprēķinājusi līgumsodu par 15 novēloti iesniegtajām
ceturkšņa atskaitēm, kā rezultātā biznesa inkubatoru operatori netiek motivēti ievērot
projektu īstenošanas nosacījumus, kā arī aģentūra nav guvusi sev piekritīgos ienākumus
vismaz Ls 14 441,87 apmērā.

Ieteikums
19.

7

Valsts aģentūrai „Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra” veikt nepieciešamos
pasākumus, lai nodrošinātu līgumu nosacījumiem atbilstošu projektu finanšu kontroli,
kā arī aprēķinātu un iekasētu līgumsodus gadījumos, kad biznesa inkubatora operators
kavē līgumā noteiktos atskaišu iesniegšanas termiņus.

Saskaņā
ar
valsts
aģentūras
„Latvijas
Investīciju
un
attīstības
aģentūra”
mājaslapā
(http://www.liaa.gov.lv/lv/biznesa_abc/biznesa_inkubatori/) sniegto informāciju biznesa inkubators ir
infrastruktūras un personāla apvienojums, kas veidots, lai palīdzētu attīstīties jauniem un nelieliem
komersantiem, atbalstot tos agrīnās attīstības stadijā ar infrastruktūras, ikdienas konsultācijām un
pakalpojumiem par pamata komercdarbības attīstības jautājumiem, bet biznesa inkubatora operators ir
juridiska persona, kas apsaimnieko biznesa inkubatoru un sniedz pakalpojumus inkubējamajiem
komersantiem. Biznesa inkubatora operatori parasti ir profesionāli specializēti biznesa konsultāciju uzņēmumi
ar plašu sadarbības partneru loku, ar pieredzi biznesa vadīšanas konsultāciju pakalpojumu sniegšanā.
8
Valsts aģentūras „Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra” 27.07.2009. līguma Nr.IEP-09/32
9.1.apakšpunkts, 27.07.2009. līguma Nr.IEP-09/31 9.1.apakšpunkts, 13.10.2009. līguma Nr.IEP-09/56 9.1.
apakšpunkts, 25.07.2009. līguma Nr.IEP-09/30 9.1.apakšpunkts, 30.10.2009. līguma Nr.IEP-09/70
9.1.apakšpunkts, 30.07.2009. līguma Nr.IEP-09/33 9.1.apakšpunkts, 04.08.2009. līguma Nr.IEP-09/35
9.1.apakšpunkts, 02.09.2009. līguma Nr.IEP-09/40 9.1.apakšpunkts, 26.08.2010. līguma Nr.IEP-2010/27
9.1.apakšpunkts, 03.08.2009. līguma Nr.IEP-09/34 9.1.apakšpunkts.
9
Valsts aģentūras „Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra” 27.07.2009. līguma Nr.IEP-09/32
15.1.apakšpunkts, 27.07.2009. līguma Nr.IEP-09/31 15.1.apašpunkts, 13.10.2009. līguma Nr.IEP-09/56
15.1.apakšpunkts, 25.07.2009. līguma Nr.IEP-09/30 15.1.apakšpunkts, 30.10.2009. līguma Nr.IEP-09/70
15.1.apakšpunkts, 30.07.2009. līguma Nr.IEP-09/33 15.1.apakšpunkts, 04.08.2009. līguma Nr.IEP-09/35
15.1.apakšpunkts, 02.09.2009. līguma Nr.IEP-09/40 15.1.apakšpunkts, 26.08.2010. līguma Nr.IEP-2010/27
15.1.apakšpunkts, 03.08.2009. līguma Nr.IEP-09/34 15.1.apakšpunkts.
10
Valsts aģentūras „Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra” 27.07.2009. līguma Nr.IEP-09/32
15.1.apakšpunkts, 27.07.2009. līguma Nr.IEP-09/31 15.1.apakšpunkts, 13.10.2009. līguma Nr.IEP-09/56
15.1.apakšpunkts, 25.07.2009. līguma Nr.IEP-09/30 15.1.apakšpunkts, 30.10.2009. līguma Nr.IEP-09/70
15.1.apakšpunkts, 30.07.2009. līguma Nr.IEP-09/33 15.1.apakšpunkts, 04.08.2009. līguma Nr.IEP-09/35
15.1.apakšpunkts, 02.09.2009. līguma Nr.IEP-09/40 15.1.apakšpunkts, 26.08.2010. līguma Nr.IEP-2010/27
15.1.apakšpunkts, 03.08.2009. līguma Nr.IEP-09/34 15.1.apakšpunkts.
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1.2. Patērētāju tiesību aizsardzības centrs

Konstatējumi
20.

Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem11 krājumus atzīst pamatdarbības izdevumos
periodā, kurā tos nodod lietošanā.

21.

Patērētāju tiesību aizsardzības centra izstrādātā grāmatvedības uzskaites kārtība12
nosaka, ka:

22.

21.1.

saimniecības materiālus, kancelejas preces un rezerves daļas, kas tiek iegādātas
un tūlīt izsniegtas lietošanai, uzskaita izdevumos13;

21.2.

krājumus uzskaita kontu grupā 2100 „Krājumi”14, nodrošinot krājumiem
analītisko uzskaiti15.

Patērētāju tiesību aizsardzības centrs, izpildot līguma16 nosacījumus, 2010.gadā ir
iegādājies:
22.1.

120 USB atmiņu kartes17 ar Eiropas Patērētāju informēšanas centra logo
Ls 1124,82 vērtībā;

22.2.

50 lietussargus18 ar Eiropas Patērētāju informēšanas centra logo Ls 279,51
vērtībā;

22.3.

120 attīstošās un intelektuālās prāta spēles19 ar apdruku Ls 1407,23 vērtībā;

22.4.

60 atjautības spēles20 „Ceļojums patērētāju tiesībās” Ls 658,85 vērtībā.

23.

Patērētāju tiesību aizsardzības centrs grāmatvedības uzskaites sistēmā izmaksas par
USB atmiņu karšu, lietussargu un spēļu iegādi kopsummā par Ls 3470,41 ir atzinis
pamatdarbības izdevumos iegādes brīdī.

24.

Saskaņā ar 06.12.2010. aktu Nr.73 materiālās vērtības faktiski ir izlietotas vēlāk:
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24.1.

120 USB atmiņu kartes un 50 lietussargi izlietoti aptuveni pēc septiņiem
mēnešiem no iegādes brīža;

24.2.

60 atjautības spēles izlietotas pēc viena mēneša no iegādes brīža.

Ministru kabineta 15.12.2009. noteikumu Nr.1486 „Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības
uzskaiti” 92.punkts.
12
Patērētāju tiesību aizsardzības centra 15.10.2008. kārtības Nr.17 „Grāmatvedības organizācijas un uzskaites
kārtība” IV sadaļa „Apgrozāmo līdzekļu uzskaite”.
13
Patērētāju tiesību aizsardzības centra 15.10.2008. kārtības Nr.17 „Grāmatvedības organizācijas un uzskaites
kārtība” 67.punkts.
14
Patērētāju tiesību aizsardzības centra 15.10.2008. kārtības Nr.17 „Grāmatvedības organizācijas un uzskaites
kārtība” 65.punkts.
15
Patērētāju tiesību aizsardzības centra 15.10.2008. kārtības Nr.17 „Grāmatvedības organizācijas un uzskaites
kārtība” 64.punkts.
16
Patērētāju tiesību aizsardzības centra 17.12.2009. līgums „Grant agreement for an action – mono beneficiary”
Nr.200981 16 ECC-net Latvia.
17
Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „BaltEx” (vienotais reģistrācijas numurs 40103173200) 12.05.2010.
pavadzīme Nr.BEX 100121, kopsummā par Ls 1124,82.
18
Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „BaltEx” (vienotais reģistrācijas numurs 40103173200) 12.05.2010.
pavadzīme Nr.BEX 100123, kopsummā par Ls 279,51.
19
Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Domiņa” (vienotais reģistrācijas numurs 40103114902) 17.11.2010.
pavadzīme Nr.2010.11./17 – 1, kopsummā par Ls 1407,23.
20
Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Domiņa” (vienotais reģistrācijas numurs 40103114902) 15.10.2010.
pavadzīme Nr.151010/7 – 60, kopsummā par Ls 658,85.
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25.

Iegādātās 120 attīstošās un intelektuālās prāta spēles 22.11.2010. ir nodotas atbildīgajai
personai21 un līdz 18.03.2011. nebija izlietotas.

Secinājums
26.

Patērētāju tiesību aizsardzības centrs nav ievērojis Ministru kabineta noteikumus22
attiecībā uz krājumu norakstīšanu, jo krājumus Ls 3470,41 vērtībā ir atzinis izdevumos
iegādes brīdī, nevis periodā, kurā tie faktiski ir nodoti lietošanā, kā rezultātā:
26.1.

centra grāmatvedības uzskaites dati nesniedz patiesu informāciju par centra
rīcībā esošajām materiālajām vērtībām;

26.2.

Ekonomikas ministrijas konsolidētajā 2010.gada pārskatā veidlapā Nr.1
„Bilance” aktīva postenī „Apgrozāmie līdzekļi” uz 31.12.2010. ir uzrādīts par
Ls 1407 mazāks atlikums, bet veidlapā Nr.2 „Pārskats par budžeta izpildi”
izdevumu kodā 2231 „Administratīvie izdevumi un sabiedriskās attiecības, kursu
un semināru organizēšana” ir uzrādīti attiecīgi lielāki izdevumi.

Ieteikums
27.

Lai nodrošinātu, ka Patērētāju tiesību aizsardzības centra grāmatvedības uzskaites dati
sniedz patiesu informāciju par centra rīcībā esošajām materiālajām vērtībām un tiek
ievēroti Ministru kabineta noteikumi23, centram pilnveidot grāmatvedības uzskaites
sistēmu.

1.3. Tūrisma attīstības valsts aģentūra

Konstatējumi
Iepirkuma procedūru piemērošana
28.

Saskaņā ar likumu24 budžeta finansētu institūciju vadītāji ir atbildīgi par budžeta
līdzekļu efektīvu un ekonomisku izlietošanu atbilstoši paredzētajiem mērķiem.

29.

Likums25 nosaka, ka, ja publisku piegādes līgumu vai pakalpojumu līgumu paredzamā
līgumcena ir vienāda ar Ls 3000 vai lielāka, bet mazāka par Ls 20 000, pasūtītājs veic
iepirkumu likumā26 noteiktajā kārtībā.

30.

Revīzijā konstatēts, ka Tūrisma attīstības valsts aģentūras direktors viena produkta –
„Viesmīlības rokasgrāmata” – izveidošanai nav organizējis iepirkuma procedūru, bet
02.08.2010., 10.09.2010., 20.10.2010. un 29.10.2010. ir noslēdzis četrus uzņēmuma
līgumus (ar fiziskām personām – nodokļu maksātājiem) par dažādu „Viesmīlības
rokasgrāmatas” daļu satura izstrādāšanu par kopējo summu Ls 5005.

21

Patērētāju tiesību aizsardzības centra 22.11.2010. akts Nr.68 par materiālo vērtību nodošanu Eiropas Patērētāju
informēšanas centra direktorei izplatīšanai.
22
Ministru kabineta 15.12.2009. noteikumu Nr.1486 „Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības
uzskaiti” 92.punkts.
23
Ministru kabineta 15.12.2009. noteikumu Nr.1486 „Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības
uzskaiti” 92.punkts.
24
Likuma par budžeta un finanšu vadību 46.panta pirmā daļa.
25
Publisko iepirkumu likuma 8.1 panta pirmā daļa.
26
Publisko iepirkumu likuma 8.1 pants.
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Tūrisma attīstības valsts aģentūras interešu aizsardzība
31.

Iepriekšējā Valsts kontroles revīzijā tika secināts27, ka Tūrisma attīstības valsts aģentūra
nav nodrošinājusi savu interešu aizsardzību un savlaicīgu aģentūrai piekritīgo ieņēmumu
saņemšanu, jo aģentūra nebija ievērojusi likumā28 noteikto 15 dienu termiņu rēķinu
izrakstīšanai.

32.

Lai nodrošinātu Tūrisma attīstības valsts aģentūras interešu aizsardzību un savlaicīgu tai
piekritīgo ieņēmumu saņemšanu, aģentūrai tika ieteikts29 pilnveidot iekšējās kontroles
sistēmu, nodrošinot likumā30 noteikto termiņu ievērošanu rēķinu izrakstīšanai un sev
piekritīgo ieņēmumu par līgumsodiem aprēķināšanu un iekasēšanu.

33.

Tūrisma attīstības valsts aģentūra 15.07.2010. ir izdevusi iekšējo normatīvo aktu31, kurā
ir noteikts, ka, izstrādājot un noslēdzot privāto tiesību līgumus, ir jānodrošina aģentūras
interešu aizsardzība un līgumā jāparedz līgumsods vai tiesības izbeigt līgumu tā
neizpildes vai nekvalitatīvas izpildes rezultātā32.

34.

Tūrisma attīstības valsts aģentūras iekšējais normatīvais akts33 neparedz soda sankcijas,
ja pasūtījums netiek izpildīts līgumā noteiktajā termiņā.

35.

Revīzijas ietvaros, pārbaudot Valsts kontroles ieteikumu34 ieviešanu, konstatēts, ka no
izlasē iekļautajiem pieciem Tūrisma attīstības valsts aģentūras 2010.gadā noslēgtajiem
uzņēmuma līgumiem:

36.

27

35.1.

divos35 ir paredzēts, ka, ja izpildītājs līgumā noteiktajā laikā neizpilda darbu,
aģentūra pēc 10 nokavētām dienām vienpusēji var atkāpties no līguma;

35.2.

trīs36 līgumos nav paredzētas tiesības aģentūrai atkāpties no līguma izpildes
pasūtījuma savlaicīgas neizpildes dēļ.

Revīzijas ietvaros, pārbaudot, vai 2010.gadā Tūrisma attīstības valsts aģentūras
noslēgtajos uzņēmumu līgumos ir ievēroti izpildes termiņi, tika konstatēts, ka:
36.1.

02.08.2010. uzņēmuma līgumā Nr.51 noteiktie darbi bija jāizpilda līdz
15.11.2010.; akts par darbu pieņemšanu – nodošanu liecina, ka darbi ir pieņemti
03.12.2010., tas ir, 18 dienas pēc līgumā noteiktā termiņa;

36.2.

10.09.2010. uzņēmuma līgumā (bez numura) noteiktie darbi bija jāizpilda līdz
17.10.2010.; akts par darbu pieņemšanu – nodošanu liecina, ka darbi ir pieņemti
09.12.2010., tas ir, 53 dienas pēc līgumā noteiktā termiņa;

36.3.

20.10.2010. uzņēmuma līgumā (bez numura) noteiktie darbi bija jāizpilda līdz
30.10.2010.; akts par darbu pieņemšanu – nodošanu liecina, ka darbi ir pieņemti
13.12.2010., tas ir, 44 dienas pēc līgumā noteiktā termiņa.

Valsts kontroles 27.04.2010. revīzijas ziņojuma Nr.5.1-2-33/2009 „Par Ekonomikas ministrijas 2009.gada
pārskata sagatavošanas pareizību” 132.punkts.
28
Likuma „Par pievienotās vērtības nodokli” 8.panta ceturtā daļa.
29
Valsts kontroles 27.04.2010. revīzijas ziņojuma Nr.5.1-2-33/2009 „Par Ekonomikas ministrijas 2009.gada
pārskata sagatavošanas pareizību” 132.punkts.
30
Likuma „Par pievienotās vērtības nodokli” 8.panta ceturtā daļa.
31
Tūrisma attīstības valsts aģentūras 15.07.2010. iekšējie noteikumi Nr.03-06/1 „Lietvedības un dokumentu
aprites kārtība”.
32
Tūrisma attīstības valsts aģentūras 15.07.2010. iekšējo noteikumu Nr.03-06/1 „Lietvedības un dokumentu
aprites kārtība” 112.punkts.
33
Tūrisma attīstības valsts aģentūras 15.07.2010. iekšējie noteikumi Nr.03-06/1 „Lietvedības un dokumentu
aprites kārtība”.
34
Valsts kontroles 27.04.2010. revīzijas ziņojuma Nr.5.1-2-33/2009 „Par Ekonomikas ministrijas 2009.gada
pārskata sagatavošanas pareizību” 132.punkts.
35
20.09.2010. uzņēmuma līgums, 29.10.2010. uzņēmuma līgums.
36
02.08.2010. uzņēmuma līgums Nr.51, 20.10.2010. uzņēmuma līgums, 10.09.2010. uzņēmuma līgums.
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Secinājumi
37.

Tūrisma attīstības valsts aģentūras direktors nav ievērojis likumā37 noteiktās prasības un
ir noslēdzis četrus uzņēmuma līgumus par dažādu „Viesmīlības rokasgrāmatas” daļu
satura izstrādāšanu par kopējo summu Ls 5005 bez iepirkuma procedūras organizēšanas,
kā rezultātā pastāv risks, ka nav nodrošināta budžeta līdzekļu efektīva un ekonomiska
izlietošana atbilstoši paredzētajiem mērķiem.

38.

Slēdzot iepirkuma (uzņēmumu) līgumus un veicot līgumu izpildes kontroli, Tūrisma
attīstības valsts aģentūra vēl arvien nepietiekami nodrošina aģentūras interešu
aizsardzību, jo:
38.1.

triju38 no izlasē iekļauto piecu 2010.gadā noslēgto uzņēmuma līgumu gadījumos
pasūtījums ir izpildīts 18 līdz 53 dienas pēc līgumā noteiktā termiņa;

38.2.

minētajos līgumos nav paredzētas soda sankcijas, ja pasūtījums netiek izpildīts
līgumā noteiktajā termiņā, un (vai) pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas
kārtība gadījumā, ja pasūtītājam nepieciešams laiks izstrādātā produkta kvalitātes
izvērtēšanai;

38.3.

arī Tūrisma attīstības valsts aģentūras iekšējais normatīvais akts39 neparedz soda
sankcijas, ja pasūtījums netiek izpildīts līgumā noteiktajā termiņā, un (vai)
pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas kārtība gadījumā, ja pasūtītājam
nepieciešams laiks izstrādātā produkta kvalitātes izvērtēšanai.

Ieteikumi
39.

Tūrisma attīstības valsts aģentūrai veikt nepieciešamās darbības, lai nodrošinātu efektīvu
rīcību ar valsts budžeta līdzekļiem un iepirkumu procesa organizēšanu atbilstīgi
likumam40.

40.

Lai nodrošinātu Tūrisma attīstības valsts aģentūras interešu aizsardzību, aģentūrai:

37

40.1.

pilnveidot iekšējās kontroles sistēmu, nodrošinot, ka tiek ievērots iekšējā
normatīvajā aktā41 noteiktais attiecībā uz aģentūras interešu aizsardzības
instrumentu iekļaušanu aģentūras noslēgtajos līgumos;

40.2.

pilnveidot iekšējo normatīvo aktu42, paredzot pieņemšanas – nodošanas akta
parakstīšanas kārtību gadījumā, ja pasūtītājam nepieciešams laiks izstrādātā
produkta kvalitātes izvērtēšanai.

Publisko iepirkumu likuma 8.1 panta pirmā daļa.
02.08.2010. uzņēmuma līgums Nr.51, 20.10.2010. uzņēmuma līgums, 10.09.2010. uzņēmuma līgums.
39
Tūrisma attīstības valsts aģentūras 15.07.2010. iekšējie noteikumi Nr.03-06/1 „Lietvedības un dokumentu
aprites kārtība”.
40
Publisko iepirkumu likuma 8.1.pants.
41
Tūrisma attīstības valsts aģentūras 15.07.2010. iekšējie noteikumi Nr.03-06/1 „Lietvedības un dokumentu
aprites kārtība”.
42
Tūrisma attīstības valsts aģentūras 15.07.2010. iekšējie noteikumi Nr.03-06/1 „Lietvedības un dokumentu
aprites kārtība”.
38
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1.4. Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija

Konstatējumi
41.

Likums43 nosaka, ka ministrijas un citas centrālās valsts iestādes, pildot normatīvajos
aktos noteiktās funkcijas un uzdevumus, no budžeta līdzekļiem drīkst apmaksāt
transportlīdzekļu pakalpojumus. Ministrijas un citas centrālās valsts iestādes vadītājs
izdod iekšēju normatīvo aktu, nosakot:
41.1.

dienesta transportlīdzekļu izmantošanas kārtību, transportlīdzekļu skaitu un
degvielas patēriņa normas atbilstoši iestādes veicamajām funkcijām un
sasniedzamajam rezultātam;

41.2.

kārtību, kādā sniedzams detalizēts pārskats par izdevumiem, kas saistīti ar
dienesta transportlīdzekļu izmantošanu.

42.

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas iekšējais normatīvais akts44 paredz, ka
komisijas padomes locekļi un izpildinstitūcijas darbinieki darba vajadzībām izmanto
komisijas darba transportlīdzekļus.

43.

Vienlaikus iekšējais normatīvais akts45 paredz, ka par transportlīdzekli atbildīgajai
personai ir pienākums:
43.1.

līdz katra kalendārā mēneša 5.datumam iesniegt Administratīvā departamenta
Grāmatvedības un finanšu nodaļā aizpildītu ceļazīmi par dienesta
transportlīdzekļa izmantošanu46;

43.2.

par katru mēnesi aizpildīt dienesta transportlīdzekļa izmantošanas atskaiti47.

44.

Saskaņā ar noslēgto līgumu48 katra mēneša beigās Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas
komisija no degvielas tirgotāja saņem atskaiti par mēneša laikā degvielas uzpildes
stacijās iegādāto degvielu.

45.

Salīdzinot no degvielas tirgotāja saņemto atskaiti par faktiski iegādāto degvielu
2010.gada jūlijā un oktobrī ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas atskaitēm
par transportlīdzekļu izmantošanu minētajos mēnešos, konstatēts, ka atskaitēs par
faktiski iegādāto degvielu norādītā degvielas uzpildes vieta 13 gadījumos no 82 izlasē
iekļautajiem gadījumiem neatbilst atskaitēs par transportlīdzekļu izmantošanu
norādītajam maršrutam vai transportlīdzekļa faktiskās izmantošanas laikam, piemēram:
45.1.

43

atskaitē49 ir norādīts, ka 02.07.2010. transportlīdzeklis lietots laikā no 10:00 līdz
13:00, taču degvielas tirgotāja atskaitē ir norādīts, ka 02.07.2010. degviela
uzpildīta pēc transportlīdzekļa faktiskās izmantošanas laika – plkst.14:22;

Likuma par budžetu un finanšu vadību 46.panta sestā daļa.
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 07.11.2008. kārtība Nr.2.06/19 „Dienesta un personīgo
transportlīdzekļu izmantošanas kārtība” (spēkā līdz 23.08.2010.) un 24.08.2010. kārtība Nr.2.06/19 „Dienesta
un personīgo transportlīdzekļu izmantošanas kārtība” (spēkā no 24.08.2010.).
45
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 07.11.2008. kārtība Nr.2.06/19 „Dienesta un personīgo
transportlīdzekļu izmantošanas kārtība” (spēkā līdz 23.08.2010.) un 24.08.2010. kārtība Nr.2.06/19 „Dienesta
un personīgo transportlīdzekļu izmantošanas kārtība” (spēkā no 24.08.2010.).
46
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 07.11.2008. kārtības Nr. 2.06/19 „Dienesta un personīgo
transportlīdzekļu izmantošanas kārtība” 9.3.1.apakšpunkts (spēkā līdz 23.08.2010.) un 24.08.2010. kārtības
Nr.2.06/19 „Dienesta un personīgo transportlīdzekļu izmantošanas kārtība” 8.3.1.apakšpunkts.
47
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 07.11.2008. kārtības Nr.2.06/19 „Dienesta un personīgo
transportlīdzekļu izmantošanas kārtība” 9.5.apakšpunkts (spēkā līdz 23.08.2010.) un 24.08.2010. kārtības
Nr.2.06/19 „Dienesta un personīgo transportlīdzekļu izmantošanas kārtība” 8.5.apakšpunkts.
48
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas un sabiedrības ar ierobežotu atbildību „LUKoil Baltija R”
(vienotais reģistrācijas numurs 40003134777) 24.03.2010. līgums Nr.28/2010 „Par degvielas iegādi”.
49
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 05.07.2010. dienesta transportlīdzekļa Mazda323 (valsts
reģistrācijas numurs DV 8288) izmantošanas atskaite par laika posmu no 01.07.2010. līdz 02.07.2010.
44
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45.2.

atskaitē50 ir norādīts, ka 07.07.2010. transportlīdzeklis lietots laikā no 10:30 līdz
18:30, taču degvielas tirgotāja atskaitē ir norādīts, ka 07.07.2010. degviela
uzpildīta pirms transportlīdzekļa faktiskās izmantošanas laika – plkst.8:41;

45.3.

atskaitē51 ir norādīts, ka 02.07.2010. transportlīdzeklis izmantots Rīgā, taču
degvielas tirgotāja atskaitē ir norādīts, ka 02.07.2010. degviela uzpildīta Bauskas
degvielas uzpildes stacijā;

45.4.

atskaitē52 ir norādīts, ka 20.10.2010. transportlīdzeklis izmantots, lai nokļūtu no
Sērenes uz Vecbebriem, Jaunjelgavu un Aizkraukles novadu, taču degvielas
tirgotāja atskaitē ir norādīts, ka 20.10.2010. degviela uzpildīta Rīgas rajona
Stopiņu pagasta degvielas uzpildes stacijā.

46.

Visos 13 gadījumos no 82 izlasē iekļautajiem gadījumiem, kad atskaitēs par
transportlīdzekļu izmantošanu 2010.gada jūlijā un oktobrī Sabiedrisko pakalpojumu
regulēšanas komisija ir norādījusi no degvielas tirgotāja saņemtajās atskaitēs par faktiski
saņemto degvielu atšķirīgu informāciju, kopā ir iegādāta degviela Ls 303,73 apmērā.

47.

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas atskaitēs par transportlīdzekļu
izmantošanu 2010.gada jūlijā un oktobrī maršruti ir norādīti vispārīgi, un komisijas
vienādi formulētajos brauciena maršrutos tiek norādīts atšķirīgs nobraukto kilometru
daudzums, piemēram:
47.1.

no jūlijā veiktā 101 brauciena:
47.1.1. 32 gadījumos veikts maršruts „Rīga” un nobraukti no astoņiem līdz 487

kilometriem;
47.1.2. 19 gadījumos veikts maršruts „Rīga, Brīvības 55 - Rīgas pilsēta - Rīga,

Brīvības 55” un nobraukti no 45 līdz 118 kilometriem;
47.1.3. 10 gadījumos veikts maršruts „Rīga, Brīvības 55 - Rīgas rajons - Rīga,

Brīvības 55” un nobraukti no 75 līdz 119 kilometriem;
47.1.4. 2 gadījumos veikts maršruts „Rīga - Rīgas rajons - Rīga” un nobraukti no

146 līdz 164 kilometriem;
47.2.

no oktobrī veiktajiem 103 braucieniem:
47.2.1. 20 gadījumos veikts maršruts „Rīga” un nobraukti no 12 līdz 146

kilometriem;
47.2.2. 19 gadījumos veikts maršruts „Rīga, Brīvības 55 - Rīgas pilsēta - Rīga,

Brīvības 55” un nobraukti no 25 līdz 87 kilometriem;
47.2.3. 14 gadījumos veikts maršruts „Rīga - Rīgas rajons - Rīga” un nobraukti

no 46 līdz 180 kilometriem.

50

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 12.07.2010. dienesta transportlīdzekļa Ford Focus (valsts
reģistrācijas numurs HL 6620) izmantošanas atskaite par laika posmu no 01.07.2010. līdz 31.07.2010.
51
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 02.07.2010. dienesta transportlīdzekļa Ford Mondeo (valsts
reģistrācijas numurs HL 6621) izmantošanas atskaite par laika posmu no 01.07.2010. līdz 02.07.2010.
52
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 25.10.2010. dienesta transportlīdzekļa Ford Focus (valsts
reģistrācijas numurs HL 6620) izmantošanas atskaite par laika posmu no 18.10.2010. līdz 22.10.2010.
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Secinājums
48.

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas atskaites par transportlīdzekļu
izmantošanu nesniedz patiesu informāciju par faktisko transportlīdzekļa izmantošanu,
jo:
48.1.

13 gadījumos no 82 izlasē iekļautajiem gadījumiem atskaitēs par faktiski
saņemto degvielu norādītā degvielas uzpildes vieta neatbilst atskaitēs par
transportlīdzekļu izmantošanu norādītajam maršrutam vai transportlīdzekļa
faktiskās izmantošanas laikam;

48.2.

komisijas vienādi formulētajos brauciena maršrutos tiek norādīts atšķirīgs
nobraukto kilometru daudzums.

Ieteikums
49.

2.

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai veikt nepieciešamās darbības, lai
nodrošinātu, ka atskaitēs par transportlīdzekļu izmantošanu tiek norādīta patiesa un
detalizēta informācija par veikto maršrutu.
Pārskata daļa – Ieņēmumi

Valsts aģentūra „Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra”
50.

Iepriekšējā Valsts kontroles ziņojumā53 tika secināts, ka, neievērojot iekšējo normatīvo
aktu54, valsts aģentūra „Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra” komercsabiedrībām
nav izrakstījusi papildu rēķinu gadījumos, kad ir konstatēta starpība starp ieņēmumiem
un izdevumiem par ārējo mārketinga pasākumu organizēšanu, kā rezultātā revidenti
neguva pārliecību par aģentūrai piekritīgo ieņēmumu gūšanu vismaz Ls 3985 apmērā.

51.

Valsts kontroles ziņojumā55 tika secināts, ka valsts aģentūrai „Latvijas Investīciju un
attīstības aģentūra” piekritīgo ieņēmumu neiekasēšanu ir ietekmējušas iekšējās kontroles
sistēmas nepilnības, jo:

52.

53

51.1.

sagatavojot ārējo mārketinga pasākumu organizēšanas plānotās tāmes, aģentūra
nebija nodrošinājusi izmaksu attiecināšanas uz konkrētu uzņēmēju izsekojamību;

51.2.

aģentūra nebija nodrošinājusi plānoto izmaksu salīdzināmību ar rēķinos
ietvertajiem izmaksu posteņiem.

Valsts aģentūrai „Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra” tika ieteikts56 pilnveidot
iekšējās kontroles sistēmu, lai nodrošinātu iekšējo normatīvo aktu57 prasību ievērošanu
ārējo mārketinga pasākumu organizēšanā un aģentūrai pienākošos ieņēmumu
iekasēšanu.

Valsts kontroles 27.04.2010. revīzijas ziņojuma Nr.5.1-2-33/2009 „Par Ekonomikas ministrijas 2009.gada
pārskata sagatavošanas pareizību” 116.punkts.
54
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.).
55
Valsts kontroles 27.04.2010. revīzijas ziņojuma Nr.5.1-2-33/2009 „Par Ekonomikas ministrijas 2009.gada
pārskata sagatavošanas pareizību” 117.punkts.
56
Valsts kontroles 27.04.2010. revīzijas ziņojuma Nr.5.1-2-33/2009 „Par Ekonomikas ministrijas 2009.gada
pārskata sagatavošanas pareizību” 120.punkts.
57
Valsts aģentūras „Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra” 21.05.2009. kārtība Nr.ORG-INA-IKN-2009/137
„Kārtība kādā tiek nodrošināta valsts aģentūras „Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra” projektu vadība”.
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53.

Valsts aģentūras „Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra” iekšējais normatīvais akts58
paredz, ka:
53.1.

projekta vadītājs sagatavo provizorisko projekta tāmi;

53.2.

provizoriskajā projekta tāmē norāda izdevumu pozīcijas, plānoto finansējumu
sadalījumā pa izdevumu pozīcijām, plānoto dalībnieku skaitu, finansēšanas
avotus un plānotos ieņēmumus;

53.3.

pamatojoties uz plānoto tāmi, projekta vadītājs sagatavo un nosūta informāciju
Finanšu departamenta Plānošanas un analīzes nodaļai, kurai pirms projekta
norises jāizraksta rēķins komercsabiedrībai;

53.4.

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;

53.5.

ja tiek konstatēta starpība starp ieņēmumiem un izdevumiem, tad tiek izrakstīts
papildu rēķins komercsabiedrībai vai tiek veikta starpības atmaksa
komercsabiedrībai.

54.

2010.gadā valsts aģentūra „Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra” organizēja 26
ārējā mārketinga pasākumus Latvijas uzņēmumiem.

55.

Lai pārliecinātos par Valsts kontroles ieteikuma59 izpildi, revīzijā tika pārbaudīts, vai
valsts aģentūra „Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra” ir guvusi tai piekritīgos
ieņēmumus no aģentūras organizētā ārējā mārketinga pasākuma60, kura ieņēmumi veido
61,6% no visu aģentūras organizēto pasākumu ieņēmumiem.

56.

Pārbaudes rezultātā tika konstatēts, ka joprojām nav izsekojams, kādā veidā tiek noteikta
komersantam izrakstītā rēķina summa, jo:
56.1.

pasākuma plānotajā izdevumu tāmē, kas ir pamatojums rēķina izrakstīšanai, ir:
56.1.1. norādīta kopējā plānoto izdevumu summa Ls 62 730 apmērā (neieskaitot

neplānotos izdevumus 5% apmērā);
56.1.2. norādīts dalībnieku skaits 120;
56.1.3. norādītas izmaksas uz vienu komersantu Ls 522,75;
56.2.

aģentūra komersantiem ir izrakstījusi 108 rēķinus kopsummā par Ls 55 301,85
(summa norādīta tikai par transferizmaksām), tajā skaitā:
56.2.1.

97 rēķinus katru Ls 487,25 apmērā;

56.2.2. astoņus rēķinus katru Ls 984,90 apmērā (no viena komersanta pasākumā

piedalās divas personas);
56.2.3. trīs rēķinus katru Ls 157,25 apmērā (komersanti nav izmantojuši

čarterreisa pakalpojumu);
56.2.4. vienu rēķinu Ls 407,65 apmērā;

58

Valsts aģentūras „Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra” 21.05.2009. kārtības Nr.ORG-INA-IKN2009/137 „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.
59
Valsts kontroles 27.04.2010. revīzijas ziņojuma Nr.5.1-2-33/2009 „Par Ekonomikas ministrijas 2009.gada
pārskata sagatavošanas pareizību” 120.punkts.
60
Latvijas uzņēmēju delegācijas vizīte uz Krievijas Federāciju valsts prezidenta vizītes ietvaros 2010.gada 19.22.decembrī.
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56.3.

pasākuma faktiskajā izdevumu tāmē ir:
56.3.1. norādīts, ka pasākuma izdevumi ir Ls 56 718,74, kas ir par Ls 1417

vairāk nekā aģentūras izrakstīto rēķinu kopsumma;
56.3.2. norādīta

informācija par procentuālo izdevumu sadalījumu starp
aģentūras izdevumiem un izdevumiem, kuri jāsedz komersantiem.

Secinājums
57.

Valsts aģentūras „Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra” izveidotā iekšējās kontroles
sistēma attiecībā uz ieņēmumu iekasēšanu par ārējo mārketinga pasākumu organizēšanu
vēl arvien ir nepilnīga, jo nenodrošina iespēju izsekot, kādā veidā tiek noteikta
komersantam izrakstītā rēķina summa, kas liecina, ka aģentūra plānotās un faktiskās
ārējo mārketinga pasākumu organizēšanas izmaksu tāmes sagatavo formāli.

Ieteikums
58.

3.

Valsts aģentūrai „Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra” veikt nepieciešamos
pasākumus, lai nodrošinātu komersanta rēķinā par ārējo mārketinga pasākumu
organizēšanu iekļautās summas izsekojamību un pamatojumu.
Pārskata daļa – Atlīdzība

3.1. Atlaišanas pabalstu aprēķināšana
59.

Vidējās izpeļņas aprēķina kārtību valsts un pašvaldību institūciju amatpersonām un
darbiniekiem līdz 01.12.2010. noteica Darba likums, kurš paredzēja, ka:
59.1.

visos gadījumos, kad darbiniekam saskaņā ar šo likumu izmaksājama vidējā
izpeļņa, tā aprēķināma par pēdējiem sešiem mēnešiem no darba algas, no
normatīvajos aktos, darba koplīgumā vai darba līgumā noteiktajām piemaksām,
kā arī no prēmijām61;

59.2.

mēneša vidējo izpeļņu aprēķina, pēdējo sešu mēnešu darba samaksas kopsummu
dalot ar seši62.

60.

No 01.12.2010. vidējās izpeļņas aprēķina kārtību valsts un pašvaldību institūciju
amatpersonām un darbiniekiem nosaka Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un
darbinieku atlīdzības likums.

61.

Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likums nosaka, ka
2010.gadā valsts un pašvaldību institūciju amatpersonām (darbiniekiem) atlaišanas
pabalsts izmaksājams šādā apmērā63:

62.

61

61.1.

95% no mēneša vidējās izpeļņas, ja amatpersona (darbinieks) pie attiecīgā darba
devēja bijusi nodarbināta mazāk nekā piecus gadus;

61.2.

viena mēneša vidējā izpeļņa, ja amatpersona (darbinieks) pie attiecīgā darba
devēja bijusi nodarbināta vairāk nekā piecus gadus.

Valsts civildienesta likums64 nosaka, ka valsts civildienesta attiecības izbeidzas sakarā
ar iestādes vai ierēdņa amata likvidāciju vai ierēdņu skaita samazināšanu.

Darba likuma 75.panta pirmā daļa.
Darba likuma 75.panta ceturtā daļa.
63
Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma Pārejas noteikumu 8.punkta
piektā daļa.
64
Valsts civildienesta likuma 41.panta 1.punkta g) apakšpunkts.
62
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Konstatējums
63.

Revīzijas ietvaros, pārbaudot aprēķinātā atlaišanas pabalsta atbilstību normatīvo aktu65
prasībām, konstatēts, ka:
63.1.

rīkojumā66 par valsts civildienesta attiecību izbeigšanu ir norādīts, ka ierēdnim
jāaprēķina atlaišanas pabalsts vienas mēnešalgas apmērā (Ls 1157), nevis viena
mēneša vidējās izpeļņas apmērā (Ls 1095,38);

63.2.

lai gan rīkojumā67 par darba attiecību izbeigšanu ir norādīts, ka darbiniekam
jāaprēķina atlaišanas pabalsts viena mēneša vidējās izpeļņas apmērā (Ls 785,16),
faktiski darbiniekam ir aprēķināts atlaišanas pabalsts, piemērojot dienas vidējās
izpeļņas aprēķinu (Ls 842,60).

Secinājums
64.

Neievērojot normatīvajos aktos68 noteiktās prasības attiecībā uz atlaišanas pabalsta
noteikšanu, no izlasē iekļautajiem 14 Ekonomikas ministrijas ierēdņiem un
darbiniekiem divos gadījumos atlaišanas pabalsts ir aprēķināts kopsummā par Ls 119,06
lielāks.

Ieteikums
65.

Lai novērstu likumam69 neatbilstošu atlaišanas pabalstu piešķiršanu un aprēķināšanu,
Ekonomikas ministrijai pilnveidot iekšējās kontroles sistēmu.

Tūrisma attīstības valsts aģentūra
Konstatējums
66.

65

Revīzijas ietvaros, pārbaudot aprēķinātā atlaišanas pabalsta atbilstību likuma70 prasībām,
konstatēts, ka diviem no 11 izlases apjomā iekļautajiem darbiniekiem kļūdaini
aprēķināts atlaišanas pabalsts:
66.1.

rīkojumā71 par darba tiesisko attiecību izbeigšanu ir noteikts, ka atlaišanas
pabalsts izmaksājams vienas mēnešalgas apmērā (Ls 739), nevis viena mēneša
vidējās izpeļņas apmērā (Ls 645,02), kā to nosaka likums72;

66.2.

rīkojumā73 par darba tiesisko attiecību izbeigšanu ir noteikts, ka atlaišanas
pabalsts izmaksājams vienas mēnešalgas apmērā (Ls 531), nevis viena mēneša
vidējās izpeļņas apmērā (Ls 549,41), kā to nosaka likums74.

Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma
piektās daļas b) apakšpunkts, Darba likuma 75.panta pirmā un ceturtā daļa.
66
Ekonomikas ministrijas 12.04.2010. rīkojums Nr.189-p.
67
Ekonomikas ministrijas 23.07.2010. rīkojums Nr.399-p.
68
Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma
piektās daļas b) apakšpunkts, Darba likuma 75.panta pirmā un ceturtā daļa.
69
Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma
piektās daļas b) apakšpunkts.
70
Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma
piektās daļas b) apakšpunkts un Darba likuma 112.pants.
71
Tūrisma attīstības valsts aģentūras 30.04.2010. rīkojums Nr.01-02/22.
72
Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma
piektās daļas a) apakšpunkts.
73
Tūrisma attīstības valsts aģentūras 30.04.2010. rīkojums Nr.01-02/21.
74
Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma
piektās daļas a) apakšpunkts.

Pārejas noteikumu 8.punkta

Pārejas noteikumu 8.punkta
Pārejas noteikumu 8.punkta
Pārejas noteikumu 8.punkta
Pārejas noteikumu 8.punkta
Pārejas noteikumu 8.punkta
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Secinājums
67.

Neievērojot likuma75 prasības, Tūrisma attīstības valsts aģentūra diviem no izlases
apjomā iekļautajiem 11 darbiniekiem atlaišanas pabalstu ir aprēķinājusi kopsummā par
Ls 75,57 lielāku.

Ieteikums
68.

Tūrisma attīstības valsts aģentūrai pilnveidot iekšējās kontroles sistēmu, lai nodrošinātu,
ka atlaišanas pabalsts tiek piešķirts un aprēķināts, ievērojot likuma76 prasības.

3.2. Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija

Konstatējumi
69.

Iepriekšējā Valsts kontroles revīzijā tika secināts77, ka Sabiedrisko pakalpojumu
regulēšanas komisijas struktūras īpatnības, iespējams, tiek izmantotas kā līdzeklis
atalgojuma paaugstināšanai, jo 24 struktūrvienību vadītāju padotībā nebija neviena
darbinieka vai bija viens darbinieks. Valsts kontrole norādīja, ka minētās situācijas
novēršanas gadījumā komisija varētu ietaupīt finanšu līdzekļus aptuveni Ls 73 900
apmērā.

70.

Lai nodrošinātu budžeta līdzekļu ietaupījumu, Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas
komisijai tika sniegts ieteikums78 izvērtēt izveidoto iestādes organizatorisko struktūru un
iespēju veikt izmaiņas.

71.

Sniedzot informāciju par revīzijā79 sniegto ieteikumu izpildi, Sabiedrisko pakalpojumu
regulēšanas komisija informēja80, ka tā 2010.gadā ir izvērtējusi izveidoto iestādes
organizatorisko struktūru un veikusi struktūras optimizāciju, kā rezultātā ir nodrošināts
līdzekļu ietaupījums Ls 67 296 apmērā.

72.

Pārbaudot revīzijā81 sniegtā ieteikuma ieviešanu, konstatēts, ka 2010.gada mēnešalgu
kopsumma atalgojumam struktūrvienībās, kur vadītāju padotībā nav neviena darbinieka
vai ir viens darbinieks, ir Ls 302 858, savukārt 2009.gadā tie bija Ls 210 700.

Secinājums
73.

75

Iepriekšējā Valsts kontroles revīzijā sniegtais ieteikums82 nav ieviests, jo mēnešalgu
kopsumma atalgojumam struktūrvienībās, kurās vadītāju padotībā nav neviena
darbinieka vai ir viens darbinieks, 2010.gadā bija par Ls 92 158 lielāka, nekā tā bija
2009.gadā.

Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma Pārejas noteikumu 8.punkta
piektās daļas a) apakšpunkts.
76
Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma Pārejas noteikumu 8.punkta
piektās daļas a) apakšpunkts.
77
Valsts kontroles 27.04.2010. revīzijas ziņojuma Nr.5.1-2-33/2009 „Par Ekonomikas ministrijas 2009.gada
pārskata sagatavošanas pareizību” 249.punkts.
78
Valsts kontroles 27.04.2010. revīzijas ziņojuma Nr.5.1-2-33/2009 „Par Ekonomikas ministrijas 2009.gada
pārskata sagatavošanas pareizību” 251.punkts.
79
Valsts kontroles 27.04.2010. revīzijas ziņojums Nr.5.1-2-33/2009 „Par Ekonomikas ministrijas 2009.gada
pārskata sagatavošanas pareizību”.
80
Ekonomikas ministrijas 14.01.2011. vēstule Nr.225.1-1-447 ,,Par ieteikumu ieviešanas grafika izpildi revīzijas
lietā Nr.5.1-2-33/2009”.
81
Valsts kontroles 27.04.2010. revīzijas ziņojums Nr.5.1-2-33/2009 „Par Ekonomikas ministrijas 2009.gada
pārskata sagatavošanas pareizību”.
82
Valsts kontroles 27.04.2010. revīzijas ziņojuma Nr.5.1-2-33/2009 „Par Ekonomikas ministrijas 2009.gada
pārskata sagatavošanas pareizību” 251.punkts.
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Ieteikums
74.

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai atkārtoti izvērtēt izveidoto iestādes
organizatorisko struktūru un iespēju veikt izmaiņas, tādējādi nodrošinot līdzekļu
ietaupījumu.

3.3. Apkopojums par piemaksām par virsstundām

Konstatējumi
75.

Darba likums nosaka, ka:
75.1.

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 koplīgumā vai darba līgumā var noteikt lielāku piemaksu par virsstundu
darbu vai darbu svētku dienā83;

75.2.

virsstundu darbs ir darbs, kuru darbinieks veic virs normālā darba laika84.

76.

Saskaņā ar likumu85 valsts iestādēm jārīkojas ar finanšu līdzekļiem un mantu lietderīgi,
tas ir, rīcībai jābūt tādai, lai mērķi sasniegtu ar mazāko finanšu līdzekļu izlietojumu.

77.

Salīdzinot 2010.gada pārskatā sniegto informāciju par piemaksām par virsstundu darbu
2009. un 2010.gadā Ekonomikas ministrijā un ministrijas padotības iestādēs, konstatēts,
ka izmaksas par virsstundu darbu:
77.1.

ir palielinājušās četrās iestādēs:
77.1.1. Ekonomikas ministrijas centrālajā aparātā par 460% jeb par Ls 35 862;
77.1.2. Centrālajā statistikas pārvaldē par 185% jeb par Ls 355;
77.1.3. Patērētāju tiesību aizsardzības centrā par 100% jeb par Ls 309;
77.1.4. valsts aģentūrā „Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra” par 67% jeb

par Ls 5650;
77.2.

nav bijušas trīs iestādēs:
77.2.1. Konkurences padomē;
77.2.2. Tūrisma attīstības valsts aģentūrā;
77.2.3. Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijā (skatīt 1.tabulu).

83

Darba likuma 68.pants.
Darba likuma 136.panta pirmā daļa.
85
Likuma „Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu” 3.pants.
84
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1.tabula

Apkopojums par piemaksām par virsstundu darbu86
2009.gads
Iestāde

% no
atalgojuma
(EKK1100)

Ls
Ekonomikas ministrijas centrālais
aparāts
Centrālā statistikas pārvalde
Konkurences padome
Patērētāju tiesību aizsardzības
centrs
Tūrisma attīstības valsts aģentūra
Valsts aģentūra „Latvijas
Investīciju un attīstības aģentūra”
Sabiedrisko pakalpojumu
regulēšanas komisija
78.

Pieaugums
2010.gadā

2010.gads
% no
atalgojuma
(EKK1100)

Ls

Ls

%

7 794

0,38

43 656

2,36

35 862

460%

192
0

0,005
0

547
0

0,02
0

355
0

185%
-

0

0

309

0,05

309

100%

0

0

0

0

0

8 487

0,42

14 137

0,84

5 650

0

0

0

0

0

67%
-

Ekonomikas ministrijas centrālais aparāts 2010.gadā ir izdevis 53 rīkojumus par
piemaksu par virsstundu darbu piešķiršanu. Rīkojumu sadalījumu pa pamatojumu
veidiem skatīt 2.tabulā.
2.tabula

Ekonomikas ministrijas centrālā aparāta rīkojumu par virsstundu darbu apkopojums

Virsstundu pamatojums
Dažādu organizatorisku un juridisku jautājumu risināšana un
dokumentu sagatavošana saistībā ar dalību izstādē „World Expo
2010”
Transporta nodrošināšana uz/no darba tikšanām (autovadītāji)
Dalība 2010. un 2011.gada budžeta sagatavošanā
Amatpersonu vizīšu un delegāciju organizēšana
Ministrijas telpu remontdarbu organizēšana un uzraudzība
Apstrīdēto administratīvo aktu izskatīšana
Dalība 2009.gada pārskata sagatavošanā
Dažādu projektu vērtēšana
Dalība 2010.gada inventarizācijās
Konsultāciju un juridiskā atbalsta sniegšana Būvniecības
informācijas sistēmas projekta ieviešanā.
Dažādi citi uzdevumi
Kopā

86

Rīkojumu
skaits

Virsstundu
skaits

Procentuāli
no kopējā
virsstundu
skaita
(%)

6

1 632

40.2

13
5
6
3
2
2
2
2

574
251
246
243
232
227
147
122

14.1
6.2
6.1
6.0
5.7
5.6
3.6
3.0

2

53

1.3

10
53

330
4057

8.1

Saskaņā ar iestāžu 2010.gada pārskata veidlapu Nr.2 „Pārskats par budžeta izpildi” datiem pēc naudas plūsmas
principa.
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79.

Valsts aģentūra „Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra” 2010.gadā ir izdevusi 134
rīkojumus par piemaksu par virsstundu darbu piešķiršanu. Rīkojumu sadalījumu pa
pamatojumu veidiem skatīt 3.tabulā.
3.tabula

Valsts aģentūras „Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra” rīkojumu par virsstundu
darbu apkopojums

Virsstundu pamatojums

Transporta nodrošināšana uz/no darba tikšanām (autovadītāji)
Projektu pārbaudes
Dažādu darbu veikšana saistībā ar informācijas tehnoloģijām
Dažādu organizatorisku un juridisku jautājumu risināšana un
dokumentu sagatavošana saistībā ar dalību izstādē „World Expo
2010”
Konkursa „Eksporta un inovācijas balva 2010” organizēšana un
nodrošināšana
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras Biznesa foruma
organizēšana
Latvijas ārējo ekonomisko pārstāvniecību vadītāju un uzņēmēju
tikšanās organizēšana
Latvijas uzņēmēju biznesa delegācijas vizītes uz Krieviju
organizēšana (Valsts prezidenta vizītes ietvaros)
Darbinieku dalība semināros un prezentācijās
Projektu izvērtēšana
Dažādi citi uzdevumi
Kopā
80.

81.

87

Rīkojumu
skaits87

Virsstundu
skaits

21
70
12

407
373
270

Procentuāli
no kopējā
virsstundu
skaita
(%)
22.4
20.5
14.8

5

250

13.7

13

211

11.6

10

73

4.0

6

63

3.5

5

63

3.5

8
1
2
134

40
33
34
1817

2.2
1.8
1.9

Piemaksu par virsstundu darbu piešķiršanas pamatojuma dokumentos (rīkojumos un to
pamatojošajos dokumentos) nav sniegta informācija, kas ļautu iestādes vadītājam
pieņemt pamatotu lēmumu par virsstundu darba apmaksu, tajā skaitā:
80.1.

iemesli uzdevumu neizpildei normālajā darba laikā saskaņā ar plānoto atlīdzības
budžetu;

80.2.

pamatojums uzdevumu izpildes steidzamībai.

Revīzijas ietvaros, analizējot rīkojumos un to pamatojošajos dokumentos iekļauto
informāciju, konstatēts, ka nav izsekojams, kādus uzdevumus ir veicis konkrētais
ministrijas darbinieks, jo, piemēram, rīkojumus88 pamatojošajos dokumentos89 ir
uzskaitīti Ekonomikas ministrijas darbinieki un veiktie uzdevumi, savstarpēji tos
nesasaistot.

Valsts aģentūra „Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra” vienā rīkojumā par piemaksu par virsstundu darbu
piešķiršanu iekļauj informāciju par piemaksas piešķiršanu dažādiem virsstundu darbiem.
88
Ekonomikas ministrijas 29.11.2010. rīkojums Nr.667-p „Par piemaksu noteikšanu par virsstundu darbu” un
Ekonomikas ministrijas 23.12.2010. rīkojums Nr.721-p „Par piemaksu noteikšanu par virsstundu darbu”.
89
Ekonomikas ministrijas 29.11.2010. dienesta ziņojums Nr.231.1-4-2079 „Par Latvijas dalības starptautiskajā
izstādē „World Expo 2010” saistību nodrošināšanu un izpildi” un Ekonomikas ministrijas Stratēģiskās
plānošanas un resursu vadības departamenta direktores 23.12.2010. iesniegums Nr.223-30-2299.
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82.

Lai gan 2010.gadā Ekonomikas ministrijai bija jānodrošina valsts dalība izstādē „World
Expo 2010”, kas uzskatāms par papildu darba apjomu salīdzinājumā ar 2009.gadu,
tomēr revidenti neguva pārliecību par virsstundu darba palielinājuma nepieciešamību tik
lielā apmērā gan šī, gan citu uzdevumu veikšanai Ekonomikas ministrijā un valsts
aģentūrā „Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra”, jo:
82.1.

ir apmaksāts virsstundu darbs arī par tādu uzdevumu izpildi, kuri ir bijuši
iepriekš plānojami un tādējādi veicami normālajā darba laikā;

82.2.

virsstundu piešķiršanu pamatojošie dokumenti nesniedz pietiekamu informāciju
par virsstundu darba nepieciešamību;

82.3.

virsstundu darba samaksai 2010.gadā faktiski līdzekļi ir izlietoti attiecīgi par
460% un 67% vairāk nekā 2009.gadā, turklāt kopumā virsstundu darbs ir bijis
attiecīgi 4057 un 1817 stundas.

Ieteikums
83.

4.

Lai nodrošinātu iestādes uzdevumu izpildi ar iespējami mazāku finanšu līdzekļu
izlietojumu90, Ekonomikas ministrijai un valsts aģentūrai „Latvijas Investīciju un
attīstības aģentūra”:
83.1.

pilnveidot iekšējo kontroli pār virsstundu piešķiršanu;

83.2.

nodrošināt, ka virsstundu darbu pamatojošajos dokumentos tiek iekļauts
pamatojums par virsstundu darba nepieciešamību, tajā skaitā norādot iemeslus
uzdevumu neizpildei normālajā darba laikā un pamatojumu uzdevumu izpildes
steidzamībai.

Pārskata daļa – Krājumi

84.

Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem91 apgrozāmie līdzekļi ir aktīvi, kurus budžeta
iestāde plāno izmantot gada laikā vai kuru apmaksa paredzēta gada laikā no bilances
datuma. Apgrozāmo līdzekļu sastāvā uzskaita arī atsavināšanai paredzētus ilgtermiņa
ieguldījumus.

85.

Likums92 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.

86.

Vienlaikus likums93 paredz, ka kadastra subjektam (Nekustamā īpašuma valsts kadastra
informācijas sistēmā reģistrēta kadastra objekta īpašniekam vai, ja tāda nav, —
tiesiskajam valdītājam) ir tiesības pārliecināties par kadastra dokumentā iekļauto datu
atbilstību dokumentiem, uz kuru pamata kadastra dati reģistrēti vai aktualizēti.

90

Likuma „Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu” 3.pants.
Ministru kabineta 15.12.2009. noteikumu Nr.1486 ,,Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības
uzskaiti” 83.punkts.
92
Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 3.panta pirmā daļa.
93
Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 5.panta otrā daļa.
91
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87.

Saskaņā ar Valsts zemes dienesta sniegto informāciju94 Valsts kontrolei Nekustamā
īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā uz 31.12.2010. Ekonomikas ministrija kā
nekustamā īpašuma īpašnieks un tiesiskais valdītājs bija reģistrēta 1571 nekustamā
īpašuma vienībai, tajā skaitā:
87.1.

1528 nekustamajiem īpašumiem, tajā skaitā:
87.1.1. zemei ar kopējo platību 1942 ha un kadastrālo vērtību Ls 2 701 041;
2

87.1.2. 17 būvēm ar kopējo platību 6266 m un kadastrālo vērtību Ls 796 134;
87.2.

10 dzīvokļu īpašumiem ar kopējo platību 654 m2 un kadastrālo vērtību
Ls 66 010;

87.3.

14 būvēm ar kopējo platību 434 m2 un kadastrālo vērtību Ls 12 307;

87.4.

divām jauktas piederības būvēm ar kopējo platību 182 m2 un kadastrālo vērtību
Ls 969.

88.

Ekonomikas ministrijas centrālā aparāta gada pārskatā uz 31.12.2010. apgrozāmo
līdzekļu sastāvā ir uzrādīti 1374 nekustamie īpašumi ar kopējo uzskaites vērtību
Ls 1 592 023.

89.

Salīdzinot Ekonomikas ministrijas 2010.gada pārskatā uzrādītos datus ar Valsts zemes
dienesta sniegto informāciju95 par Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas
sistēmā esošajiem datiem uz 31.12.2010., konstatēta atšķirība par 197 nekustamā
īpašuma vienībām, tajā skaitā:

94

89.1.

101 zemes vienība ir iekļauta Ministru kabineta rīkojuma96 grozījumu projektā97
par zemes vienību piederību vai piekritību valstij un nostiprināšanu
zemesgrāmatā uz valsts vārda;

89.2.

39 nekustamie īpašumi, par kuriem valsts akciju sabiedrībai „Privatizācijas
aģentūra” (vienotais reģistrācijas numurs 40003192154) jāsakārto nepieciešamā
dokumentācija;

89.3.

uz 23 nekustamajiem īpašumiem atrodas akciju sabiedrības „Latvenergo”
(vienotais reģistrācijas numurs 40003032949) objekti, par kuriem jāsakārto
nepieciešamā dokumentācija ieguldīšanai sabiedrības pamatkapitālā;

89.4.

par 13 zemes vienībām Ekonomikas ministrija sniegusi skaidrojumu, ka jāiekļauj
nākošajos Ministru kabineta rīkojuma98 grozījumos par zemes vienību piederību
vai piekritību valstij un nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda;

89.5.

pieci nekustamie īpašumi ir nodoti Ekonomikas ministrijas padotības iestādes Centrālās statistikas pārvaldes - lietošanā;

89.6.

četras zemes vienības iekļautas rezerves fondā;

Valsts kontroles un Valsts zemes dienesta 17.02.2010. „Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas
sistēmas teksta datu atlases nodošanas – pieņemšanas akts”.
95
Valsts kontroles un Valsts zemes dienesta 17.02.2010. „Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas
sistēmas teksta datu atlases nodošanas – pieņemšanas akts”.
96
Ministru kabineta 31.05.2010. rīkojums Nr.297 „Par zemes vienību piederību vai piekritību valstij un
nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda attiecīgās ministrijas vai valsts akciju sabiedrības „Privatizācijas
aģentūra” personā”.
97
Ministru kabineta grozījumu projekts 10.03.2011. izskatīts Valsts sekretāru sanāksmē (VSS-251) (protokols
Nr.10 14.§).
98
Ministru kabineta 31.05.2010. rīkojums Nr.297 „Par zemes vienību piederību vai piekritību valstij un
nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda attiecīgās ministrijas vai valsts akciju sabiedrības „Privatizācijas
aģentūra” personā”.
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89.7.

par 12 vienībām Ekonomikas ministrija turpina skaidrot konstatēto atšķirību
iemeslus.

Secinājums
90.

5.

Lai gan Ekonomikas ministrija 2010.gadā turpināja nekustamā īpašuma datu
salīdzināšanu ar Valsts zemes dienestu, tomēr ministrijas 2010.gada pārskatā uzrādītie
dati par 206 nekustamā īpašuma vienībām atšķiras no Nekustamā īpašuma valsts
kadastra informācijas sistēmā esošajiem datiem99.
Finanšu vadība

5.1. Ieņēmumi no dividendēm

Konstatējumi
91.

Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem100 minimālā dividendēs izmaksājamā peļņas
daļa par 2009.gada pārskata gadu valsts izšķirošajā ietekmē esošām kapitālsabiedrībām
nosakāma un aprēķināma 50% apmērā, bet valsts kapitālsabiedrībām – 80% apmērā no
attiecīgās kapitālsabiedrības tīrās peļņas, ja valsts budžeta likumā kārtējam gadam nav
noteikts citādi.

92.

Līdz 01.12.2010. Ministru kabineta noteikumi101 neparedzēja, ka koncerna gadījumā, ja
valsts kapitālsabiedrībai pieder 100% kapitāla daļas meitassabiedrībās, dividendes
jānosaka un jāaprēķina no koncerna konsolidētās peļņas.

93.

01.12.2010. spēkā stājās grozījumi102 Ministru kabineta noteikumos, kas nosaka, ka
minimālo dividendēs izmaksājamo peļņas daļu par 2010., 2011. un 2012.gada pārskata
gadu valsts izšķirošajā ietekmē esošām kapitālsabiedrībām (tajā skaitā netiešā
izšķirošajā ietekmē esošām kapitālsabiedrībām) nosaka un aprēķina 50% apmērā, bet
kapitālsabiedrībām, kurās visas kapitāla daļas tieši vai pastarpināti pieder valstij, –
90% apmērā no attiecīgās kapitālsabiedrības tīrās peļņas, ja valsts budžeta likumā
kārtējam gadam nav noteikts citādi.

94.

Ekonomikas ministrija saskaņā ar nolikumu103 ir valsts kapitāla daļu turētāja
septiņās kapitālsabiedrībās:

99

94.1.

valsts akciju sabiedrībā „Privatizācijas aģentūra” (vienotais reģistrācijas
numurs 40003192154);

94.2.

akciju sabiedrībā „Latvenergo” (vienotais reģistrācijas numurs 40003032949);

94.3.

sabiedrībā ar ierobežotu atbildību „Latvijas Nacionālais metroloģijas centrs”
(vienotais reģistrācijas numurs 40003435328);

94.4.

sabiedrībā ar ierobežotu atbildību „Latvijas Garantiju aģentūra” (vienotais
reģistrācijas numurs 40003375584);

Valsts kontroles un Valsts zemes dienesta 17.02.2010. „Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas
sistēmas teksta datu atlases nodošanas – pieņemšanas akts”.
100
Ministru kabineta 15.12.2009. noteikumu Nr.1471 „Kārtība, kādā tiek noteikta un ieskaitīta valsts budžetā
izmaksājamā peļņas daļa par valsts kapitāla izmantošanu” 4.punkts (spēkā no 22.12.2009.
101
Ministru kabineta 30.11.2004. noteikumi Nr.996 „Kārtība, kādā tiek noteikta un ieskaitīta valsts budžetā
izmaksājamā peļņas daļa un citi maksājumi par valsts kapitāla izmantošanu” (spēkā līdz 01.09.2009.) un
Ministru kabineta 15.12.2009. noteikumi Nr.1471 „Kārtība, kādā tiek noteikta un ieskaitīta valsts budžetā
izmaksājamā peļņas daļa par valsts kapitāla izmantošanu” (spēkā no 22.12.2009.).
102
Ministru kabineta 25.11.2010. noteikumu Nr.1074 „Grozījumi Ministru kabineta 15.12.2009. noteikumos
Nr.1471 „Kārtība, kādā tiek noteikta un ieskaitīta valsts budžetā izmaksājamā peļņas daļa par valsts kapitāla
izmantošanu”” 2.punkts.
103
Ministru kabineta 29.04.2003. noteikumu Nr.238 „Ekonomikas ministrijas nolikums” 25.punkts (spēkā līdz
27.03.2010.) un 23.03.2010. noteikumu Nr.271 „Ekonomikas ministrijas nolikums” 25.punkts (spēkā no
27.03.2010.).
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95.

94.5.

sabiedrībā ar ierobežotu atbildību „Standartizācijas, akreditācijas un metroloģijas
centrs” (vienotais reģistrācijas numurs 40003427231);

94.6.

akciju sabiedrībā „Latvijas gāze” (vienotais reģistrācijas numurs 40003000642);

94.7.

akciju sabiedrībā „Rīgas siltums” (vienotais reģistrācijas numurs 40003286750).

No Ekonomikas ministrijas nolikumā104 minētajām septiņām kapitālsabiedrībām vienai
kapitālsabiedrībai - akciju sabiedrībai „Latvenergo” ir piecas meitassabiedrības. Saskaņā
ar
koncerna
konsolidēto
finanšu
pārskatu
par
2009.gadu105
akciju
sabiedrībai „Latvenergo”:
95.1.

100% akciju pieder četrās meitassabiedrībās:
95.1.1. akciju

sabiedrībā „Augstsprieguma
numurs 40003575567);

95.1.2. akciju

sabiedrībā „Sadales
numurs 40003857687);

tīkls”

tīkls”

(vienotais
(vienotais

reģistrācijas
reģistrācijas

95.1.3. „Latvenergo Kaubandus” OÜ, kura Igaunijas komercreģistrā reģistrēta no

27.06.2007. (reģistrācijas numurs 11399985);
95.1.4. „Latvenergo Prekyba” UAB, kura Lietuvas Juridisko personu reģistrā

reģistrēta no 07.01.2008. (reģistrācijas numurs LT301506046);
95.2.

51% akciju pieder vienā meitassabiedrībā - sabiedrībā ar ierobežotu
atbildību „Liepājas enerģija” (vienotais reģistrācijas numurs 42103035386).

96.

Valsts budžeta likums106 2010.gadam noteica, ka valsts kapitālsabiedrībai ,,Latvenergo”
jāieskaita valsts pamatbudžeta ieņēmumos maksājums par valsts kapitāla izmantošanu
(ieņēmumi no dividendēm) 100% apmērā no sabiedrības rīcībā palikušās tīrās peļņas.

97.

Saskaņā ar akciju sabiedrības „Latvenergo” 2009.gada pārskatā sniegto informāciju107
sabiedrības 2009.gada peļņa bija Ls 20 230 321.

98.

07.06.2010. pieņemts akciju sabiedrības „Latvenergo” akcionāru sapulces lēmums108,
kas paredzēja, ka visa sabiedrības 2009.gada peļņa Ls 20 230 321 izmaksājama
dividendēs.

99.

Saskaņā ar „Latvenergo” koncerna konsolidētajā finanšu pārskatā109 sniegto informāciju
no četrām akciju sabiedrības „Latvenergo” meitassabiedrībām (kurās sabiedrība ir
100% kapitāla daļu turētāja) 2009.gadā:
99.1.

104

peļņa
bija
tikai
kapitālsabiedrībai
„Latvenergo
8 923 641 Igaunijas kronas, kas ir Ls 400 671110;

Kaubandus” OÜ

Ministru kabineta 23.03.2010. noteikumu Nr.271 „Ekonomikas ministrijas nolikums” 25.punkts (spēkā no
27.03.2010.).
105
Akciju sabiedrības „Latvenergo” (vienotais reģistrācijas numurs 40003032949) koncerna konsolidētā finanšu
pārskata 2009 „Vadības ziņojums”..
106
Likuma „Par valsts budžetu 2010.gadam” 48.pants.
107
Akciju sabiedrības „Latvenergo” gada pārskata 2009 vadības ziņojuma sadaļa „Darbības rezultāti”, peļņas vai
zaudējumu aprēķins (pēc izmaksu metodes) un finanšu pārskata pielikuma 1.sadaļa „Vispārīga informācija par
sabiedrību”.
108
Akciju sabiedrības „Latvenergo” akcionāru 07.06.2010. sapulces lēmums (prot. Nr.6, 2.§) „Par
AS „Latvenergo” 2009.gada peļņas izlietošanu”.
109
Ar Ekonomikas ministrijas 06.07.2010. vēstuli Nr.22-1-6236 „Par 2009.gada finanšu pārskatiem” iesniegtā
„Latvenergo koncerna konsolidētie finanšu pārskati 2009.” vadības ziņojuma sadaļa „Darbības rezultāti” un
konsolidētā finanšu pārskata pielikuma 1.sadaļa „Vispārīga informācija par koncernu”.
110
Saskaņā ar akciju sabiedrības „Latvenergo” 18.02.2011. vēstulē Nr.01VL00-12/1446 „Par informācijas
sniegšanu” sniegto informāciju.
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99.2.

pārējās trīs meitassabiedrības111 (kurās sabiedrība ir 100% kapitāla daļu turētāja)
gadu pabeidza ar zaudējumiem.

Secinājumi
112

100. Ja dividendes atbilstoši Ministru kabineta noteikumos

paredzētajai likmei būtu
aprēķinātas no kapitālsabiedrības (kurā visas kapitāla daļas pastarpināti pieder valstij)
peļņas par 2009.gadu, ieņēmumi valsts budžetā būtu palielinājušies par Ls 360 603.

5.2. Finansējuma pārdale starp budžeta programmām un apakšprogrammām

Konstatējumi
101. 2010.gadā tika izdoti seši Finanšu ministrijas rīkojumi

113

par pamatbudžeta apropriācijas
pārdali Ekonomikas ministrijai, neieskaitot apropriāciju pārdales Eiropas Savienības
politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un
pasākumu īstenošanai.
114

102. Saskaņā ar Finanšu ministrijas rīkojumiem

Ekonomikas ministrijai pamatfunkciju
nodrošināšanai 2010.gadā kopumā veiktas 15 pārdales.

111

Akciju sabiedrība „Augstsprieguma tīkls”, akciju sabiedrība „Sadales tīkls” un „Latvenergo Prekyba” UAB.
Ministru kabineta 15.12.2009. noteikumu Nr.1471 „Kārtība, kādā tiek noteikta un ieskaitīta valsts budžetā
izmaksājamā peļņas daļa par valsts kapitāla izmantošanu” 41.punkts (spēkā no 01.12.2010.).
113
Finanšu ministrijas 19.03.2010. rīkojums Nr.180 „Par pamatbudžeta apropriācijas pārdali starp programmām,
apakšprogrammām un budžeta izdevumu kodiem atbilstoši ekonomiskākajām kategorijām”, 21.04.2010.
rīkojums Nr.249 „Par pamatbudžeta apropriācijas pārdali no programmas „Apropriācijas rezerve””,
29.05.2010. rīkojums Nr.312 „Par pamatbudžeta apropriācijas pārdali starp programmām, apakšprogrammām
un budžeta izdevumu kodiem atbilstoši ekonomiskākajām kategorijām”, 27.08.2010. rīkojums Nr.504 „Par
pamatbudžeta apropriācijas pārdali starp programmām, apakšprogrammām un budžeta izdevumu kodiem
atbilstoši ekonomiskākajām kategorijām”, 04.10.2010. rīkojums Nr.576 „Par pamatbudžeta apropriācijas
pārdali starp programmām, apakšprogrammām un budžeta izdevumu kodiem atbilstoši ekonomiskākajām
kategorijām” un 07.12.2010. rīkojums Nr.684 „Par pamatbudžeta apropriācijas pārdali starp programmām,
apakšprogrammām un budžeta izdevumu kodiem atbilstoši ekonomiskākajām kategorijām”.
114
Finanšu ministrijas 19.03.2010. rīkojuma Nr.180 „Par pamatbudžeta apropriācijas pārdali starp programmām,
apakšprogrammām un budžeta izdevumu kodiem atbilstoši ekonomiskākajām kategorijām” 1.2. un 1.3.punkts,
21.04.2010. rīkojums Nr.249 „Par pamatbudžeta apropriācijas pārdali no programmas „Apropriācijas
rezerve””, 29.05.2010. rīkojuma Nr.312 „Par pamatbudžeta apropriācijas pārdali starp programmām,
apakšprogrammām un budžeta izdevumu kodiem atbilstoši ekonomiskākajām kategorijām” 1.6.., 1.7. un
1.8.punkts, 27.08.2010. rīkojuma Nr.504 „Par pamatbudžeta apropriācijas pārdali starp programmām,
apakšprogrammām un budžeta izdevumu kodiem atbilstoši ekonomiskākajām kategorijām” 1.6.., 1.7. un
1.8.punkts, 04.10.2010. rīkojuma Nr.576 „Par pamatbudžeta apropriācijas pārdali starp programmām,
apakšprogrammām un budžeta izdevumu kodiem atbilstoši ekonomiskākajām kategorijām” 1.1. un 1.2.punkts
un 07.12.2010. rīkojuma Nr.684 „Par pamatbudžeta apropriācijas pārdali starp programmām,
apakšprogrammām un budžeta izdevumu kodiem atbilstoši ekonomiskākajām kategorijām” 1.8., 1.9., 1.10. un
1.11.punkts.
112
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103. Izvērtējot Finanšu ministrijas rīkojumus

par pamatbudžeta apropriācijas pārdali

Ekonomikas ministrijai, konstatēts, ka:
103.1.

programmā 24.00.00 „Statistiskās informācijas nodrošināšana” 2010.gadā
saistībā ar gatavošanos 2011.gada tautas skaitīšanai un lai veiktu
ISDAVS CASIS sistēmas izstrādes apmaksu, veiktas piecas pārdales.
Programmai 2010.gadā kopsummā papildus piešķirti Ls 746 850, tajā skaitā:
103.1.1. vienā

gadījumā līdzekļi Ls 100 000 tika pārdalīti no 74.resora
„Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums”
programmas 01.00.00 „Apropriācijas rezerve”;

103.1.2. divos gadījumos apropriācija kopsummā Ls 646 850 tika pārdalīta no

divām citām Ekonomikas
apakšprogrammām;
103.2.

ministrijas

budžeta

programmām

un

lai veiktu Latvijas iemaksu Baltijas jūras reģiona enerģētikas sadarbības
organizācijas (turpmāk tekstā - BASREC) 2009./2011.gada budžetā,
apropriācijas pārdales rezultātā programmā 29.00.00 „Enerģētikas politika”
izdevumi ekonomiskās klasifikācijas kodā 3000 „Subsīdijas un dotācijas” tika
samazināti par Ls 28 500, savukārt kodā 7700 „Starptautiskā sadarbība”
izdevumi attiecīgi tika palielināti.

104. Apstiprinot valsts budžetu 2010.gadam, programmas 24.00.00 „Statistiskās informācijas

nodrošināšana” izdevumi tika plānoti Ls 5 355 672 apmērā, kas bija par Ls 1 358 141
jeb apmēram 20% mazāki nekā programmas faktiskie izdevumi (pēc naudas plūsmas)
2009.gadā. Pamatbudžeta apropriācijas pārdales rezultātā programmai piešķirtais
papildu finansējums Ls 746 850 apmērā veido 55% no iepriekš veiktā līdzekļu
samazinājuma.
105. BASREC ir daļa no Baltijas jūras valstu padomes, kuru veido 11 Baltijas jūras reģiona

valstis116. 2009.gada 17. un 18.februārī notikušajā BASREC ministru konferencē:

115

105.1.

tika identificēta nepieciešamība katrai dalībvalstij veikt finansiālu ieguldījumu,
lai nodrošinātu iespēju turpmākajos trīs gados īstenot enerģētikas jomā plānotās
aktivitātes (semināri, zinātniskie pētījumi, izpētes projekti, ziņojumi un citas
aktivitātes);

105.2.

tika panākta vienošanās par nepieciešamību izveidot BASREC kopējo budžetu
viena miljona eiro apmērā trīs gadu periodam (2009.gads - 2011.gads), lai
īstenotu BASREC aktivitātes. Saskaņā ar publiski pieejamo informāciju117
2009.gada februārī notikušajā BASREC ministru konferencē Islande panāca

Finanšu ministrijas 19.03.2010. rīkojums Nr.180 „Par pamatbudžeta apropriācijas pārdali starp programmām,
apakšprogrammām un budžeta izdevumu kodiem atbilstoši ekonomiskākajām kategorijām”, 21.04.2010.
rīkojums Nr.249 „Par pamatbudžeta apropriācijas pārdali no programmas „Apropriācijas rezerve””,
29.05.2010. rīkojums Nr.312 „Par pamatbudžeta apropriācijas pārdali starp programmām, apakšprogrammām
un budžeta izdevumu kodiem atbilstoši ekonomiskākajām kategorijām”, 27.08.2010. rīkojums Nr.504 „Par
pamatbudžeta apropriācijas pārdali starp programmām, apakšprogrammām un budžeta izdevumu kodiem
atbilstoši ekonomiskākajām kategorijām”, 04.10.2010. rīkojums Nr.576 „Par pamatbudžeta apropriācijas
pārdali starp programmām, apakšprogrammām un budžeta izdevumu kodiem atbilstoši ekonomiskākajām
kategorijām” un 07.12.2010. rīkojums Nr.684 „Par pamatbudžeta apropriācijas pārdali starp programmām,
apakšprogrammām un budžeta izdevumu kodiem atbilstoši ekonomiskākajām kategorijām”.
116
Dānija, Igaunija, Islande, Krievija, Latvija, Lietuva, Norvēģija, Polija, Somija, Vācija un Zviedrija, kā arī
Eiropas Komisija.
117
Communiqué adopted at the Baltic Sea Region Energy Cooperation (BASREC) Conference of Ministers in
Copenhagen
17-18
February
2009
(resurss
publicēts
www.cbss.org/component/option,com_attachments/id,33/task,download/).
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vienošanos, ka valsts nepiedalīsies iemaksu veikšanā BASREC kopējā budžetā
sakarā ar ekonomisko situāciju valstī.
106. Atsaucoties

uz BASREC ministru konferencē panākto vienošanos, Ekonomikas
ministrijai 26.10.2009. tika nosūtīts samaksas pieprasījums118, kurā tika norādīts, ka:
106.1.

29.06.2009. tikšanās laikā BASREC dalībvalstu pārstāvji vienojās, ka iemaksu
BASREC kopējā budžetā valstis var veikt divu ikgadējo iemaksu veidā vai arī
visu summu budžetā ieskaitīt ar vienu maksājumu;

106.2.

Latvijas pārstāvji izteica vēlēšanos maksājumu BASREC kopējā budžetā veikt
divos maksājumus un, ņemot vērā iepriekšminēto, Ekonomikas ministrijai tika
lūgts veikt pirmo iemaksu 20 000 eiro apmērā BASREC budžetā.

107. BASREC Vienošanās dokuments

119

paredz, ka valstu finansiālā līdzdalība var tikt

nodrošināta divos alternatīvos veidos:
107.1.

vai nu veicot finanšu līdzekļu pārskaitījumu uz BASREC kontu;

107.2.

vai finansējot pētījumus, iespēju studijas (feasibility studies), seminārus u.c.
aktivitātes iemaksu summas apjomā.

108. Enerģētikas departamenta 01.11.2010. dienesta ziņojumā

120

Ekonomikas ministrijas
valsts sekretāram netika uzsvērta alternatīvā līdzdalības iespēja, kas neprasa finanšu
līdzekļu tiešu pārskaitīšanu BASREC kontā, tā vietā norādot, ka:
108.1.

„sākotnēji tika izskatītas vairākas iespējas, kā veikt Latvijas iemaksu
BASREC budžetā, tajā skaitā Latvijai nododot BASREC rīcībā ar enerģētiku
saistītu pētījumu rezultātus, finansējot seminārus, kā arī veicot citas aktivitātes
iemaksu summas apjomā;

108.2.

līdz 01.11.2010. nav izdevies vienoties par citu iemaksu veidu, ir jāsedz Latvijas
iemaksas daļa pilnā apjomā – 40 000 eiro apmērā.”

109. Revīzijas laikā netika iesniegti citi dokumenti, kas pamatotu, ka Ekonomikas ministrija

ir veikusi darbības, lai samazinātu BASREC budžetā iemaksājamo Latvijas iemaksas
daļu vai vienotos par enerģētikas projektu nodošanu BASREC.
Secinājumi
110. Fiskālās konsolidācijas nolūkā 2010.gada budžeta izdevumi Ekonomikas ministrijas

pamatdarbības programmā 24.00.00 „Statistiskās informācijas nodrošināšana” tika
samazināti par Ls 1 358 141 jeb 20%, tomēr 2010.gada laikā, veicot finansējuma
pārdales starp programmām, Ekonomikas ministrijai faktiski tika atdoti Ls 746 850 jeb
55% no sākotnējā samazinājuma.
111. Pārdales

rezultātā piešķirtie līdzekļi galvenokārt tika izlietoti pamatfunkciju
nodrošināšanai, izņemot līdzekļus, kas tika piešķirti:

118

111.1.

lai gatavotos un nodrošinātu 2011.gada
ISDAVS CASIS sistēmas izstrādes apmaksu;

tautas

skaitīšanu

111.2.

lai veiktu Latvijas iemaksu BASREC 2009./2011.gada budžetā.

un

veiktu

Dānijas Enerģētikas aģentūras (Danish Energy Agency) 26.10.2009. vēstule Nr.3007/1304003 PST/VYK/HJK „Maksājuma pieprasījums” Ekonomikas ministrijai.
119
Communique adopted at the Baltic Sea Region Energy Co-operation (BASREC) Conference of Ministers in
Copenhagen, 17-18 February, 2009, para 145.
120
Ekonomikas ministrijas Enerģētikas departamenta direktora 01.11.2010. dienesta ziņojums Nr.422-4-1893
„Par iekļaujamajām izmaksām 2011.gada valsts budžetā” valsts sekretāram.
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112. Pastāv iespēja, ka Latvijas iemaksājamo daļu 40 000 eiro apmērā BASREC kopējā

budžetā varēja samazināt, ņemot vērā, ka:
112.1.

BASREC Vienošanās dokuments121 paredz, ka valstu finansiālā līdzdalība var
tikt nodrošināta, arī nododot BASREC rīcībā ar enerģētiku saistītu pētījumu
rezultātus, finansējot seminārus, kā arī veicot citas aktivitātes iemaksu summas
apjomā;

112.2.

Islandes pārstāvji BASREC tikšanās laikā122 panāca vienošanos, ka valsts
nepiedalīsies iemaksu veikšanā sakarā ar ekonomisko situāciju valstī.

5.3. Ilgtermiņa ieguldījumi

Konstatējumi
113. Likums

123

nosaka, ka grāmatvedības sniegtajai informācijai jābūt patiesai, salīdzināmai,
savlaicīgai, nozīmīgai, saprotamai un pilnīgai.
124

114. Ministru kabineta noteikumi

nosaka, ka budžeta iestāde katra pārskata perioda beigās
novērtē, vai nepastāv pazīmes, kas norāda uz ilgtermiņa ieguldījumu vērtības būtisku
samazinājumu. Lai noteiktu būtiskas izmaiņas, budžeta iestāde izvērtē šādas pazīmes:
114.1.

ievērojami samazinājies vai nepastāv pieprasījums pēc pakalpojuma, kuru sniedz
budžeta iestāde, lietojot attiecīgo ilgtermiņa ieguldījumu;

114.2.

pieņemts valdības vai pašvaldības lēmums, kas rada būtiskas negatīvas izmaiņas
budžeta iestādes darbībā;

114.3.

ilgtermiņa ieguldījums ir novecojis vai fiziski bojāts;

114.4.

ilgtermiņa ieguldījuma paredzētajā lietojumā notikušas būtiskas ilgtermiņa
izmaiņas, kas negatīvi ietekmē budžeta iestādes darbību;

114.5.

pieņemts lēmums apturēt ilgtermiņa ieguldījuma izveidošanu pirms tā
pabeigšanas vai nodošanas lietošanā (ekspluatācijā).

115. Citi Ministru kabineta noteikumi

125

nosaka, ka informācija ir būtiska lietotājiem, ja tās
nenorādīšana vai neprecīza norādīšana var ietekmēt gada pārskata lietotāju lēmumus,
kuri pieņemti, pamatojoties uz šo informāciju.

116. Likums

126

nosaka, ka grāmatvedības sniegtajai informācijai jābūt patiesai, salīdzināmai,
savlaicīgai, nozīmīgai, saprotamai un pilnīgai.

121

Communique adopted at the Baltic Sea Region Energy Co-operation (BASREC) Conference of Ministers in
Copenhagen, 17-18 February, 2009, para 145.
122
Baltijas jūras reģiona enerģētikas sadarbības organizācijas (BASREC) ministru konference Kopenhāgenā,
17.02.2009. un 18.02.2009.
123
Likuma „Par grāmatvedību” 2.panta otrā daļa.
124
Ministru kabineta 15.12.2009. noteikumu Nr.1486 „Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības
uzskaiti” 27.punkts.
125
Ministru kabineta 17.08.2010. noteikumu Nr.777 „Gada pārskata sagatavošanas kārtība” 15.punkts.
126
Likuma „Par grāmatvedību” 2.panta otrā daļa.
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117. Ekonomikas ministrijas iekšējie noteikumi

127

nosaka, ka katra pārskata perioda beigās
ministrija un tās padotībā esošās iestādes novērtē, vai nepastāv pazīmes, kas norāda uz
ilgtermiņa ieguldījumu vērtības būtisku samazinājumu. Ekonomikas ministrijas iekšējie
noteikumi128 paredz tieši tās pašas pazīmes, kas ir iekļautas Ministru kabineta
noteikumos129, nesniedzot detalizētākus skaidrojumus pazīmēm, kā arī nesniedz papildu
skaidrojumus attiecībā uz pazīmju lietošanu vai kritērijus, kas būtu jāpiemēro,
novērtējot ilgtermiņa ieguldījumu vērtības samazināšanos.
130

118. Ekonomikas ministrijas iekšējie noteikumi

nenosaka, kas uzskatāms par būtisku

vērtības samazinājumu.
119. Ikgadējās inventarizācijas laikā Ekonomikas ministrijā un tās padotībā esošajās iestādēs

ilgtermiņa ieguldījumu novērtēšana veikta tikai attiecībā uz to novecošanu vai fiziskiem
bojājumiem.
Revīzijas grupas vadītāja,
vecākā valsts revidente

I.Cēsniece

Revīzijas grupa:
valsts revidente

L.Mikanovska

valsts revidente

I.Priedīte

SASKAŅOTS
Sektora vadītāja

E.Pole

Departamenta direktore

M.Salgrāve

127

Ekonomikas ministrijas 22.09.2010. iekšējo noteikumu Nr.1-8-28 „Ekonomikas ministrijas un tās padotībā
esošo iestāžu grāmatvedības uzskaites kārtība” 9.punkts.
128
Ekonomikas ministrijas 22.09.2010. iekšējo noteikumu Nr.1-8-28 „Ekonomikas ministrijas un tās padotībā
esošo iestāžu grāmatvedības uzskaites kārtība” 9.punkts.
129
Ministru kabineta 15.12.2009. noteikumu Nr.1486 „Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības
uzskaiti” 27.punkts.
130
Ekonomikas ministrijas 22.09.2010. iekšējie noteikumi Nr.1-8-28 „Ekonomikas ministrijas un tās padotībā
esošo iestāžu grāmatvedības uzskaites kārtība”.
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Pielikums 28.04.2011. revīzijas ziņojumam Nr.5.1-2-36/2010

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

Ekonomikas ministrija:
ieņēmumi par nomu (21381);
pārējie iepriekš neklasificētie īpašiem mērķiem noteiktie ieņēmumi (21429);
atlīdzība (1000);
komandējumi un dienesta braucieni (2122);
pakalpojumi:
1.5.1. izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem (2220);
1.5.2. administratīvie izdevumi un sabiedriskās attiecības, kursu un semināru
organizēšana (2231);
1.5.3. uz līguma pamata pieaicināto ekspertu izdevumi (2232);
1.5.4. pārējie iestādes administratīvie izdevumi un ar iestādes darbības
nodrošināšanu saistītie pakalpojumi (2239);
1.5.5. ēku, būvju un telpu uzturēšana (2244);
1.5.6. pārējie remontdarbu un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi (2249);
1.5.7. informācijas tehnoloģiju pakalpojumi (2250);
1.5.8. pārējie iepriekš neklasificētie pakalpojumu veidi (2279);
1.5.9. pakalpojumi, kurus budžeta iestādes apmaksā noteikto funkciju ietvaros,
kas nav iestādes administratīvie izdevumi (2800);
1.6.
inventārs (2312);
1.7.
subsīdijas un dotācijas komersantiem, biedrībām un nodibinājumiem pārējo
ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto programmu, projektu un (vai) pasākumu
ietvaros (3245);
1.8.
valsts un pašvaldību budžeta dotācija valsts un pašvaldību komersantiem (3261);
1.9.
biedra naudas un dalības maksa starptautiskajām institūcijām (7710);
1.10.
nemateriālo ieguldījumu izveidošana (5140).
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.

2.

Centrālā statistikas pārvalde:
2.1.
atlīdzība (1000);
2.2.
pārējie komandējumu izdevumi (2122);
2.3.
pakalpojumi:
2.3.1. pārējie sakaru pakalpojumi (2219);
2.3.2. izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem (2220);
2.3.3. administratīvie izdevumi un sabiedriskās attiecības, kursu un semināru
organizēšana (2231);
2.3.4. pārējie iestādes administratīvie izdevumi un ar iestādes darbības
nodrošināšanu saistītie pakalpojumi (2239);
2.3.5. remontdarbi un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi (izņemot ēku, būvju un
ceļu kapitālo remontu) (2240);
2.3.6. pakalpojumi, kurus budžeta iestādes apmaksā noteikto funkciju ietvaros,
kas nav iestādes administratīvie izdevumi (2800);
2.4.
inventārs (2312);
2.5.
pārējie pamatlīdzekļi (5230).

3.

Patērētāju tiesību aizsardzības centrs:
3.1.
atlīdzība (1000);
3.2.
pārējie komandējumu izdevumi (2122);
3.3.
pakalpojumi:
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pārējie sakaru pakalpojumi (2219);
iestādes administratīvie izdevumi un ar iestādes darbības nodrošināšanu
saistītie izdevumi (2230);
3.3.3. pārējie informācijas tehnoloģiju pakalpojumi (2259);
3.3.4. pārējie iepriekš neklasificētie pakalpojumu veidi (2279).
ēku, būvju un telpu uzturēšana (2244);
ēku, telpu īre un noma (2261).
3.3.1.
3.3.2.

3.4.
3.5.
4.

5.

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija:
4.1.
pārējie iepriekš neklasificētie pašu ieņēmumi (21499);
4.2.
atlīdzība (1000);
4.3.
pārējie komandējumu izdevumi (2212);
4.4.
pakalpojumi:
4.4.1. pasta, telefona un citi sakaru pakalpojumi (2219);
4.4.2. administratīvie izdevumi un sabiedriskās attiecības, kursu un semināru
organizēšana (2231);
4.4.3. uz līguma pamata pieaicināto ekspertu izdevumi (2232);
4.4.4. pārējie iestādes administratīvie izdevumi un ar iestādes darbības
nodrošināšanu saistītie izdevumi (2239);
4.4.5. ēku, būvju un telpu remonts (2241);
4.4.6. pārējie informācijas tehnoloģiju pakalpojumi (2259);
4.4.7. pārējie iepriekš neklasificētie pakalpojumu veidi (2279);
4.4.8. biroja preces (2311);
4.4.9. degviela (2322);
4.4.10. kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli (2350);
4.4.11. biedra naudas un dalības maksa starptautiskajām institūcijām (7710);
4.5.
ēku, būvju un telpu uzturēšana (2244);
4.6.
ēku, telpu īre un noma (2261);
4.7.
transporta līdzekļu noma (2262);
4.8.
licences, koncesijas un patenti, preču zīmes un līdzīgas tiesības (5120);
4.9.
pārējie pamatlīdzekļi (5238).
Tūrisma attīstības valsts aģentūra:
ieņēmumi no citu Eiropas Savienības politiku instrumentu līdzfinansēto projektu
un pasākumu īstenošanas, kas nav Eiropas Savienības struktūrfondi (21191);
5.2.
ārvalstu finanšu palīdzība atmaksām valsts pamatbudžetam (21210);
5.3.
atlīdzība (1000);
5.4.
ārvalstu komandējumi un dienesta braucieni (2120);
5.5.
pakalpojumi:
5.5.1. pārējie sakaru pakalpojumi (2219);
5.5.2. administratīvie izdevumi un sabiedriskās attiecības, kursu un semināru
organizēšana (2231);
5.5.3. uz līguma pamata pieaicināto ekspertu izdevumi (2232);
5.5.4. pārējie iestādes administratīvie izdevumi un ar iestādes darbības
nodrošināšanu saistītie izdevumi (2239);
5.5.5. remontdarbi un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi (izņemot ēku, būvju un
ceļu kapitālo remontu) (2240);
5.5.6. pārējie informācijas tehnoloģiju pakalpojumi (2259);
5.5.7. īre un noma (2260);
5.5.8. pārējie iepriekš neklasificētie pakalpojumu veidi (2279);
5.6.
pārējās preces (2390).
5.1.

6.

Valsts aģentūra „Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra”:
ieņēmumi par nomu (21381);

6.1.
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6.2.
6.3.
6.4.
6.5.
6.6.

6.7.
6.8.
6.9.

6.10.
6.11.
6.12.
6.13.
6.14.
6.15.
6.16.
6.17.
7.

pārējie iepriekš neklasificētie īpašiem mērķiem noteiktie ieņēmumi (21429);
pārējie iepriekš neklasificētie pašu ieņēmumi (21499);
ieņēmumi no citu Eiropas Savienības politiku instrumentu līdzfinansētu projektu
un pasākumu īstenošanas, kas nav Eiropas Savienības struktūrfondi (21191);
ārvalstu finanšu palīdzība atmaksām valsts budžetam (21210);
valsts pamatbudžeta finansēto iestāžu saņemtie transferti no citas valsts
pamatbudžeta finansētās ministrijas vai centrālās iestādes ārvalstu finanšu
palīdzības līdzekļiem (18132);
atlīdzība (1000);
ārvalstu komandējumi un dienesta braucieni (2120);
pakalpojumi:
6.9.1. pārējie sakaru pakalpojumi (2219);
6.9.2. izdevumi par elektroenerģiju (2223);
6.9.3. administratīvie izdevumi un sabiedriskās attiecības, kursu un semināru
organizēšana (2231);
6.9.4. uz līguma pamata pieaicināto ekspertu izdevumi (2232);
6.9.5. pārējie iestādes administratīvie izdevumi un ar iestādes darbības
nodrošināšanu saistītie pakalpojumi (2239);
6.9.6. remontdarbi un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi (izņemot ēku, būvju un
ceļu kapitālo remontu) (2240);
6.9.7. informācijas sistēmas uzturēšana (2251);
6.9.8. ēku, telpu īre un noma (2261);
6.9.9. pārējie iepriekš neklasificētie pakalpojumu veidi (2279);
ārvalstīs strādājošo darbinieku dzīvokļa īres un komunālo izdevumu
kompensācija (2238);
inventārs (2312);
pakalpojumi, kurus budžeta iestādes apmaksā noteikto funkciju ietvaros, kas nav
iestādes administratīvie izdevumi (2800);
atmaksa institūcijām par Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās
ārvalstu finanšu palīdzības projektu īstenošanu (3246);
valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferts pašvaldībai (7460);
valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferts no valsts budžeta daļēji
finansētajām atvasinātajām publiskajām personām (izņemot pašvaldības) (7470);
atmaksa valsts pamatbudžetā par veiktajiem uzturēšanas izdevumiem Eiropas
Savienības fondu līdzfinansētajos projektos (7510);
valsts budžeta kapitālo izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz
pašvaldības pamatbudžetu (9130).

Konkurences padome:
atlīdzība (1000);
pakalpojumi – ēku, būvju un telpu uzturēšana (2244).

7.1.
7.2.
8.

Papildu jautājumi:
8.1.
ieņēmumi no valsts kapitālsabiedrības meitas uzņēmumu dividendēm;
8.2.
pamatbudžeta apropriācijas pārdale Ekonomikas ministrijas budžeta
programmām un apakšprogrammām;
8.3.
zembilance - iestāžu uzņemtās nākotnes saistības;
8.4.
ilgtermiņa ieguldījumu un apgrozāmo līdzekļu grāmatvedības uzskaites kārtība;
8.5.
izdevumu dotācijām un transfertiem uzskaites principi.

