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Kopsavilkums
Gada pārskata sagatavošana
Ārlietu ministrijas konsolidētais 2018.gada pārskats visos būtiskajos
aspektos sniedz skaidru un patiesu priekšstatu par Ārlietu ministrijas
finansiālo stāvokli, tā izmaiņām un Ārlietu ministrijas darbības
rezultātiem gadā, kas noslēdzās 2018.gada 31.decembrī, un tas ir
sagatavots atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu
prasībām.

Gada pārskats sniedz skaidru
un patiesu priekšstatu un ir
sagatavots atbilstoši prasībām

Atbilstības jautājumi
Finanšu revīzijas ietvaros Ārlietu ministrijā tika vērtēti šādi
atbilstības jautājumi:
 vai projekta pārvaldības plāna “Horizon grāmatvedības un
personāla uzskaites risinājuma ieviešana Latvijas Republikas
Ārlietu ministrijā” 2.apakšprojekta– “Pārstāvniecību moduļa
izstrāde un ieviešana” (turpmāk – Projekts) piešķirtais
finansējums ir izlietots atbilstoši piešķiršanas mērķim,
plānotajām projekta aktivitātēm, ieviešanas termiņiem un
plānošanas dokumentiem1, kas uz to attiecas;
 vai 2018.gadā piešķirtais finansējums Latvijas valsts simtgades
svinību nodrošināšanai 1 498 744 euro apmērā ir izlietots
atbilstoši tā piešķiršanas mērķim, tiesību aktiem2 un plānošanas
dokumentiem3, kas uz to attiecas.
Pamatojoties uz veikto revīzijas darbu4, tika gūta pārliecība, ka
2018.gadā:
Ārlietu ministrijas Projekta īstenošanai piešķirtais finansējums 38
042 euro visos būtiskajos aspektos ir izlietots atbilstoši piešķiršanas
mērķim, plānotajām projekta aktivitātēm un plānošanas
dokumentiem, kas uz to attiecas. Projekta ieviešanas termiņš ir
pagarināts līdz 2019.gada 30.aprīlim5.
Ārlietu ministrijai piešķirtais finansējums 1 498 774 euro apmērā
Latvijas valsts simtgades svinību (turpmāk – Simtgade)
nodrošināšanai visos būtiskajos aspektos ir izlietots atbilstoši
piešķiršanas mērķim, ievērojot tiesību aktus un plānošanas
dokumentus, kas uz to attiecas.
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Ieteikums
Revīzijā kopā ir sniegts viens ieteikums, kuru ieviešot, tiks
nodrošināta resursu vadības sistēmas Horizon “Pārstāvniecību
moduļa” ieviešana atbilstoši projekta pārvaldības plānā noteiktajiem
termiņiem.

Ārlietu ministrijai ir sniegts
viens ieteikums

5

PAR ĀRLIETU MINISTRIJAS 2018.GADA PĀRSKATU

1. daļa – Atbilstības jautājumi
1.1. Pārstāvniecību Horizon moduļa izstrāde un ieviešana
Pamatojoties uz veikto revīzijas darbu6, tika gūta pārliecība, ka Ārlietu ministrijas
attiecināmais finansējums Projekta īstenošanai visos būtiskajos aspektos ir izlietots
atbilstoši piešķiršanas mērķim, plānotajām projekta aktivitātēm, plānošanas dokumentiem,
kas uz to attiecas.
Tomēr vēršam uzmanību, ka Projekta ieviešanas termiņš iepriekšējos gados vairākkārt tika
pagarināts. Kaut arī 2019.gada sākumā resursu vadības sistēmu Horizon lieto piecās
vēstniecībās un divās pārstāvniecībās no 47, Valsts kontrole turpinās vērtēt Projekta
ieviešanu un pārbaudīs Ārlietu ministrijas 2019.gada pārskata revīzijas laikā.
Latvijai ārvalstīs ir 47 diplomātiskās un konsulārās pārstāvniecības, tajā skaitā 37 vēstniecības,
septiņas pastāvīgās pārstāvniecības, viens ģenerālkonsulāts un divi konsulāti.
Revīzijā konstatēts, ka reizi ceturksnī pārstāvniecību atbildīgie darbinieki Ārlietu ministrijas finanšu
uzskaites nodaļai sagatavo un iesniedz Excel failā Vēstniecību ieņēmumu un izdevumu kopsavilkuma
atskaiti. Finanšu uzskaites nodaļa apkopo iesniegtās atskaites un pārstāvniecību konsolidēto
kopsavilkuma pārskatu reizi ceturksnī manuāli iegrāmato grāmatvedības un resursu vadības sistēmā
“Horizon”.
2013.gadā tika izveidota Projekta darba grupa7, kurai sadarbībā ar projekta izpildītāju jānodrošina
resursu vadības sistēmas Horizon grāmatvedības un personāla uzskaites risinājuma ieviešana Ārlietu
ministrijā un Latvijas Republikas diplomātiskajās un konsulārajās pārstāvniecībās, veicot centralizēto
iepirkumu elektroniskajā iepirkumu sistēmā. Ārlietu ministrija šī projekta ieviešanu vada, pamatojoties
uz projekta pārvaldības plānu.
Projekta pārvaldības plāns8 ir sagatavots atbilstoši Ārlietu ministrijas pirkuma pieprasījumiem, kā arī
ņemot vērā nepieciešamību veikt grāmatvedības, personāla uzskaites un ar to saistītas funkcionalitātes
risinājuma ieviešanu Latvijas Republikas Ārlietu ministrijā. Dokuments reglamentē resursu vadības
sistēmas Horizon ieviešanas projekta vadību un uzturēšanu.
Sākotnējais Projekta pārvaldības plāns tika apstiprināts projekta sākumā (2013.gada 26.augustā).
Projekta mērķis ir ieviest vienotu algu, personāla un grāmatvedības uzskaiti Ārlietu ministrijā,
nodrošinot Latvijas Republikas diplomātisko un konsulāro pārstāvniecību finanšu uzskaiti atsevišķā
modulī, kas piesaistīta ministrijas grāmatvedības uzskaitei, ievērojot viena datu centra ievades
principu.
Projekts tika sadalīts vairākās daļās – tehniskās infrastruktūras izveide, vienota grāmatvedības,
personāla, algu un komandējumu uzskaites procesu izpēte un izveide, pamata resursu vadības sistēmas
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Horizon funkcionalitātes ieviešana Ārlietu ministrijas Centrālajā aparātā un pārstāvniecību moduļa
prasību analīzes izstrāde un ieviešana, kas notiks vēlāk kā pārējais projekts.
2016.gadā Ārlietu ministrijas Centrālajā aparātā sāk lietot resursu vadība sistēmu Horizon.
Pēc resursu vadības sistēmas Horizon ieviešanas Ārlietu ministrijas Centrālajā aparātā un saskaņā ar
Projekta pārvaldības plānu, veiktajiem iepirkumiem, pieņemšanas – nodošanas aktiem 2017.gadā tika
uzsākta Projekta īstenošana. Iesākts izstrādāt specifisko pārstāvniecību modulis, lai tiktu nodrošinātas
pārstāvniecību uzskaites vajadzības un to integrācija vienotā uzskaites sistēmā. Pārstāvniecību modulis
tiks piegādāts projekta pārvaldības plānā noteiktajā termiņā un uzturēts resursu vadības sistēmas
Horizon uzturēšanas līguma ietvaros.
Sākotnēji Elektronisko iepirkumu sistēmā tika pasūtīti izpētes, analīzes un projektēšanas darbi. Pēc
analīzes dokumentu pabeigšanas Elektronisko iepirkumu sistēmā tika pasūtīti programmēšanas,
testēšanas un dokumentēšanas darbi.
Projekta pārvaldības plānā norādītie Pārstāvniecību moduļa ieviešanas termiņi
1.tabula
Projekta pārvaldības
plāna stāšanās spēkā
datums

2013.gada 26.augusts

Funkcionalitāte Pārstāvniecību
moduļa izstrādei

Projekta pārvaldības plānā
norādītie ieviešanas termiņi

Projekta pārvaldības plāna sagatavošana,
saskaņošana,
Pārstāvniecību moduļa prasību analīze,
sistēmas izstrāde un testēšana,
moduļa dokumentācijas izskatīšana,
projekta nobeigums

Līdz 2014.gada 8.septembrim

Pārstāvniecību moduļa analīze
un projektēšana

Tiek pagarināts līdz 2016.gada
15.decembrim

Pārstāvniecību moduļa izstrāde

Tiks precizēts, ja šo izstrādi
Pasūtītājs iegādāsies no Izpildītāja

2015.gada 22.decembris

Pārstāvniecību moduļa analīze un projektēšana
2017.gada 4.jūlijs
Pārstāvniecību moduļa izstrāde

Līdz 2016.gada 15.decembrim
Tiek pagarināts līdz 2018.gada
31.martam

Līdz 2016.gada 15.decembrim
2018.gada 23.oktobris

Pārstāvniecību moduļa analīze
un projektēšana

Tiek pagarināts līdz 2018.gada
31.decembrim

Pārstāvniecību moduļa izstrāde
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2018.gada 27.decembris
(Vienošanās)

Pārstāvniecību moduļa izstrāde

Tiek pagarināts līdz 2019.gada
30.aprīlim

Sākotnējais termiņš resursu vadības sistēmas Horizon ieviešanai pārstāvniecībās tika noteikts
2014.gada 8.septembris (1. tabula). 2015.gada projekta pārvaldības plānā tas tika pagarināts līdz
2016.gada 15.decembrim, tomēr, tā kā tas netika ieviests 2017.gada projekta pārvaldības plānā, tas
atkal tika pagarināts līdz 2018.gada 31.martam. Ārlietu ministrija revīzijā Valsts kontroles revidentiem
uzrādīja vienošanos par atkārtotu termiņa pagarinājumu. No sākotnējā ieviešanas termiņa ir pagājuši
četri gadi, kuru laikā ir ieviesta resursu vadības sistēma Horizon Ārlietu ministrijas Centrālajā aparātā
un piecās vēstniecībās un divās pārstāvniecībās, kurās strādā profesionāli finansisti, grāmatveži un tie
orientējas programmā. Saskaņā ar rēķiniem un pieņemšanas – nodošanas aktiem Ārlietu ministrija
Projekta īstenotājam par resursu vadības sistēmas Horizon izstrādi ir veikusi samaksu 123 650 euro
apmērā.
Projekta sākotnējās plānotās kopējās izmaksas Pārstāvniecību moduļa izstrādei un ieviešanai
2013.gadā bija 103 6459 euro. 2017.gadā tika veiktas Projekta izmaiņas, un plānotās Projekta izmaksas
bija 127 86110 euro. Līdz 2017.gada 31.decembrim Ārlietu ministrija Projekta īstenotājam bija
pārskatījusi finansējumu 85 608 euro. Atlikušā finansējuma – 42 253 euro samaksa bija plānota
2018.gadā, kad bija plānots Projektu pabeigt.
2018.gadā Ārlietu ministrija Projekta īstenotājam ir veikusi samaksu par padarītajiem darbiem
38 042 euro. Ārlietu ministrija Projektam nav izlietojusi attiecināmo finansējumu 2018.gadam pilnā
apmērā, jo Projekta ieviešanas gaitā Ārlietu ministrija konstatēja dažas nepilnības, kā piemērām, konta
atlikumi nesakrīt, neatbilstība datu sinhronizācijā, nav ceturkšņa atskaites Ārlietu ministrijā pa visām
Pārstāvniecībām kopā, nesummē ekonomiskās klasifikācijas kodu virskodus, u.c. kļūdas, kuras
netraucē funkcionalitātes produktīvo izmantošanas sākumu, bet nepieciešamas tālākā lietošanā.
2018.gada 27.decembrī Ārlietu ministrijas Valsts sekretāra vietnieks veica atbilstošus grozījumus
projekta pārvaldības plānā un noteica termiņu konstatēto nepilnību novēršanai. Puses vienojās
pagarināt Pārstāvniecību moduļa izstrādes termiņu līdz 2019.gada 30.aprīlim un Projektam attiecināmo
atlikušo maksājumu (4211 euro) veiks pēc tam, kad Pārstāvniecību modulī nebūs nepilnības, kas
netraucē funkcionalitātes produktīvo izmantošanas sākumu. Ar 2019.gada sākumu piecās vēstniecībās
un divās no 47 pārstāvniecībām tiek lietota resursu vadības sistēmas Horizon. Pārstāvniecību moduļa
izstrādes termiņš pagarināts līdz 2019.gada 30.aprīlim, līdz ar to uz 2019.gada 15.martu nav iespējams
novērtēt resursu vadības sistēmas Horizon ieviešanu visās pārstāvniecībās. Valsts kontrole turpinās
vērtēt Projekta ieviešanu, kas tiks pārbaudīta Ārlietu ministrijas 2019.gada pārskata revīzijas laikā.
Ieteikums
Ārlietu ministrijai pilnveidot iekšējās kontroles sistēmu, lai nodrošinātu izstrādātās resursu vadība
sistēmas Horizon “Pārstāvniecību moduļa” izmantošanas uzsākšanu visās Latvija Republikas
diplomātiskajās un konsulārajās pārstāvniecībās atbilstoši projekta pārvaldības plānā noteiktajiem
termiņiem.
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1.2. Latvijas valsts simtgades svinību nodrošināšanas izdevumi
Gatavošanās Simtgades svinību nodrošināšanai tika uzsākta jau 2015.gadā, kad Ministru kabinets
izdeva rīkojumu par Latvijas valsts simtgades rīcības komiteju11, kuras darbu vada kultūras ministrs.
Tās uzdevums bija līdz 2016.gada 1.aprīlim izstrādāt un iesniegt Ministru kabinetā Simtgades svinību
pasākumu plānu, publicitātes pasākumu plānu un finansējuma tāmi (norādot finansējuma avotu), kā arī
turpmāk koordinēt svētku sagatavošanas gaitu, veikt uzraudzību un sekot līdzi finansējuma
izlietojumam.
Saskaņā ar Ministru kabinetā 2016.gada 13.decembrī izskatīto Nacionālo pasākumu plānu 12 Simtgadi
ir plānots svinēt piecus gadus, un tam paredzētais kopējais finansējums ir 59,1 milj. euro, no valsts
budžeta papildus piešķirot 32,2 milj. euro, bet 26,9 milj. euro finansējot no resoru esošā budžeta
līdzekļiem.
Ārlietu ministrijas finansējums no 2017. līdz 2021.gadam ir plānots 2,9 milj. euro13. 2017.gadā Ārlietu
ministrija izlietoja 313 622 euro. Par līdzekļu izlietojumu 2017.gadā Valsts kontrole sniedza atzinumu
bez iebildēm. 2018.gadā kopējais Ārlietu ministrijai Simtgades svinību nodrošināšanai plānotais
finansējums ir 1,5 milj. euro.

Revīzijā netika konstatētas būtiskas neatbilstības attiecībā uz Simtgades svinību
nodrošināšanas izdevumiem.
Pamatojoties uz veikto revīzijas darbu, tika gūta pārliecība, ka 2018.gadā piešķirtais
finansējums 1 498 774 euro apmērā Simtgades svinību nodrošināšanai visos būtiskajos
aspektos ir izlietots atbilstoši tā piešķiršanas mērķim, tiesību aktiem un plānošanas
dokumentiem, kas uz to attiecas.
Lai gan Simtgades Nacionālā pasākumu plāna budžeta kopsavilkumā14 nebija plānots
pasākumu īstenošanai izlietot ministrijas esošā budžeta līdzekļus, 2018.gadā Ārlietu
ministrija no saviem budžeta līdzekļiem Simtgades pasākumu īstenošanai izlietojusi 7 326
euro.
Detalizētu informāciju par Simtgades svinību nodrošināšanas izdevumiem skatīt 2.tabulā.
2.tabula
Iestāde

Ārlietu ministrija
Latvijas Institūts
Kopā

Plānotais
finansējums15
2018.gadā,
euro
1 300 000
206 274
1 506 274

Saņemtais
finansējums16
2018.gadā,
euro
1 292 500
206 274
1 498 774

Izlietotais
finansējums17
2018.gadā,
euro
1 074 435
198 786
1 273 221

Esošā budžeta
līdzekļi
2018.gadā,
euro
7 326
0
7 326

Neizlietotais
finansējums18
2018.gadā,
euro
218 065
7488
225 553

Pārskaitīts atpakaļ
Kultūras ministrijai,
euro
218 065
7488
225 553
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Ārlietu ministrija
Simtgades pasākumu plānā 2017.–2021.gadam19 ir iekļautas septiņas aktivitātes, par kuru īstenošanu
atbildīga ir Ārlietu ministrija.
2018.gadā Ārlietu ministrija plānoja īstenot septiņas aktivitātes ar finansējumu 1 300 000 euro apmērā
un arī uzsāka īstenot plānotās aktivitātes, kopumā to īstenošanai faktiski izlietojot 1 081 761 euro, tajā
skaitā:
 1 074 435 euro no papildus piešķirtā valsts budžeta finansējuma (no Kultūras ministrijas
budžeta apakšprogrammas 22.12.00 “Latvijas valsts simtgades programma”);
 7 326 euro no Ārlietu ministrijas esošā budžeta līdzekļiem.
Simtgades Nacionālajā pasākumu plānā20 norādīts, ka Ārlietu ministrija pasākumu īstenošanai nebija
plānojusi izlietot finansējumu no ministrijas esošā budžeta līdzekļiem, tomēr 2018.gadā ministrijas
esošā budžeta līdzekļi tika izlietoti četrām aktivitātēm (3. tabula).
3.tabula
Simtgades Nacionālajā pasākumu plānā iekļauto aktivitāšu īstenošanai 2018.gadā plānotais
finansējums un faktiskie izdevumi (pēc naudas plūsmas)
Norises
laiks

Aktivitāte

2017–2021 publiskās diplomātijas un
komunikācijas ārvalstīs
ietvaros pasākumu kopums
”Latvijas vērtības un
vēstures stāsti – Latvijas
valstij 100”
2017–2021 publiskās diplomātijas un
komunikācijas ārvalstīs
ietvaros pasākumu
kopumus “Ilgtspējīga
Latvijas nākotne”
2017–2021 publiskās diplomātijas un
komunikācijas ārvalstīs
ietvaros filmu programmas
“Latvijas filmas Latvijas
simtgadei” dalība ārvalstu
starptautiskos kino
festivālos, filmu dienās un
pārraidīšanai ārvalstu
televīzijās
2017–2021 publiskās diplomātijas un
komunikācijas ārvalstīs
ietvaros simtgades
vēstījumi starptautiskos
literatūras, zinātnisko
publikāciju, pētījumu
projektos
2017–2021 publiskās diplomātijas un
komunikācijas ārvalstīs

Plānotais
finansējums,
euro
Papildu no
valsts
budžeta
piešķirtais

Esošā
budžeta
līdzekļi

178 600

Faktiskie
izdevumi,
euro
KOPĀ

Papildu no
valsts
budžeta
piešķirtais

0

178 600

124 186

1787

125 973

343 850

0

343 850

298 103

2843

300 946

72 100

0

72 100

69 813

81

69 894

40 750

0

40 750

30 298

0

30 298

207 540

0

207 540

155 256

2615

157 871

Esošā
budžeta
līdzekļi

KOPĀ
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ietvaros atbalsts mūzikas
projektiem simtgades zīmē
2017–2021 publiskās diplomātijas un
komunikācijas ārvalstīs
ietvaros simtgades svinību
vēstījumu iedzīvināšana
starptautiskās mākslas
izstādēs
2017–2021 publiskās diplomātijas un
komunikācijas ārvalstīs
ietvaros Latvijas valsts
simtgades kulminācijas
pasākumi ārvalstīs
KOPĀ

98 960

0

98 960

93 218

0

93 218

358 200

0

358 200

303 561

0

303 561

1 300 000**

0

1 300 000 1 074 435

7 326

1 081 761

**No Kultūras ministrijas saņemts 1 292 500 euro Latvijas valsts simtgades publiskās diplomātijas programmas īstenošanai, jo
atbilstoši par apropriācijas izmaiņām – Ārlietu ministrijas budžeta apakšprogrammā 01.04.00 “Diplomātiskās misijas ārvalstīs” tika
samazināti resursi izdevumu segšanai 7 500 euro21 apmērā.

Neizlietotais no Kultūras ministrijas saņemtais finansējums 218 065 euro 2018.gada decembrī tika
pārskaitīts atpakaļ Kultūras ministrijai.
Latvijas Institūts
Latvijas Institūts 2018.gadā Simtgades svinību nodrošināšanai saņēma22 plānotos papildu valsts
budžeta līdzekļus 206 274 euro (no Kultūras ministrijas budžeta apakšprogrammas 22.12.00 “Latvijas
valsts simtgades programma”), no kuriem izlietoja 198 786 euro.
Neizlietotais finansējums23 2018.gadā (7 488 euro) tika pārskaitīts atpakaļ Kultūras ministrijai.
Latvijas Institūts atbilstoši Simtgades Nacionālajam pasākumu plānam24 2018.gadā bija paredzējis
īstenot pasākumu – publiskās diplomātijas un komunikācijas ārvalstīs ietvaros Latvijas Institūta
darbību kopums simtgades svinību pasākumu koordinēšanai svešvalodās konkrētām mērķauditorijām
(ārvalstu mediji, sabiedriskie un kultūras forumi un lielie starptautiskie publiskie pasākumi ārvalstīs).
Veicot revīziju, Valsts kontroles revidenti ir secinājuši, ka par piešķirto finansējumu tika īstenota
komunikācija Latvijas valsts simtgades kontekstā (ārvalstu mediju uzņemšana, Latvijas Institūta
informatīvie materiāli – video, brošūras, faktu lapas, digitālā komunikācija – Facebook, Twitter,
latvia.eu, li.lv), veidojot ārzemniekiem priekšstatu par Latviju.
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2. daļa – Iepriekšējās revīzijās sniegto ieteikumu ieviešana

2014.gada finanšu revīzijā Ārlietu ministrijai ir sniegts ieteikums “Lai nodrošinātu
apsaimniekošanas izdevumu apmaksu atbilstoši faktiskajiem izdevumiem, Ārlietu
ministrijai rosināt grozījumus tiesību aktos, kas veicinātu efektīvu Ārlietu ministrijas
lietojumā esošo nekustamo īpašumu pārvaldīšanu”, kura ieviešana radītu pozitīvu efektu
un veicinātu Ārlietu ministrijas iekšējās kontroles sistēmas pilnveidošanu, nodrošinot
valsts budžeta līdzekļu efektīvu un lietderīgu izlietošanu. Lai gan ieteikuma ieviešanas
procesā tiek veiktas dažādas aktivitātes, tomēr Ārlietu ministrija vēl joprojām nav
noslēgusi jaunus nomas līgumus ar VAS “Valsts nekustamie īpašumi” par nekustamo
īpašumu apsaimniekošanu Avenue des Arts 23, Briselē, Beļģija Karalistē.
2016.gadā finanšu revīzijā Ārlietu ministrijai tika sniegts ieteikums “Ārlietu ministrijai
konsultēties ar Finanšu ministriju par atbilstošu EKK piemērošanu piešķirot finansējumu
projektu/pasākumu īstenotājiem no valsts budžeta programmas “Attīstības sadarbības
projekti un starptautiskā palīdzība””, kurš tika pārbaudīts, veicot finanšu revīziju par
Ārlietu ministrijas 2018.gada pārskata sagatavošanas pareizību. Veicot revīziju, tika gūta
pārliecība, ka ieteikums ir ieviests – tiek piemēroti atbilstoši ekonomiskas klasifikācijas
kodi saskaņā ar veiktajiem grozījumiem Ministru kabineta noteikumos Nr.1031 Noteikumi
par budžetu izdevumu klasifikāciju atbilstoši ekonomiskajam kategorijām.
2014.gada finanšu revīzijas25 rezultātā Ārlietu ministrijai sniegtais ieteikums, saistībā ar nekustamo
īpašumu apsaimniekošanas izdevumu apmaksu atbilstoši faktiskajiem izdevumiem nav ieviests.
Sākotnēji saskaņotais ieteikuma ieviešanas termiņš bija 2016.gada 30.jūnijs, savukārt periodā no
2016.gada 30.jūnija līdz 2018.gada 31.decembrim ieteikuma ieviešanas termiņš bija pagarināts trīs
reizes, šobrīd aktuālais ar Valsts kontroli saskaņotais ieteikuma ieviešanas termiņš ir 2019.gada
1.septembris.
Ārlietu ministrija, atskaitoties par līdz šim paveikto ieteikuma ieviešanā, informēja, ka:
 Ārlietu ministrija 2018.gada 8.janvārī ir noslēgusi jaunu pārvaldīšanas līgumu ar VAS “Valsts
nekustamie īpašumi” par nekustamā īpašuma Čapligina ielā 3, Maskavā pārvaldīšanu līdz
brīdim, kad īpašuma tiesības tiks nostiprinātas zemesgrāmatā uz Latvijas valsts vārda.
Vienlaikus Ārlietu ministrija ar VAS “Valsts nekustamie īpašumi” ir pārskatījusi un
vienojusies par jaunu apsaimniekošanas programmu26;
 Ārlietu ministrija joprojām turpina sarunas ar ēkas īpašnieku VAS “Valsts nekustamie
īpašumi” par jaunā nomas līguma nosacījumiem par ēku Avenue des Arts 23, Briselē, Beļģija
Karalistē, paredzot atsevišķu telpu apsaimniekošanas un uzturēšanas pozīciju nodošanu Ārlietu
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ministrijas kā nomnieka kompetencē. VAS “Valsts nekustamie īpašumi” informāciju par
precīzu un detalizētu nomas maksas aprēķinu iesniegs Ārlietu ministrijai. Pēc šīs informācijas
saņemšanas būs iespējams sagatavot visus nepieciešamos dokumentus iesniegšanai Ministru
kabinetā, lai tiktu apstiprinātas izmaksu pozīcijas atbilstoši faktiskajai situācijai, atbilstību
sadalījumam un īpašuma statusam27.
Ārlietu ministrija 2018.gada 5.decembrī ir saņēmusi ēkas īpašnieka valsts akciju sabiedrība
“Valsts nekustamie īpašumi” aprēķinātās telpu nomas indikatīvās izmaksas par nekustamo
īpašumu Avenue des Arts 23, Briselē, Beļģija Karalistē un ir iesniegusi arī jauno
apsaimniekošanas programmu, nosakot atbildību sadalījumu, kuru Ārlietu ministrija ir
akceptējusi28.
Ministriju uzraugošā valsts drošības iestāde noteica jaunus nosacījumus un prasības attiecībā
uz apsaimniekošanas un uzturēšanas pakalpojumu sniedzēju izvēli ēkām, kurās izvietotas
Latvijas Republikas diplomātiskās un konsulārās pārstāvniecības. Šie nosacījumi arī tieši
ietekmē apsaimniekošanas modeli un izmaksas29.
Ārlietu ministrija 2018.gada 20.decembrī informē, ka valsts akciju sabiedrība “Valsts
nekustamie īpašumi” ir iesniegusi nomas maksas aprēķinu un nomas līguma projektu, kā arī
jauno abpusēji saskaņoto apsaimniekošanas programmu30.
Vienlaikus Ārlietu ministrija ir aprēķinājusi indikatīvās izmaksas par savā atbildībā esošajām
pozīcijām atbilstoši faktiskajai situācijai, secinot, ka kopējās izmaksas būs lielākas 31.
2019.gada janvārī Ārlietu ministrija uzsāks jaunā Ministru kabineta rīkojuma projekta
sagatavošanu iesniegšanai Ministru kabinetā atbilstoši faktiskajām izmaksām, nosakot korektu
piešķirto finanšu līdzekļu sadalījumu32.
Ārlietu ministrija vēl nav noslēgusi jaunu nomas līgumu ar Valsts akciju sabiedrību “Valsts
nekustamie īpašumi” par nekustamo īpašumu Briselē, Avenue des Arts 23.

2016.gadā finanšu revīzijā33 tika sniegts ieteikums, kuru ieviešot, tika:
 nodrošināta saprotamāka normatīvā
projektu/pasākumu īstenotājiem.

akta34

piemērošana,

piešķirot

finansējumu

Valsts kontrole ieteikumu ieviešanu pārbaudīja, veicot finanšu revīziju par Ārlietu ministrijas
2018.gada pārskata sagatavošanas pareizību, un guva pārliecību, ka izdevumi ir uzskaitīti atbilstošajos
ekonomiskās klasifikācijas kodos.
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Revīzijas raksturojums
Revīzijas mērķis
Revīzijas mērķis ir pārbaudīt:


gada pārskatu – vai konsolidētais 2018.gada pārskats visos būtiskajos aspektos sniedz skaidru un
patiesu priekšstatu par Ārlietu ministrijas finansiālo stāvokli, tā izmaiņām un Ārlietu ministrijas
darbības finansiālajiem rezultātiem un naudas plūsmu gadā, kas noslēdzās 2018.gada 31.decembrī,
un vai tas ir sagatavots atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasībām;



atbilstības jautājumus (iepriekšējos gados saukti – “būtiski finanšu pārskatam pakārtoti darījumi”):
o vai Ārlietu ministrijas izlietotais finansējums projekta “Horizon grāmatvedības un
personāla uzskaites risinājuma ieviešana Latvijas Republikas Ārlietu ministrijā”
2.apakšprojekta “Pārstāvniecību moduļa izstrāde un ieviešana” īstenošanā visos būtiskajos
aspektos atbilst piešķiršanas mērķim, plānotajām projekta aktivitātēm, ieviešanas
termiņiem un plānošanas dokumentiem, kas uz to attiecas;
o vai Ārlietu ministrijai piešķirtais finansējums Latvijas valsts simtgades svinību
nodrošināšanai visos būtiskajos aspektos ir izlietots atbilstoši tā piešķiršanas mērķim un
tiesību aktiem, kas uz to attiecas.

Revidējamās vienības un revidentu atbildība
Ārlietu ministrijas vadība ir atbildīga:


par konsolidētā gada pārskata sagatavošanu atbilstoši Ministru kabineta 2013.gada 15.oktobra
noteikumiem Nr.1115 “Gada pārskata sagatavošanas kārtība”35 un tajā sniegtās informācijas
patiesu uzrādīšanu saskaņā ar normatīvo aktu prasībām. Šī atbildība paredz izveidot, ieviest un
uzturēt tādu iekšējās kontroles sistēmu, kura nodrošina konsolidētā gada pārskata sagatavošanu bez
krāpšanas un kļūdu izraisītām neatbilstībām, kā arī izvēlēties un lietot piemērotu grāmatvedības
politiku un, sagatavojot konsolidēto gada pārskatu, izvērtēt Ārlietu ministrijas spēju turpināt
darbību, ņemot vērā visu pieejamo informāciju par turpmākajiem iestādes plāniem, kas aptver
vismaz 12 mēnešus pēc bilances datuma;



par to, lai nodrošinātu, ka finansējuma izlietojums atbilst tiesību aktiem un plānošanas
dokumentiem, kas uz to attiecas.

Valsts kontrole ir atbildīga par revīzijas vadību, pārraudzību, veikšanu, ziņojuma sagatavošanu un
Valsts kontroles atzinuma sniegšanu, kas pamatojas uz revīzijas laikā gūtiem atbilstošiem,
pietiekamiem un ticamiem revīzijas pierādījumiem. Revīzija veikta saskaņā ar Latvijas Republikā
atzītiem starptautiskajiem revīzijas standartiem.
Saskaņā ar šiem standartiem revīzijas grupa ievēro ētikas prasības un revīziju:
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par gada pārskata sagatavošanu plāno un veic, lai iegūtu pietiekamu pārliecību, ka finanšu
pārskatos nav būtisku kļūdu un neatbilstību un vadības ziņojumā iekļautā informācija nav būtiski
atšķirīga no finanšu pārskatā iekļautās informācijas vai revīzijas laikā iegūtās citas informācijas vai
arī kādā citā veidā tā nav būtiski sagrozīta;



par atbilstības jautājumiem plāno un veic, lai iegūtu pietiekamu pārliecību, ka finansējuma
izlietojums atbilst tiesību aktiem un plānošanas dokumentiem, kas uz to attiecas.

Revīzijas pamatojums, apjoms un kritēriji
Finanšu revīzija “Par Ārlietu ministrijas 2018.gada pārskata sagatavošanas pareizību” ir veikta,
pamatojoties uz Valsts kontroles likuma 3.panta 2.punktu un Valsts kontroles Pirmā revīzijas
departamenta 2018.gada 1.augusta revīzijas grafiku Nr. 2.4.1-25/2018.
Revīziju veica revīzijas grupas vadītāja valsts revidente Elīna Spure, valsts revidentes Līga Vīksna Birule un Eila Savicka.
Revīzijas gaitā Valsts kontrole veica pārbaudes procedūras par konsolidētā gada pārskata
sagatavošanas un darījumu atbilstību Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.
Revīzijā, izdarot profesionālus spriedumus un saglabājot profesionālo skepsi, revīzijas grupa:


identificēja un novērtēja risku, ka finanšu pārskatos varētu būt būtiskas krāpšanas vai kļūdu
izraisītas neatbilstības, izstrādāja un veica revīzijas procedūras, kuru mērķis ir mazināt šos riskus,
kā arī ieguva revīzijas pierādījumus, kas sniedz pietiekamu un atbilstošu pamatojumu Valsts
kontroles atzinumam;



ieguva izpratni par revīzijai būtiskām revidējamās vienības iekšējām kontrolēm, lai izstrādātu un
piemērotu pastāvošiem apstākļiem atbilstošas revīzijas procedūras, nevis lai sniegtu atzinumu par
iekšējās kontroles sistēmas darbības efektivitāti;



izvērtēja pielietoto grāmatvedības uzskaites politiku atbilstību un grāmatvedības aplēšu un ar tām
saistīto vadības uzrādīto skaidrojumu pamatotību;



izvērtēja vispārējo finanšu pārskatu struktūru un saturu, ieskaitot atklāto informāciju un
skaidrojumus pielikumā, tostarp veica pārskata sakarību un pārskata datu atbilstības grāmatvedības
uzskaites datiem pārbaudi, novērtēja vadības piemērotā darbības turpināšanas principa atbilstību
un vērtēja, vai finanšu pārskati sniedz patiesu priekšstatu par pārskatā atklātajiem darījumiem un
notikumiem;



iepazinās ar vadības ziņojumu un izvērtēja, vai tajā iekļautā informācija nav būtiski atšķirīga no
finanšu pārskatā iekļautās informācijas vai revīzijas laikā iegūtās citas informācijas vai arī kādā
citā veidā tā nav būtiski sagrozīta;



ieguva pietiekamus un atbilstošus revīzijas pierādījumus par Ārlietu ministrijas konsolidācijā
iesaistīto iestāžu finanšu informāciju;
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pārbaudīja iepriekšējā Valsts kontroles finanšu revīzijā “Par Ārlietu ministrijas 2014.gada pārskata
sagatavošanas pareizību” un finanšu revīzijā “Par Ārlietu ministrijas 2016.gada pārskata
sagatavošanas pareizību” konstatēto kļūdu un nepilnību novēršanu.

Revīzijas laikā izlases veidā pārbaudītās Ārlietu ministrijas pārskata daļas uzrādītas 1.pielikumā.
Revīzijas laikā pārbaudītie atbilstības jautājumi un to vērtēšanas kritēriji uzrādīti 2.pielikumā.
Finanšu revīzijai “Par Latvijas Republikas 2018.gada pārskatu par valsts budžeta izpildi un par
pašvaldību budžetiem” ir būtiski šādi visās finanšu revīzijās par ministriju un centrālo valsts iestāžu
2018.gada pārskatu sagatavošanas pareizību izvērtētie jautājumi, un informācija par šiem jautājumiem
apkopotā veidā tiks izmantota iepriekš minētās finanšu revīzijas ietvaros:


vai piešķirtais finansējums Latvijas simtgades svinībām tiek izmantots atbilstoši tā piešķiršanas
mērķim un normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

Revīzijā nav galveno revīzijas jautājumu, par kuriem revīzijas grupa gribētu ziņot atbilstoši augstāko
revīzijas iestāžu starptautiskajam standartam (ISSAI 1701). Galvenie revīzijas jautājumi ir jautājumi,
kas ir aplūkoti revīzijā un pēc revidentu profesionālā sprieduma ir visnozīmīgākie pārskata perioda
finanšu pārskatu revīzijā SRS 701 un ISSAI 1701 kontekstā. Galvenos revīzijas jautājumus revīzijas
grupa nosaka no jautājumiem, par kuriem ir ziņots Ārlietu ministrijas vadībai un kuri revīzijas gaitā ir
prasījuši pastiprinātu revidentu uzmanību. Valsts kontrole nesniedz atsevišķu atzinumu par šiem
jautājumiem.
Revīzija nodrošināja pietiekamu pamatu revīzijas ziņojuma sagatavošanai.

Sektora vadītāja

S.Zunde
I.Kalvāne

Departamenta direktore
ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI
PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO
PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU
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1.pielikums. Revīzijas apjomā iekļautās iestādes un izlases veidā
pārbaudītās Ārlietu ministrijas un Latvijas Institūta pārskata daļas

Iestāde

Ārlietu ministrija

Latvijas Institūts

Pārskata daļas

o

ilgtermiņa ieguldījumi:
 zeme, ēkas un būves;
 pārējie pamatlīdzekļi;
 ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos pamatlīdzekļos;

o

apgrozāmie līdzekļi:
 nākamo periodu izdevumi un avansi par pakalpojumiem un
projektiem;
 naudas līdzekļi;

o

kreditori – īstermiņa saistības;

o

izdevumi:
 atlīdzība;
 ārvalstu mācību, darba un dienesta komandējumi, darba
braucieni;
 pakalpojumi;
 starptautiskā sadarbība;
 Simtgades svinību nodrošināšanas izdevumi.

o

gada pārskata sakarību pārbaudes;

o

konsolidētā pārskata sakarību pārbaudes.

o

Simtgades svinību nodrošināšanas izdevumi;

o

gada pārskata sakarību pārbaude.
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2.pielikums. Atbilstības jautājumi un to vērtēšanas kritēriji
Revīzijas
jautājums

Noteiktais kritērijs

Atbilde uz apakšjautājumu un
kritēriju vērtējums?

Finansējums Horizon Pārstāvniecības moduļa grāmatvedības un personāla uzskaites risinājuma ieviešanai:
Pārskata gadā plānotais/faktiskais finansējums 42 253 euro
Kopējais plānotais finansējums 2013.–2019.gadam 127 861 euro
Galvenais pārbaudāmais jautājums – vai projekta pārvaldības plāna “Horizon grāmatvedības un personāla uzskaites
risinājuma ieviešana Latvijas Republikas Ārlietu ministrijā” 2.apakšprojekta - “Pārstāvniecību moduļa izstrāde un
ieviešana” piešķirtais finansējums ir izlietots atbilstoši piešķiršanas mērķim, plānotajām projekta aktivitātēm,
ieviešanas termiņiem un plānošanas dokumentiem, kas uz to attiecas?
Vai resursu vadības
sistēma
ieviesta
plānotajā
termiņā?
Ilgstošās
resursu
vadības
sistēmas
izstrādes dēļ jāmaina
prasības, jo laika
gaitā
mainās
grāmatvedības
uzskaites normatīvās
prasības.

Atbilde uz apakšjautājumu: resursu
vadības sistēmas ieviešanas termiņš vēl
nav iestājies, jo ir pagarināts līdz
2019.gada 30.aprīlim. Katru gadu
Resursu vadības sistēmā Horizon, tā
uzturētāji, seko līdzi normatīvo aktu
izmaiņām
–
veic
uzlabojumus,
papildinājumus.

 Ārlietu ministrija ir apzinājusi savas vajadzības Kritērijs ir sasniegts –
grāmatvedības uzskaites un iekšējas kontroles sistēmas
pilnveidošanā un atbilstoši tām plāno un ievieš
grāmatvedības, personāla uzskaites un ar to saistītas
funkcionalitātes risinājuma ieviešanu Latvijas Republikas
Ārlietu ministrijā.

 Latvijas Republikas Ārlietu ministrijā ir apstiprināts
projekta ieviešanas plāns, kurā noteikts projekta mērķis,
termiņi, resursu vadības sistēmas izstrādes un ieviešanas
aktivitātes ministrijā un pārstāvniecībās un atbildīgie.

Ārlietu ministrija atbilstoši savām
grāmatvedības, personāla uzskaites
vajadzībām ir sagatavojusi Projekta
pārvaldības plānu, kas saistīts ar
resursu vadības sistēmas Horizon
funkcionalitātes risinājuma ieviešanu
Latvijas
Republikas
Ārlietu
ministrijā.
Kritērijs ir sasniegts –
Projekta pārvaldības plāns
ir
dokuments, kas reglamentē resursu
vadības sistēmas Horizon ieviešanas
projekta vadību un uzturēšanu.
Sākotnējo Projekta ieviešanas –
pārvaldības plānu Valsts sekretāra
vietnieks
apstiprināja
projekta
sākumā,
2013.gada 26.augustā.
Projekta ieviešanas laikā tika
konstatētas vairākas nepilnības, kā
piemērām, konta atlikumi nesakrīt,
neatbilstība datu sinhronizācijā, nav
ceturkšņa atskaites Ārlietu ministrijā
pa visām Pārstāvniecībām kopā,
nesummē ekonomiskās klasifikācijas
kodu virskodus, u.c. kļūdas, kā
rezultātā
pagarinājās
sākotnēji
plānotais
projekta
ieviešanas
termiņš. Pēdējo vienošanos
par
Pārstāvniecību moduļa izstrādes
termiņa
pagarināšanu
Valsts
sekretāra
vietnieks
apstiprināja
2018.gada 27.decembrī.
Projekta ieviešanas plānā ir noteikts
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Noteiktais kritērijs

 Projekta ieviešanas gaita Ārlietu ministrijā pastāvīgi tiek
uzraudzīta, riski – vadīti un veiktas nepieciešamās
korektīvās darbības projekta mērķu sasniegšanai
noteiktajā laikā, apjomā un kvalitātē.

Vai pastāv risks, ka
projekta pārvaldības
plāna uzdevumi nav
sasniegti
projekta
pārvaldības
plānā
noteiktajos termiņos?

 Pārstāvniecību moduļa izstrādes un ieviešanas darbi atbilst
projekta pārvaldības plānam – darbi ir izpildīti, piegādāti
atbilstošā apjomā un plānotajā termiņā.

Atbilde uz apakšjautājumu un
kritēriju vērtējums?
projekta mērķis, termiņi, resursu
vadības sistēmas izstrādes un
ieviešanas aktivitātes ministrijā un
pārstāvniecībās un atbildīgie.
Projekta mērķis ir ieviest vienotu
algu, personāla un grāmatvedības
uzskaiti
Ārlietu
ministrijā,
nodrošinot Latvijas Republikas
diplomātisko
un
konsulāro
pārstāvniecību
finanšu
uzskaiti
atsevišķā modulī, kas piesaistīta
ministrijas grāmatvedības uzskaitei,
ievērojot viena datu centra ievades
principu.
Resursu vadības sistēma nav
iesviesta
sākotnēji
plānā
paredzētajos termiņos. Ieviešanas
termiņi pagarināti jau četras reizes
(no 2014.gada līdz 2019.gadam).
Kritērijs ir sasniegts –
Projekta ieviešanas gaita Ārlietu
ministrijā pastāvīgi tiek uzraudzīta,
riski – vadīti. Projekta pārvaldības
plānā ir noteikts, ka projekta vadības
komitejas kompetencē ir: projekta
plāna, apjoma, budžeta, termiņa u.c.
izmaiņu
izskatīšana
un
apstiprināšana; lēmumu pieņemšana
saistībā ar projekta riskiem; projekta
gaitas uzraudzība. Projekta vadības
grupa atbild par projekta realizāciju,
koordinē darbus, seko projekta
plānam un informē projekta vadības
komiteju par projekta jautājumiem.
Atbilde uz apakšjautājumu: uzdevumu
izpilde notiek atbilstoši veiktajiem
termiņu grozījumiem, termiņš vēl
(2019.gada 30.aprīlis) nav iestājies.
Kritērijs ir daļēji sasniegts –
Plānā paredzētie darbi ir izpildīti
attiecīgi četras reizes pagarinātajiem
(no 2014.gada līdz 2019.gadam)
ieviešanas
termiņiem.
Projekta
ieviešanas gaitā Ārlietu ministrija
konstatēja vairākas nepilnības, kas
sākumā netraucē funkcionalitātei,
bet nepieciešamas tālākā lietošanā.
Izstrādes gaitā Piegādātājs regulāri
atskaitās par Pārstāvniecības moduļa
lietojamību un nodrošina tās
testēšanu
Ārlietu
ministrijas
infrastruktūrā, testa vidē ar iespēju to
izmēģināt. Puses konstatējušas, ka
nepieciešami vairāki Pārstāvniecību
moduļa precizējumi, pirms tas tiek
nodots lietošanā Pārstāvniecībām.
Projekta ieviešanas gaitā Ārlietu
ministrija
konstatēja
vairākas
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Vai pastāv risks, ka
projekta pārvaldības
plānā
paredzētie
maksājumi
Pārstāvniecību
moduļa izstrādei un
ieviešanai ir veikti
neatbilstoši projekta
pārvaldības
plānā
noteiktajam mērķim
un termiņiem?

Vai pastāv risks, ka
resursu
vadības
sistēmas ieviešanas
organizācija Latvijas
Republikas
Ārlietu
Ministrijā
trūkumu
dēļ pārstāvniecībās
kavējas pāreja no
Excel uz Horizon,
tādējādi nesasniedzot
resursu
vadības
sistēmas
izveides
mērķi?

Noteiktais kritērijs

Atbilde uz apakšjautājumu un
kritēriju vērtējums?

 Maksājumi par Pārstāvniecību moduļa izstrādi un

nepilnības, līdz ar to Projekta
ieviešana pagarināta līdz 2019.gada
30.aprīlim.
Atbilde uz apakšjautājumu: projekta
pārvaldības
plānā
paredzētie
maksājumi ir veikti atbilstoši
noteiktajam mērķim un termiņiem.

ieviešanu veikti saskaņā ar projekta pārvaldības plānā
norādītajiem termiņiem un noteiktajā apjomā.

 Izveidotā informācijas sistēma tiek izmantota Ārlietu
ministrijas pārstāvniecību datu ievadei, uzkrāšanai, apstrādei
Ārlietu ministrijas noteiktajā termiņā un atbilstoši projekta
ieviešanas plānam.

Kritērijs ir sasniegts –
Maksājumi
par
Pārstāvniecību
moduļa izstrādi un ieviešanu veikti
saskaņā ar veikto darbu piegādi,
pieņemšanas – nodošanas aktiem,
rēķinos norādītajiem termiņiem.
Ārlietu ministrija Projektam nav
izmantojusi attiecināmo finansējumu
2018.gadam pilnā apmērā, jo
Projekta ieviešanas gaitā tika
konstatētas vairākas nepilnības, kā
rezultātā ir vienošanās pagarināt
projekta ieviešanu, un norēķini tiks
veikti, kad Projekts būs pabeigts.
Atbilde uz apakšjautājumu: daļēji
sasniegts resursu vadības sistēmas
izveides mērķis, jo:
Kritērijs ir daļēji sasniegts –
Projekta ieviešana pagarināta līdz
2019.gada 30.aprīlim, kad resursu
vadības sistēma Horizon būtu jālieto
visās 47 pārstāvniecībās.
Ar 2019.gada sākumu piecās
vēstniecībās un divās no 47
pārstāvniecībām tiek lietota resursu
vadības sistēmas Horizon. Horizon
tiek lietota tajās vēstniecībās,
pārstāvniecībās,
kurās
strādā
profesionāli finansisti, grāmatveži,
un tie orientējas programmā.

Finansējums Latvijas valsts simtgades svinību nodrošināšanai:

-

Pārskata gadā:
plānotais finansējums 1 506 274 euro
faktiski piešķirtais finansējums 1 498 774 euro
faktiski izlietotais finansējums pēc naudas plūsmas principa 1 273 221 euro, no kuriem 0 euro ir pārskata gadā
samaksātie avansi.
Neizlietotais Kultūras ministrijai pārskaitītais finansējums 225 553 euro
Kopējais plānotais finansējums 2017.–2021.gadam 2 925 359 euro

Galvenais pārbaudāmais jautājums – vai piešķirtais finansējums Latvijas simtgades svinībām tiek izmantots
atbilstoši tā piešķiršanas mērķim un normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā?
Vai resoru
finansējums izlietots
atbilstoši tam
paredzētajam mērķim
un normatīvajos aktos
noteiktajā kārtībā?

Atbilde uz apakšjautājumu: finansējums
ir izlietots atbilstoši piešķiršanas mērķim
un noteiktajā kārtībā, jo:

 Simtgades Nacionālā plāna pasākumi veikti atbilstoši Kritērijs ir sasniegts –
Kultūras ministrijas informatīvā ziņojuma “Par Latvijas

Visi Simtgades Nacionālā plāna
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jautājums

Noteiktais kritērijs
valsts simtgades svinību pasākumu plānu 2017.–
2021.gadam” 3.pielikumam “Budžeta kopsavilkums
Latvijas valsts simtgades pasākumu plānā 2017.–
2021.gadam iekļautajiem pasākumiem”36:
- veikti visi pasākumi;
- pasākumi veikti plānotajā laikā;
- plānotais finansējums izlietots atbilstoši paredzētajam
mērķim;
- ja pasākums nav veikts vai ir veikts daļēji, tam ir
pamatojums un par to ir informēta Kultūras ministrija.

Atbilde uz apakšjautājumu un
kritēriju vērtējums?
pasākumi veikti plānotajā laikā,
finansējums
izlietots
atbilstoši
piešķiršanas mērķim, neizlietotā
summa tika pārskaitīta atpakaļ
Kultūras ministrijai.

 Valsts papildu piešķirtais finansējums izlietots atbilstoši Kritērijs ir sasniegts –
mērķim, apmēram un kārtībai, kas noteikti Ministru
kabineta 2016.gada 13.decembra rīkojumā Nr.769 “Par
Latvijas valsts simtgades pasākumu plāna 2017.–
2021.gadam īstenošanai piešķirtā valsts budžeta
finansējuma sadalījumu”37.

 Finansējuma izlietojumā ir ievērots likums “Par valsts
budžetu 2018.gadam” un citi budžeta vadību regulējošie
tiesību akti38.

 Grāmatvedības kārtošanā tiek ievērots likuma “Par
grāmatvedību” 2.pants un citi grāmatvedības uzskaiti
regulējošie tiesību akti, un resors ir uzsācis kvalitatīvi
pildīt Simtgades Rīcības komitejas 2018.gada 8.jūnijā
sēdē Kultūras ministrijas izteikto lūgumu nodrošināt
informācijas uzkrāšanu un apkopošanu par plānoto un
izlietoto valsts budžeta finansējumu Latvijas valsts
simtgades pasākumiem - tāmēs un grāmatvedības sniegtā
informācija
par Simtgades pasākumiem ir patiesa,
savlaicīga, nozīmīga, saprotama un pilnīga un no
grāmatvedības var gūt patiesu un skaidru priekšstatu par
naudas plūsmu noteiktā laikposmā, kā arī konstatēt katra
saimnieciskā darījuma sākumu un izsekot tā norisei.

 Resoru iekšējie tiesību akti un dokumenti39, iedibinātie
procesi un labā prakse (īpaši izveidota komisija, kas
izvērtē un saplāno resora Simtgadei veltītos pasākumus)
atbilst augstākstāvošiem tiesību aktiem un Simtgades
pasākumu organizēšanā un finansējuma izlietošanā ir
ievēroti visi attiecināmie iekšējie tiesību akti un labā
prakse.

Veicot izlases darījumu pārbaudi,
konstatēts, ka valsts papildu
piešķirtais finansējums izlietots
atbilstoši
piešķiršanas
mērķim,
apmēram un kārtībai, kādi noteikti
Ministru
kabineta
2016.gada
13.decembra rīkojumā Nr.769.
Kritērijs ir sasniegts –
Veicot izlases darījumu pārbaudi,
konstatēts,
ka
finansējuma
izlietojumā ir ievērots likums “Par
valsts budžetu 2018.gadam” un citi
budžeta vadību regulējošie tiesību
akti.
Kritērijs ir sasniegts –
Grāmatvedības
kārtošanā
tiek
ievērots likuma “Par grāmatvedību”
2.pants un citi grāmatvedības
uzskaiti regulējošie tiesību akti –
tāmēs un grāmatvedības sniegtā
informācija
par
Simtgades
pasākumiem ir patiesa, savlaicīga,
nozīmīga, saprotama un pilnīga un
no grāmatvedības var gūt patiesu un
skaidru priekšstatu par naudas
plūsmu noteiktā laikposmā, kā arī
konstatēt
katra
saimnieciskā
darījuma sākumu un izsekot tā
norisei.
Ārlietu
ministrija
nodrošina
informācijas
uzkrāšanu
un
apkopošanu par plānoto un izlietoto
valsts budžeta finansējumu Latvijas
valsts simtgades pasākumiem.
Kritērijs ir sasniegts –
Veicot izlases darījumu pārbaudi,
konstatēts, ka Ārlietu ministrijas
iekšējie tiesību akti un dokumenti,
iedibinātie procesi un labā prakse
atbilst augstākstāvošiem tiesību
aktiem un Simtgades pasākumu
organizēšanā
un
finansējuma
izlietošanā
ir
ievēroti
visi
attiecināmie iekšējie tiesību akti un
labā prakse.
Ārlietu ministrijā ir izstrādātas
iekšējās kontroles procedūras, kā
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Vai nav pārsniegts
Simtgadei indikatīvi
paredzētais
finansējums no resoru
esošā budžeta
līdzekļiem?

Noteiktais kritērijs

resors pārliecinās par finansējuma
izlietojumu,
piemēram,
ir
apstiprināta instrukcija Latvijas
valsts
Simtgades
Publiskās
diplomātijas programmas projekta
pieteikumam, kā arī tiek pievienota
tāme sadalījumā pa izdevumu
pozīcijām. Ir izveidota komisija,
kura izvērtē projekta pieteikumu un
lemj par to
atbalstīšanu vai
neatbalstīšanu,
piešķirot
finansējumu.
Pēc
projekta
noslēguma
projekta
realizētājs
iesniedz saturisko atskaiti un
faktisko
tāmi
ar
izdevumu
attaisnojuma dokumentiem. Latvijas
Institūts pats ir aktivitāšu realizētājs,
līdz ar to pats arī kontrolē finanšu
līdzekļu izlietojumu. Veicot izlases
veidā darījumu pārbaudi, konstatēts,
ka
uzrādītajiem
izdevumus
attaisnojošajiem dokumentiem ir
Latvijas Institūta direktores vīza par
apmaksu un Simtgades projektu
koordinatores saskaņojums. Latvijas
Institūts 2018.gadā ik ceturksni
atskaitījās Kultūras ministrijai par
veiktajiem pasākumiem.
Atbilde uz apakšjautājumu: paredzētais
finansējums ir pārsniegts, jo:

 Simtgades Nacionālā plāna pasākumu faktiskās izmaksas
no resoru esošā budžeta līdzekļiem ir veiktas atbilstoši
Kultūras ministrijas informatīvā ziņojuma “Par Latvijas
valsts simtgades svinību pasākumu plānu 2017.–
2021.gadam” 3.pielikumā
“Budžeta kopsavilkums
Latvijas valsts simtgades pasākumu plānā 2017.–
2021.gadam iekļautajiem pasākumiem”40 indikatīvi
plānotajam apmēram.

 Pirms veikti pasākumi, kas nav plānoti Simtgades
Nacionālajā pasākumu plānā, resors ir veicis izvērtējumu,
kādēļ konkrētais pasākums ir atzīstams par Simtgades
pasākumu un kāda būs finanšu ietekme uz budžetu.
Vai nav piešķirts
iepriekš neplānots
finansējums no
budžeta
apakšprogrammas
“Līdzekļi
neparedzētiem
gadījumiem”, vai

Atbilde uz apakšjautājumu un
kritēriju vērtējums?

 Dokumenti, ar kuriem tiek pamatots pieprasījums
finansējuma izmaksai no budžeta apakšprogrammas
“Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” un citi pierādījumi
liecina, ka konkrētais pasākums/gadījums bija patiešām
neparedzams un ir ievēroti Ministru kabineta 17.07.2018.
noteikumi Nr.421 “Kārtība, kādā veic gadskārtējā valsts
budžeta likumā noteiktās apropriācijas izmaiņas” un citi
piemērojamie tiesību akti.

Kritērijs nav sasniegts –
Simtgades Nacionālā pasākumu
plāna budžeta kopsavilkumā nebija
paredzēts pasākumu īstenošanai
izlietot ministrijas esošā budžeta
līdzekļus
Simtgades
svinību
nodrošināšanai. 2018.gadā Ārlietu
ministrija no saviem budžeta
līdzekļiem izlietojusi 7 326 euro
Simtgades Nacionālā pasākuma
plānā norādītajām aktivitātēm, lai
segtu
iepriekš
neparedzētus
izdevumus, kas radušies pasākumu
organizēšanas procesā.
Kritērijs ir sasniegts –
Visi pasākumi ir plānoti Simtgades
Nacionālajā pasākumu plānā.
Atbilde uz apakšjautājumu: nav piešķirts
iepriekš neplānots finansējums, jo:
Kritērijs ir sasniegts –
Ārlietu ministrijai nav piešķirts
iepriekš neplānots finansējums no
budžeta apakšprogrammas “Līdzekļi
neparedzētiem gadījumiem”.
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finansējums piešķirts,
veicot apropriāciju
pārdali no cita
budžeta resora (ne
situācijās, kad
apropriāciju pārdale ir
veikta viena resora
ietvarā)?
Vai netiek izmaksātas
nepamatotas
piemaksas par darbu?

Noteiktais kritērijs

Atbilde uz apakšjautājumu un
kritēriju vērtējums?

 Resors ir informējis Kultūras ministriju par Simtgades Kritērijs ir sasniegts –
pasākumu finansējuma avota izmaiņām.

Izlases veidā pārbaudot Simtgades
Nacionālajā
pasākumu
plānā
iekļauto
aktivitāšu
īstenošanai
izlietoto
finansējumu,
netika
konstatēts, ka ir veikta nesaskaņota
finansējuma
pārdale
starp
aktivitātēm.
Atbilde uz apakšjautājumu: netiek
izmaksātas nepamatotas piemaksas, jo:

 Netiek izmaksātas nepamatotas piemaksas.

Kritērijs ir sasniegts –
Veicot izlases darījumu pārbaudi,
konstatēts, ka no piešķirtā Simtgades
finansējuma nav finansēti Ārlietu
ministrijas darbinieku atlīdzības
izdevumi.
Ārlietu
ministrijas
Simtgades tāmē ir paredzēta pozīcija
“Atlīdzība”, tās ietvaros tika veikta
samaksa
fiziskām
personām
atbilstoši noslēgtajiem uzņēmuma
vai autoratlīdzības līgumiem par
veiktajiem
darbiem
projektos
(piemēram,
izstādes
materiālu
sagatavošana vai tulkošanas darbi).
Latvijas Institūtam ir speciāli
piešķirts finansējums divu jaunu
darba vietu izveidei uz laiku, kas ir
arī izdarīts.
Kritērijs ir sasniegts –
Veicot izlases darījumu pārbaudi,
netika konstatēti gadījumi, kad
nebūtu ievērots Darba likums vai
Valsts un pašvaldību institūciju
amatpersonu
un
darbinieku
atlīdzības likums.

 Atlīdzība tiek izmaksāta atbilstoši Valsts un pašvaldību
institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma
normām.
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Atsauces
2013.gada Projekta pārvaldības plāns “Horizon grāmatvedības un personāla uzskaites risinājuma ieviešana Latvijas Republikas Ārlietu ministrijā”,
2015.gada Projekta pārvaldības plāns “Horizon grāmatvedības un personāla uzskaites risinājuma ieviešana Latvijas Republikas Ārlietu ministrijā”
un 2017.gada Projekta pārvaldības plāns “Horizon grāmatvedības un personāla uzskaites risinājuma ieviešana Latvijas Republikas Ārlietu
ministrijā”.
2
Ministru kabineta 13.12.2016. rīkojums Nr.769 “Par Latvijas valsts simtgades pasākumu plāna 2017. –2021.gadam īstenošanai piešķirtā valsts
budžeta finansējumu sadalījumu”.
3
Informatīvais ziņojums “Par Latvijas valsts simtgades svinību pasākumu plānu 2017.–2021.gadam” (pieņemts zināšanai Ministru kabineta
2016.gada 13.decembra sēdē, sēdes protokols Nr.68, 69.§).
4
Vērtējot atbilstības jautājumu saskaņā ar piemērotajiem revīzijas kritērijiem (skat. 2.pielikumu).
5
2018.gada 27.decembra Pieņemšanas – nodošanas akts/Vienošanās 7.punkts.
6
Vērtējot atbilstības jautājumu saskaņā ar piemērotajiem revīzijas kritērijiem (skat. 2.pielikumu).
7
2013.gada 16.jūlija rīkojums Nr.207 un 2013.gada 26.aprīļa Finanšu ministrijas rīkojuma Nr.179 “Par papildu apropriāciju” 1.1.2.2 apakšpunkts.
8
2013.gada Projekta pārvaldības plāns “Horizon grāmatvedības un personāla uzskaites risinājuma ieviešana Latvijas Republikas Ārlietu ministrijā”,
2015.gada Projekta pārvaldības plāns “Horizon grāmatvedības un personāla uzskaites risinājuma ieviešana Latvijas Republikas Ārlietu ministrijā”
un 2017.gada Projekta pārvaldības plāns “Horizon grāmatvedības un personāla uzskaites risinājuma ieviešana Latvijas Republikas Ārlietu
ministrijā”.
9
2013.gada Projekta pārvaldības plāna “Horizon grāmatvedības un personāla uzskaites risinājuma ieviešana Latvijas Republikas Ārlietu ministrijā”
3.7.2. punkts “Pārstāvniecību moduļa izstrāde un ieviešana”.
10
2017.gada Projekta pārvaldības plāna “Horizon grāmatvedības un personāla uzskaites risinājuma ieviešana Latvijas Republikas Ārlietu
ministrijā” 3.7.3. punkts “Pārstāvniecību moduļa izstrāde un ieviešana”.
11
Ministru kabineta 2015.gada 5.februāra rīkojums Nr.63 “Par Latvijas valsts simtgades rīcības komiteju”.
12
Informatīvais ziņojums “Par Latvijas valsts simtgades svinību pasākumu plānu 2017.–2021.gadam” (pieņemts zināšanai Ministru kabineta
2016.gada 13.decembra sēdē, sēdes protokols Nr.68, 69.§).
13
Informatīvais ziņojums “Par Latvijas valsts simtgades svinību pasākumu plānu 2017.–2021.gadam”
(pieņemts zināšanai Ministru kabineta 2016.gada 13.decembra sēdē, sēdes protokols Nr.68, 69.§).
14
Informatīvā ziņojuma “Par Latvijas valsts simtgades svinību pasākumu plānu 2017.–2021.gadam” pielikums Nr.3 (pieņemts zināšanai Ministru
kabineta 2016.gada 13.decembra sēdē, sēdes protokols Nr.68, 69.§).
15
Ministru kabineta 13.12.2016. rīkojums Nr.769 “Par Latvijas valsts simtgades pasākumu plāna 2017. –2021.gadam īstenošanai piešķirtā valsts
budžeta finansējumu sadalījumu”.
16
Ministru kabineta 13.12.2016. rīkojums Nr.769 “Par Latvijas valsts simtgades pasākumu plāna 2017. –2021.gadam īstenošanai piešķirtā valsts
budžeta finansējumu sadalījumu”.
17
Ministru kabineta 13.12.2016. rīkojums Nr.769 “Par Latvijas valsts simtgades pasākumu plāna 2017. –2021.gadam īstenošanai piešķirtā valsts
budžeta finansējumu sadalījumu”.
18
Ministru kabineta 13.12.2016. rīkojums Nr.769 “Par Latvijas valsts simtgades pasākumu plāna 2017. –2021.gadam īstenošanai piešķirtā valsts
budžeta finansējumu sadalījumu”.
19
Informatīvais ziņojums “Par Latvijas valsts simtgades svinību pasākumu plānu 2017.–2021.gadam” (pieņemts zināšanai Ministru kabineta
2016.gada 13.decembra sēdē, sēdes protokols Nr.68, 69.§).
20
Informatīvais ziņojums “Par Latvijas valsts simtgades svinību pasākumu plānu 2017.–2021.gadam” (pieņemts zināšanai Ministru kabineta
2016.gada 13.decembra sēdē, sēdes protokols Nr.68, 69.§).
21
Ārlietu ministrijas 14.11.2018. vēstule Nr. 71-30083 “Par apropriācijas izmaiņām”.
22
Ministru kabineta 13.12.2016. rīkojums Nr.769 “Par Latvijas valsts simtgades pasākumu plāna 2017. –2021.gadam īstenošanai piešķirtā valsts
budžeta finansējumu sadalījumu”.
23
Ministru kabineta 13.12.2016. rīkojums Nr.769 “Par Latvijas valsts simtgades pasākumu plāna 2017. –2021.gadam īstenošanai piešķirtā valsts
budžeta finansējumu sadalījumu”.
24
“Budžeta kopsavilkums Latvijas valsts simtgades pasākumu plānā 2017.–2021.gadam iekļautajiem pasākumiem”, Uzdevumi saskaņā ar Latvijas
valsts simtgades svinību sagatavošanas programmu (MK 09.02.2016. prot. Nr. 6), 06.12.2016.
25
Valsts kontroles 30.04.2015. revīzijas ziņojums Nr. 2.4.1-32/2014 “Par Ārlietu ministrijas 2014.gada pārskata sagatavošanas pareizību”.
26
Ārlietu ministrijas 07.05.2018. vēstule Nr.73-11560 “Par ieteikuma ieviešanas izpildi revīzijas lietā Nr.2.4.1-32/2014”.
27
Ārlietu ministrijas 07.05.2018. vēstule Nr.73-11560 “Par ieteikuma ieviešanas izpildi revīzijas lietā Nr.2.4.1-32/2014”.
28
Ārlietu ministrijas 10.12.2018. vēstule Nr.73-32513 “Par ieteikuma ieviešanas izpildi revīzijas lietā Nr.2.4.1-32/2014”.
29
Ārlietu ministrijas 10.12.2018. vēstule Nr.73-32513 “Par ieteikuma ieviešanas izpildi revīzijas lietā Nr.2.4.1-32/2014”.
30
Ārlietu ministrijas 20.12.2018. vēstule Nr.73-33569 “Par ieteikuma ieviešanas izpildi revīzijas lietā Nr.2.4.1-32/2014”.
31
Ārlietu ministrijas 20.12.2018. vēstule Nr.73-33569 “Par ieteikuma ieviešanas izpildi revīzijas lietā Nr.2.4.1-32/2014”.
32
Ārlietu ministrijas 20.12.2018. vēstule Nr.73-33569 “Par ieteikuma ieviešanas izpildi revīzijas lietā Nr.2.4.1-32/2014”.
33
Valsts kontroles 27.04.2017. revīzijas ziņojums Nr. 2.4.1-26/2016 “Par Ārlietu ministrijas 2016.gada pārskata sagatavošanas pareizību”.
34
Ministru kabineta 27.12.2005. noteikumi Nr. 1031 “Noteikumi par budžetu izdevumu klasifikāciju atbilstoši ekonomiskajām kategorijām”.
35
Atbilstoši Ministru kabineta 2018.gada 19.jūnija noteikumu Nr.344 “Gada pārskata sagatavošanas kārtība” 144.punktam, sagatavojot gada
pārskatus par 2018.gadu, jāpiemēro Ministru kabineta 2013.gada 15.oktobra noteikumi Nr.1115 “Gada pārskata sagatavošanas kārtība”.
35
Ar attīstības izdevumiem tiek saprasti valsts pamatbudžeta un valsts speciālā budžeta attīstības izdevumi, ja Ministru kabinetā ir pieņemts
lēmums par prioritārajiem pasākumiem atbilstoši Ministru kabineta 11.12.2012. noteikumu Nr.867 “Kārtība, kādā nosakāms maksimāli
pieļaujamais valsts budžeta izdevumu kopapjoms un maksimāli pieļaujamais valsts budžeta izdevumu kopējais apjoms katrai ministrijai un citām
centrālajām valsts iestādēm vidējam termiņam” 8.2.apakšpunktam.
36
Pieņemts zināšanai Ministru kabinetā 2016.gada 13.decembrī (prot. Nr. 68, 69.§.).
37
Grozīts ar Ministru kabineta 2017.gada 5.decembra rīkojumu Nr. 717 un 2018.gada 8.augusta rīkojumu Nr.363.
1

24

PAR ĀRLIETU MINISTRIJAS 2018.GADA PĀRSKATU

Likuma par budžetu un finanšu vadību 9., 9.1, 11., 46.pants, Ministru kabineta 2005. gada 27. decembra noteikumi Nr. 1031 "Noteikumi par
budžetu izdevumu klasifikāciju atbilstoši ekonomiskajām kategorijām", Ministru kabineta 2010. gada 16. marta noteikumi Nr. 256 "Noteikumi
par kārtību, kādā ministrijām un citām centrālajām valsts iestādēm tiek veikta apropriācijas pārdale starp programmām, apakšprogrammām un
izdevumu ekonomiskās klasifikācijas kodiem", Ministru kabineta 2018. gada 17. jūlija noteikumi Nr. 421 "Kārtība, kādā veic gadskārtējā valsts
budžeta likumā noteiktās apropriācijas izmaiņas", Ministru kabineta 2012. gada 31. jūlija noteikumi Nr. 523 "Noteikumi par budžeta
pieprasījumu izstrādāšanas un iesniegšanas pamatprincipiem".
39
2018.gada 19.janvāra Ārlietu ministrijas iekšējie noteikumi Nr.LV-2 “Kārtība, kādā Ārlietu ministrija izskata un apstiprina Latvijas valsts
Simtgades Publiskās diplomātijas programmas projektus” ar pielikumiem Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4, Nr.5.
40
Pieņemts zināšanai Ministru kabinetā 2016.gada 13.decembrī (prot. Nr. 68, 69.§.).
38

25

