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Revīzijas pamatojums
1.

Pamatojoties uz Valsts kontroles likuma 3.panta 2.punktu un Valsts kontroles Otrā
revīzijas departamenta 12.08.2013. revīzijas uzdevumu Nr.5.1-2-19/2013, ir veikta
finanšu revīzija par Aizsardzības ministrijas 2013.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.

Aizsardzības ministrijas vadība ir atbildīga par gada pārskata sagatavošanu atbilstoši
Ministru kabineta 2013.gada 15.oktobra noteikumiem Nr.1115 „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 Aizsardzības 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 Aizsardzības ministrijas konsolidētais
2013.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.

Aizsardzības ministrijas konsolidētais gada pārskats ietver Nacionālo bruņoto spēku
(turpmāk tekstā – NBS) konsolidēto gada pārskatu, kā arī šādu Aizsardzības ministrijas
padotības iestāžu – Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centra, Latvijas
Ģeotelpiskās informācijas aģentūras, Latvijas Kara muzeja, Rekrutēšanas un jaunsardzes
centra, Militārās izlūkošanas un drošības dienesta – gada pārskatus. Revīzijas apjomā

1

Valsts kontroles finanšu revīzija Nr.5.1-2-35/2012 par Aizsardzības ministrijas 2012.gada pārskata
sagatavošanas pareizību.
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iekļautās iestādes un izlases veidā pārbaudītās Aizsardzības ministrijas un tās padotības
iestāžu pārskatu daļas ir norādītas 1.pielikumā.
8.

Revīzijā tika izvērtēti arī šādi jautājumi:
8.1. 2013.gadā

veiktās
apropriāciju pārdales
starp budžeta programmām,
apakšprogrammām, lai noskaidrotu, vai ar apropriāciju pārdalēm budžeta
programmām ir piešķirti papildu līdzekļi iepriekš plānojamu pasākumu finansēšanai,
kuriem līdzekļi bija jāparedz gadskārtējā valsts budžetā;

8.2.

papildu līdzekļu piešķiršana no budžeta programmas „Līdzekļi neparedzētiem
gadījumiem”, lai noskaidrotu, vai no minētās programmās līdzekļi nav piešķirti
iepriekš prognozējamām vajadzībām;

8.3. maksājumu

atbilstība līgumu nosacījumiem, lai noskaidrotu, vai Aizsardzības
ministrija un tās padotības iestādes pārskata gadā nav veikušas maksājumus, kuri
saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem ir jāveic turpmākajos gados;

8.4. nodokļu

maksājumu atbilstība, lai noskaidrotu, vai Aizsardzības ministrija un tās
padotības iestādes pārskata gadā nav veikušas nodokļu avansa maksājumus;

8.5. uzņēmuma

līgumi, lai noskaidrotu, vai Aizsardzības ministrija un tās padotības
iestādes ir slēgušas līgumus par tādiem uzdevumiem, kas ietilpst iestāžu amatpersonu
vai darbinieku pienākumos, un vai ir slēgušas darba līgumus ar ārštata darbiniekiem
par iestāžu pamatfunkcijas nodrošināšanu, neizvērtējot nepieciešamību paplašināt
amatu sarakstu;

8.6. administratīvie

izdevumi, lai noskaidrotu, vai Aizsardzības ministrija un tās padotības
iestādes no budžeta līdzekļiem ir finansējušas kolektīvos pasākumus un pasākumus
reprezentācijai;

8.7. ar

medijiem noslēgtie līgumi, lai noskaidrotu, vai ar medijiem noslēgto līgumu
priekšmets atbilst iestādes veicamajām funkcijām;
prezidentūras Eiropas Savienības Padomē nodrošināšanas izdevumi, lai
noskaidrotu, vai Aizsardzības ministrijai piešķirtie līdzekļi ir izlietoti plānotajiem
mērķiem, ir tieši saistīti ar prezidentūras nodrošināšanu un vai izlietojums nepārsniedz
noteiktos limitus2.

8.8. Latvijas

9.

Revīzijas ziņojuma iepriekšējā punktā minētie jautājumi tika izvērtēti visās finanšu
revīzijās par ministriju un centrālo valsts iestāžu 2013.gada pārskatu sagatavošanas
pareizību, un informācija par tiem apkopotā veidā tiks izmantota finanšu revīzijas „Par
Latvijas Republikas 2013.gada pārskatu par valsts budžeta izpildi un par pašvaldību
budžetiem” ietvaros.

10.

Revīzija nodrošināja pietiekamu pamatu revīzijas ziņojuma sagatavošanai.

Revīzijas mērķis
11.

Revīzijas mērķis – pārbaudīt, vai 2013.gada pārskats visos būtiskos aspektos sniedz
skaidru un patiesu priekšstatu par Aizsardzības ministrijas finansiālo stāvokli, tā izmaiņām
un Aizsardzības ministrijas darbības rezultātiem un vai tas ir sagatavots atbilstoši Latvijas
Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.

Kopsavilkums par ieteikumiem
12.

Revīzijas rezultātā Aizsardzības ministrijai tika sniegti divi ieteikumi, kurus ieviešot, tiks
pilnveidoti aizsardzības nozares iekšējie normatīvie akti, kā arī tiks pilnveidota iekšējā
kontrole, nodrošinot ilgtermiņa ieguldījumu uzskaites atbilstību normatīvajiem aktiem.

2

MK 24.04.2012. sēdē zināšanai pieņemtās „Latvijas prezidentūras ES Padomē personāla piesaistes un
motivēšanas vadlīnijas”.
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Revīzijas konstatējumi, secinājumi un ieteikumi
Vidēja prioritāte
13.

Revīzijas apjomā ietvertajās pārskata daļās netika atklātas būtiskas neatbilstības, bet ir
konstatēti fakti, kas norāda uz apstākļiem, ka iestādes mērķi un uzdevumi nav sasniegti ar
iespējami mazāko finanšu līdzekļu izlietojumu. Lai gan konstatētie fakti neietekmē
finanšu pārskatu, tie ir būtiski pēc rakstura, lai Valsts kontrole uz to vērstu Saeimas un
sabiedrības uzmanību.

Finanšu vadība
Pasākumu finansēšana, kuru apmaksa bija paredzēta nākamajos periodos
14.

Normatīvais akts3 nosaka, ka valsts budžeta izdevumi sastāv no apropriācijām, kas
noteiktas konkrētām valsts vajadzībām saskaņā ar gadskārtējo valsts budžeta likumu.

15.

Budžeta finansētu institūciju vadītāji ir atbildīgi par budžeta līdzekļu efektīvu un
ekonomisku izlietošanu atbilstoši paredzētajam mērķim4.

16.

Revīzijā konstatēts, ka NBS 2013.gadā ir finansēti pasākumi kopumā
Ls 3 244 507 apmērā, kur sākotnēji maksājumu veikšana bija paredzēta laika posmā no
2014.gada līdz 2016.gadam (skatīt 1.tabulu), tajā skaitā:
1.tabula
Pasākumu finansēšana, kuru apmaksa nebija paredzēta 2013.gadā
Aktivitātes un pasākumi, kas finansēti, bet kuru finansēšanas plāns
paredzēja maksājumu veikšanu nākamajos periodos

Aktivitātes, pasākuma
apraksts

Maksājums līguma5 izpildei
7

Maksājumi līguma izpildei

Sākotnēji
plānotais
saistību
segšanas
termiņš

Faktiski
veikto
maksājumu
datums

01.07.2014.

14.12.2013.

Veikta
apropriāciju
Apstiprinātā
pārdale starp
Summa, budžeta ietvaros
budžeta
Ls
programmām
Summa,
Summa,
Ls
Ls
6
1 054 206
1 054 206
-

15.01.2014.

21.11.2013.

1 131 420

17.01.2014.

21.11.2013.

292 716

04.11.2013.

177 350

12.11.2013.

281 158

15.11.2013.

307 657

Maksājumi līguma9 izpildei
2014.-2016.
Kopā
16.1.

Finansējuma avots

3 244 507

1 424 1368

-

766 16510

-

3 244 507

-

līguma11 izpildei 14.12.2013. veikts maksājums Ls 1 054 206 apmērā, kurš saskaņā
ar noslēgto vienošanos12 bija jāveic līdz 01.07.2014. Maksājums veikts, iekļaujoties
apstiprinātajā budžetā, no NBS uzturēšanas izdevumu ekonomijas, kas izveidojusies,

3

Likuma par budžetu un finanšu vadību 5.panta ceturtā daļa.
Likuma par budžetu un finanšu vadību 46.panta pirmā daļa.
5
24.08.2005. līgums Nr.C-148/AM2005.
6
AM finansēšanas plāns Nr.2100031221200113010 (reģistrēts Valsts kasē 10.12.2013.).
7
04.12.2007. līgums Nr.06/7 – 1dv – NBSGS.
8
AM finansēšanas plāns Nr.2100659221200060010 (reģistrēts Valsts kasē 26.11.2013.).
9
06.09.2012. Letter of agreement beetween MOND of the Republic of Lithuania and NCI Agency (noslēgts,
pamatojoties uz AM 19.07.2012. pilnvarojuma vēstuli Nr.MV-N/2123 ar pilnvarojumu Lietuvas pusei slēgt
vienošanos Latvijas Republikas Aizsardzības ministrijas vārdā).
10
AM finansēšanas plāns Nr.2100022221200160010/1 (reģistrēts Valsts kasē 27.12.2013.).
11
24.08.2005. līgums Nr.C-148/AM2005.
12
10.12.2010. vienošanās Nr.C-205/AM2010.
4

5

aizkavējoties vairākām plānoto iepirkumu procedūrām. Maksājums veikts atbilstoši
Aizsardzības ministrijas lēmumam13, veicot apropriācijas pārdali;
16.2.

līguma14 izpildei 21.11.2013. veikti maksājumi kopumā Ls 1 424 136 apmērā, tajā
skaitā Ls 1 131 420 par radara piegādi un Ls 292 716 par radaru tehnisko atbalstu,
kuri saskaņā ar noslēgto vienošanos15 bija jāveic attiecīgi līdz 17.01.2014. un līdz
15.01.2014. Maksājumi veikti atbilstoši Aizsardzības ministrijas lēmumam16
apstiprinātā budžeta ietvaros no NBS uzturēšanas izdevumu ekonomijas;

16.3.

līguma17 izpildei 04.11.2013., 12.11.2013. un 15.11.2013. veikti maksājumi kopumā
Ls 766 165 apmērā, kuri saskaņā ar noslēgto vienošanos18 bija jāveic laika posmā no
2014.gada līdz 2016.gadam. Maksājumi veikti apstiprinātā budžeta ietvaros. Par
maksājumu veikšanu Aizsardzības ministrija 12.11.2013. ir informējusi19 Finanšu
ministriju, norādot, ka līdz 75% no samaksātās summas Latvija atgūs NATO
drošības investīciju programmas ietvaros 2016.gada sākumā.

Secinājums
17.

Lai gan ar gadskārtējo likumu par valsts budžetu valsts budžeta finansētām institūcijām
tiek piešķirti līdzekļi konkrētām vajadzībām kārtējā gadā, NBS 2013.gadam piešķirtie
līdzekļi Ls 3 244 507 apmērā ir izlietoti 2014., 2015. un 2016.gadā paredzētu maksājumu
segšanai.

Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē nodrošināšanas izdevumi
Konstatējumi
18.

Saskaņā ar likumu „Par valsts budžetu 2013.gadam” budžetā ir izveidota atsevišķa
budžeta programma 96.00.00. „Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē
nodrošināšana 2015.gadā” 20.

19.

Ministru kabinets ir apstiprinājis Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības (turpmāk –
ES) Padomē budžeta veidošanas principus un vadlīnijas21, kuras nosaka, ka no
prezidentūras budžeta finansējums tiek piešķirts un ir izmantojams tikai tiem
pasākumiem, kas ir tieši saistīti ar prezidentūras nodrošināšanu. Institūciju regulāro
funkciju un materiāltehniskās bāzes nodrošināšanai nepieciešamais finansējums ir
jāpieprasa institūciju ikgadējā budžeta ietvaros.

20.

Atbilstoši vadlīnijām22 finansējumu Latvijas prezidentūras sagatavošanas nodrošināšanai
var izlietot:
20.1. personāla

atlīdzībai, tostarp piemaksām;

20.2. pārcelšanās

izdevumiem personām, kas tiek pārceltas darbā Latvijas Republikas
Pastāvīgajā pārstāvniecībā ES;

20.3. komandējumiem;
13

AM 31.10.2013. sēdes par budžeta izpildi protokols Nr.5.
04.12.2007. noslēgtais līgums Nr.06/7 – 1dv – NBSGS.
15
15.03.2013. Amendment No. 6 For the Procurement Contract No: LVQ2TPS.
16
AM 31.10.2013. sēdes par budžeta izpildi protokols Nr.5.
17
06.09.2012. Letter of agreement beetween MOND of the Republic of Lithuania and NCI Agency (noslēgts,
pamatojoties uz AM 19.07.2012. pilnvarojuma vēstuli Nr.MV-N/2123 ar pilnvarojumu Lietuvas pusei slēgt
vienošanos Latvijas Republikas Aizsardzības ministrijas vārdā).
18
21.06.2013. NCIA/AirC2/2013/00733, AM 12.11.2013. vēstule Nr.MV-N/2855 „Par ACCS VCS iepirkumu”.
19
AM 12.11.2013. vēstule Nr.MV-N/2855 „Par ACCS VCS” iepirkumu”.
20
Likums „Par valsts budžetu 2013.gadam”.
21
Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē budžeta veidošanas principu un vadlīniju 2., 4., 6. un
7.punkts, pieņemtas zināšanai MK 2012.gada 24.aprīļa sēdē (sēdes protokols Nr.22, 52.§).
22
Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē budžeta veidošanas principu un vadlīniju 15.punkts,
pieņemtas zināšanai MK 2012.gada 24.aprīļa sēdē (sēdes protokols Nr.22, 52.§).
14

6

20.4. jaunās

valsts informācijas sistēmas un vienotā datortīkla lietotāju darbības
nodrošināšanai (piemēram, datori, serveru telpas iekārtošana) u.c.

21.

Amatpersona (darbinieks) 2013.gadā no 1.jūlija var saņemt piemaksu ne vairāk kā 30%
apmērā no tai noteiktās mēnešalgas, ja papildus saviem tiešajiem amata (dienesta, darba)
pienākumiem pilda pienākumus, kas saistīti ar Latvijas prezidentūras ES Padomē
2015.gadā sagatavošanas nodrošināšanu23.

22.

Viens no budžeta programmas 96.00.00. „Latvijas prezidentūras ES Padomē
nodrošināšana 2015.gadā” izpildītājiem ir Aizsardzības ministrija, kurai budžeta
programmā 96.00.00 „Latvijas prezidentūras ES nodrošināšana 2015.gadā” piešķirts
finansējums Ls 194 719 apmērā. Faktiski Aizsardzības ministrija 2013.gadā ir izlietojusi
Ls 126 839 jeb 65% no piešķirtā finansējuma (skatīt 3.pielikumu).

23.

Lai veiktu sagatavošanos Latvijas prezidentūrai ES Padomē 2015.gadā, Aizsardzības
ministrija 2013.gadā darbā uz Briseli ir norīkojusi divas amatpersonas, kā arī ir iesaistījusi
sagatavošanās darbos ministrijas amatpersonas, piešķirot tām normatīvajā aktā24 paredzēto
piemaksu.

24.

Normatīvais akts25 nosaka, ka amatpersonai (darbiniekam), kura iesaistīta Latvijas
prezidentūras ES Padomē 2015.gadā sagatavošanā un norisē, var piešķirt vienreizēju
prēmiju, kas nepārsniedz amatpersonas (darbinieka) divu mēnešalgu apmēru, par
ieguldījumu Latvijas prezidentūras ES Padomē 2015.gadā sagatavošanā un norisē, kuru
izmaksā no 2015.gada 1.jūlija līdz 2015.gada 31.decembrim. Citas prēmijas par darbību
Latvijas prezidentūras ES Padomē 2015.gadā sagatavošanā un norisē normatīvais akts
neparedz.

25.

Revīzijā konstatēts, ka Aizsardzības ministrija 2013.gadā vienai amatpersonai, kura uz
Latvijas prezidentūras ES Padomē 2015.gadā sagatavošanas un norises laiku ir pārcelta
darbā uz Briseli, pamatojoties uz normatīvo aktu26, ir piešķīrusi prēmiju par ikgadējo
darbības rezultātu novērtēšanu Ls 320 apmērā un izmaksājusi to no budžeta programmas
96.00.00 „Latvijas prezidentūras ES nodrošināšana 2015.gadā” līdzekļiem.

Secinājums
26.

Aizsardzības ministrijas izdevumi Ls 320 apmērā nav veikti saskaņā ar normatīvo aktu27,
kā arī atbilstoši plānotajiem mērķiem un nav tieši saistīti ar prezidentūras nodrošināšanu,
jo izlietoti prēmijas par ikgadējo darbības rezultātu novērtēšanu izmaksai amatpersonai,
kura ir iesaistīta Latvijas prezidentūras ES Padomē sagatavošanā, lai gan šādas prēmijas
izmaksa no budžeta programmas 96.00.00. „Latvijas prezidentūras ES Padomē
nodrošināšana 2015.gadā” līdzekļiem nav paredzēta.

Ieteikums
27.

Lai nodrošinātu, ka Latvijas prezidentūras ES Padomē nodrošināšanai 2015.gadā
paredzētie izdevumi tiek izlietoti paredzētajiem mērķiem un tiesību aktos noteiktajā
kārtībā28, Aizsardzības ministrijai no prezidentūras budžeta finansējumu piešķirt un
izmantot tikai tiem pasākumiem, kas ir tieši saistīti ar prezidentūras aktivitātēm.

23

Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 14.panta pirmā daļa un Pārejas
noteikumu 8.11 punkts.
24
Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 14.panta pirmā daļa un Pārejas
noteikumu 8.11 punkts.
25
Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma pārejas noteikumu 8.12 punkts.
26
Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 16.panta otrā daļa.
27
Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma pārejas noteikumu 8.12 punkts.
28
Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē budžeta veidošanas principi un vadlīnijas, pieņemtas
zināšanai MK 2012.gada 24.aprīļa sēdē (sēdes protokols Nr.22, 52.§).
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Pārskata daļa – Pakalpojumi
Administratīvie izdevumi
Konstatējumi
28.

Likums29 nosaka, ka budžeta finansētu institūciju vadītāji ir atbildīgi par budžeta līdzekļu
efektīvu un ekonomisku izlietošanu atbilstoši paredzētajiem mērķiem.

29.

Valsts pārvaldes darbību reglamentējošajos tiesību aktos nav definēts termins
„administratīvie izdevumi”30.

30.

Valsts pārvaldes darbību reglamentējošajos tiesību aktos nav definēts arī termins
„reprezentācijas izdevumi”. Reprezentācijas izdevumi likuma „Par uzņēmumu ienākuma
nodokli” izpratnē ir nodokļa maksātāja izdevumi tā prestiža veidošanai un uzturēšanai
sabiedrībā pieņemto standartu līmenī. Tie ietver izdevumus publisku konferenču,
uzņemšanu un maltīšu rīkošanai, kā arī izdevumus nodokļa maksātāju reprezentējošu
priekšmetu izgatavošanai.

31.

Grāmatvedības uzskaiti reglamentējošais normatīvais akts31, kuru piemēro budžetu
plānošanai, uzskaitei un pārskatu sagatavošanai, paredz, ka ekonomiskās klasifikācijas
kodā (turpmāk tekstā – EKK) 2230 „Iestādes administratīvie izdevumi un ar iestādes
darbības nodrošināšanu saistītie izdevumi” uzskaita iestādes administratīvos izdevumus
un ar iestādes darbības nodrošināšanu saistītos izdevumus, tajā skaitā:

32.

31.1.

EKK 2231 „Administratīvie izdevumi un sabiedriskās attiecības, kursu un semināru
organizēšana” uzskaita iestādes administratīvos izdevumus oficiālu citu institūciju
pārstāvju, iekšzemes un ārvalstu delegāciju un citu pasākumu saimnieciskai
apkalpošanai, kā arī sabiedrisko attiecību īstenošanas izdevumus;

31.2.

EKK 2239 „Pārējie iestādes administratīvie izdevumi” uzskaita pārējos iestādes
administratīvos izdevumus, kas nav minēti citos koda 2230 apakškodos.

Lai iegūtu informāciju par to, kādi pakalpojumi un preces tiek apmaksāti no
administratīvajiem izdevumiem plānotajiem un paredzētajiem līdzekļiem, tika veiktas
pārbaudes Aizsardzības ministrijas centrālajā aparātā, NBS Apvienotajā štābā, NBS
Nodrošinājuma pavēlniecībā, NBS Nodrošinājuma pavēlniecības 1.Reģionālajā
nodrošinājuma centrā, NBS Nodrošinājuma pavēlniecības 2.Reģionālajā nodrošinājuma
centrā, NBS Nodrošinājuma pavēlniecības 3.Reģionālajā nodrošinājuma centrā, Valsts
aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrā un Rekrutēšanas un jaunsardzes centrā.

Reprezentācijas izdevumi
33.

Aizsardzības ministrija savas kompetences ietvaros ir iesaistīta reprezentatīvos un
ceremoniālos pasākumos gan ārvalstīs, gan Latvijā (tajā skaitā Lāčplēša dienas un Latvijas
armijas dienas svinības, Latvijas Republikas Proklamēšanas dienas parāde 18.novembrī
krastmalā, Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas dienas parādes 4.maijā novados
u.c. pasākumi) un starptautisku vizīšu organizēšanā. Ar Aizsardzības ministrijas tiesību
aktu32 ir ieviestas vadlīnijas, kas Aizsardzības ministrijas struktūrvienībām un NBS nosaka
vienotus standartus pasākumu un vizīšu organizēšanai.

29

Likuma „Par budžetu un finanšu vadību” 46.panta pirmā daļa.
Finanšu ministrijas 05.09.2012. „Vadlīnijas ministrijām un citām centrālajām valsts iestādēm administratīvo
izdevumu un atbalsta funkciju indikatoru pielietošanai finanšu un budžeta analīzē” (pieejams:
http://www.fm.gov.lv).
31
MK 27.12.2005. noteikumu Nr.1031 „Noteikumi par budžetu izdevumu klasifikāciju atbilstoši ekonomiskajām
kategorijām” pielikums.
32
Aizsardzības ministra 08.01.2013. pavēle Nr.5 „Par Vispārējo pasākumu un vizīšu organizēšanas vadlīniju
ieviešanu”.
30
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34.

Aizsardzības ministrija ir izdevusi iekšējo normatīvo aktu33 par izdevumu uzskaiti, kuri
saistīti ar delegāciju un amatpersonu vizītēm un citiem reprezentācijas pasākumiem, kurā:
34.1.

definē reprezentācijas izdevumus (tajā skaitā sanāksmju, semināru, darba grupu
kafijas pauzes nodrošināšana ar kafiju, tēju, cukuru, minerālūdeni, saldumiem,
ēdienreizes Latvijas teritorijā, iestādes vadības organizēti reprezentācijas pasākumi
un ārvalstu amatpersonu un to dzīvesbiedru pieņemšanas Latvijas teritorijā, iestādes
dāvanas un suvenīri);

34.2.

nosaka Aizsardzības ministrijai un tās padotībā esošajām iestādēm un atsevišķi
Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem iekšējos pasākumus un to auditoriju – svētku,
atceres un piemiņas dienas, kuru nozīmība attiecināma uz iestādēm (tajā skaitā NBS
– Lieldienu ieskaņas svētbrīdis, aizsardzības ministra un NBS komandiera rīkota
pieņemšana NBS labāko karavīru mātēm Mātes dienā, NBS virsnieku balle; NBS
spēku veida, atsevišķas vienības dibināšanas gadadienas svinības u.c.);

34.3.

nosaka reprezentācijas izdevumu limitus, detalizējot tos pa veidiem (kafijas pauzēm,
ēdienreizēm, ārvalstu amatpersonu uzņemšanai, iestādes dāvanām un suvenīriem
ārvalstu amatpersonām, iestādes vadītāja ikdienas reprezentācijas limiti, iestādes
iekšējiem pasākumiem u.c.), dalībnieku rangiem (Aizsardzības ministrijas valsts
sekretāram, NBS Apvienotā štāba priekšniekam, iestādes vadītājam u.c.);

34.4.

nosaka reprezentācijas izdevumu plānošanas un apstiprināšanas, kā arī norakstīšanas
kārtību.

35.

Revīzijā konstatēts, ka 2013.gadā revīzijas apjomā iekļautās Aizsardzības ministrijas
iestādes EKK 2231 „Administratīvie izdevumi un sabiedriskās attiecības, kursu un
semināru organizēšana” uzrādījušas Ls 310 051 un EKK 2239 „Pārējie iestādes
administratīvie izdevumi” uzrādījušas Ls 202 382, kas ir 2,83% no izdevumiem, ko
iestādes izlietojušas dažādiem pakalpojumiem (EKK 2200)34.

36.

Revīzijā konstatēts, ka 2013.gadā revīzijas apjomā iekļautās Aizsardzības ministrijas
iestādes ar dažādu pasākumu organizēšanu saistītos izdevumus ir uzrādījušas arī citos
kodos, piemēram, EKK 1150 „Atalgojums fiziskajām personām uz tiesiskās attiecības
regulējošu dokumentu pamata”, EKK 2233 „Izdevumi par transporta pakalpojumiem”.

37.

Izvērtējot Aizsardzības ministrijas iestāžu izdevumus par 2013.gadu (skatīt 2.tabulu),
konstatēts, ka revīzijas apjomā iekļautajās iestādēs no pamatbudžetā piešķirtajiem
līdzekļiem kopumā vismaz Ls 252 976 izlietoti reprezentācijas izdevumiem un dažādu
pasākumu organizēšanai, tajā skaitā:
37.1.

vismaz Ls 60 097 izlietoti oficiālu citu institūciju pārstāvju, iekšzemes un ārvalstu
delegāciju saimnieciskai apkalpošanai (viesnīcu izdevumi, ēdināšanas pakalpojumi,
dāvanas (vienas dāvanas vērtība no Ls 12 līdz 52), telpu noma (piem., Vecgulbenes
muižā, Cēsu pilī), ekskursijas, gidu pakalpojumi, teatralizēti uzvedumi u.c.);

37.2.

vismaz Ls 1025 izlietoti sabiedrisko attiecību īstenošanai (atvērto durvju diena
Ādažu militārajā bāzē, Ēnu diena, skolēnu konkurss);

37.3.

vismaz Ls 112 528 izlietoti apspriežu, semināru, vadības sanāksmju un citu
pasākumu organizēšanai (telpu noma un tehniskais nodrošinājums, ēdināšanas
pakalpojumi, viesnīcu izdevumi, lidostas servisa pakalpojumi, tulkošanas
pakalpojumi u.c.);

33

AM 09.08.2008. noteikumi Nr.78-NOT „Par Aizsardzības ministrijas izdevumu uzskaiti, kuri saistīti ar
delegāciju un amatpersonu vizītēm un citiem reprezentācijas pasākumiem”.
34
Revīzijā ietverto iestāžu pamatbudžeta programmu Valsts kases kopsavilkumi par 2013.gadu.
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2.tabula
Aizsardzības ministrijas un padotības iestāžu reprezentācijas izdevumi
2013.gadā (Ls)
Veikto izdevumu ekonomiskā klasifikācija
Izdevumu mērķis

Nr.p.k.

EKK
2231

1.

Oficiālu citu institūciju pārstāvju, iekšzemes un
ārvalstu delegāciju saimnieciskai apkalpošanai

2.

Sabiedrisko attiecību īstenošanai

3.
4.

55 761

4206

987

38

Apspriežu, kursu, semināru, konferenču, kongresu
un citu pasākumu organizēšanai

95 237

16 622

Citi izdevumi, kas saistīti ar apmeklētāju
pieņemšanu, reprezentācijas priekšmeti

24 690

54 636

176 675

75 502

Kopā pasākumi un reprezentācijas izdevumi
37.4.

38.

EKK
2239

EKK
2233

EKK
1150
130

669

669

130

vismaz Ls 79 326 izlietoti citiem izdevumiem (ikdienas sanāksmju un reprezentācijas
izdevumi iestāžu vadītājiem, ziedu iegāde, militāro ceremoniju organizēšana,
ministra un NBS komandiera apbalvojumu iegāde, reprezentācijas priekšmetu iegāde
u.c.).

Revīzijā konstatēts, ka 2013.gadā Aizsardzības ministrijas un tās padotības iestāžu
reprezentācijas izdevumu apmērs ir bijis atšķirīgs:
38.1.

oficiālu citu institūciju pārstāvju, iekšzemes un ārvalstu delegāciju saimnieciskai
apkalpošanai (bez viesnīcu izmaksām)35 ir izlietots no Ls 1 (ja pasākuma laikā bijusi
tikai kafijas pauze) līdz Ls 125 (ja pasākuma ilgums ir vairākas dienas) uz vienu
personu, piemēram:

38.1.1.

NBS Apvienotais štābs, organizējot ASV bruņoto spēku Mičiganas Nacionālās
gvardes komandiera un delegācijas vizīti (piecas dienas), izlietojis kopumā
Ls 2007 jeb Ls 125 uz vienu personu; organizējot Norvēģijas Karalistes bruņoto
spēku komandiera un delegācijas vizīti (trīs dienas), izlietoti kopumā Ls 2202
jeb Ls 63 uz vienu personu;

38.1.2.

AM centrālais aparāts, organizējot Gruzijas aizsardzības ministra vizīti (trīs
dienas), izlietojis kopumā Ls 969 jeb Ls 54 uz vienu personu, bet, organizējot
Ungārijas aizsardzības ministra uzņemšanu (divas dienas), izlietoti kopumā
Ls 865 jeb Ls 43 uz vienu personu;

38.1.3.

Rekrutēšanas un jaunsardzes centrs, organizējot Kosovas Aizsardzības
ministrijas delegācijas vizīti (piecas dienas), izlietojis kopumā Ls 708 jeb Ls 14
uz vienu personu;

38.1.4.

NBS Nodrošinājuma pavēlniecība, organizējot ASV pārstāvju uzņemšanu (trīs
dienas), izlietojusi kopumā Ls 216 jeb Ls 7 uz vienu personu;

38.1.5.

NBS Nodrošinājuma pavēlniecības 2.Reģionālais nodrošinājuma centrs,
organizējot trīs Baltijas valstu bruņoto spēku Gaisa spēku komandieru tikšanos
(divas dienas), izlietojis kopumā Ls 841 jeb Ls 54 uz vienu personu;

35

Lai nodrošinātu datu salīdzināmību starp iestādēm oficiālu citu institūciju pārstāvju iekšzemes un ārvalstu
delegāciju saimnieciskās apkalpošanas aprēķinā uz vienu dalībnieku, netiek ņemti vērā viesnīcas izdevumi.
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38.1.6.

38.2.

NBS Nodrošinājuma pavēlniecības 3.Reģionālais nodrošinājuma centrs,
organizējot trīs Baltijas valstu komandieru tikšanos (viena diena), izlietojis
kopumā Ls 168 jeb Ls 28 uz vienu personu;

apspriežu, kursu, semināru, konferenču, kongresu un citu pasākumu organizēšanas
ietvaros, apmaksājot izdevumus par viesnīcu, telpu nomu, kafijas pauzēm, ēdināšanu,
tehnisko nodrošinājumu, ziediem, autotransporta pakalpojumiem un reprezentācijas
materiāliem, ir izlietots no Ls 1 (ja pasākuma laikā bijusi tikai kafijas pauze) līdz
Ls 83 (ja pasākuma ilgums ir vairākas dienas) uz vienu personu, piemēram:

38.2.1.

AM centrālais aparāts, organizējot Baltijas vadības grupas un Baltijas valstu
aizsardzības ministru komitejas sanāksmi (divas dienas), izlietojis kopumā
Ls 2484 jeb Ls 83 uz vienu personu;

38.2.2.

NBS Apvienotais štābs, organizējot ES kaujas grupas plānošanas – koordinācijas
grupas tikšanos (divas dienas), izlietojis kopumā Ls 567 jeb Ls 41 uz vienu
personu;

38.2.3.

NBS Nodrošinājuma pavēlniecības 2.Reģionālais nodrošinājuma centrs,
organizējot BALTNET darba grupas sanāksmi (trīs dienas), izlietojis kopumā
Ls 1095 jeb Ls 55 uz vienu personu;

38.2.4.

NBS Nodrošinājuma pavēlniecības 3.Reģionālais nodrošinājuma centrs,
organizējot vadāmo raķešu SPIKE lietotāju konferenci (viena diena), izlietojis
kopumā Ls 1100 jeb Ls 22 uz vienu personu;

38.2.5.

AM centrālais aparāts, organizējot jaunuzbūvētā patruļkuģa „Jelgava” svinīgo
pieņemšanu, izlietojis kopumā Ls 1000 jeb Ls 18 uz vienu personu (ar aicināto
viesu piedalīšanos);

38.2.6.

NBS Nodrošinājuma pavēlniecības 1.Reģionālais nodrošinājuma centrs,
organizējot kuģa „Kristaps” 20.gadadienas svinības, izlietojis kopumā Ls 82 jeb
Ls 6 uz vienu personu, bet, organizējot kuģa „Tālivaldis” dzimšanas dienas
svinības, izlietojis kopumā Ls 175 jeb Ls 3 uz vienu personu (pasākumi ar
aicināto viesu piedalīšanos);

38.2.7.

Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs, organizējot sanāksmi
par infrastruktūras attīstības jautājumiem, izlietojis kopumā Ls 69 jeb Ls 3 uz
vienu personu;

38.2.8.

Nodrošinājuma pavēlniecība, organizējot uzskaites speciālistu semināru,
izlietojusi kopumā Ls 17 jeb Ls 0,50 uz vienu personu;

38.3.

citu izdevumu ietvaros ir apmaksāti izdevumi reprezentācijas priekšmetu (materiālu)
iegādei, ziediem, darbinieku apbalvošanai, Latvijas valstij nozīmīgo svētku
atribūtikas iegādei, piemēram:

38.3.1.

NBS komandiera apbalvojumu piešķiršanai (goda zīmēm, piemiņas medaļām,
apbalvojumiem) – Ls 11 505, spēku veidu komandiera apbalvojumu piešķiršanai
– Ls 7155;

38.3.2.

ziediem – Ls 9898, no tiem Ls 8599 izlietoti ziediem, kas iegādāti pasniegšanai
oficiālās ceremonijās un piemiņas pasākumos, bet Ls 1299 – ziediem darbinieku
sveikšanai;

38.3.3.

reprezentācijas priekšmetu iegādei – Ls 46 342 (piemēram, NBS spēku veidu
vairogi – no 22,29 Ls/gab. līdz 54,99 Ls/gab. un dokumentu mapes ar NBS
simboliku – 18,56 Ls/gab., lāzernorādes ar NBS simboliku – 11,59 Ls/gab.,
krūzes ar NBS simboliku - no 3,09 Ls/gab. līdz 10,43 Ls/gab., pildspalvas ar
lāzergravētu NBS simboliku – 9,52 Ls/gab., atslēgu piekariņi ar NBS simboliku
– 3,10 Ls/gab. u.c.).
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Kolektīvie pasākumi
39.

Likums36 nosaka, ka publiskām personām jārīkojas ar finanšu līdzekļiem un mantu
lietderīgi, tas ir, rīcībai jābūt tādai, lai mērķi sasniegtu ar mazāko finanšu līdzekļu un
mantas izlietojumu.

40.

Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likums37 redakcijā,
kas bija spēkā no 01.03.2011. līdz 31.07.2011., noteica:

41.

40.1.

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;

40.2.

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

Lai nodrošinātu likumā38 noteiktās kārtības apstiprināšanu, izskatīšanai Valsts sekretāru
sanāksmē tika iesniegts Valsts kancelejas izstrādātais normatīvā akta39 projekts, kas
paredzēja:
41.1.

kolektīvo pasākumu definīciju:

41.1.1.

41.1.2.

42.

pasākumi, kas tiek rīkoti darbinieku saliedēšanai un motivēšanai:
41.1.1.1.

svinīgi pasākumi darbiniekiem nozīmīgu iestādes gadadienu un valsts
svētku atzīmēšanai;

41.1.1.2.

sporta pasākumi, izņemot tos sporta pasākumus, kas saistīti ar iestādes
darbību atbilstoši normatīvajiem aktiem;

iekšēji komunikācijas pasākumi:
41.1.2.1.

iestādes darbības plānošanas un pārskata sanāksmes;

41.1.2.2.

pasākumi, kas veltīti ar nozares darbību saistītām starptautiski
atzīmējamām dienām;

41.1.2.3.

struktūrvienību un profesionālo grupu mācības, kas saistītas ar
komandas veidošanu un kolektīva saliedēšanu;

41.2.

kolektīvo pasākumu finansēšanas kārtību un pieļaujamo izdevumu apjomu;

41.3.

nosacījumu, ka kolektīvie pasākumi ir plānojami tikai gadījumā, ja tiek nodrošināta
visu ar iestādes pamatdarbību saistīto uzdevumu izpilde;

41.4.

kolektīvajiem pasākumiem izmantot ekonomiskās klasifikācijas kodā 2278 „Iestādes
iekšējo kolektīvo pasākumu organizēšanas izdevumi” paredzētos līdzekļus.

Valsts sekretāru sanāksmē iepriekš minētā normatīvā akta projekts tika atsaukts ar
pamatojumu, ka Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības
likums40 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.

36

Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3.panta 1.punkts.
Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 3.panta ceturtās daļas 6.punkts
(redakcijā, kas bija spēkā no 01.03.2011. līdz 31.07.2011.).
38
Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 3.panta ceturtās daļas 6.punkts
(redakcijā, kas bija spēkā no 01.03.2011. līdz 31.07.2011.).
39
MK noteikumu „Valsts un pašvaldību institūciju kolektīvo pasākumu organizēšanas kārtība un finansēšanas
ierobežojumi” projekts (iesniegts izskatīšanai 03.02.2011. Valsts sekretāru sanāksmē).
40
Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likums (spēkā no 01.08.2011.).
37
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43.

Grāmatvedības uzskaiti reglamentējošo Ministru kabineta noteikumu41 pielikums, kuru
piemēro budžetu plānošanai, uzskaitei un pārskatu sagatavošanai, vēl arvien paredz:
43.1.

EKK 2278 „Iestādes iekšējo kolektīvo pasākumu organizēšanas izdevumi” izdevumu
iestādes pasākumiem kultūras un sporta jomā uzskaitei;

43.2.

EKK 2231 „Administratīvie izdevumi un sabiedriskās attiecības, kursu un semināru
organizēšana” iestādes administratīvo izdevumu, tajā skaitā apspriežu, kursu,
semināru, konferenču, kongresu un citu pasākumu organizēšanas izdevumu,
uzskaitei.

44.

Lai pārbaudītu, vai valsts institūcijās nav veikti izdevumi tādu pasākumu finansēšanai, kas
atbilst kolektīvo pasākumu pazīmēm, ņemot vērā to, ka ārējos normatīvajos aktos nav
noteikti kolektīvie pasākumi un to veidi, Valsts kontrole revīzijā izmantoja kolektīvo
pasākumu definīciju, kas bija ietverta normatīvā akta projektā42.

45.

Revīzijā konstatēts, ka 2013.gadā Aizsardzības ministrija, tās padotības iestādes un NBS
ir finansējušas un iepriekš minētajos, kā arī citos EKK uzskaitījušas tādu pasākumu
izdevumus kopumā vismaz Ls 919 apmērā, kuri pēc pasākumu satura un dalībnieku
sastāva ir uzskatāmi par kolektīvajiem pasākumiem, kuru finansēšanu no valsts budžeta
tiesību akti neparedz un kuru plānošanas un finansēšanas kārtība tāpēc netiek
reglamentēta.

46.

Izlases kārtā identificēto pasākumu, kuru saturs un dalībnieku sastāvs atbilst kolektīvo
pasākumu pazīmēm, izmaksas ir robežās no Ls 28 līdz Ls 192 par pasākumu, pasākumu
ietvaros kafijas pauzēm izlietojot līdz Ls 2 vienam dalībniekam (skatīt 2.pielikumu),
piemēram, 2013.gadā:
46.1.

Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs 2013.gada 28.jūnijā 40
darbiniekiem ir organizējis nekustamā īpašuma objektu apsekošanas izbraukuma
sēdes Cēsīs un Valmierā, izlietojot ēdienreizei kopā Ls 160 jeb Ls 4 vienai personai,
kā arī Ziemassvētku pasākumu darbiniekiem, izlietojot kafijas pauzei Ls 98 jeb
Ls 1,40 vienai personai;

46.2.

Rekrutēšanas un jaunsardzes centrs ir organizējis darbinieku kopsapulci Latvijas kara
muzejā, izlietojot kopā Ls 59 jeb Ls 1 vienai personai kafijas pauzei;

46.3.

NBS Apvienotais štābs ir organizējis NBS Kapelānu dienesta 20.gadadienas svinīgo
pasākumu, izlietojot kopā Ls 192, tajā skaitā kafijas pauzei Ls 120 jeb Ls 1,97 vienai
personai;

46.4.

NBS Nodrošinājuma pavēlniecība ir organizējusi NBS Nodrošinājuma pavēlniecības
12.gadadienas svinīgo pasākumu, izlietojot kopā Ls 65 jeb Ls 1 vienai personai
kafijas pauzei;

46.5.

NBS 1.Reģionālais nodrošinājuma centrs ir organizējis JNSD 22.gadadienas
pasākumu, izlietojot kopā Ls 28 (fotografēšanās), NBS NP 1.Reģionālā
nodrošinājuma centra komandiera gada noslēguma sapulci (Ziemassvētku ieskaņu
pasākumu), izlietojot kafijas pauzei kopā Ls 41 jeb Ls 0,82 vienam dalībniekam;

46.6.

NBS 2.Reģionālais nodrošinājuma centrs ir organizējis NBS Gaisa spēku Aviācijas
bāzes 21.gadadienas un Latvijas Kara aviācijas 94.gadadienas svinīgo pasākumu,
izlietojot kafijas pauzei kopā Ls 52 jeb Ls 1,49 vienam dalībniekam, NBS NP
2.Reģionālais nodrošinājuma centra 90.gadadienas svinīgo pasākumu, izlietojot

41

MK 27.12.2005. noteikumu Nr.1031 „Noteikumi par budžetu izdevumu klasifikāciju atbilstoši ekonomiskajām
kategorijām” pielikums.
42
MK noteikumu „Valsts un pašvaldību institūciju kolektīvo pasākumu organizēšanas kārtība un finansēšanas
ierobežojumi” projekts (iesniegts izskatīšanai 03.02.2011. Valsts sekretāru sanāksmē).
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kafijas pauzei kopā Ls 79 jeb Ls 1,49 vienai personai un LR proklamēšanas
95.gadadienai veltītu NP 2.RNC sanāksmi, izlietojot kafijas pauzei kopā Ls 91 jeb
Ls 1,49 vienam dalībniekam.
Secinājumi
47.

No valsts budžeta finansēto reprezentācijas izdevumu atšķirības, piemēram, NBS
Apvienotajam štābam oficiālu ārvalstu delegāciju saimnieciskai apkalpošanai izlietojot
Ls 125 uz vienu dalībnieku, bet Aizsardzības ministrijas Centrālajam aparātam Ls 54 uz
vienu dalībnieku vai arī NBS vienībās dažādu apspriežu, sanāksmju organizēšanai
izlietojot no Ls 22 līdz Ls 55 uz vienu dalībnieku, liecina par iestāžu vadītāju atšķirīgo
izpratni par tiesību aktu43 prasību saistībā ar budžeta līdzekļu efektīvu un ekonomisku
izlietošanu atbilstoši paredzētajiem mērķiem ievērošanu un par nepieciešamību noteikt
pamatprincipus reprezentācijas izdevumu veikšanai.

48.

Lai gan tiesību akti neparedz kolektīvo pasākumu finansēšanu no valsts budžeta un
nereglamentē kolektīvo pasākumu plānošanas un finansēšanas kārtību, AM, tās padotības
iestādes un NBS ir izmantojuši grāmatvedības uzskaiti reglamentējošo normatīvo aktu
nepilnības44 un pieļāvuši kolektīvo pasākumu pazīmēm atbilstošu pasākumu finansēšanu
vismaz Ls 919 apmērā.

Ieteikums
49.

Valsts kontroles ieteikums Ministru kabinetam noteikt pamatprincipus reprezentācijas
izdevumu veikšanai un lemt par kolektīvo pasākumu nepieciešamību valsts budžeta
finansētu institūciju mērķu sasniegšanai, nepieciešamības gadījumā nosakot prasības to
plānošanai, īstenošanai, publiskošanai un pieļaujamajam izdevumu apmēram, tiks sniegts
finanšu revīzijas „Par Latvijas Republikas 2013.gada pārskatu par valsts budžeta izpildi
un par pašvaldību budžetiem” ietvaros.

Zema prioritāte
50.

Revīzijas apjomā ietvertajās pārskata daļās neesam atklājuši būtiskas neatbilstības, bet ir
konstatētas nepilnības ilgtermiņa ieguldījumu uzskaitē, kuru novēršana uzlabos gada
pārskata sagatavošanas kvalitāti.

Pārskata daļa – Ilgtermiņa ieguldījumi
Konstatējumi
51.

Normatīvais akts45 nosaka kārtību, kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti,
lietojot vienotus uzskaites pamatprincipus un grāmatvedības kontu plānu. Saskaņā ar
minēto normatīvo aktu:
51.1.

ilgtermiņa ieguldījumus sākotnēji atzīst to iegādes vai izveidošanas (ražošanas)
vērtībā, kas ietver par attiecīgā ilgtermiņa ieguldījuma iegādi vai izveidi samaksāto
naudu (vai tās ekvivalentu) un visus izdevumus, kas tieši attiecas uz iegādāto objektu
līdz dienai, kad tas nodots ekspluatācijā;46

51.2.

izmaksas, kas uzlabo attiecīgā pamatlīdzekļa vai nemateriālā ieguldījuma stāvokli
(pamatlīdzekļa vai nemateriālā ieguldījuma rekonstrukcija, uzlabošana vai
atjaunošana) tā lietderīgās lietošanas laikā vai būtiski maina esošā pamatlīdzekļa vai

43

Likuma par budžetu un finanšu vadību 46.panta pirmā daļa un Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas
izšķērdēšanas novēršanas likuma 3.panta 1.punkts.
44
MK 27.12.2005. noteikumu Nr.1031 „Noteikumi par budžetu izdevumu klasifikāciju atbilstoši ekonomiskajām
kategorijām” pielikums.
45
MK 15.12.2009. noteikumi Nr.1486 „Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti”.
46
MK 15.12.2009. noteikumu Nr.1486 „Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti” 11.pants.

14

nemateriālā ieguldījuma īpašības, salīdzinot ar tā iepriekšējiem rādītājiem, iekļauj
pamatlīdzekļa vai nemateriālā ieguldījuma vērtībā (kapitalizē) 47;
51.3.

52.

budžeta iestāde, iekļaujot kapitalizētās izmaksas pamatlīdzekļa vai nemateriālā
ieguldījuma vērtībā, palielina pamatlīdzekļa vai nemateriālā ieguldījuma sākotnējo
vērtību. Sākot ar nākamo mēnesi, nolietojumu (amortizāciju) aprēķina no jaunās
pamatlīdzekļa vai nemateriālā ieguldījuma vērtības48.

Aizsardzības ministrijas iekšējais normatīvais akts49 nosaka:
52.1.

izmaksas, kas uzlabo attiecīgā pamatlīdzekļa stāvokli, kapitalizē četrām
pamatlīdzekļu grupām – ēkām, tehnoloģiskajām iekārtām un mašīnām, datortehnikai,
sakaru un biroja tehnikai, kā arī autotransportam –, bet nenosaka, ka izmaksas
kapitalizē arī citām pamatlīdzekļu grupām;

52.2.

izmaksu iekļaušanu
apstiprinātajā kārtībā.

aktīva

vērtībā

(būtiskumu)

novērtē

iestādes

vadītāja

53.

Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs (turpmāk – VAMOIC) nodrošina
Aizsardzības ministrijas valdījumā esošo nekustamo īpašumu, tajā skaitā valsts militārās
aizsardzības objektu, apsaimniekošanu50. Saskaņā ar Aizsardzības ministrijas izstrādāto
plānu51 tika īstenota pāreja uz nekustamā īpašuma centralizētu uzskaiti un
apsaimniekošanu, un Aizsardzības ministrijas padotības iestādes, kā arī NBS to uzskaitē
esošos nekustamos īpašumus laika posmā līdz 2009.gadam nodeva Aizsardzības īpašumu
valsts aģentūrai, kuras tiesību un saistību pārņēmējs52 no 2010.gada ir VAMOIC.
Revidējamajā laika posmā no Aizsardzības ministrijas valdījumā esošajiem 140
nekustamajiem īpašumiem 132 ir nodoti VAMOIC pārvaldīšanā (ēkas, būves,
infrastruktūras objekti) un pārējie nekustamie īpašumi ir Aizsardzības ministrijas un
padotības iestāžu pārvaldīšanā.

54.

Revīzijā konstatēts, ka VAMOIC, kura funkcijas ietver Aizsardzības ministrijas valdījumā
esošā nekustamā īpašuma apsaimniekošanu, būvniecības un rekonstrukcijas
organizēšanu53, ir izstrādājis iekšējo normatīvo aktu, kurā:
54.1.

ir noteikts, ka izmaksas, kas uzlabo pamatlīdzekļu (tehnoloģisko iekārtu un mašīnu,
kā arī pārējo pamatlīdzekļu) stāvokli vai būtiski maina esošā pamatlīdzekļa īpašības,
kapitalizē, ja tās sastāda būtisku daļu no attiecīgā pamatlīdzekļa iegādes vērtības.
Izmaksu iekļaušanu aktīva vērtībā (būtiskumu) novērtē iestādes vadītāja apstiprināta
komisija54. Minētajā normatīvajā aktā nav noteikts izmaksu līmenis (%), virs kura
pamatlīdzekļa uzlabošanas izmaksas ir atzīstamas par būtiskām;

47

MK 15.12.2009. noteikumu Nr.1486 „Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti” 48.punkts.
MK 15.12.2009. noteikumu Nr.1486 „Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti” 49.punkts.
49
AM 30.01.2013. noteikumu Nr.6-NOT „Aizsardzības ministrijas, tās padotības iestāžu, tajā skaitā Nacionālo
bruņoto spēku, grāmatvedības uzskaites kārtība” 27.punkts.
50
MK 15.12.2009. noteikumu Nr.1418 „Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centra nolikums”
2.1.apakšpunkts.
51
NBS struktūrvienību bilancē un lietošanā esošo nekustamo īpašumu apsaimniekošanas un uzturēšanas
funkciju pārņemšanas plāns (apstiprināts AM Infrastruktūras padomes 01.07.2005. sēdē, protokols Nr.30, §12).
52
MK 21.10.2009. rīkojums Nr.717 „Par Aizsardzības īpašumu valsts aģentūras likvidāciju un Valsts
aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centra izveidi”.
53
MK 15.12.2009. noteikumu Nr.1418 „Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centra nolikums”
2.2.apakšpunkts.
54
VAMOIC 11.02.2011. noteikumu Nr.NORM-AKTI-2 ,,Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu
centra grāmatvedības uzskaites kārtība” 3.punkts.
48
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54.2.

ir noteikti kritēriji nekustamā īpašuma remontdarbu kapitalizēšanai55, tajā skaitā:

54.2.1.

tiek remontēta būtiska būves vai ēkas konstrukcija;

54.2.2.

tiek demontētas būtiskas esošās konstrukcijas un izveidotas vai aizvietotas ar
jaunām,

nesniedzot mērītājus būtiskuma līmeņa noteikšanai.
VAMOIC ir izveidojis komisiju56, kurai noteikti pienākumi attiecībā uz būvdarbu
pieņemšanu ekspluatācijā, tajā skaitā, sagatavot un apstiprināt aktu par nekustamā
īpašuma lietderīgās lietošanas laika un vērtības izmaiņām, bet nav noteikti pienākumi
attiecībā uz pamatlīdzekļu uzlabošanas izmaksu kapitalizēšanu.
55.

Revīzijā konstatēts, ka VAMOIC ir pasūtījis un SIA „Binders” (vienotais reģistrācijas
Nr.40003164644), kā arī SIA „Rīgas siltums” (vienotais reģistrācijas Nr.40003286750) ir
veikušas ārējo komunikāciju rekonstrukciju Rīgā, Krustabaznīcas ielā 11 laika posmā no
2007.gada līdz 2009.gadam. Tā rezultātā 01.03.2010. tika nodots ekspluatācijā ilgtermiņa
ieguldījuma objekts ar inventāra Nr.PL01339 „Siltumtrases pārvietošana Krustabaznīcas
11, Rīga” Ls 200 205 vērtībā. Minētais ilgtermiņa ieguldījuma objekts ar sākotnējo
uzskaites vērtību Ls 215 704, nolietojumu Ls 31 650 un atlikušo vērtību Ls 184 054
apmērā57 28.02.2013. tika izslēgts no ilgtermiņa ieguldījumu sastāva, aktā par ilgtermiņa
ieguldījumu norakstīšanu58 norādot, ka tas nav derīgs turpmākai lietošanai. Revīzijas laikā
VAMOIC nevarēja dokumentāri pamatot pieņemto lēmumu par ilgtermiņa ieguldījuma
norakstīšanu.

56.

Pēc Valsts kontroles revidenta ierosinājuma VAMOIC atkārtoti izvērtēja minētā darījuma
ekonomisko būtību un atzina, ka ilgtermiņa ieguldījuma objekta Nr.PL01339
„Siltumtrases pārvietošana Krustabaznīcas 11, Rīga” izmaksas ir tieši saistītas ar
siltumtīklu rekonstrukciju, to klasificēšana kā pakalpojums un izslēgšana no uzskaites nav
korekta, tāpēc tā tika anulēta un minētās izmaksas tika iekļautas renovētās siltumtrases
vērtībā, apvienojot vienā ilgtermiņa ieguldījumu objektā59 ar uzskaites vērtību Ls 662 862
iepriekš trīs atsevišķi uzskaitītos ilgtermiņa ieguldījumu objektus.

57.

Revīzijā, izvērtējot pamatlīdzekļu60 pārbūves darbus, konstatēts, ka 2013.gadā veikta
peldbaseina apmeklētāju apkalpošanas telpas darba vietu pārbūve, paredzot vienu papildu
darba vietu (kopā trīs darba vietas), kā arī darba virsmas pārveide kases sistēmas
uzstādīšanai kopumā Ls 279 apmērā61. Pamatlīdzekļu pārbūves darbu izdevumi nav
iekļauti pamatlīdzekļa vērtībā (kapitalizēti), bet atzīti 2013.gada izmaksās kā ēku, būvju
un telpu uzturēšanas izdevumi. Revīzijā netika iegūts dokumentārs apliecinājums, ka
VAMOIC būtu veikts minēto darbu izvērtējums izmaksu klasificēšanai.

58.

Revīzijā VAMOIC konstatētas arī nepilnības rekonstruētu pamatlīdzekļu nolietojuma
aprēķinos:
58.1.

12.09.2013. ar aktu62 pieņemti ekspluatācijā pamatlīdzekļu objektu rekonstrukcijas
darbi Ls 2 449 676 vērtībā. Minētajiem pamatlīdzekļu objektiem rekonstrukcijas

55

VAMOIC 11.02.2011. noteikumu Nr.NORM-AKTI-2 ,,Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu
centra grāmatvedības uzskaites kārtība” 4.punkts.
56
VAMOIC 30.07.2010. rīkojums Nr.319 ,,Par komisijas izveidošanu”.
57
VAMOIC ilgtermiņa ieguldījumu uzskaites kartīte Nr.0001431 „Siltumtrases pārvietošanas Krustabaznīcas
11, Rīga”.
58
VAMOIC 28.02.2013. akts par ilgtermiņa ieguldījumu norakstīšanu Nr.0018.
59
VAMOIC 28.02.2013. grāmatvedības izziņa Nr.0039 un Nr.0063.
60
VAMOIC pamatlīdzekļu uzskaites kartīte Nr.0002667 un Nr.0002676.
61
SIA STANDO 29.07.2013. rēķins Nr.2013-054, VAMOIC maksājuma uzdevums Nr.003401.
62
VAMOIC 12.09.2013. akts par ilgtermiņa ieguldījumu pieņemšanu ekspluatācijā NBS Aviācijas bāzē.
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izmaksu nolietojuma aprēķins ir uzsākts ar 2013.gada novembri, nevis ar oktobri, kā
to paredz normatīvais akts63, tādējādi nolietojums 2013.gadā ir aprēķināts par Ls
6800 mazāks;
58.2.

vienam 2013.gadā rekonstruētam pamatlīdzekļa objektam64 pēc rekonstrukcijas darbu
pieņemšanas ekspluatācijā nolietojuma aprēķins uzsākts saskaņā ar normatīvā akta 65
prasībām, bet pēc tam divus mēnešus veikts kļūdaini, kopumā aprēķinot nolietojumu
2013.gadā par Ls 565 mazāku.
Revīzijas laikā VAMOIC konstatētās kļūdas ir izlabojis, nolietojuma pārrēķinu
veicot 2014.gadā.

Secinājumi
59.

Iekšējā normatīvajā aktā66 nosakot, ka ilgtermiņa ieguldījumu uzlabošanas izmaksas, tās
izvērtējot, kapitalizē tikai dažām, bet ne visām ilgtermiņa ieguldījumu grupām,
Aizsardzības ministrija rada risku, ka pretēji normatīvajā aktā67 noteiktajam ilgtermiņa
ieguldījumi tiks uzskaitīti neatbilstošā vērtībā.

60.

Pārskata gadā neatbilstoši aprēķinātais ilgtermiņa ieguldījumu nolietojums Ls 7365
apmērā norāda uz trūkumiem VAMOIC iekšējās kontroles sistēmā, kas nenodrošina
kontroli pār savlaicīgu un pareizu nolietojuma aprēķinu ilgtermiņa ieguldījumiem pēc
rekonstrukcijas darbu pieņemšanas ekspluatācijā.

61.

Iekšējā normatīvajā aktā68 nosakot, ka pamatlīdzekļu izmaksu iekļaušanu aktīva vērtībā
(būtiskumu) novērtē iestādes vadītāja apstiprināta komisija, bet nenosakot izmaksu līmeni
(%), virs kura pamatlīdzekļa (tehnoloģisko iekārtu un mašīnu, kā arī pārējo pamatlīdzekļu)
uzlabošanas izmaksas ir atzīstamas par būtiskām, kā arī mērītājus būtiskuma līmeņa
noteikšanai lēmuma pieņemšanai par nekustamā īpašuma remontdarbu izmaksu
kapitalizēšanu, VAMOIC rada risku neatbilstošai pamatlīdzekļu uzskaitei. Turklāt tā kā
VAMOIC izveidotajai komisijai69 nav noteikts pienākums izvērtēt pamatlīdzekļu izmaksu
iekļaušanu aktīva vērtībā, VAMOIC nav nodrošināta caurskatāma procedūra
pamatlīdzekļu uzlabošanas izmaksu novērtējumam.

Ieteikumi
62.

Lai nodrošinātu ilgtermiņa ieguldījumu vērtības atbilstošu uzrādīšanu gada pārskatā
saskaņā ar ārējā normatīvā akta prasībām un novērstu risku ilgtermiņa ieguldījumu
uzrādīšanai gada pārskatā neatbilstošā vērtībā:
62.1.

Aizsardzības ministrijai izvērtēt un izdarīt nepieciešamos iekšējā normatīvā akta70
grozījumus;

62.2.

VAMOIC pilnveidot iekšējo normatīvo aktu71, lai nodrošinātu izsekojamu kārtību
pamatlīdzekļu uzlabošanas un ilgtermiņa ieguldījumu rekonstrukcijas izmaksu
izvērtēšanai un iekļaušanai ilgtermiņa ieguldījumu vērtībā;

63

MK 15.12.2009. noteikumu Nr.1486 „Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti” 49.punkts.
VAMOIC ilgtermiņa ieguldījumu uzskaites kartīte Nr.0004015.
65
MK 15.12.2009. noteikumu Nr.1486 „Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti” 49.punkts.
66
AM 30.01.2013. noteikumu Nr.6-NOT „Aizsardzības ministrijas, tās padotības iestāžu, tajā skaitā Nacionālo
bruņoto spēku, grāmatvedības uzskaites kārtība” 27.punkts.
67
MK 15.12.2009. noteikumu Nr.1486 „Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti” 48.punkts.
68
VAMOIC 11.02.2011. noteikumu Nr.NORM-AKTI-2 ,,Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu
centra grāmatvedības uzskaites kārtība” 3.punkts.
69
VAMOIC 30.07.2010. rīkojums Nr.319 ,,Par komisijas izveidošanu”.
70
AM 30.01.2013. noteikumi Nr.6-NOT „Aizsardzības ministrijas, tās padotības iestāžu, tajā skaitā Nacionālo
bruņoto spēku, grāmatvedības uzskaites kārtība”.
71
VAMOIC 11.02.2011. noteikumi Nr.NORM-AKTI-2 ,,Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu
centra grāmatvedības uzskaites kārtība”.
64
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62.3.

VAMOIC izvērtēt un pilnveidot iekšējās kontroles procedūras, lai nodrošinātu
savlaicīgu un pilnīgu rekonstruēto ilgtermiņa ieguldījumu uzskaiti un nolietojuma
aprēķinu.

Revīzijas grupas vadītāja,
valsts revidente

I.Anspoka

Revīzijas grupa:
vecākā valsts revidente

D.Kaļvāne

valsts revidente

O.Štajere

valsts revidente-juriste

V.Voitešonoka

SASKAŅOTS
Sektora vadītāja

L.Ceimere

Departamenta direktore

I.Grīnhofa
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1.pielikums
revīzijas ziņojumam
Nr.5.1-2-19/2013

Revīzijas apjomā iekļautās iestādes un izlases veidā pārbaudītās Aizsardzības
ministrijas un tās padotības iestāžu pārskatu daļas
1. Aizsardzības ministrijas centrālais aparāts
1.1. Bilance:
1.1.1. Ilgtermiņa ieguldījumi:
1.1.1.1. Nemateriālie ieguldījumi (1100);
1.1.1.2. Avansa maksājumi par nemateriālajiem ieguldījumiem (1180);
1.1.1.3. Pamatlīdzekļi (1200);
1.1.1.4. Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem (1280);
1.1.2. Apgrozāmie līdzekļi –Nākamo periodu izdevumi un avansi par pakalpojumiem
un projektiem (2400);
1.1.3. Kreditori – norēķini par darba samaksu un ieturējumiem no darba algas (izņemot
nodokļus) (5600).
1.2. Izdevumi:
1.2.1. Atlīdzība (EKK 1000);
1.2.2. Pakalpojumi (EKK 2200);
1.2.3. Sociālie pabalsti:
1.2.3.1. Valsts pensijas (EKK 6210);
1.2.3.2. Valsts sociālie pabalsti naudā (EKK 6230);
1.2.4. Starptautiskā sadarbība (EKK 7700).
2. Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs
2.1. Bilance:
2.1.1. Ilgtermiņa ieguldījumi:
2.1.1.1. Nemateriālie ieguldījumi (1100);
2.1.1.2. Avansa maksājumi par nemateriālajiem ieguldījumiem (1180);
2.1.1.3. Pamatlīdzekļi (1200);
2.1.1.4. Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem (1280);
2.1.2. Kreditori – norēķini par darba samaksu un ieturējumiem no darba algas (izņemot
nodokļus) (5600).
2.2. Izdevumi:
2.2.1. Atlīdzība (EKK 1000);
2.2.2. Pakalpojumi (EKK 2200);
2.2.3. Krājumi (EKK 2300)
2.2.4. Pamatkapitāla veidošana:
2.2.4.1. Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigtā būvniecība (EKK 5240);
2.2.4.2. Kapitālais remonts un rekonstrukcija (EKK 5250).
3. Nacionālo bruņoto spēku Apvienotais štābs
3.1. Bilance:
3.1.1. Ilgtermiņa ieguldījumi:
3.1.1.1. Nemateriālie ieguldījumi (1100);
3.1.1.2. Avansa maksājumi par nemateriālajiem ieguldījumiem (1180);
3.1.1.3. Pamatlīdzekļi (1200);
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Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem (1280);
3.1.2. Kreditori – norēķini par darba samaksu un ieturējumiem no darba algas (izņemot
nodokļus) (5600).
3.2. Izdevumi – Atlīdzība (EKK 1000);
4. Nacionālo bruņoto spēku Nodrošinājuma pavēlniecības štābs
4.1. Bilance:
4.1.1. Ilgtermiņa ieguldījumi:
4.1.1.1. Nemateriālie ieguldījumi (1100);
4.1.1.2. Avansa maksājumi par nemateriālajiem ieguldījumiem (1180);
4.1.1.3. Pamatlīdzekļi (1200);
4.1.1.4. Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem (1280);
4.1.2. Apgrozāmie līdzekļi:
4.1.2.1. Krājumi (bez speciālā militārā inventāra) (konts 2100, izņemot kontu 2170);
4.1.2.2. Speciālais militārais inventārs (2170).
4.2. Izdevumi:
4.2.1. Pakalpojumi (EKK 2200);
4.2.2. Krājumi (EKK 2300);
4.2.3. Pamatkapitāla veidošana (EKK 5000).
5. Nacionālo
bruņoto
spēku
Nodrošinājuma
pavēlniecības
1.Reģionālais
nodrošinājuma centrs
5.1. Bilance:
5.1.1. Ilgtermiņa ieguldījumi:
5.1.1.1. Nemateriālie ieguldījumi (1100);
5.1.1.2. Avansa maksājumi par nemateriālajiem ieguldījumiem (1180);
5.1.1.3. Pamatlīdzekļi (1200);
5.1.1.4. Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem (1280);
5.1.2. Apgrozāmie līdzekļi;
5.1.2.1. Krājumi (bez speciālā militārā inventāra) (konts 2100, izņemot kontu 2170);
5.1.2.2. Speciālais militārais inventārs (2170);
5.1.3. Kreditori:
5.1.3.1. Ilgtermiņa parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem (5130);
5.1.3.2. Īstermiņa parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem (5310).
5.2. Izdevumi:
5.2.1. Pakalpojumi (EKK 2200);
5.2.2. Krājumi (EKK 2300).
6. Nacionālo
bruņoto
spēku
Nodrošinājuma
pavēlniecības
2.Reģionālais
nodrošinājuma centrs
6.1. Bilance:
6.1.1. Ilgtermiņa ieguldījumi:
6.1.1.1. Nemateriālie ieguldījumi (1100);
6.1.1.2. Avansa maksājumi par nemateriālajiem ieguldījumiem (1180);
6.1.1.3. Pamatlīdzekļi (1200);
6.1.1.4. Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem (1280);
6.1.2. Apgrozāmie līdzekļi:
3.1.1.4.
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Krājumi (bez speciālā militārā inventāra) (konts 2100, izņemot kontu 2170);
6.1.2.2. Speciālais militārais inventārs (2170).
6.2. Izdevumi:
6.2.1. Pakalpojumi (EKK 2200);
6.2.2. Krājumi (EKK 2300).
7. Nacionālo
bruņoto
spēku
Nodrošinājuma
pavēlniecības
3.Reģionālais
nodrošinājuma centrs
7.1. Bilance – Apgrozāmie līdzekļi:
7.1.1. Krājumi (bez speciālā militārā inventāra) (konts 2100, izņemot kontu 2170);
7.1.2. Speciālais militārais inventārs (2170).
7.2. Izdevumi:
7.2.1. Pakalpojumi (EKK 2200);
7.2.2. Krājumi (EKK 2300).
8. Rekrutēšanas un jaunsardzes centrs
8.1. Bilance:
8.1.1. Ilgtermiņa ieguldījumi:
8.1.1.1. Nemateriālie ieguldījumi (1100);
8.1.1.2. Avansa maksājumi par nemateriālajiem ieguldījumiem (1180);
8.1.1.3. Pamatlīdzekļi (1200);
8.1.1.4. Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem (1280);
8.1.2. Kreditori – norēķini par darba samaksu un ieturējumiem no darba algas (izņemot
nodokļus) (5600).
8.2. Izdevumi:
8.2.1. Atlīdzība (EKK 1000);
8.2.2. Pakalpojumi (EKK 2200);
8.2.3. Krājumi (EKK 2300).
6.1.2.1.

Revīzijas grupas vadītāja,
valsts revidente
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2.pielikums
revīzijas ziņojumam
Nr.5.1-2-19/2013
Izdevumi kolektīvo pasākumu organizēšanai Aizsardzības ministrijā 2013.gadā

Pasākums

Kopā
Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs
VAMOIC darbinieku izbraukuma sēde un objektu apsekošana Cēsīs un Valmierā

Kopējie
izdevumi
(Ls)

tajā skaitā:
EKK

Telpu
noma

-

Reprezentācijas
materiāli
(Ls)
72,19
-

Citi
izdevumi
(Ls)
82,45
-

Ēdināšana
(Ls)

Pasākuma
organizēšana

764,61
257,70
160,00

919,45
257,70
160,00

2239

-

Ziemassvētku pasākums VAMOIC darbiniekiem

97,70

2239

-

97,70

-

-

-

Rekrutēšanas un jaunsardzes centrs
Rekrutēšanas un jaunsardzes centra darbinieku sanāksme – kopsapulce Latvijas
Kara muzejā
NBS Apvienotais štābs

59,16

-

-

59,16

-

-

-

59,16

2239

59,16

-

-

-

-

120,00

-

72,19

-

-

120,00

-

72,19

-

-

65,06
65,06
71,92

-

-

82,45
54,45
28,00
-

-

221,53

-

-

-

-

-

-

-

-

-

NBS Kapelānu dienesta 20.gadadienas svinīgais pasākums, apbalvošanas
ceremonija
NBS Nodrošinājuma pavēlniecība
Nodrošinājuma pavēlniecības 12. gadadienas svinīgais pasākums
NBS Nodrošinājuma pavēlniecības 1.Reģionālais nodrošinājuma centrs
Jūras spēku flotiles personālsastāva dalība Stipro skrējienā
Jūras novērošanas un sakaru dienesta 22.gadadiena
Nodrošinājuma pavēlniecības 1.Reģionālās nodrošinājuma centra komandiera
gada noslēguma sapulce (Ziemassvētku ieskaņu pasākums)
NBS Nodrošinājuma pavēlniecības 2.Reģionālais nodrošinājuma centrs
Gaisa spēku Aviācijas bāzes 21.gadadienas un Latvijas Kara aviācijas
94.gadadienas svinīgais pasākums
Nodrošinājuma pavēlniecības 2.Reģionālā nodrošinājuma centra 90.gadadienas
svinīgais pasākums
Nodrošinājuma pavēlniecības 1.Reģionālā nodrošinājuma centra sanāksme, kas
veltīta LR proklamēšanas 95.gadadienai

192,19
192,19

2239

65,06
65,06
823,17
54,45
28,00
41,16

2239
2239
2239
2239

221,53
52,15

2239

78,75

2239

90,63

2239
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-

41,16

52,15
78,75
90,63

3.pielikums
revīzijas ziņojumam
Nr.5.1-2-19/2013

Aizsardzības ministrijai plānotie un faktiskie izdevumi
budžeta programmā 96.00.00 „Latvijas prezidentūras ES nodrošināšana 2015.gadā”

EKK

Izdevumi

Plānotie
izdevumi
(Ls)

Faktiskie
izdevumi
(Ls)

Plānotie
mīnuss
faktiskie
izdevumi
(Ls)

1000 9000
1000

IZDEVUMI - KOPĀ
Atlīdzība

194 719

126 839

67 880

108 029

76 669

31 360

1100

Atalgojums

33 196

31 172

2024

Mēnešalga

22 616

22 614

2

1114

Valsts civildienesta ierēdņu mēnešalga

14 311

14 310

1

1119

Pārējo darbinieku mēnešalga (darba alga)

8305

8304

1

10 580
2533

8558
2532

2022
1

0

0

0

6047

5051

996

0

320

-320

2000

655

1345

74 833

45 496

29 337

8718
66 115

7731
37 765

987
28 350

1110

1140

Piemaksas, prēmijas un naudas balvas

1147

Piemaksa par speciālo dienesta pakāpi un diplomātisko rangu
Piemaksa par personisko darba ieguldījumu un darba
kvalitāti
Piemaksa par papildu darbu

1148

Prēmijas, naudas balvas un materiālā stimulēšana

1149

Citas normatīvajos aktos noteiktās piemaksas, kas nav
iepriekš klasificētas
Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās
iemaksas (VSAOI), pabalsti un kompensācijas
Darba devēja VSAOI
Darba devēja pabalsti, kompensācijas un citi maksājumi

1143
1146

1200
1210
1220
1221

Darba devēja pabalsti un kompensācijas, no kuriem aprēķina
ienākuma nodokli, VSAOI

3500

841

2659

1224

Ārvalstīs nodarbināto amatpersonu (darbinieku) pabalsti un
kompensācijas
Uzturdevas kompensācija

52 890

34 846

18 044

1825

1825

0

7600

103

7497

300

150

150

85 150

48 630

36 520

14 358

12 539

1819

70 282

35 596

34 686

1860

1755

105

68 422

33 841

34 581

540

0

540

3650

0

3650

1225
1227
1228
2000
2100
2200

Darba devēja izdevumi veselības, dzīvības un nelaimes
gadījumu apdrošināšanai
Darba devēja pabalsti un kompensācijas, no kā neaprēķina
ienākuma nodokli, valsts sociālās
apdrošināšanas obligātās iemaksas
Pakalpojumi
Mācību, darba un dienesta komandējumi, dienesta, darba
braucieni
Pakalpojumi

2210

Pasta, telefona un citu sakaru pakalpojumi

2230

Iestādes administratīvie izdevumi un ar iestādes darbības
nodrošināšanu saistītie izdevumi
Administratīvie izdevumi un sabiedriskās attiecības, kursu
un semināru organizēšana
Izdevumi par transporta pakalpojumiem

2231
2233

23

Izdevumi

EKK

2234
2236
2237
2238
2239
2240

Normatīvajos aktos noteiktie darba devēja veselības
izdevumi darba ņēmējiem
Bankas komisija, pakalpojumi
Ārvalstīs strādājošo darbinieku bērna pirmsskolas un skolas
izdevumu kompensācija
Ārvalstīs strādājošo darbinieku dzīvokļa īres un komunālo
izdevumu kompensācija
Pārējie iestādes administratīvie izdevumi
Remonta darbi un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi

Plānotie
izdevumi
(Ls)

Faktiskie
izdevumi
(Ls)

Plānotie
mīnuss
faktiskie
izdevumi
(Ls)

0

0

0

80

40

40

21 860

0

21 860

42 292

33 801

8491

0

0

0

0

0

0

2300

Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces

510

495

15

5000

Pamatkapitāla veidošana
Datortehnika, sakaru un cita biroja tehnika

1540

1540

0

1540

1540

0

5238
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