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Revīzijas mērķis
1.

Revīzijas mērķis ir pārbaudīt, vai 2014.gada pārskats visos būtiskos 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.

Revidējamās vienības atbildība
2.

Ekonomikas 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.

Kopsavilkums
4.

Ekonomikas ministrijas 2014.gada pārskats visos būtiskos aspektos sniedz skaidru un
patiesu priekšstatu par Ekonomikas ministrijas finansiālo stāvokli, tā izmaiņām un
Ekonomikas ministrijas darbības rezultātiem, un tas ir sagatavots atbilstoši Latvijas
Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.

5.

Vēršam uzmanību, ka Ekonomikas ministrija nav lietderīgi rīkojusies ar finanšu
līdzekļiem 1 316 647 euro apmērā, gatavojoties dalībai starptautiskajā izstādē „Expo
Milano 2015”.

Kopsavilkums par ieteikumiem
6.

Revīzijas rezultātā tika sniegti divi ieteikumi, kurus ieviešot, tiks pilnveidota Ekonomikas
ministrijas iekšējās kontroles sistēma, novēršot valsts budžeta līdzekļu nelietderīgu
izlietošanu.

Revīzijas pamatojums
7.

Finanšu revīzija „Par Ekonomikas ministrijas 2014.gada pārskata sagatavošanas
pareizību” ir veikta, pamatojoties uz Valsts kontroles likuma 3.panta 2.punktu un Valsts
kontroles Pirmā revīzijas departamenta 06.10.2014. revīzijas uzdevumu Nr.2.4.1-43/2014.
Revīzija 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.

Revīzijas apjoms
8.

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.

9.

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
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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.
10.

Revīzijas laikā izlases veidā tika pārbaudīts Ekonomikas ministrijas konsolidētais
2014.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.

11.

Revīzijas laikā:
11.1.

izlases veidā tika pārbaudīts:

11.1.1. Ekonomikas

ministrijas centrālais aparāts;

11.1.2. Latvijas

Investīciju un attīstības aģentūra;

11.1.3. Centrālā

statistikas pārvalde;

11.2.

tika veiktas analītiskās modelēšanas procedūras:

11.2.1. Tūrisma

attīstības valsts aģentūrā;

11.2.2. Būvniecības

valsts kontroles birojā.

12.

Revīzijas apjomā iekļautās un izlases veidā pārbaudītās pārskatu daļas apkopotas revīzijas
ziņojuma 1.pielikumā.

13.

Revīzijas laikā tika arī izvērtēti šādi pēc rakstura būtiski jautājumi:

1

13.1.

Ekonomikas ministrijai gada laikā papildus piešķirtie līdzekļi un veiktās pārdales
starp budžeta resoriem un programmām, lai noskaidrotu, vai gadskārtējā valsts
budžetā ir bijuši paredzēti pietiekami līdzekļi iepriekš prognozējamām, gadskārtējā
valsts budžeta likumā plānojamām vajadzībām, un pārliecinātos, ka šie līdzekļi
izlietoti likumīgi un ekonomiski;

13.2.

2014.gada decembrī veiktie nodokļu maksājumi, lai noskaidrotu, vai Ekonomikas
ministrija ir veikusi nodokļu avansa maksājumus pretēji normatīvajiem aktiem;

13.3.

2014.gada pēdējā ceturksnī veiktie avansa maksājumi, lai noskaidrotu, vai
Ekonomikas ministrija ir veikusi līgumos sākotnēji neparedzētus avansa
maksājumus;

13.4.

vai 2014.gadā netika finansēti tādi pasākumi, kuru sākotnējais maksājumu grafiks
paredzēja maksājumu veikšanu nākamajos periodos;

13.5.

Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē 2015.gadā nodrošināšanas
izdevumi, lai noskaidrotu, vai šie izdevumi 2014.gadā ir izlietoti paredzētajiem
mērķiem2 un tiesību aktos noteiktajā kārtībā3.

Valsts kontroles 30.04.2014. revīzijas ziņojums Nr.5.1-2-36/2013 „Par Ekonomikas ministrijas 2013.gada
pārskata sagatavošanas pareizību”.
2
Likuma „Par valsts budžetu 2014.gadam” 32.panta 10.punkts.
3
Likuma „Par valsts budžetu 2014.gadam” 32.panta 10.punkts, MK 12.07.2012. rīkojums Nr.334 „Par papildu
finansējumu, lai sagatavotu un nodrošinātu Latvijas prezidentūru Eiropas Savienības Padomē 2015.gadā”, MK
29.08.2012. rīkojums Nr.413 „Par papildus nepieciešamo finansējumu Latvijas prezidentūras Eiropas
Savienības Padomē 2015.gadā sagatavošanai un nodrošināšanai”, Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības
Padomē budžeta veidošanas principi un vadlīnijas, apstiprinātas MK 13.05.2014. sēdē (sēdes protokols Nr.28,
32.§), Latvijas prezidentūras ES Padomē personāla piesaistes un motivēšanas vadlīnijas, apstiprinātas MK
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14.

Pārbaudot pēc rakstura būtiskos jautājumus, tika pārbaudīti tikai no valsts pamatbudžeta
finansētie pasākumi, nepārbaudot līdzīga rakstura pasākumus, kas finansēti no Eiropas
Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto un
finansēto projektu un pasākumu īstenošanai piešķirtajiem līdzekļiem.

15.

Revīzijas ziņojuma projekta 13.punktā minētie jautājumi tika izvērtēti visās finanšu
revīzijās par ministriju un centrālo valsts iestāžu 2014.gada pārskatu sagatavošanas
pareizību, un informācija par tiem apkopotā veidā tiks izmantota finanšu revīzijas „Par
Latvijas Republikas 2014.gada pārskatu par valsts budžeta izpildi un par pašvaldību
budžetiem” ietvaros.

16.

Revīzija nodrošināja pietiekamu pamatu revīzijas ziņojuma sagatavošanai.

Revīzijas konstatējumi, secinājumi un ieteikumi
Vidēja prioritāte
17.

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 vai līdzekļi ir izlietoti neatbilstoši
normatīvo aktu prasībām. Lai gan konstatētie fakti neietekmē finanšu pārskatu, tie ir
būtiski pēc rakstura, lai Valsts kontrole uz to vērstu Saeimas un sabiedrības uzmanību.

Finanšu vadība
Ekonomikas ministrija
1.Latvijas dalības starptautiskajā izstādē „Expo Milano 2015” organizēšana
Konstatējumi un secinājumi
18.

Ekonomikas ministrija dalībai starptautiskajā izstādē „Expo Milano 2015” līdz
31.12.2014. ir nelietderīgi izlietojusi valsts budžeta līdzekļus 1 316 647 euro apmērā.
Ekonomikas ministrija, gatavojoties dalībai starptautiskajā izstādē „Expo Milano 2015”,
jau 2013.gadā radīja vidi valsts budžeta līdzekļu nelietderīgam izlietojumam, jo:
18.1. būtiski

novilcināja svarīgāko aktivitāšu izpildi, nenodrošinot Latvijas paviljona
būvniecībai (tajā skaitā būvniecības iepirkumam) nepieciešamo laiku;
Latvijas interesēm neatbilstošu līgumu4 par Latvijas paviljona tehniskā
projekta izstrādi, neiekļaujot tajā nosacījumu par paviljona tehniskā projekta atbilstību
pasūtītājam pieejamajam finansējumam.

18.2. noslēdza

19.

Ekonomikas ministrija:
izstādes organizēšanu saistīto 1.iepirkumu5 izsludināja sešus mēnešus vēlāk un
pabeidza astoņus mēnešus vēlāk, nekā sākotnēji plānots un līgumā6 noteica Latvijas
paviljona tehniskā projekta izstrādes termiņu 11 mēnešus vēlāk, nekā sākotnēji tika
plānots;

19.1. ar

19.2. pasūtīja

tāda Latvijas paviljona tehniskā projekta izstrādi, kura 1.versijas aplēstās
būvizmaksas 4 269 940 euro apmērā gandrīz trīs reizes pārsniedza būvniecībai
piešķirto finansējumu 1 520 192 euro7, radot nepieciešamību atkārtoti pārstrādāt

24.04.2012. sēdē (sēdes protokols Nr.22, 53.§), Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku
atlīdzības likuma Pārejas noteikumu 8.11 punkts (15.11.2012. likuma redakcijā, kas stājās spēkā 01.01.2013.).
4
Ekonomikas ministrijas un komandītsabiedrības „Expo 2015” 19.12.2013. līgums Nr.EM2013/57a.
5
Ekonomikas ministrijas iepirkums „Ekspozīcijas saturiskā redzējuma un arhitektoniski telpiskās vīzijas izstrāde
Latvijas ekspozīcijai izstādē Expo Milano 2015 un idejiskās ieceres realizēšanas nodrošināšana (ekspozīcijas
producēšana)”.
6
Ekonomikas ministrijas un komandītsabiedrības „Expo 2015” 19.12.2013. līguma Nr.EM2013/57a 5.pielikums.
7
Ekonomikas ministrijas 23.12.2014. informatīvais ziņojums „Par Expo 2015 projekta īstenošanas statusu”.
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tehnisko projektu. Latvijas paviljona tehniskā projekta 2.versijas (pārstrādātās)
aplēstās būvizmaksas 2 868 197 euro apmērā gandrīz divas reizes pārsniedza
būvniecībai piešķirto finansējumu. Savukārt iepirkumā par Latvijas paviljona
būvniecību pretendentu piedāvātā līgumcena pārsniedza 6 miljonus euro, kas vairāk
nekā divas reizes pārsniedza tehniskā projekta 2.versijas aplēstās izmaksas un gandrīz
četras reizes pārsniedza izstādes paviljona būvniecībai piešķirto finansējumu.
20.

Nesavlaicīgi uzsākto un neatbilstoši veikto aktivitāšu dēļ nespējot noorganizēt Latvijas
paviljona būvniecību, Ekonomikas ministrija ierosināja un Ministru kabinets pieņēma
lēmumu8 pārtraukt gatavošanos dalībai starptautiskajā izstādē „Expo Milano 2015”.

21.

Papildus tam Ekonomikas ministrijas pietiekamo kontroles procedūru neesamības dēļ
komandītsabiedrībai „Expo 2015” ir nepamatoti samaksāti valsts budžeta līdzekļi
1656 euro apmērā.

22.

Ekonomikas ministrija ir noslēgusi tādu starptautiskās izstādes „Expo Milano 2015”
producēšanas līgumu9, kas ir radījis šķēršļus līguma izpildes gaitā radīto darbu
izmantošanai citiem mērķiem izvērtēšanai, kā arī nodevumu izvērtēšanai, lai pēc iespējas
mazinātu nelietderīgi izlietoto līdzekļu apmēru, jo līgums10 nenodrošina iespēju
Ekonomikas ministrijai izsekot katrā posmā veicamajam darbu apjomam un līgumcenu
atbilstībai.

23.

Lēmuma par dalību starptautiskajā izstādē „Expo Milano 2015” pieņemšanas hronoloģija
sniegta revīzijas ziņojuma 2.pielikumā.

24.

Ekonomikas ministrija 19.12.2013. ar komandītsabiedrību „Expo 2015” noslēdza divus
līgumus:
24.1. Latvijas

paviljona tehniskā projekta izstrādes, saskaņošanas, autoruzraudzības un
konsultāciju sniegšanas līgumu11 (turpmāk – Tehniskā projekta izstrādāšanas līgums)
226 663 euro (bez PVN) apmērā;
idejiskās ieceres īstenošanas un uzraudzības līgumu12 (turpmāk Producēšanas līgums) 2 541 249 euro (bez PVN) apmērā.

24.2. Ekspozīcijas
25.

Noslēdzot Tehniskā projekta izstrādāšanas līgumu, Ekonomikas ministrija jau 2013.gada
decembrī radīja būtiskus riskus projekta sekmīgai īstenošanai par pieejamo finansējumu
un nepieciešamajā termiņā – līdz starptautiskās izstādes „Expo Milano 2015” atklāšanai
01.05.2015.:
25.1. izstādes

paviljona tehniskā projekta izstrādei, salīdzinot ar sākotnēji plānoto termiņu,
paredzot 10 mēnešu nokavējumu. Minētajā līgumā arī norādīts, ka paviljona
būvniecības iepirkumam iepriekš plānoto piecu mēnešu vietā plānotas tikai 40 dienas,
neparedzot pārsūdzību (1.tabula);

25.2. paredzot,
25.2.1.

8

ka tehniskā projekta izstrāde notiek četros etapos:

tehniskā projekta 1.versijas izstrāde;

MK 27.01.2015. sēdes protokollēmuma Nr.5 73.§.
Ekonomikas ministrijas un komandītsabiedrības „Expo 2015” 19.12.2013. līgums Nr.EM2013/57b.
10
Ekonomikas ministrijas un komandītsabiedrības „Expo 2015” 19.12.2013. līgums Nr.EM2013/57b.
11
Ekonomikas ministrijas un komandītsabiedrības „Expo 2015” 19.12.2013. līgums Nr.EM2013/57a.
12
Ekonomikas ministrijas un komandītsabiedrības „Expo 2015” 19.12.2013. līgums Nr.EM2013/57b.
9
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25.2.2.

tehniskā projekta 1.versijas saskaņošana ar starptautiskās izstādes „Expo
Milano 2015” organizatoriem vismaz sešus mēnešus pirms būvniecības
uzsākšanas;

25.2.3.

tehniskā projekta 2.versijas izstrāde;

25.2.4.

tehniskā projekta 2.versijas saskaņošana ar starptautiskās izstādes „Expo
Milano 2015” organizatoriem vismaz trīs mēnešus pirms būvniecības
uzsākšanas;

25.3. iekļaujot

nosacījumu, ka tehniskā projekta 1.versija un 2.versija tiek nodota pasūtītāja
izvēlētam neatkarīgam sertificētam vērtētājam projekta īstenošanas tāmes izstrādei un,
ja tāmes izmaksas pārsniedz pasūtītājam pieejamo finansējumu, pasūtītājs drīkst lūgt
projektētāju precizēt tehnisko projektu atbilstoši tehniskajā piedāvājumā norādītajām
alternatīvām izmaksu un/vai būvapjoma samazināšanai;

25.4. neiekļaujot

prasību, ka jau sākotnēji ir jāizstrādā tāds paviljona tehniskais projekts,
kura būvizmaksas nepārsniegtu pasūtītājam pieejamo finansējumu 1 520 192 euro13
apmērā.
1.tabula
Projekta „Expo Milano 2015” būtiskāko aktivitāšu termiņi
Sākotnēji Ministru
kabinetam ziņotais
izpildes termiņš14

Līgumā
plānotais izpildes
termiņš15

Arhitektūras (skiču)
konkurss

01.2013. – 03.2013.
(3 mēneši)

-

Tehniskā projekta izstrāde
un saskaņošana

06.2013. – 11.2013.
(5 mēneši)

20.12.2013.11.09.2014.
(9 mēneši)

Iepirkumi par paviljona
būvniecību, iekārtošanu,
ekspluatāciju u.c.

10.2013. – 03.2014.
(5 mēneši)

17.07.2014.28.08.2014.
(40 dienas)

Paviljona aktivitāšu
plānošana, koordinācija

04.2014. – 05.2015.

01.01.2014. –
beigu termiņš nav
noteikts

Būvniecība, ekspozīcijas
iekārtošana

11.2014. – 04.2015.

-

Aktivitāte

26.

Faktiskā
aktivitātes
izpilde
20.06.2013.16.12.2013.
(5 mēneši)
20.12.2013.29.10.2014.
(10 mēneši)
11.09.2014.11.12.2014.
pabeigts bez
rezultāta
01.01.2014.27.01.2015.
pieņemts
lēmums par
pārtraukšanu
-

Sākotnējā
izpildes
termiņa
pārsniegums
8 mēneši
11 mēneši

8 mēneši

-

-

Ekonomikas ministrijas pieaicinātā eksperta aplēses:
26.1. atbilstoši

tehniskā projekta 1.versijai izstādes paviljona būvniecības izmaksas bija
4 269 940 euro, kas gandrīz trīs reizes pārsniedza šim mērķim piešķirtos līdzekļus;

26.2. atbilstoši

tehniskā projekta 2.versijai paviljona būvniecības izmaksas tika samazinātas
līdz 2 868 197 euro, kas gandrīz divas reizes pārsniedza piešķirtos līdzekļus.

13

Ekonomikas ministrijas 23.12.2014. informatīvais ziņojums „Par Expo 2015 projekta īstenošanas statusu”.
Ekonomikas ministrijas 26.06.2012. informatīvā ziņojuma „Par gatavošanos starptautiskajai izstādei „Expo
Milano 2015” Milānā, Itālijā” 3.pielikums.
15
Ekonomikas ministrijas un komandītsabiedrības „Expo 2015” 19.12.2013. līguma Nr.EM2013/57a
5.pielikums, Ekonomikas ministrijas un komandītsabiedrības „Expo 2015” 19.12.2013. līguma
Nr.EM2013/57b 2.pielikums.
14
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27.

Starptautiskās izstādes „Expo Milano 2015” organizators noteica16, ka visu valstu
paviljonu būvlaukumos zemes darbiem (pamatu izbūvei) jābūt pabeigtiem līdz 2014.gada
vasaras beigām (septembrim). Tām valstīm, kuras līdz vasaras sākumam vēl nebija
veikušas savas būvniecības iepirkumu procedūras, bija obligāti jāslēdz līgums par pamatu
izbūvi ar „Expo Milano 2015” organizatoru, kurš darba uzdevumu tālāk deleģēja
centralizētā iepirkumā uzvarējušai Itālijas būvfirmai. Tā par 172 513 euro veica Latvijas
paviljona pamatu izbūvi.

28.

Ekonomikas ministrija 2.iepirkumu „Paviljona būvniecība, ekspluatācija un nojaukšana”
uzsāka ar 11 mēnešu nokavējumu – 11.09.2014., nosakot nepamatoti īsu termiņu (četras
nedēļas) piedāvājumu iesniegšanai un iepirkuma dokumentācijas izstrādē izmantojot
paviljona tehniskā projekta 2.versiju, kura aplēstās būvizmaksas bija 2 868 197 euro.

29.

Iepirkumā pieteicās divi pretendenti, un abu piedāvātā līgumcena pārsniedza 6 miljonus
euro, kas vairāk nekā divkārt pārsniedza tehniskā projekta aplēstās samazinātās izmaksas
un gandrīz četrkārt pārsniedza izstādes paviljona būvniecībai plānoto finansējumu. Ņemot
vērā būtisko iepirkumā piedāvātās līgumcenas pārsniegumu pār pieejamo finansējumu,
Ekonomikas ministrija 11.12.2014. pabeidza minēto iepirkumu bez rezultāta.

30.

Producēšanas līgums17 2 541 249 euro (bez PVN) apmērā paredz avansa maksājumu 15%
apmērā no līguma summas un darbu izpildi trīs posmos:
30.1. 1.posms

– pirms izstādes „Expo Milano 2015”;

30.2. 2.posms

– izstādes „Expo Milano 2015” darbības laikā;

30.3. 3.posms

– pēc izstādes „Expo Milano 2015”.

31.

Saskaņā ar Producēšanas līgumu18 1.posma pakalpojumu izmaksas producents vispirms
sedz no samaksātā avansa, un, ja pakalpojumu sniegšanas tāmes kopējā summa pārsniedz
avansa summu, tad pasūtītājs sedz starpību.

32.

Ekonomikas ministrija par Producēšanas līguma 1.posma izpildi līdz 31.12.2014.:
32.1. ir

pārskaitījusi komandītsabiedrībai „Expo 2015” 857 676 euro, tajā skaitā:

32.1.1.

avansa maksājumu 461 237 euro;

32.1.2.

saskaņā ar iesniegtajiem faktūrrēķiniem 396 439 euro;

32.2. ar

pieņemšanas – nodošanas aktiem ir apstiprinājusi darbu izpildi 851 867 euro
apmērā;

32.3. pretēji
33.

līgumā paredzētajam nav dzēsusi samaksātā avansa daļu 5809 euro apmērā.

Producēšanas līgumam19 paredzēti astoņi pielikumi, kuros detalizēti jānorāda katrā posmā
sniedzamo pakalpojumu apraksts, laika grafiks un izmaksu tāme. No minētajiem
pielikumiem:
33.1. noslēgšanas

16

brīdī līgumam pievienots tikai viens pielikums – Tehniskā specifikācija;

Ekonomikas ministrijas 16.12.2014. informatīvais ziņojums „Par Expo 2015 projekta īstenošanas statusu”.
Ekonomikas ministrijas un komandītsabiedrības „Expo 2015” 19.12.2013. līgums Nr.EM2013/57b.
18
Ekonomikas ministrijas un komandītsabiedrības „Expo 2015” 19.12.2013. līguma Nr.EM2013/57b
4.9.apakšpunkts.
19
Ekonomikas ministrijas un komandītsabiedrības „Expo 2015” 19.12.2013. līgums Nr.EM2013/57b.
17

9
33.2. 03.02.2014.

līgumam pievienoti vēl trīs pielikumi:

33.2.1.

1.posma pakalpojumu sniegšanas plāns un scenārijs;

33.2.2.

1.posma pakalpojumu sniegšanas tāme 1 325 563 euro apmērā;

33.2.3.

1.posma pakalpojumu sniegšanas laika grafiks. Minētais pielikums neatbilst
līguma nosacījumiem, kas paredzēja pielikumu „Pakalpojumu sniegšanas laika
grafiki”;

33.3. pārējie

četri pielikumi – 2.posma un 3.posma pakalpojumu sniegšanas plāns un
scenārijs, kā arī tāmes – līgumam netika pievienoti.

34.

Izvērtējot projekta ieviešanas gaitu, Ekonomikas ministrija 2014.gada nogalē un
2015.gada sākumā sagatavoja vairākus informatīvos ziņojumus Ministru kabinetam,
kuros:
34.1. informēja

20

par projekta īstenošanas gaitu un problēmām, tajā skaitā, ka izstādes
Latvijas paviljona būvniecības iepirkums 11.12.2014. ir pabeigts bez rezultāta.
Ekonomikas ministrija ierosināja alternatīvu risinājumu projekta turpināšanai,
piesaistot kādu no ministrijas rīcībā esošajiem nesaistošajiem būvniecības
pakalpojuma finanšu piedāvājumiem (cenu diapazonā no 3 165 722 euro līdz
4 372 024 euro) un paredzot paviljona būvniecībai papildu finansējumu. Ministru
kabinets akceptēja21 Ekonomikas ministrijas priekšlikumu, nosakot, ka līgums par
Latvijas paviljona būvniecību jānoslēdz līdz 23.12.2014. un tā summa nedrīkst
pārsniegt 3 165 722 euro, kā arī atbalstot apropriāciju palielinājumu projektam
2014.gadā 1 013 000 euro apmērā;

34.2. informēja

22

34.3. informēja

25

, ka sarunu rezultātā no potenciālā būvniecības pakalpojumu sniedzēja ir
saņemts piedāvājums par summu 2 992 104 euro, bet pilnībā savas saistības būvnieks
apņemas izpildīt tikai vienu dienu pirms starptautiskās izstādes „Expo Milano 2015”
atklāšanas. Ņemot vērā to, ka sākotnēji plānotās projekta izmaksas palielinās par
1 471 912 euro23, Ekonomikas ministrija uzskatīja, ka projektu turpināt nav lietderīgi
un ierosināja to pārtraukt. Ministru kabinets24 atbalstīja paviljona celtniecības
pārtraukšanu Latvijas dalībai starptautiskajā izstādē „Expo Milano 2015” un uzdeva
Ekonomikas ministrijai sadarbībā ar Zemkopības ministriju un Satiksmes ministriju
izvērtēt iespējas nodrošināt Latvijas dalību starptautiskajā izstādē „Expo Milano 2015”
bez atsevišķa paviljona un ekonomikas ministrei trīs nedēļu laikā iesniegt attiecīgus
priekšlikumus izskatīšanai Ministru kabineta sēdē;
, ka ir izvērtēta iespēja nodrošināt Latvijas dalību starptautiskajā izstādē
„Expo Milano 2015” bez atsevišķa paviljona un secināts, ka tādā gadījumā:
34.3.1.

20

nav iespējama komandītsabiedrības „Expo 2015” piedāvātā un izstrādātā
koncepta īstenošana, paredzamas arī mazākas apmeklētāju plūsmas, līdz ar to
netiktu sasniegts dalības mērķis;

Ekonomikas ministrijas 16.12.2014. informatīvais ziņojums „Par Expo 2015 projekta īstenošanas statusu”,
Ekonomikas ministrijas 23.12.2014. informatīvais ziņojums „Par Expo 2015 projekta īstenošanas statusu”.
21
MK 16.12.2014. rīkojums Nr.785 „Par „Expo Milano 2015” projekta īstenošanu”.
22
Ekonomikas ministrijas 23.12.2014. informatīvais ziņojums „Par Expo 2015 projekta īstenošanas statusu”.
23
2 992 104 euro – 1 520 192 euro = 1 471 912 euro (būvniecības pakalpojumu sniedzēja piedāvājums Latvijas
paviljona būvniecībai – sākotnēji plānotais finansējums Latvijas paviljona būvniecībai = Latvijas paviljona
būvniecības izmaksu sadārdzinājums).
24
Ministru kabineta 23.12.2014. sēdes protokollēmuma Nr.72 88.§.
25
Ekonomikas ministrijas 27.01.2015. informatīvais ziņojums „Par risinājumu saistībā ar „Expo Milano 2015”
projektu”.
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34.3.2.

35.

būtu nepieciešama jaunas Latvijas dalības koncepcijas izstrāde, kas ietvertu
gan ekspozīcijas satura un dizaina izstrādi, gan īstenošanu, ko atlikušajā laika
posmā līdz izstādes atklāšanai (trīs mēnešos) nav iespējams paveikt.

Ekonomikas ministrija piedāvāja26 pārtraukt Latvijas dalību starptautiskajā izstādē „Expo
Milano 2015”. Ministru kabinets 27.01.2015.27 atbalstīja Latvijas dalības pārtraukšanu
starptautiskajā izstādē „Expo Milano 2015” un uzdeva:
35.1. Ekonomikas

ministrijai, piesaistot neatkarīgu ekspertu, izvērtēt un iespēju robežās
samazināt komandītsabiedrībai „Expo 2015” izmaksājamās summas par projekta
ietvaros iesāktajiem darbiem, kuras nav pamatotas vai tieši attiecināmas uz projektu;

35.2. ekonomikas

ministrei līdz 01.05.2015. iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā pārskatu
par „Expo Milano 2015” projektam piešķirto valsts budžeta līdzekļu izlietojumu;

35.3. Ekonomikas

ministrijai kopīgi ar Kultūras ministriju apzināt „Expo Milano 2015”
projekta gaitā jaunradītos darbus un iespējas tos izmantot citām vajadzībām.

36.

Revīzijā konstatēts, ka „Expo Milano 2015” projektam Ekonomikas ministrija izlietojusi
1 316 647 euro valsts budžeta līdzekļu, tajā skaitā:
36.1. līdz

31.12.2014. izlietoti 1 314 190 euro, no tiem:

36.1.1.

Latvijas paviljona tehniskā projekta izstrādei (ieskaitot tāmes aprēķinu)
186 339 euro;

36.1.2.

Latvijas paviljona pamatu izbūvei 172 513 euro;

36.1.3.

Producēšanas līguma aktivitāšu izpildei 851 867 euro;

36.1.4.

projekta vadītāja un projekta vadītāja asistenta atlīdzībai 76 599 euro;

36.1.5.

komandējumiem līdz 31.12.2014. izlietoti 26 872 euro;

36.2. 2015.gadā komandējumiem

izlietoti 2457 euro.

37.

Papildus minētajam Ekonomikas ministrijai vēl nāksies maksāt par Latvijas paviljona
pamatu nojaukšanu. Ekonomikas ministrija informēja28, ka tai vēl nav informācijas par
šim mērķim nepieciešamo finansējumu.

38.

Pamatojoties uz lēmuma pieņemšanu par Latvijas dalības pārtraukšanu starptautiskajā
izstādē „Expo Milano 2015”, Ekonomikas ministrija ir uzsākusi projekta ieviešanas
izvērtēšanu un atzinusi29:
38.1. pielikumi

ir nekvalitatīvi un nenodrošina pasūtītājam iespēju izsekot katrā posmā
veicamajam darbu apjomam un līgumcenu atbilstībai;

38.2. līguma

izpildes gaitā ir mainīti samaksas nosacījumi – par vairākiem pakalpojumiem
Ekonomikas ministrija ir piekritusi apstiprināt pieņemšanas – nodošanas aktus bez
nodevuma par darbu izpildi konkrētā laika posmā saskaņā ar pakalpojumu plānu;

38.3. dažos

gadījumos pieņemšanas – nodošanas akti ir sagatavoti un pieņemti bez
nodevuma arī tad, ja nodevums bija paredzēts, ir arī akceptēta izpilde par nepilnīgi
veiktām aktivitātēm;

26

Ekonomikas ministrijas 27.01.2015. informatīvais ziņojums „Par risinājumu saistībā ar „Expo Milano 2015”
projektu”.
27
MK 27.01.2015. sēdes protokollēmuma Nr.5 73.§.
28
Ekonomikas ministrijas 27.03.2015. e-pasta vēstule.
29
Ekonomikas ministrijas 20.02.2015. dienesta ziņojums par amatpersonu rīcības izvērtējumu saistībā ar izstādes
„Expo Milano 2015” organizāciju.
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38.4. attaisnojuma

dokumenti sniedz informāciju par pakalpojuma cenu, bet vairumā
gadījumu nesniedz informāciju par pakalpojuma izpildes apjomu. Tāpēc nav iespējams
novērtēt, vai norādītā informācija atbilst līguma nosacījumiem.

39.

Revīzijas laikā Ekonomikas ministrija turpina vērtēt iesaistīto amatpersonu atbildību par
projekta „Expo Milano 2015” neveiksmīgo vadību, kā arī izvērtēt iespējas izmantot citām
vajadzībām projekta ieviešanas gaitā radītos darbus, lai attiecīgi varētu noteikt
neveiksmīgi vadītā projekta gaitā izšķērdēto valsts budžeta līdzekļu apmēru.

Ieteikums
40.

Lai turpmāk nodrošinātu nozīmīgu projektu sekmīgu vadību un novērstu valsts budžeta
līdzekļu nelietderīgu izlietošanu, Ekonomikas ministrijai:
izveidoto iekšējās kontroles sistēmu lielu starptautisku projektu plānošanai un
izpildes uzraudzībai;

40.1. izvērtēt

40.2. pamatojoties

uz veikto izvērtējumu, pilnveidot iekšējās kontroles sistēmu.

2.Subsīdija elektroenerģijas lietotāju atbalstam
Konstatējumi un secinājumi
41.

Izpildot Ministru kabineta 05.12.2014. sēdē nolemto30 un pārskaitot valsts budžeta
apakšprogrammā 29.02.00 ,,Elektroenerģijas lietotāju atbalsts” piešķirto finansējumu
29 264 488 euro atbalsta administrētājam AS ,,Enerģijas publiskais tirgotājs” pirms bija
radīts tiesisks pamatojums minēto finansējumu izmantot subsīdijām elektroenerģijas
lietotāju atbalstam, Ekonomikas ministrija ir rīkojusies neatbilstoši normatīvā akta31
prasībām, tomēr tā ir radusi risinājumu, lai veicinātu minēto līdzekļu efektīvu izlietojumu.

42.

Ekonomikas ministrijai 2014.gadā valsts budžeta apakšprogrammā 29.02.00
„Elektroenerģijas lietotāju atbalsts” piešķirts finansējums subsīdijām 29 264 488 euro
apmērā, lai nepieļautu elektroenerģijas obligātā iepirkuma komponentes palielinājumu
kopējā cenā un saglabātu to 2013.gada līmenī, tādējādi nepieļaujot strauju elektroenerģijas
cenu celšanos no 01.04.2014.32 Piešķirto valsts budžeta subsīdiju paredzēts administrēt
AS „Enerģijas publiskais tirgotājs” 33.

43.

Ekonomikas ministrijas budžeta apakšprogrammā 29.02.00 „Elektroenerģijas lietotāju
atbalsts” izdevumi veicami tikai pēc tam, kad ir saņemts Eiropas Komisijas lēmums par
pasākuma atbilstību Eiropas Kopienas kopējam tirgum34.

44.

Ekonomikas ministrija 19.11.2014. iesniegtajā ziņojumā35 Ministru kabinetam:
44.1. informēja,

ka 2013.gada decembrī tā ir iesniegusi Eiropas Komisijai pirmsnotifikācijas
paziņojumu „Atbalsts enerģijas ražotājiem” un 2014.gadā ir notikušas vairākas
pārrunas ar Eiropas Komisijas kompetento institūciju pārstāvjiem. Eiropas Komisija
izvērtē iesniegto informāciju, bet lēmums līdz 12.11.2014. vēl nebija saņemts;

30

MK 05.12.2014. sēdes protokollēmuma Nr.67 14.§.
Likuma ,,Par valsts budžetu 2014.gadam” 57.pants.
32
Likuma „Par valsts budžetu 2014.gadam” paskaidrojumi.
33
Elektroenerģijas tirgus likuma 33.pants.
34
Likuma „Par valsts budžetu 2014.gadam” 57.pants.
35
Ekonomikas ministrijas 19.11.2014. „Informatīvais ziņojums par subsidētās elektroenerģijas nodokļa izpildes
progresu”.
31
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44.2. norādīja,

ka, lai novērstu nelabvēlīgo situāciju, kādu atbalsta mehānisma iespējamās
saskaņošanas ar Eiropas Komisiju kavēšana varētu radīt elektroenerģijas lietotājiem un
citiem elektroenerģijas tirgus dalībniekiem, ir nepieciešams paredzēt, ka 2014.gadā
plānotie apakšprogrammas 29.02.00 „Elektroenerģijas lietotāju atbalsts” izdevumi ir
veicami 2015.gadā pēc Eiropas Komisijas lēmuma saņemšanas.

45.

Ministru kabinets pieņēma zināšanai36 Ekonomikas ministrijas informatīvo ziņojumu un
uzdeva Finanšu ministrijai precizēt prasības valsts budžeta apakšprogrammas 29.02.00
„Elektroenerģijas lietotāju atbalsts” izlietojumam 2015.gadā.

46.

Ekonomikas ministrija 05.12.2014. iesniedza Ministru kabinetā pieteikumu tiesību akta37
grozījumiem, ierosinot papildināt to ar jaunu punktu, kas atļauj ekonomikas ministram
pārskaitīt 2014.gadā apakšprogrammā 29.02.00 „Elektroenerģijas lietotāju atbalsts”
paredzēto finansējumu 29 264 488 euro apmērā uz AS „Enerģijas publiskais tirgotājs”
kontu Valsts kasē. Kā pamatojums šiem grozījumiem norādīta38 nepieciešamība radīt
tiesisku pamatu apakšprogrammā 29.02.00 „Elektroenerģijas lietotāju atbalsts” paredzētā
finansējuma pārskaitīšanai uz AS „Enerģijas publiskais tirgotājs” kontu Valsts kasē.
Savukārt, ja jautājums netiks nekavējoties izskatīts, norādītas sekas, ka tas ietekmēs
likuma „Par valsts budžetu 2014.gadam” izpildi. Ministru kabinets 05.12.2014.
akceptēja39 Ekonomikas ministrijas ierosinājumu.

47.

Ekonomikas ministrija 16.12.2014. ir pārskaitījusi uz AS „Enerģijas publiskais tirgotājs”
kontu Valsts kasē finansējumu subsīdijām 29 264 488 euro apmērā.

48.

Revīzijā konstatēts, ka pārskaitītie līdzekļi 29 264 488 euro apmērā uz 31.12.2014. atradās
AS „Enerģijas publiskais tirgotājs” kontā Valsts kasē.

49.

Revīzijā konstatēts:
49.1. Eiropas

Komisijas lēmums par elektroenerģijas lietotāju atbalsta pasākuma atbilstību
Eiropas Kopienas kopējam tirgum līdz 27.04.2015. nav saņemts;

49.2. Ekonomikas

ministrijas pārskaitītais finansējums 29 264 488 euro apmērā ir Valsts
kases kontā, kuru ir atvērusi AS „Enerģijas publiskais tirgotājs”. Uz 27.04.2015.
minētajā kontā bija naudas līdzekļi 29 264 488 euro apmērā40.

3.Latvijas prezidentūras ES Padomē nodrošināšana 2015.gadā
Konstatējumi un secinājumi
50.

Ekonomikas ministrija no Latvijas prezidentūrai paredzētajiem budžeta līdzekļiem 3084
euro ir izlietojusi ministrijas materiāltehniskās bāzes nodrošināšanai, kurai nepieciešamais
finansējums tiek plānots un piešķirts ikgadējā budžeta ietvaros.

51.

Ekonomikas ministrija ar pamatojumu41 – lai nodrošinātu uz Latvijas prezidentūras laiku
Eiropas Savienības Padomē pieņemtos septiņus papildu darbiniekus ar atbilstošu darbam
nepieciešamo datortehniku – no prezidentūras budžeta līdzekļiem 2014.gadā ir
iegādājusies septiņus stacionāros datorus kopējā vērtībā 4317 euro. Revīzijā konstatēts, ka
no minētajiem datoriem:

36

MK 19.11.2014. sēdes protokollēmuma Nr.63 23.§.
MK 19.11.2014. sēdes protokollēmuma Nr.63 23.§.
38
Ekonomikas ministrijas 05.12.2014. vēstule Nr.1-1-15592 Valsts kancelejai „Par grozījumiem Ministru
kabineta 19.11.2014. sēdes protokollēmumā Nr.63, 23§”.
39
MK 05.12.2014. sēdes protokollēmuma Nr.67 14.§.
40
Valsts kases iesniegtais AS „Enerģijas publiskais tirgotājs” konta Nr. LV70TREL912870400100B izraksts uz
27.04.2015.
41
Ekonomikas ministrijas Ārējo ekonomisko attiecību departamenta direktores 14.11.2014. dienesta ziņojums
Nr.513-2-2341 Ekonomikas ministrijas valsts sekretāram.
37
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datori kopējā vērtībā 1233 euro ir nodoti uz Latvijas prezidentūras laiku Eiropas
Savienības Padomē pieņemtajiem papildu darbiniekiem;

51.1. divi

datori kopējā vērtībā 3084 euro ir nodoti Ekonomikas ministrijas pastāvīgajiem
darbiniekiem, kuri ir iesaistīti Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē
nodrošināšanas darbā.

51.2. pieci

Revīzijas grupas vadītāja,
revīziju projektu vadītāja

L.Ceimere

Revīzijas grupa:
vecākā valsts revidente

I.Cēsniece

valsts revidents

A.Podnieks

valsts revidente

I.Putniņa

valsts revidents

A.Senkans

SASKAŅOTS
Sektora vadītāja p.i.

Departamenta direktore

A.Jakovļevs
L.Graudiņa
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1.pielikums 30.04.2015. revīzijas ziņojumam Nr.2.4.1-43/2014
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 posteni Saistības (konts 5000) un Prasības (konts 2300)):
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. pamatkapitāla veidošana (EKK 5000);
1.1.5. atmaksa valsts budžetā par veiktajiem uzturēšanas izdevumiem (EKK 7500);

1.2.

bilances posteņi:
1.2.1. līdzdalība radniecīgo kapitālsabiedrību kapitālā (konts 1310);
1.2.2. līdzdalība asociēto kapitālsabiedrību kapitālā (konts 1320);
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.

2.
2.1.

konsolidācijas un sakarību pārbaudes:
1.3.1. konsolidācijas pārbaude (konsolidētajam gada pārskatam);
1.3.2. gada pārskata sakarību pārbaude (Ekonomikas ministrijas gada pārskatam).
Centrālā statistikas pārvalde:
darījumu posteņi (tajā skaitā, veicot darījumu posteņu pārbaudi, iegūta pārliecība par
bilances posteņiem Saistības (konts 5000) un Prasības (konts 2300)):
2.1.1. pakalpojumi (EKK 2200);
2.1.2. pamatkapitāla veidošana (EKK 5000);

2.2.

bilances posteņi:
2.2.1. pārskata gada budžeta izpildes rezultāts (konts 3520);

2.3.

gada pārskata sakarību pārbaude.

3.

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra:

3.1.

darījumu posteņi (tajā skaitā, veicot darījumu posteņu pārbaudi, iegūta pārliecība par
bilances posteņiem Saistības (konts 5000) un Prasības (konts 2300)):
3.1.1. atlīdzība (EKK 1000);
3.1.2. pakalpojumi (EKK 2200);
3.1.3. pakalpojumi, kurus budžeta iestāde apmaksā noteikto funkciju ietvaros, kas nav
iestādes administratīvie izdevumi (EKK 2800);
3.1.4. subsīdijas un dotācijas komersantiem, biedrībām un nodibinājumiem, izņemot
lauksaimniecības ražošanu (EKK 3200);
3.1.5. atmaksa valsts budžetā par veiktajiem uzturēšanas izdevumiem (EKK 7500);

3.2.

bilances posteņi:
3.2.1. nākamo periodu izdevumi un avansi par pakalpojumiem un projektiem (konts
2400);
3.2.2. pārskata gada budžeta izpildes rezultāts (konts 3520);

3.3.

gada pārskata sakarību pārbaude.

4.

Tūrisma attīstības valsts aģentūra – veiktas analītiskās modelēšanas procedūras.

5.

Būvniecības valsts kontroles birojs – veiktas analītiskās modelēšanas procedūras.
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2.pielikums 30.04.2015. revīzijas ziņojumam Nr.2.4.1-43/2014
Lēmuma par dalību starptautiskajā izstādē „Expo Milano 2015” hronoloģija
1.

Ministru kabinets jautājumu par gatavošanos starptautiskajai izstādei „Expo Milano
2015” sāka risināt jau 2011.gadā, kad izskatīja42 Ekonomikas ministrijas sagatavoto
informatīvo ziņojumu43, kurā analizēti ieguvumi un problēmas, organizējot dalību izstādē
„World Expo 2010” Šanhajā, tajā skaitā norādot:
1.1.

sekmīgu Latvijas dalību izstādē būtiski apgrūtināja smagnējais lēmumu pieņemšanas
process jau no Latvijas dalības organizēšanas sākuma;

1.2.

citu valstu pieredze rāda, ka, lai savlaicīgi sagatavotos kārtējai izstādei, ir
nepieciešami vismaz trīs pilni gadi.

2.

Ministru kabinets 2011.gadā nolēma44 atbalstīt Ekonomikas ministrijas priekšlikumu par
Latvijas piedalīšanos starptautiskajā izstādē „Expo Milano 2015” Itālijā, kā arī uzdeva
Ekonomikas ministrijai izveidot darba grupu projekta īstenošanai.

3.

Ministru kabinets 2012.gadā pieņēma zināšanai45 Ekonomikas ministrijas iesniegto
informatīvo ziņojumu, kurā bija iekļauts detalizēts projekta īstenošanas laika grafiks un
aptuvenas izmaksu aplēses. Ministru kabinets atbilstoši Ekonomikas ministrijas aplēsēm
noteica piešķiramo finansējumu 5 725 067 euro apmērā sadalījumā pa gadiem, kā arī
noteica, ka Ekonomikas ministrija ir atbildīga par Latvijas dalības „Expo Milano 2015”
organizēšanu.

4.

Saskaņā ar Ekonomikas ministrijas sākotnējo plānu46 2013.gada 1.pusgadā bija plānots
veikt divus iepirkumus:

5.

4.1.

1.iepirkums – radošais konkurss apvienojumā ar operatora izvēli;

4.2.

2.iepirkums – projektēšanas un celtniecības iepirkums, kas pamatosies uz tehnisko
specifikāciju, kura tiks izstrādāta kā viens no pirmā iepirkuma nodevumiem.

Ekonomikas ministrs 01.08.2013. iesniedza Ministru kabinetā kārtējo informatīvo
ziņojumu47, kurā:
5.1.

sniegta informācija, ka tiek mainīta pieeja iepirkumu organizēšanā:
5.1.1. 28.06.2013.

izsludināts 1.iepirkums – „Ekspozīcijas saturiskā redzējuma un
arhitektoniski telpiskās vīzijas izstrāde Latvijas ekspozīcijai izstādē Expo Milano
2015 un idejiskās ieceres realizēšanas nodrošināšana (ekspozīcijas
producēšana)”, kurā pēc metu konkursa tiks organizēta sarunu procedūra šādiem
pakalpojumiem:

5.1.1.1. objekta

tehniskā projekta izstrāde un saskaņošana, autoruzraudzība un
konsultāciju sniegšana;

42

MK 05.07.2011. sēdes protokollēmuma Nr.41 41.§.
Ekonomikas ministrijas 26.06.2011. informatīvais ziņojums „Par gatavošanos starptautiskajai izstādei „World
Expo 2015” Milānā, Itālijā un Latvijas Republikas dalības rezultātiem starptautiskajā izstādē „World Expo
2010” Šanhajā, Ķīnas Tautas Republikā”.
44
MK 05.07.2011. sēdes protokollēmuma Nr.41 41.§.
45
MK 26.06.2012. sēdes protokollēmuma Nr.36 37.§.
46
Ekonomikas ministrijas 16.01.2013. informatīvais ziņojums „Par veicamo darbu grafiku saistībā ar Latvijas
dalību starptautiskajā izstādē „Expo Milano 2015” Milānā, Itālijā, un tam nepieciešamā finansējuma
iekļaušanu pamatbudžeta ilgtermiņa saistībās”.
47
Ekonomikas ministrijas 01.08.2013. informatīvais ziņojums „Par paveikto, gatavojoties starptautiskajai
izstādei „Expo Milano 2015” Milānā, Itālijā”.
43
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5.1.1.2. konkursā

uzvarējušās idejiskās ieceres saturiskā redzējuma mākslinieciskā
un organizatoriskā realizēšana, kā arī uzraudzība ekspozīcijas producenta
pakalpojumu sniegšanai;

5.1.2. 2.iepirkums

„Paviljona būvniecība, ekspluatācija un nojaukšana” tiks uzsākts pēc
tam, kad būs izstrādāts Latvijas paviljona tehniskais projekts;

6.

48

5.2.

sniegta informācija par uzsāktajām citām aktivitātēm izstādes organizēšanai;

5.3.

norādīts, ka gatavošanās izstādei notiek saskaņā ar apstiprināto laika grafiku un dažas
atkāpes no tā neietekmē kopējo projekta īstenošanas termiņu;

5.4.

netika norādīts, ka 1.iepirkums uzsākts ar sešu mēnešu nokavējumu un sākotnēji
plānotajā termiņā – 2013.gada 1.pusgadā – ministrija nav pabeigusi nevienu no
plānotajiem iepirkumiem dalības izstādē „Expo Milano 2015” organizēšanai.

Ekonomikas ministrija 1.iepirkumu48 pabeidza ar astoņu mēnešu nokavējumu, salīdzinot
ar 2012.gadā Ministru kabinetā iesniegto49 projekta īstenošanas laika grafiku.

Ekonomikas ministrijas iepirkums „Ekspozīcijas saturiskā redzējuma un arhitektoniski telpiskās vīzijas
izstrāde Latvijas ekspozīcijai izstādē Expo Milano 2015 un idejiskās ieceres realizēšanas nodrošināšana
(ekspozīcijas producēšana)”.
49
Ekonomikas ministrijas 26.06.2012. informatīvā ziņojuma ,,Par gatavošanos starptautiskajai izstādei ,,Expo
Milano 2015” Milānā, Itālijā” 3.pielikums.

