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Revīzijas pamatojums
1.

Pamatojoties uz Valsts kontroles likuma 3.panta 2.punktu un Valsts kontroles Ceturtā
revīzijas departamenta 29.08.2012. revīzijas uzdevumu Nr.5.12-27/2012, ir veikta
finanšu revīzija par Ekonomikas ministrijas 2012.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 atbilstoši
Ministru kabineta 2010.gada 17.augusta noteikumiem Nr.777 „Gada pārskata
sagatavošanas kārtība” 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 pārskata 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. Atbilstoši šo standartu prasībām mūsu pienākums ir ievērot ētikas prasības,
kā arī plānot un veikt revīziju tā, lai iegūtu pietiekamu pārliecību par to, ka finanšu
pārskatos nav būtisku neatbilstību.

5.

Revīzijas gaitā Valsts kontrole veica pārbaudes procedūras par pārskata sagatavošanas
un darījumu atbilstību Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasībām, kā arī
izmantoto grāmatvedības principu izvērtējumu, kuru mērķis ir iegūt revīzijas
pierādījumus attiecībā uz Ekonomikas ministrijas konsolidētajā finanšu pārskatā
uzrādītajām summām un skaidrojumiem. Procedūras izvēlētas, pamatojoties uz
profesionālu vērtējumu, tajā skaitā – izvērtējot krāpšanas vai kļūdu izraisītu būtisku
neatbilstību riskus finanšu pārskatā. Izvērtējot šādus riskus, novērtēta iekšējās kontroles
sistēma, kas izveidota, lai nodrošinātu finanšu pārskata sagatavošanu un tajā ietvertās
informācijas patiesu uzrādīšanu, un šāda novērtējuma mērķis ir izstrādāt apstākļiem
atbilstīgas revīzijas procedūras, nevis sniegt atzinumu par iekšējās kontroles sistēmas
efektivitāti. Revīzijas gaitā novērtēta arī izmantoto grāmatvedības pamatprincipu
atbilstība un vadības izstrādāto grāmatvedības aplēšu pamatotība, kā arī novērtēts
vispārējais finanšu pārskata izklāsts.

6.

Revīzijas laikā izlases veidā tika pārbaudīts Ekonomikas ministrijas konsolidētais
2012.gada pārskats, veicot pārskata sakarību un pārskata datu atbilstības grāmatvedības
uzskaites datiem pārbaudi. Revīzijas laikā tika pārbaudīta iepriekšējā Valsts kontroles
revīzijā1 konstatēto kļūdu un nepilnību novēršana.

7.

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

8.

Revīzija nodrošināja pietiekamu pamatu revīzijas ziņojuma sagatavošanai.

1

Valsts kontroles 24.04.2012. revīzijas ziņojums Nr.5.1-2-35/2011 „Par Ekonomikas ministrijas 2011.gada
pārskata sagatavošanas pareizību”.
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Revīzijas mērķis
9.

Revīzijas mērķis – pārbaudīt, vai 2012.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
10.

Revīzijas rezultātā Ekonomikas ministrijai tika sniegti trīs ieteikumi, pēc kuru
ieviešanas:
10.1.

tiks nodrošināta vienotu grāmatvedības politikas uzskaites pamatprincipu
ievērošana konsolidācijā iesaistītajās iestādēs attiecībā uz trešo personu vārdā
iekasēto summu uzrādīšanu gada pārskatā;

10.2.

tiks papildināts Patērētāju tiesību aizsardzības centra iekšējais normatīvais akts2,
lai nodrošinātu piešķirtā finansējuma izlietošanu atbilstoši normatīvo aktu3
nosacījumiem;

10.3.

Ekonomikas ministrijas un Centrālās statistikas pārvaldes pārskats sniegs patiesu
priekšstatu par ilgtermiņa ieguldījumu un inventāra vērtību un saistību apmēru, kā
arī tiks nodrošināta ar ilgtermiņa ieguldījumu iegādi saistīto izdevumu
klasifikācija atbilstoši normatīvā akta4 prasībām.

Revīzijas konstatējumi, secinājumi un ieteikumi
Zema prioritāte
11.

1.

Revīzijas apjomā ietvertajās pārskata daļās neesam atklājuši būtiskas neatbilstības, bet ir
konstatētas nepilnības attiecībā uz vienotu grāmatvedības principu piemērošanu,
nodrošinot trešo personu vārdā iekasēto summu uzskaiti, budžeta līdzekļu efektīvu
izmantošanu un ilgtermiņa ieguldījumu atzīšanu. Minēto nepilnību novēršana uzlabos
gada pārskata sagatavošanas kvalitāti.
Pārskata daļa – Ieņēmumi

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra
Konstatējumi
12.

Likums5 nosaka, ka grāmatvedībā uzskatāmi atspoguļojami visi uzņēmuma
saimnieciskie darījumi, kā arī katrs fakts vai notikums, kas rada pārmaiņas uzņēmuma
mantas stāvoklī. Grāmatvedības sniegtajai informācijai jābūt patiesai, salīdzināmai,
savlaicīgai, nozīmīgai, saprotamai un pilnīgai.

13.

Normatīvais akts6 nosaka kārtību, kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti
atbilstoši grāmatvedību reglamentējošiem normatīvajiem aktiem un Starptautisko
publiskā sektora grāmatvedības standartu pamatnostādnēm.

2

Patērētāju tiesību aizsardzības centra 14.07.2008. kārtība Nr.14 „Kārtība, kādā plāno un organizē pasākumus un
kādā apmaksā un kontrolē administratīvos izdevumus”.
3
Valsts un pašvaldības institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likums, likuma „Par budžetu un finanšu
vadību” 46.panta pirmā daļa un likuma "Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas
novēršanu" 3.panta 1.punkts.
4
Ministru kabineta 27.12.2005. noteikumu Nr.1031 „Noteikumi par budžetu izdevumu klasifikāciju atbilstoši
ekonomiskajām kategorijām” pielikums.
5
Likuma „Par grāmatvedību” 2.pants.
6
Ministru kabineta 15.12.2009. noteikumu Nr.1486 „Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības
uzskaiti” 1.2.apakšpunkts.
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14.

Starptautiskie publiskā sektora grāmatvedības standarti7 paskaidro, ka ieņēmumos
iekļauj tikai ieņēmumus no saimnieciskajiem labumiem vai pakalpojumu sniegšanas,
kurus saņēmis vai saņems pats uzņēmums. Trešās personas vārdā iekasētās summas nav
uzņēmuma saimnieciskie labumi vai pakalpojumu potenciāls, un tās nepalielina aktīvu
un nesamazina pasīvu vērtību, tāpēc nav šī uzņēmuma ieņēmumi.

15.

Normatīvais akts8 nosaka, ka, lai nodrošinātu gada pārskata kvalitāti un noderīgumu tā
lietotājiem, iestāde, kura veic konsolidāciju, nosaka vienotus grāmatvedības politikas
uzskaites pamatprincipus konsolidācijā iesaistītajām iestādēm.

16.

Normatīvais akts9 nosaka budžeta ieņēmumu klasifikāciju, kuru piemēro normatīvajos
aktos budžeta un finanšu vadības jomā noteikto budžetu plānošanā, uzskaitē un pārskatu
sagatavošanā. Minētā normatīvā akta pielikums nosaka, ka uz kodu 21381 „Ieņēmumi
par telpu nomu” attiecina ieņēmumus par iestādes telpu (nedzīvojamo telpu, teritorijas,
baseinu, sporta zāļu), ar šo telpu neatdalāmi saistīto zemes platību, ūdenskrātuvju nomu,
medību nomas līgumiem.

17.

Cits normatīvais akts10 nosaka budžeta izdevumu klasifikāciju atbilstoši ekonomiskajām
kategorijām, kuru piemēro iestādes budžeta plānošanā, uzskaitē un pārskatu
sagatavošanā. Minētā normatīvā akta pielikums nosaka, ka ekonomiskās klasifikācijas
koda (turpmāk tekstā – EKK) 2220 „Izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem”
apakškodos uzskaita budžeta iestādes izdevumus par apkuri, ūdeni, elektroenerģiju, gāzi
un pārējiem komunālajiem pakalpojumiem.

18.

Ekonomikas ministrijas iekšējā normatīvajā aktā11, kas ir saistošs arī Ekonomikas
ministrijas padotībā esošajām iestādēm, nav noteikti grāmatvedības uzskaites
pamatprincipi attiecībā uz trešo personu vārdā iekasētajām summām.

19.

Revīzijā konstatēts, ka Ekonomikas ministrija grāmatvedības uzskaitē attiecībā uz trešo
personu (telpu nomnieku) vārdā iekasētajiem maksājumiem par komunālajiem
pakalpojumiem ievēro Starptautisko publiskā sektora grāmatvedības standartu12
pamatnostādnes: minētos maksājumus neiekļauj savos ieņēmumos, bet veic atbilstošu
komunālo pakalpojumu izdevumu samazināšanu.

20.

Revīzijā konstatēts, ka Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra 2012.gadā:
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20.1.

saskaņā ar noslēgtajiem telpu nomas līgumiem13 papildus nomas maksai no
nomniekiem ir iekasējusi maksu par faktiski patērētajiem komunālajiem
pakalpojumiem (elektroenerģiju un ūdensapgādi);

20.2.

par faktiski patērētajiem komunālajiem pakalpojumiem ir izrakstījusi rēķinus par
kopējo summu Ls 117 773, uzrādot ieņēmumus konta 6061 „Ieņēmumi par nomu

9.starptautiskā publiskā sektora grāmatvedības standarta „Ieņēmumi no apmaiņas darījumiem” 12.punkts;
www.ifac.org, resurss apskatīts 20.03.2013.
8
Ministru kabineta 17.08.2010.noteikumu Nr.777 „Gada pārskata sagatavošanas kārtība” 11.punkts.
9
Ministru kabineta 27.12.2005. noteikumu Nr.1032 „Noteikumi par budžetu ieņēmumu klasifikāciju” 1.punkts
un pielikums.
10
Ministru kabineta 27.12.2005. noteikumu Nr.1031 „Noteikumi par budžetu izdevumu klasifikāciju atbilstoši
ekonomiskajām kategorijām” 1., 2.punkts, pielikums.
11
Ekonomikas ministrijas 22.09.2010. iekšējie noteikumi Nr.1-8-28 „Ekonomikas ministrijas un tās padotībā
esošo iestāžu grāmatvedības uzskaites kārtība”.
12
9.starptautiskā publiskā sektora grāmatvedības standarta „Ieņēmumi no apmaiņas darījumiem” 12.punkts;
www.ifac.org, resurss apskatīts 20.03.2013.
13
Piemēram, Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras un SIA „Langere” (vienotais reģ.Nr. 4000363326)
30.09.2011. nomas līgums Nr.N-2011/3., Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras un Aktsiaselts Eesti
Krediidipank Latvijas filiāles 22.03.2012. nomas līgums Nr.N-12-1., Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras
un SIA „LIVAS KTV” (vienotais reģ.Nr.40003637208) 23.08.2011. nomas līgums Nr.N-2011/1.
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un īri” kredītā, nevis veicot izdevumu samazināšanu, kreditējot kontu 7022
„Pakalpojumi”;
20.3.

no nomniekiem ir saņēmusi samaksu par komunālajiem pakalpojumiem
Ls 117 198 apmērā, piemērojot ieņēmumu klasifikācijas kodu 21381 „Ieņēmumi
par telpu nomu”, nevis EKK 2220 „Izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem”
apakškodus.

Secinājumi
21.

Nenosakot iekšējā normatīvajā aktā14 grāmatvedības uzskaites pamatprincipus attiecībā uz
trešo personu vārdā iekasētajām summām, Ekonomikas ministrija nav nodrošinājusi
vienotu pieeju padotības iestādēs attiecībā uz no nomniekiem iekasētās maksas par
faktiski patērētajiem komunālajiem pakalpojumiem uzrādīšanu gada pārskatā, līdz ar to
nav nodrošinājusi vienotu principu ievērošanu Ekonomikas ministrijas konsolidētā
2012.gada pārskata sagatavošanā.

22.

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra nomniekiem izrakstītos rēķinus par patērēto
elektroenerģiju un ūdensapgādi un iekasētos maksājumus ir uzrādījusi kā ieņēmumus no
maksas pakalpojumiem, neveicot izdevumu atjaunošanu, kā rezultātā gada pārskatā
ieņēmumu klasifikācijas kodā 21381 „Ieņēmumi par telpu nomu” un EKK 2220
„Izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem” apakškodos ir nepamatoti palielināti
izdevumi pēc naudas plūsmas par Ls 117 198 apmērā un pēc uzkrāšanas principa
Ls 117 773 apmērā.

Ieteikums
23.

2.

Lai nodrošinātu izdevumu un ieņēmumu pareizu uzrādīšanu grāmatvedības uzskaitē un
gada pārskatā, kā arī vienotu grāmatvedības politikas uzskaites pamatprincipu ievērošanu
konsolidācijā iesaistītajās iestādēs, Ekonomikas ministrijai papildināt iekšējo normatīvo
aktu15, nosakot kārtību par trešās personas vārdā iekasēto summu uzrādīšanu padotības
iestāžu grāmatvedības uzskaitē.
Pārskata daļa – Preces un pakalpojumi

Patērētāju tiesību aizsardzības centrs
Konstatējumi
24.

Likums16 nosaka, ka budžeta finansētu institūciju vadītāji ir atbildīgi par budžeta līdzekļu
efektīvu un ekonomisku izlietošanu atbilstoši paredzētajiem mērķiem. Cits likums17
nosaka, ka valsts iestādēm jārīkojas ar finanšu līdzekļiem un mantu lietderīgi, tas ir,
rīcībai jābūt tādai, lai mērķi sasniegtu ar mazāko finanšu līdzekļu un mantas izlietojumu.

25.

Normatīvais akts18 nosaka, ka Patērētāju tiesību aizsardzības centra mērķis ir īstenot
patērētāju tiesību un interešu aizsardzību, tirgus uzraudzību, kā arī bīstamo iekārtu un
reglamentētās metroloģijas uzraudzību.

26.

Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likums19 redakcijā,
kas bija spēkā no 01.03.2011. līdz 31.07.2011., noteica, ka:

14

Ekonomikas ministrijas 22.09.2010. iekšējie noteikumi Nr.1-8-28 „Ekonomikas ministrijas un tās padotībā
esošo iestāžu grāmatvedības uzskaites kārtība”.
15
Ekonomikas ministrijas 22.09.2010. iekšējie noteikumi Nr.1-8-28 „Ekonomikas ministrijas un tās padotībā
esošo iestāžu grāmatvedības uzskaites kārtība”.
16
Likuma „Par budžetu un finanšu vadību” 46.panta pirmā daļa.
17
Likuma "Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu”" 3.panta 1.punkts.
18
Ministru kabineta 01.08.2006. noteikumu Nr. 632 „Patērētāju tiesību aizsardzības centra nolikums” 2.punkts.
19
Valsts un pašvaldības institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 3.panta ceturtās daļas 6.punkts
(redakcijā, kas bija spēkā no 01.03.2011. līdz 31.07.2011.).
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27.

26.1.

valsts institūcija tai piešķirto finanšu līdzekļu ietvaros iekšējos normatīvajos
aktos, darba koplīgumos vai darba līgumos amatpersonām (darbiniekiem) var
paredzēt valsts institūcijas amatpersonu (darbinieku) kolektīvo pasākumu
nodrošināšanu;

26.2.

Ministru kabinets nosaka šādu pasākumu organizēšanas kārtību un to finansēšanas
ierobežojumus.

Lai nodrošinātu likumā20 noteiktās kārtības apstiprināšanu, izskatīšanai Valsts sekretāru
sanāksmē tika iesniegts normatīvā akta21 projekts, kas paredzēja, ka:
27.1.

kolektīvie pasākumi ir arī iestādes darbības plānošanas un pārskata sanāksmes;

27.2.

kolektīvajiem pasākumiem tiek izmantoti EKK 2278 „Iestādes iekšējo kolektīvo
pasākumu organizēšanas izdevumi” paredzētie līdzekļi.

28.

Tā kā valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likums22
redakcijā, kas ir spēkā kopš 01.08.2011., vairs nepiešķir tiesības valsts institūcijām
iekšējos normatīvajos aktos, darba koplīgumos vai darba līgumos amatpersonām
(darbiniekiem) paredzēt kolektīvo pasākumu nodrošināšanu, 18.08.2011. Valsts sekretāru
sanāksmē iepriekš minētā normatīvā akta projekts tika atsaukts.

29.

Patērētāju tiesību aizsardzības centra iekšējais normatīvais akts23, kas nosaka kārtību, kādā
plāno un organizē pasākumus un kādā apmaksā un kontrolē administratīvos izdevumus:

30.

31.

20

29.1.

paredz administratīvo izdevumu izlietošanā ievērot lietderības principu;

29.2.

neprecizē iestādes darbības plānošanas un pārskata sanāksmju organizēšanas
kārtību.

Revīzijā konstatēts, ka Patērētāju tiesību aizsardzības centrs 20.12.2012. organizēja
darbības plānošanas un pārskata sanāksmi, kuras darba kārtība24 paredzēja izskatīt šādus
jautājumus:
30.1.

priekšlikumi Kvalitātes vadības sistēmas uzlabošanai;

30.2.

Patērētāju tiesību aizsardzības centra darbības plāna 2013.gadam projekta
izskatīšana;

30.3.

priekšlikumi grozījumiem Patērētāju tiesību aizsardzības centra iekšējos
normatīvajos aktos;

30.4.

priekšlikumi iekšējo auditu un Kvalitātes vadības sistēmas auditu veikšanai
2013.gadā;

30.5.

apkopojums par Patērētāju tiesību aizsardzības centra 2012.gada darbības plāna
izpildi līdz 01.12.2012.;

30.6.

nepieciešamo resursu nodrošinājums;

30.7.

korupcijas novēršanas un apkarošanas pasākumu plāna izpilde.

Iepriekš minētajam pasākumam no Patērētāju tiesību aizsardzības centram piešķirtajiem
finanšu līdzekļiem kopumā tika izlietoti Ls 817, tajā skaitā:

Valsts un pašvaldības institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 3.panta ceturtās daļas 6.punkts
(redakcijā, kas bija spēkā no 01.03.2011. līdz 31.07.2011.).
21
Ministru kabineta noteikumu „Valsts un pašvaldības institūciju kolektīvo pasākumu organizēšanas kārtība un
finansēšanas ierobežojumi” projekts (iesniegts izskatīšanai 03.02.2011. Valsts sekretāru sanāksmē).
22
Valsts un pašvaldības institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likums (spēkā no 01.08.2011.).
23
Patērētāju tiesību aizsardzības centra 14.07.2008. kārtība Nr.14 „Kārtība, kādā plāno un organizē pasākumus
un kādā apmaksā un kontrolē administratīvos izdevumus”.
24
Patērētāju tiesību aizsardzības centra 20.12.2012. vadības sanāksmes protokols Nr.1.
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32.

31.1.

telpu nomai Ls 169;

31.2.

pārtikas un saimniecības preču iegādei Ls 648.

Lai gan revidentiem netika iesniegts iepriekš minētā pasākuma dalībnieku reģistrācijas
saraksts, tomēr saskaņā ar Patērētāju tiesību aizsardzības centra sniegto informāciju25, kā
arī ņemot vērā apmaksātajos rēķinos par ēdināšanas pakalpojumiem norādīto vienību
skaitu26, sanāksmē ir piedalījušies gandrīz visi Patērētāju tiesību aizsardzības centra
darbinieki.

Secinājums
33.

Patērētāju tiesību aizsardzības centra rīcība, no valsts budžeta līdzekļiem apmaksājot telpu
nomu un ēdināšanas izmaksas vadības sanāksmes organizēšanai, neatbilst normatīvo
aktu27 prasībām, jo:
33.1.

ņemot vērā iestādes 20.12.2012. organizētā pasākuma saturu un dalībnieku
sastāvu, tas ir uzskatāms par kolektīvo pasākumu, kas saskaņā ar likumu28 nav
atļauts;

33.2.

pasākumā izlietotais finansējums telpu nomas, pārtikas un saimniecības preču
iegādei Ls 817 apmērā neliecina par Patērētāju tiesību aizsardzības centra mērķu
sasniegšanu ar mazāko finanšu līdzekļu izlietojumu.

Ieteikums
34.

3.

Lai nodrošinātu piešķirtā finansējuma izlietošanu atbilstoši normatīvo aktu29
nosacījumiem, Patērētāju tiesību aizsardzības centram papildināt iekšējo normatīvo aktu30,
nosakot iestādes darbības plānošanas un pārskata sanāksmju organizēšanas kārtību.
Pārskata daļa – Ilgtermiņa ieguldījumi

35.

Normatīvais akts31 nosaka budžeta iestādēm uzskaitīt visus to īpašumā, valdījumā un
turējumā esošos un piekrītošos ilgtermiņa ieguldījumus, apgrozāmos līdzekļus un
saistības.

36.

Cits normatīvais akts32 nosaka budžeta izdevumu klasifikāciju atbilstoši ekonomiskajām
kategorijām, tajā skaitā:

25

36.1.

EKK 5238 „Datortehnika, sakaru un cita biroja tehnika” uzskaita izmaksas un
izdevumus tādiem ilgtermiņa aktīviem kā datori, serveri, kopētāji, faksa aparāti,
telefoni, telefonu centrāles un cita biroja tehnika;

36.2.

EKK 2312 „Inventārs” uzskaita iestādes izdevumus par darbības nodrošināšanai
nepieciešamā inventāra un priekšmetu vērtībā līdz Ls 150 par vienu vienību

Patērētāju tiesību aizsardzības centra 11.02.2013. e-pasts.
Piemēram, 20.12.2012. pavadzīmē Nr.NOK 120359 par piegādātajiem pārtikas produktiem norādīts, ka
piegādāti 19 dažādi pārtikas produkti un katra piegādātā produkta skaits ir 40-80 gab.
27
Likuma "Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu" 3.panta 1.punkts;
Valsts un pašvaldības institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likums.
28
Valsts un pašvaldības institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likums.
29
Valsts un pašvaldības institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likums, likuma „Par budžetu un finanšu
vadību” 46.panta pirmā daļa, likuma "Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas
novēršanu" 3.panta 1.punkts.
30
Patērētāju tiesību aizsardzības centra 14.07.2008. kārtība Nr.14 „Kārtība, kādā plāno un organizē pasākumus
un kādā apmaksā un kontrolē administratīvos izdevumus”.
31
Ministru kabineta 15.12.2009. noteikumu Nr.1486 „Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības
uzskaiti” 2.punkts.
32
Ministru kabineta 27.12.2005. noteikumu Nr.1031 „Noteikumi par budžetu izdevumu klasifikāciju atbilstoši
ekonomiskajām kategorijām” 1., 2.punkts, pielikums redakcijā, kas bija spēkā līdz 31.12.2012.
26
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iegādi, kā arī tāda inventāra iegādi, kura kalpošanas laiks ir mazāks par vienu
gadu (ieskaitot ar pirkuma piegādi saistītos izdevumus), un minētos
pamatlīdzekļus, kuru vērtība katram pārsniedz Ls 150;
36.3.

EKK 2219 „Pārējie sakaru pakalpojumi” uzskaita iestādes sakaru pakalpojumu
izdevumus, telefona abonēšanas maksu, vietējo sarunu, speciālo sakaru kanālu,
faksa, elektroniskā pasta, interneta pakalpojumus, finanšu tirgus informatīvo
sistēmu pakalpojumus, kurjerpasta pakalpojumus, pasta pakalpojumus par dažādu
veidu pasta sūtījumiem un citus sakaru pakalpojumus.

37.

Ilgtermiņa ieguldījumi ir visu veidu resursi, kurus budžeta iestāde plāno izmantot ilgāk
nekā gadu, kā arī visi aktīvi, kuru apmaksa paredzēta vēlāk nekā gadu pēc bilances
datuma33.

38.

Normatīvais akts34 nosaka ilgtermiņa ieguldījumu atzīšanas kritērijus, tajā skaitā:
38.1.

lietderīgās lietošanas laiks ir ilgāks nekā 12 mēneši no pieņemšanas lietošanā
(ekspluatācijā);

38.2.

var ticami novērtēt izmaksas.

39.

Ilgtermiņa ieguldījumu nomu klasificē atbilstoši aktīva īpašuma tiesībām raksturīgo risku
un atlīdzības sadalījumam starp iznomātāju un nomnieku. Klasifikāciju nosaka darījuma
būtība, nevis līguma juridiskā forma.35

40.

Darījums uzskatāms par finanšu līzingu, ja līgumā ir noteikta gan pakalpojuma mēneša
maksa, gan minimālā rēķina summa mēnesī un tas atbilst nosacījumiem par nomas
maksājuma vērtību un nomas termiņu.36

41.

Ekonomikas ministrijas iekšējā normatīvajā aktā37, kas ir saistošs arī Ekonomikas
ministrijas padotībā esošajām iestādēm:

42.

33

41.1.

ir noteikts, ka finanšu darījumu klasificē kā finanšu nomu atbilstoši noslēgtajiem
līgumiem un darījuma ekonomiskai būtībai38;

41.2.

ir noteikti grāmatvedības uzskaites principi attiecībā uz finanšu līzinga
darījumiem39.

Likums40 nosaka, ka budžeta finansētu institūciju vadītāji ir atbildīgi par budžeta līdzekļu
efektīvu un ekonomisku izlietošanu atbilstoši paredzētajiem mērķiem. Cits likums41
nosaka, ka valsts iestādēm jārīkojas ar finanšu līdzekļiem un mantu lietderīgi, tas ir,
rīcībai jābūt tādai, lai mērķi sasniegtu ar mazāko finanšu līdzekļu un mantas izlietojumu.

Ministru kabineta 15.12.2009. noteikumu Nr.1486 „Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības
uzskaiti” 7.punkts.
34
Ministru kabineta 15.12.2009. noteikumu Nr.1486 „Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības
uzskaiti” 10.2. un 10.03.apakšpunkts.
35
Ministru kabineta 15.12.2009.noteikumu Nr.1486 „Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības
uzskaiti” 64.punkts.
36
Ministru kabineta 15.12.2009.noteikumu Nr.1486 „Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības
uzskaiti” 65. un 66.punkts.
37
Ekonomikas ministrijas 22.09.2010. iekšējie noteikumi Nr.1-8-28 „Ekonomikas ministrijas un tās padotībā
esošo iestāžu grāmatvedības uzskaites kārtība”.
38
Ekonomikas ministrijas 22.09.2010. iekšējo noteikumu Nr.1-8-28 „Ekonomikas ministrijas un tās padotībā
esošo iestāžu grāmatvedības uzskaites kārtība” 255.punkts.
39
Ekonomikas ministrijas 22.09.2010. iekšējo noteikumu Nr.1-8-28 „Ekonomikas ministrijas un tās padotībā
esošo iestāžu grāmatvedības uzskaites kārtība” 256.-267.punkts.
40
Likuma „Par budžetu un finanšu vadību” 46.panta pirmā daļa.
41
Likuma "Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu" 3.panta 1.punkts.
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43.

44.

SIA „Latvijas Mobilais Telefons” (reģistrācijas Nr.50003050931), noslēdzot līgumus par
pakalpojumu „Mazcenas mobilais” un „Mans komplekts” iegādi, sniedz līgumcenas
atšifrējumu, tajā skaitā:
43.1.

iekārtas pirkuma maksa;

43.2.

iekārtas vērtība;

43.3.

pakalpojuma mēneša maksa;

43.4.

kopējā līguma darbības laikā maksājamā summa;

43.5.

līgumsoda maksa mēnesī;

43.6.

līguma darbības termiņš.

SIA „Latvijas Mobilais Telefons” līgumi paredz arī šādus nosacījumus:
44.1.

Abonents pērk SIA „Latvijas Mobilais Telefons ” iekārtu ar saistīto pieslēgumu;

44.2.

līgumu var vienpusēji izbeigt gan Abonents, gan SIA „Latvijas Mobilais
Telefons”;

44.3.

pēc līguma izbeigšanas visas Abonenta neizpildītās saistības pret SIA „Latvijas
Mobilais Telefons” paliek spēkā līdz to pilnīgai izpildei.

Ekonomikas ministrija
Konstatējumi
45.

Ekonomikas ministrija 2012.gadā no SIA „Latvijas Mobilais Telefons” ir iegādājusies
divus planšetdatorus un 23 mobilos telefonus (2.pielikums), līgumus noslēdzot uz diviem
gadiem par pakalpojumu „Mazcenas mobilais” un „Mans komplekts” iegādi par kopējo
līguma darbības laikā maksājamo summu Ls 8196.

46.

Ekonomikas ministrija:

47.

46.1.

par pamatlīdzekļu, divu planšetdatoru un 17 mobilo sakaru iekārtu, kuru kopējā
līgumu darbības laikā maksājamā summa ir Ls 7616, pirkuma maksu (pirmo
samaksu) Ls 245 apmērā ir attiecinājusi uz EKK 2312 „Inventārs” un iekļāvusi
krājumu sastāvā, bet ne pamatlīdzekļu sastāvā;

46.2.

par sešu mobilo sakaru iekārtu, kurām līguma darbības laikā maksājamā summa
par iekārtu ir līdz Ls 150 un kuru kopējā līgumu darbības laikā maksājamā summa
ir Ls 580, pirkuma maksu (pirmo samaksu) Ls 76 apmērā ir attiecinājusi uz EKK
2312 „Inventārs” un par minēto vērtību iekārtas iekļāvusi krājumu sastāvā;

46.3.

ikmēneša maksu par 2 planšetdatoriem un 23 mobilajām sakaru iekārtām jeb
pakalpojumiem „Mazcenas mobilais” un „Mans komplekts” Ls 1226 apmērā ir
attiecinājusi uz EKK 2219 „Pārējie sakaru pakalpojumi”, bet ne kā finanšu līzinga
maksājumus par pamatlīdzekļiem vai inventāru.

Revīzijā konstatēts, ka:
47.1.

iesniegumos par mobilo telefonu iegādi lielākoties ir norādīti vēlamie mobilo
telefonu modeļi, bet nav pamatota izvēlētā telefona modeļa tehniskās
specifikācijas nepieciešamība noteiktu darba pienākumu veikšanai;

47.2.

14 no 23 iegādātajiem mobilajiem telefoniem kopējā līguma darbības laikā
maksājamā summa par iekārtu pārsniedz Ls 350.
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48.

Revīzijas laikā Ekonomikas ministrija ir izdarījusi grozījumus iekšējā normatīvajā aktā42,
nosakot, ka:
48.1.

Ekonomikas ministrija pēc akceptēta darbinieku iesnieguma iegādājas mobilā
telefona aparātu par summu līdz Ls 150;

48.2.

atsevišķos gadījumos ar valsts sekretāra atļauju mobilā telefona aparāta summa
var būt lielāka.

Secinājumi
49.

50.

51.

Ekonomikas ministrijas noslēgtie līgumi par SIA ”Latvijas Mobilais Telefons”
pakalpojumiem „Mazcenas mobilais” un „Mans komplekts” ir uzskatāmi par līzinga
darījumiem pamatlīdzekļu (divu planšetdatoru un 17 mobilo sakaru iekārtu) un inventāra
(sešu mobilo sakaru iekārtu) iegādē, jo:
49.1.

līgumos noteiktā kopējā līgumu darbības laikā maksājamā summa par katru
pamatlīdzekli (planšetdatoru un mobilo sakaru iekārtu) ir no Ls 169 līdz Ls 516;

49.2.

par planšetdatoriem un mobilajām sakaru iekārtām tiek veikta ikmēneša maksa
(24 mēneši).

Ekonomikas ministrijas 2012.gada pārskatā:
50.1.

iegādātie pamatlīdzekļi - divi planšetdatori un 17 mobilo sakaru iekārtas kopējā
vērtībā Ls 7616 - nav uzrādīti pamatlīdzekļu sastāvā, bet atbilstoši iekārtu
pirkuma maksai (pirmajai samaksai) Ls 245 apmērā ir iekļauti inventāra sastāvā.
Par summu Ls 245 nepamatoti palielināti izdevumi EKK 2312 „Inventārs” un par
summu Ls 7616 nepamatoti samazināti izdevumi EKK 5238 „Datortehnika,
sakaru un cita biroja tehnika”;

50.2.

inventārs vērtībā līdz 150 latiem ir uzrādīts par Ls 504 mazākā vērtībā, jo seši
iegādātie mobilie telefoni ar kopējo līgumu darbības laikā maksājamo summu
Ls 580 ir iekļauti inventāra sastāvā atbilstoši iekārtu pirkuma maksai (pirmajai
samaksai) Ls 76 apmērā;

50.3.

izdevumi EKK 2219 „Pārējie sakaru pakalpojumi” ir nepamatoti palielināti gan
pēc naudas plūsmas, gan arī pēc uzkrāšanas principa par Ls 1226, jo minētajā
EKK tiek uzskaitīta divu planšetdatoru un 23 mobilo sakaru iekārtu pirkumu
ikmēneša maksa.

Par mobilo telefonu iegādi izlietotais valsts budžeta finansējums (14 telefoniem kopējā
līguma darbības laikā maksājamā summa par iekārtu pārsniedz Ls 350) nav uzskatāms par
samērīgu ar iekārtu iegādes mērķi – nodrošināt pilnvērtīgu saziņu, ko iespējams panākt ar
lētāku mobilo iekārtu palīdzību.

Centrālā statistikas pārvalde
Konstatējumi
52.

Centrālā statistikas pārvalde 2012.gadā no SIA „Latvijas Mobilais Telefons” ir
iegādājusies divus mobilos telefonus (skatīt 2.pielikumu).

53.

Centrālā statistikas pārvalde:
53.1.

42

izdevumus par divu telefonu iegādi Ls 240 apmērā ir attiecinājusi uz EKK 2312
„Inventārs” un iekļāvusi krājumu sastāvā, nevis pamatlīdzekļu sastāvā;

Ekonomikas ministrijas 07.02.2013. iekšējie noteikumi Nr.1-7-6 „Grozījumi 2009.gada 1.jūnija iekšējos
noteikumos Nr.1-8-53 „Kārtība, kādā Ekonomikas ministrijas darbinieki izmanto saziņas līdzekļus””.
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53.2.

mēneša maksu par abiem telefoniem jeb pakalpojumiem „Mazcenas mobilais” un
„Mans komplekts” Ls 219 apmērā ir attiecinājusi uz EKK 2219 „Pārējie sakaru
pakalpojumi”, bet ne kā finanšu līzinga maksājumus par pamatlīdzekļiem.

Secinājumi
54.

55.

Centrālās statistikas pārvaldes noslēgtie līgumi par SIA „Latvijas Mobilais Telefons”
pakalpojumiem „Mans komplekts” un „Mazcenas mobilais” ir uzskatāmi par līzinga
līgumiem pamatlīdzekļu iegādei, jo:
54.1.

kopējā līguma darbības laikā par katru mobilo telefonu maksājamā summa ir
Ls 384;

54.2.

par mobilajiem telefoniem tiek veikta mēneša maksa (24 mēneši).

Centrālās statistikas pārvaldes 2012.gada pārskatā:
55.1.

pamatlīdzekļi ir uzrādīti par Ls 768 mazākā vērtībā, jo iegādātie divi mobilie
telefoni nav iekļauti pamatlīdzekļu sastāvā;

55.2.

nav uzrādītas saistības Ls 309 apmērā, jo Centrālās statistikas pārvaldes un SIA
„Latvijas Mobilais Telefons” noslēgtie līgumi par pakalpojumiem „Mans
komplekts” un „Mazcenas mobilais” ir spēkā 24 mēnešus;

55.3.

izdevumi EKK 2219 „Pārējie sakaru pakalpojumi” ir nepamatoti palielināti par
Ls 219 gan pēc naudas plūsmas, gan arī pēc uzkrāšanas principa, jo minētajā
klasifikācijas kodā ir uzskaitīta mēneša maksa par mobilajiem telefoniem;

55.4.

izdevumi EKK 2312 „Inventārs” ir nepamatoti palielināti par Ls 240 gan pēc
naudas plūsmas, gan arī pēc uzkrāšanas principa, jo minētajā klasifikācijas kodā ir
uzskaitīta divu telefonu pirkuma maksa (pirmā samaksa) un attiecīgi ir samazināti
izdevumi EKK 5238 „Datortehnika, sakaru un cita biroja tehnika”.

Ieteikums
56.

Ekonomikas ministrijai papildināt iekšējo normatīvo aktu43, lai nodrošinātu:
56.1.

pilnīgas informācijas uzrādīšanu gada pārskatā par ilgtermiņa ieguldījumu un
inventāra vērtību;

56.2.

ar ilgtermiņa ieguldījumu iegādi saistīto izdevumu klasifikāciju atbilstoši
normatīvā akta44 prasībām.

Revīzijas grupas vadītāja,
vecākā valsts revidente

I.Pavāre

Revīzijas grupa:
valsts revidente

G.Belova

valsts revidente

T.Šiliņa

valsts revidente

G.Jirgena

valsts revidente

I.Žarikova

valsts revidente

V.Daugule

43

Ekonomikas ministrijas 22.09.2010. iekšējie noteikumi Nr.1-8-28 „Ekonomikas ministrijas un tās padotībā
esošo iestāžu grāmatvedības uzskaites kārtība”.
44
Ministru kabineta 27.12.2005. noteikumu Nr.1031 „Noteikumi par budžetu izdevumu klasifikāciju atbilstoši
ekonomiskajām kategorijām” pielikums.
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SASKAŅOTS
Sektora vadītāja

L.Ceimere

Departamenta direktore

M.Salgrāve

Ar
11111.
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1.pielikums 25.04.2013. revīzijas ziņojumam Nr.5.1-2-27/2012

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

Ekonomikas ministrija:

1.1.

darījumu posteņi (tajā skaitā, veicot darījumu posteņu pārbaudi, iegūta pārliecība par
bilances posteņiem Nemateriālie ieguldījumi (konts 1100), Pamatlīdzekļi (konts 1200)
un Īstermiņa saistības (konti 5200 – 5900)):
1.1.1. atlīdzība (EKK 1000);
1.1.2. pakalpojumi (EKK 2200):
1.1.3. pakalpojumi, kurus budžeta iestāde apmaksā noteikto funkciju ietvaros, kas nav
iestādes administratīvie izdevumi (EKK 2800);
1.1.4. valsts un pašvaldību budžeta dotācija valsts un pašvaldību komersantiem (EKK
3261);
1.1.5. pamatkapitāla veidošana (EKK 5000);

1.2.

bilances posteņi:
1.2.1. ilgtermiņa finanšu ieguldījumi (konts 1300);
1.2.2. krājumi un ilgtermiņa ieguldījumi atsavināšanai (konts 2132);
1.2.3. nākamo periodu izdevumi un avansi par pakalpojumiem un projektiem
(konts 2400);
1.2.4. pārskata gada budžeta izpildes rezultāts (konts 3520);

1.3.

zembilances posteņi:
1.3.1. zembilances aktīvi (konts 9100);
1.3.2. zembilances pasīvi (konts 9500);

1.4.

konsolidācijas un sakarību pārbaudes un ar finanšu vadību saistīti jautājumi:
1.4.1. konsolidācijas pārbaude (konsolidētajam gada pārskatam);
1.4.2. gada pārskata sakarību pārbaude (Ekonomikas ministrijas gada pārskatam);
1.4.3. rīcības ar budžeta līdzekļiem tiesiskuma un ekonomiskuma izvērtējums, tajā
skaitā:
1.4.3.1. par nepietiekamiem līdzekļiem valsts politikas realizācijai atbilstoši budžeta
programmas (apakšprogrammas) ietvaros īstenojamo pasākumu vai
pakalpojumu kopumam;
1.4.3.2. par līgumos neparedzētiem avansa maksājumiem;
1.4.3.3. par nelikumīgiem nodokļu avansa maksājumiem;
1.4.3.4. par tiesvedībām.

2.

Centrālā statistikas pārvalde:

2.1.

darījumu posteņi (tajā skaitā, veicot darījumu posteņu pārbaudi, iegūta pārliecība par
bilances posteņiem Nemateriālie ieguldījumi (konts 1100), Pamatlīdzekļi (konts 1200),
Debitori (konts 2300) un Īstermiņa saistības (konti 5200 – 5900)):
2.1.1. atlīdzība (EKK 1000);
2.1.2. komandējumi un dienesta braucieni (EKK 2100);
2.1.3. pakalpojumi (EKK 2200);
2.1.4. pakalpojumi, kurus budžeta iestāde apmaksā noteikto funkciju ietvaros, kas nav
iestādes administratīvie izdevumi (EKK 2800);
2.1.5. pamatkapitāla veidošana (EKK 5000);

2.2.

bilances postenis – pārskata gada budžeta izpildes rezultāts (konts 3520);

2.3.

gada pārskata sakarību pārbaude.
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3.

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra:

3.1.

darījumu posteņi (tajā skaitā, veicot darījumu posteņu pārbaudi, iegūta pārliecība par
bilances posteņiem Debitori (konts 2300), Nākamo periodu izdevumi un avansi par
pakalpojumiem un projektiem (konts 2400) un Īstermiņa saistības (konti 5200 – 5900)):
3.1.1. ieņēmumi par nomu un īri (EKK 21380);
3.1.2. pārējie iepriekš neklasificētie pašu ieņēmumi (EKK 21490);
3.1.3. atlīdzība (EKK 1000);
3.1.4. komandējumi un dienesta braucieni (EKK 2100);
3.1.5. pakalpojumi (EKK 2200);
3.1.6. pakalpojumi, kurus budžeta iestāde apmaksā noteikto funkciju ietvaros, kas nav
iestādes administratīvie izdevumi (EKK 2800);
3.1.7. atmaksa komersantiem par Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās
ārvalstu finanšu palīdzības projektu (pasākumu) īstenošanu (EKK 3293);
3.1.8. atmaksa biedrībām un nodibinājumiem par Eiropas Savienības politiku
instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības projektu (pasākumu)
īstenošanu (EKK 3294);
3.1.9. atmaksa valsts pamatbudžetā par valsts budžeta iestādes veiktajiem uzturēšanas
izdevumiem Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu
palīdzības līdzfinansētajos projektos (pasākumos) (EKK 7510);
3.1.10. valsts budžeta kapitālo izdevumu transferti pašvaldībām Eiropas Savienības
politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem
projektiem (pasākumiem) (EKK 9580);

3.2.

bilances postenis – pārskata gada budžeta izpildes rezultāts (konts 3520);

3.3.

zembilances postenis – zembilances pasīvi (konts 9500);

3.4.

gada pārskata sakarību pārbaude.

4.

Tūrisma attīstības valsts aģentūra:

4.1.

darījumu posteņi (tajā skaitā, veicot darījumu posteņu pārbaudi, iegūta pārliecība par
bilances posteņiem Krājumi (konts 2100), Debitori (konts 2300) un Īstermiņa saistības
(konti 5200 – 5900)):
4.1.1. atlīdzība (EKK 1000);
4.1.2. komandējumi un dienesta braucieni (EKK 2100);
4.1.3. pakalpojumi (EKK 2200);
4.1.4. krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs (EKK 2300);

4.2.

bilances postenis – pārskata gada budžeta izpildes rezultāts (konts 3520);

4.3.

gada pārskata sakarību pārbaude.

5.

Patērētāju tiesību aizsardzības centrs:

5.1.

darījumu posteņi (tajā skaitā, veicot darījumu posteņu pārbaudi, iegūta pārliecība par
bilances posteņiem Debitori (konts 2300) un Īstermiņa saistības (konti 5200 – 5900)):
5.1.1. atlīdzība (EKK 1000);
5.1.2. komandējumi un dienesta braucieni (EKK 2100);
5.1.3. pakalpojumi (EKK 2200);
5.1.4. starptautiskā sadarbība (EKK 7700);

5.2.

bilances postenis – pārskata gada budžeta izpildes rezultāts (konts 3520);

5.3.

gada pārskata sakarību pārbaude.
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2.pielikums 25.04.2013. revīzijas ziņojumam Nr.5.1-2-27/2012

Informācija par Ekonomikas ministrijas un Centrālās statistikas pārvaldes
2012.gadā iegādātajām mobilajām sakaru iekārtām

Nr
.p.
k.

Līguma
datums

1.

2.

Modelis

Līguma
darbības
termiņš
(mēneši)

Iekārtas
pirkuma
maksa
(Ls)

Iekārtas
vērtība
(Ls)

Pakalpoju
ma mēneša
maksa
(Ls)

3.

4.

5.

6.

7.

Kopējā
līguma
darbības
laikā
maksājamā
summa par
iekārtu
(Ls)
8.

Līgumsods
par vienu
mēnesi
(Ls)

9.

Ekonomikas ministrija
1.

09.11.2012.

iPhone 516GB Black

24

0

579

21,5

516

24,13

2.

18.12.2012.

iPhone 5S16GB White

24

0

579

21,5

516

24,13

3.

18.12.2012.

iPhone 5S16GB White

24

0

579

21,5

516

24,13

4.

13.11.2012.

Jaunais iPad 32GB

24

0

509

21

504

21,21

5.

10.07.2012.

iPhone 4S 16GB Black

24

49

489

14

489

18,33

6.

26.09.2012.

Jaunais iPad 32GB

24

1

509

20

481

21,17

7.

19.09.2012.

iPhone 4S 32GB Black

24

59

579

17

467

21,67

8.

11.05.2012.

iPhone 4S32GB White

24

49

579

17

457

21,01

9.

07.12.2012.

Samsung GT –N8000

24

0

450

18

432

18,75

10.

07.12.2012.

Samsung GT –N7100

24

0

500

17,5

420

20,83

11.

20.09.2012.

Samsung GT-i9300

24

0

490

16,5

396

20,42

12.

25.09.2012.

Samsung GT-i9300

24

0

490

16,5

396

20,42

13.

07.02.2012.

iPhone 4S 16GB Black

24

49

489

14

385

17,51

14.

16.08.2012.

iPhone 4S16GB White

24

0

489

16

384

20,38

15.

05.10.2012.

iPhone 4S 16GB Black

24

0

439

15,5

372

18,29

16.

15.10.2012.

iPhone 4S16GB White

24

0

439

15

360

18,29

17.

03.08.2012.

Nokia E6

24

0

215

6,75

181

8,17

18.

28.03.2012.

Nokia E6

24

19

250

6,5

175

8,89

19.

19.09.2012.

Samsung GT-i8160

24

19

205

6,25

169

7,75

20.

21.08.2012.

Nokia 603

24

19

165

5

139

6,08

21.

14.02.2012.

Nokia E52

24

14

168

4

110

5,98

22.

13.01.2012.

Nokia E52

24

14

170

4

110

6,08

23.

18.01.2012.

Nokia E52

24

14

170

4

110

6,08

24.

28.03.2012.

Nokia E5

24

14

140

3

86

4,74

25.

20.01.2012.

Nokia C2-01

24

1

63

1

25

2,31
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Nr
.p.
k.

Līguma
datums

1.

2.

Modelis

Līguma
darbības
termiņš
(mēneši)

Iekārtas
pirkuma
maksa
(Ls)

Iekārtas
vērtība
(Ls)

Pakalpoju
ma mēneša
maksa
(Ls)

3.

4.

5.

6.

7.

Kopējā
līguma
darbības
laikā
maksājamā
summa par
iekārtu
(Ls)
8.

Līgumsods
par vienu
mēnesi
(Ls)

9.

Centrālā statistikas pārvalde
1.

13.03.2012.

iPhone 4S 16GB Black

24

120

489

11,00

384

15,55

2.

20.03.2012.

iPhone 4S 16GB White

24

120

489

11,00

384

14,55

