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Kopsavilkums
Centrālās vēlēšanu komisijas (turpmāk – CVK) 2018.gada pārskats
visos būtiskajos aspektos sniedz skaidru un patiesu priekšstatu par
CVK finansiālo stāvokli, tā izmaiņām un CVK darbības rezultātiem
gadā, kas noslēdzās 2018.gada 31.decembrī, un tas ir sagatavots
atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.

Atbilstības jautājums
Finanšu revīzijas ietvaros CVK tika vērtēts šāds atbilstības jautājums
– vai Saeimas vēlēšanām piešķirtais finansējums ir izlietots atbilstoši
piešķiršanas mērķim1, ievērojot attiecināmos tiesību aktus.

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

Pamatojoties uz veikto revīzijas darbu2, tika gūta pārliecība, ka
2018.gadā
CVK
piešķirtais
finansējums
Saeimas vēlēšanu
organizēšanai visos būtiskajos aspektos ir izlietots atbilstoši
piešķiršanas mērķim un ievērojot tiesību aktus3, kas uz to attiecas.
Tomēr vēršam uzmanību, ka vēlēšanu organizēšanai nepieciešamā
finansējuma plānošana revidentu ieskatā ir uzlabojama, bet ar
vēlēšanām saistīto finansējuma ārvalstu vēlēšanu komisijām
piešķiršanas un izlietojuma dokumentu aprite ir sarežģīti
administrējama un tā būtu jāvienkāršo.

Nav konstatēti pārkāpumi
revīzijā iekļautajam atbilstības
jautājumam

Valsts kontrole savos iepriekšējos ziņojumos vairākkārt norādīja, ka
vēlēšanu elektroniskais process, izmantojot CVK lietojumprogrammu,
ilgstoši ir atkarīgs no viena komersanta – SIA „SOAAR”4 sniegtajiem
e-pakalpojumiem CVK un par tiem piedāvātās līgumcenas, kas var
radīt risku vēlēšanu norises e-pakalpojuma nodrošināšanai nākotnē
gadījumā, ja kādā no CVK organizētajiem iepirkumiem šis
komersants nolemtu vairs nepiedalīties, bet citu komersantu
piedāvājumi netiktu iesniegti. Arī 13.Saeimas vēlēšanu nodrošināšanai
tika izmantota CVK lietojumprogramma, kuru līdzīgi kā iepriekšējos
gados CVK iepirka no vienīgā pretendenta un piedāvājuma
iesniedzēja SIA „SOAAR”.

Ieteikumi
Revīzijā ir sniegti divi ieteikumi, kurus ieviešot, tiks veicināta
precīzāka vēlēšanu nodrošināšanas izdevumu (atlīdzībai) plānošana un
nodrošināta vienkāršāka vēlēšanu organizēšanas izdevumu
administrēšana.
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Atbilstības jautājums
Saeimas vēlēšanu organizēšanai izlietotā finansējuma atbilstība plānotajiem
mērķiem
2018.gada Saeimas vēlēšanu organizēšanai piešķirtie valsts budžeta līdzekļi ir izlietoti to
sākotnēji plānotajam mērķim, un 13.Saeimas vēlēšanu norise ir tikusi nodrošināta, ievērojot
attiecināmos tiesību aktus.
Tomēr revidenti secināja, ka vēlēšanu nodrošināšanai nepieciešamos valsts budžeta
līdzekļus CVK nebija plānojusi pēc iespējas precīzi, lai jau sākotnēji palielinātu darba
stundas tarifa likmes vēlēšanu komisiju locekļu atlīdzības paaugstināšanai, kas, iespējams,
nodrošinātu savlaicīgāku vēlēšanu iecirkņu komisiju izveidi. 13.Saeimas vēlēšanu
nodrošināšanai CVK lūdza Saeimai papildus 324 tūkst. euro atlīdzības palielināšanai
(līdzekļi netika piešķirti), lai gan 2018.gadam Saeimas vēlēšanām piešķirtais finansējums
153 tūkst. euro apmērā netika izlietots.
Ar ārvalstu vēlēšanu iecirkņiem saistīto finanšu līdzekļu piešķiršanas un izlietojumu
apliecinošo dokumentu aprite nodrošināta atbilstoši normatīvajiem aktiem, taču process ir
sarežģīts, smagnējs un sadrumstalots, radot lieku administratīvo slogu ārvalstu vēlēšanu
komisijās nodarbinātajām personām un CVK, kas ir atbildīga par Saeimas vēlēšanu
nodrošināšanai piešķirto valsts budžeta līdzekļu uzskaiti.
Valsts kontrole savos iepriekšējos ziņojumos5 ir norādījusi, ka vēlēšanu elektroniskais
process, izmantojot CVK lietojumprogrammu, ilgstoši ir atkarīgs no viena komersanta –
SIA „SOAAR” sniegtajiem e-pakalpojumiem CVK un par tiem piedāvātās līgumcenas, kas
var radīt risku vēlēšanu norises e-pakalpojuma nodrošināšanai nākotnē gadījumā, ja kādā no
CVK organizētajiem iepirkumiem šis komersants nolemtu vairs nepiedalīties, bet citu
komersantu piedāvājumi netiktu iesniegti. Arī 13.Saeimas vēlēšanu nodrošināšanai tika
izmantota CVK lietojumprogramma, kuru, līdzīgi kā iepriekšējos gados, CVK iepirka no
vienīgā pretendenta un piedāvājuma iesniedzēja SIA „SOAAR”.
1. Vispārīga informācija
Latvijā Saeima tiek ievēlēta uz četriem gadiem6. Kārtējās (13.Saeimas) vēlēšanas tika organizētas
2018.gada 6.oktobrī.
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CVK ir atbildīgā iestāde par Saeimas vēlēšanu procesu norisi Latvijā un ārvalstīs7. Latvijā Saeimas
vēlēšanas nodrošina republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisijas, kā arī vēlēšanu iecirkņu
komisijas8 (skatīt attēlu Nr.1). 13.Saeimas vēlēšanas notika piecos vēlēšanu apgabalos9, tajā skaitā
deviņās republikas pilsētās un 110 novados10. Vēlēšanu norisei Latvijā tika izveidoti 954 vēlēšanu
iecirkņi, kuru darbību nodrošināja 955 vēlēšanu iecirkņu komisijas, no tām trīs vēlēšanu komisijas
nodrošināja arī balsošanu Rīgas ieslodzījuma vietās11.
Vēlēšanu organizēšanai ārvalstīs CVK (ņemot vērā Ārlietu ministrijas priekšlikumus) izveido vēlēšanu
iecirkņus Latvijas Republikas diplomātiskajās vai konsulārajās pārstāvniecībās vai arī citās šim nolūkam
piemērotās telpās (tajā skaitā balsošanai pa pastu) kā arī uz kuģiem, ieslodzījuma vietās un starptautisko
operāciju rajonos12. 45 valstīs 13.Saeimas vēlēšanu nodrošināšanai tika izveidots 121 vēlēšanu iecirknis,
kas ir par 23 iecirkņiem vairāk, salīdzinot ar 2014.gada 12.Saeimas vēlēšanām. 16 Latvijas Republikas
pārstāvniecībās tika nodrošināta iespēja vēlētājiem reģistrēties balsošanai pa pastu, kā arī tika
nodrošināta iespēja vēlēt starptautisko operāciju rajonos Mali un Afganistānā13, kuros bija izveidotas
divas balsu skaitīšanas komisijas. Pavisam kopā iecirkņu darbību nodrošināja 123 vēlēšanu iecirkņu
komisijas.
Vienlaicīgi CVK rūpējas, lai vēlēšanu komisijas tiktu nodrošinātas ar telpām, transportu, sakaru
līdzekļiem, kā arī citiem materiāltehniskajiem līdzekļiem14.
Vēlēšanu sagatavošanai (sarīkošanai)
katrā Latvijas Republikas pilsētā tiek
izveidota republikas pilsētas vēlēšanu
komisija 7-15 locekļu sastāvā
• vēlēšanu sarīkošanai republikas pilsētās
tiek izveidotas viena vai vairākas
vēlēšanu iecirkņu komisijas 5-7 locekļu
sastāvā
• vēlēšanu komisijas un iecirkņa komisijas
sastāvā ir priekšsēdētājs, sekretārs un
locekļi (vēlēšanu komisija var pieaicināt
citus speciālistus)
• vēlēšanu komisijas un iecirkņa komisijas
saņem atlīdzību, līdzekļus
saimnieciskajiem un ēdināšanas
izdevumiem

Vēlēšanu sagatavošanai (sarīkošanai)
katrā Latvijas novadā tiek izveidota
novada vēlēšanu komisija 7-15 locekļu
sastāvā
• vēlēšanu sarīkošanai novados tiek
izveidotas viena vai vairākas vēlēšanu
iecirkņu komisijas 5-7 locekļu sastāvā
• vēlēšanu komisijas un iecirkņa komisijas
sastāvā ir priekšsēdētājs, sekretārs un
locekļi (vēlēšanu komisija var pieaicināt
citus speciālistus)
• vēlēšanu komisijas un iecirkņa komisijas
saņem atlīdzību, līdzekļus
saimnieciskajiem un ēdināšanas
izdevumiem

Ārvalstis
• vēlēšanām ārvalstīs izveido vēlēšanu
iecirkņus Latvijas Republikas
konsulārajās iestādēs, kā arī citās šim
nolūkam piemērotās telpās
• vēlēšanu iecirkņu komisijas sastāvā ir
priekšsēdētājs, sekretārs un locekļi
• vēlēšanu iecirkņu komisijas saņem
atlīdzību, līdzekļus saimnieciskajiem un
ēdināšanas izdevumiem

1.attēls Kādas vēlēšanu komisijas sagatavo un sarīko vēlēšanas15?

Saeimas vēlēšanu nodrošināšanai, tajā skaitā 13.Saeimas, tiek izmantota CVK lietojumprogramma16 (jeb
vēlēšanu elektroniskais pakalpojums (turpmāk – e-pakalpojums)). 2018.gadā atklāta konkursa rezultātā
CVK e-pakalpojumu (līdzīgi kā iepriekšējos gados) iepirka no vienīgā pretendenta un piedāvājuma
iesniedzēja SIA „SOAAR”. Līdz ar to jau ilgstoši vēlēšanu elektroniskais process atkarīgs no viena un
tā paša komersanta sniegtajiem e-pakalpojumiem un par tiem piedāvātās līgumcenas (par to Valsts
kontrole sniedza informāciju savos iepriekšējos ziņojumos17). Pastāv iespēja, ka tas var radīt risku
vēlēšanu norises e-pakalpojuma nodrošināšanai nākotnē, piemēram, gadījumā, ja kādā no CVK
organizētajiem iepirkumiem SIA „SOAAR” nolemtu vairs nepiedalīties, bet citu komersantu
piedāvājumi netiktu iesniegti.
Gatavojoties 13.Saeimas vēlēšanām, īpaša uzmanība tika pievērsta vēlēšanu drošības jautājumiem.
Sadarbībā ar tiesībsargājošām iestādēm CVK īstenoja pasākumus 13.Saeimas vēlēšanu elektroniskās
sistēmas un publiskās tīmekļa vietnes drošības nodrošināšanai. Turklāt priekšvēlēšanu laikā sadarbībā ar
Drošības policiju (no 2019.gada 1.janvāra Valsts drošības dienests), Informācijas tehnoloģiju drošības
incidentu novēršanas institūciju CERT.LV un vēlēšanu drošības darba grupu notika vēlēšanu komisiju
amatpersonu mācības vēlēšanu un IT drošības jautājumos18.
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2018.gadā 13.Saeimas vēlēšanu nodrošināšanai CVK tika piešķirti valsts budžeta līdzekļi budžeta
programmā „Saeimas vēlēšanas” (3 132 080 euro) un programmā „Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem
izlietojums” (225 786 euro), kopā 3 357 866 euro19. No tiem:
 2 452 381 euro20 kā izdevumu transferti noteiktam mērķim21 atbilstoši CVK noteiktajam
līdzekļu sadalījumam22 tika pārdalīti pašvaldībām Latvijas republikas pilsētās un novados
izveidoto (1) republikas pilsētu vēlēšanu komisiju, (2) novada vēlēšanu komisiju un (3) vēlēšanu
iecirkņu komisiju izdevumu vajadzībām, tajā skaitā šo vēlēšanu komisiju atlīdzībai kopsummā
tika paredzēti 2 179 585 euro23, bet darbības nodrošināšanai24 un ēdināšanai25 ieplānoti
kopsummā 272 796 euro (vēlēšanu komisiju locekļiem tiek kompensēti ēdināšanas izdevumi
balsošanas un balsu skaitīšanas laikā – 5,69 euro par katru dienu26).Vēlēšanu noslēgumā
vēlēšanu komisijām ir jāsniedz CVK pārskati par vēlēšanām piešķirto finanšu līdzekļu
(transfertu noteiktam mērķim) izlietojumu27;
 478 174 euro tika piešķirti 13.Saeimas vēlēšanu organizēšanas e-pakalpojuma darbības
nodrošināšanai;
 427 311 euro28 tika piešķirti 13.Saeimas vēlēšanu vajadzībām nepieciešamo preču un
pakalpojumu (izņemot e-pakalpojuma) iegādei (267 612 euro), kā arī izdevumiem atlīdzībai
(159 699 euro). No piešķirtās summas ārvalstu vēlēšanu iecirkņu komisiju atlīdzībai CVK
paredzēja29 48 727 euro30, bet precēm un pakalpojumiem šo komisiju vajadzībām izdevumi tika
ieplānoti un saskaņoti 16 427 euro31 apjomā.

Plānojot vēlēšanu komisijām un vēlēšanu iecirkņu komisijām nepieciešamos finanšu līdzekļus atlīdzībai,
precēm un pakalpojumiem, tajā skaitā ēdināšanai, CVK ņēma vērā iepriekšējo vēlēšanu pieredzi, tas ir,
vēlētāju skaitu attiecīgajos pilsētu un novadu vēlēšanu iecirkņos, kas ietekmē vēlēšanu komisiju lielumu
un darba apjomu, vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju locekļu, tajā skaitā ārvalstīs, skaitu
(komisijas sastāva lielumu), iepriekšējās vēlēšanās veikto izdevumu apjomu precēm un pakalpojumiem
lielumu, kā arī ārvalstu vēlēšanu iecirkņu komisiju izdevumu tāmēs precēm un pakalpojumiem
pieprasītos līdzekļus32.
Ministru kabinetam reizi četros gados, tas ir, iepriekšējā kalendārajā gadā pirms kārtējām Saeimas
vēlēšanām, ir jāpārskata atlīdzības apmērs vēlēšanu komisiju priekšsēdētājam, sekretāram un komisijas
locekļiem, ņemot vērā Centrālās statistikas pārvaldes oficiālajā statistikas paziņojumā publicēto valstī
strādājošo aizpagājušā gada mēneša vidējās darba samaksas apmēru un ekonomisko attīstību valstī 33.
Vēlēšanu komisiju un iecirkņa komisiju atlīdzības 2018.gadā aprēķināšanai Ministru kabinets noteica34
šo komisiju locekļu darba stundas tarifa likmes (skatīt 2.attēlā), vienlaicīgi uzdodot CVK noteikt
konkrēta apmēra stundas tarifa likmes šiem komisiju locekļiem. Līdz ar to CVK noteica, ka darba
stundas tarifa likme vēlēšanu komisijai Rīgā ir visaugstākā – robežās no 3,20 līdz 7,60 euro, republikas
pilsētās un novados ar lielāko iecirkņu skaitu no 2,84 līdz 4,60 euro, ar vidējo skaitu no 2,70 līdz
4,30 euro, bet ar vismazāko skaitu no 2,70 līdz 3,96 euro. Iecirkņu vēlēšanu komisiju, tajā skaitā
ārvalstīs, darba stundas tarifa likme noteikta robežās no 2,70 līdz 3,70 euro35 (konkrēta apmēra
sadalījumu skatīt 2.attēlā). Pirms šo likmju noteikšanas, CVK ierosināja un Saeima pieņēma grozījumus
normatīvajā aktā36 nosakot samazināt republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu
iecirkņu komisiju sastāvu no konstantiem septiņiem locekļiem uz iespēju veidot komisijas robežās no
piecu līdz septiņu locekļu sastāvā (atkarībā no vēlētāju skaita, ko ietekmē iecirkņa atrašanās vieta (skatīt
arī 2.attēlu)), tādā veidā iegūstot papildu līdzekļus komisiju locekļu atlīdzībai.
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Ministru kabineta noteiktā darba stundas
tarifa likme vēlēšanu komisijas un
iecirkņa komisijas priekšsēdētājam ir
robežās no 3,28 līdz 9,10 euro

Ministru kabineta noteiktā darba stundas
tarifa likme vēlēšanu komisijas un
iecirkņa komisijas sekretāram ir robežās
no 3,10 līdz 7,68 euro

Ministru kabineta noteiktā darba stundas
tarifa likme vēlēšanu komisijas un
iecirkņa komisijas loceklim ir robežās no
2,50 līdz 3,83 euro

• CVK konkrēti noteiktās stundas tarifa
likmes:

• CVK konkrēti noteiktās stundas tarifa
likmes

• CVK konkrēti noteiktās stundas tarifa
likmes

• Rīgas pilsētas vēlēšanu komisijas
priekšsēdētājam - 7,60 euro

• Rīgas pilsētas vēlēšanu komisijas
sekretāram - 6,42 euro

• Rīgas pilsētas vēlēšanu komisijas
loceklim - 3,20 euro

• vēlēšanu komisijas republikas pilsētā un
novadā ar iecirkņu skaitu no:
• 15 līdz 50 priekšsēdētājam - 4,60 euro;
• 7 līdz 14 priekšsēdētājam - 4,30 euro;

• vēlēšanu komisijas republikas pilsētā un
novadā ar iecirkņu skaitu no:
• 15 līdz 50 sekretāram - 4,48 euro;
• 7 līdz 14 sekretāram - 4,18 euro;

• vēlēšanu komisijas republikas pilsētā un
novadā ar iecirkņu skaitu no:
• 15 līdz 50 loceklim - 2,84 euro;
• 7 līdz 14 loceklim - 2,70 euro;

• vēlēšanu komisijas novadā ar iecirkņu
skaitu no 1 līdz 6 priekšsēdētājam - 3,96
euro
• iecirkņa vēlēšanu komisijas
priekšsēdētājam - 3,70 euro

• vēlēšanu komisijas novadā ar iecirkņu
skaitu no 1 līdz 6 sekretāram - 3,85 euro

• vēlēšanu komisijas novadā ar iecirkņu
skaitu no 1 līdz 6 loceklim - 2,70 euro

• iecirkņa vēlēšanu komisijas sekretāram 3,58 euro

• iecirkņa vēlēšanu komisijas loceklim 2,70 euro

2.attēls Kādas ir Ministru kabineta un CVK noteiktās darba stundas tarifa likmes vēlēšanu komisijām37?

Maksimāli iespējamo Ministru kabineta noteikto stundas tarifa likmi CVK nav noteicis nevienam no
vēlēšanu komisiju sastāva locekļiem (tajā skaitā priekšsēdētājam un sekretāram).
Revidentu ieskatā, līdzīgi CVK publiski sniegtajai informācijai 38, vēlēšanu iecirkņu komisiju locekļu
sastāva nokomplektēšana nākotnē varētu radīt arvien lielākas grūtības, ja vēlēšanas iecirkņu komisijas
locekļu atlīdzība par dalību vēlēšanu organizēšanā ir mazāka par atlīdzību pamata darbavietā un līdz ar
to nekompensē attiecīgi nesaņemto atlīdzību tajā, kā arī komisiju locekļi varētu nevēlēties darbam
vēlēšanu iecirkņos veltīt savu no darba brīvo laiku (sestdienu, svētdienu), tāpēc atbilstošas kvalifikācijas
personu motivācija iesaistīties vēlēšanu procesu sagatavošanā un sarīkošanā varētu samazināties.
2017.gada 26.oktobrī CVK lūdza Saeimas Valsts pārvaldes un pašvaldības komisiju (turpmāk –
SVPPK) atbalstīt papildu finansējuma 324 294 euro piešķiršanu republikas pilsētu un novadu vēlēšanu
komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju atlīdzības nodrošināšanai 2018.gadā 13.Saeimas vēlēšanu laikā.
SVPPK atbalstīja finansējuma piešķiršanu, taču Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija
2017.gada 15.novembra sēdē to noraidīja39. CVK informēja, ka noslēdzoties vēlēšanu iecirkņa komisiju
locekļu kandidātu pieteikšanās termiņam, pretendentu skaits bija nepietiekams, jo kvalificēti darbinieki
izvēlējās strādāt un saņemt atalgojumu pamatdarbā, nevis ciest finansiālus zaudējumus, aptuveni nedēļu
strādājot vēlēšanu iecirkņos40.
Vēlēšanu procesa nodrošināšanai CVK pieņem lēmumus, izdod nepieciešamos rīkojumus un
instrukcijas, kas jāievēro visām vēlēšanu komisijām, kā arī valsts un pašvaldību institūcijām un to
amatpersonām41.
1.1. Vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju Latvijā darbības finansēšana un ar to saistīto
dokumentu aprite
Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju priekšsēdētāji rīkojas ar vēlēšanu komisijai
piešķirtajiem finanšu līdzekļiem un slēdz līgumus ar vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu locekļiem
un pieaicinātajām personām, tajā skaitā personām, kuras veic atbalsta funkcijas (grāmatvedības, IT
speciālisti u.c.)42.
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CVK slēdz vienošanos43 ar pašvaldībām par katrai no tām vēlēšanām paredzētā finansējuma piešķiršanu.
CVK noslēgtās vienošanās ar katru no 119 pašvaldībām:
 paredz konkrētu finansējuma izlietojuma mērķi – „2018.gada 6.oktobra Saeimas vēlēšanu
nodrošināšana”, kas ir ar CVK lēmumu44 noteikto summu atlīdzībai, precēm un pakalpojumiem
apjomā, turklāt ievērojot CVK tiesību aktā45 par vēlēšanu komisiju atalgojumu noteiktās stundas
tarifu likmes. Vienlaicīgi pašvaldībām jānodrošina darba samaksas aprēķins un izmaksa
vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju locekļiem, pieaicinātajām personām un atbalsta
personālam, kā arī nodokļu ieturēšana un iemaksa valsts budžetā46;
 ietver CVK noteiktā finansējuma (izdevumu transferta) pārskaitīšanas attiecīgajai pašvaldībai
grafiku (termiņus);
 nosaka pašvaldību grāmatvedībai līdz 2018.gada 17.decembrim veikt saņemtā, bet neizlietotā
finansējuma atmaksu CVK;
 nosaka pašvaldību grāmatvedībai līdz 2018.gada 21.decembrim iesniegt CVK pārskatu par
finansējuma (transferta47) izlietojumu (nepievienojot izdevumus apliecinošos attaisnojuma
dokumentu kopijas (piemēram, čekus, kvītis, rēķinus, pavadzīmes, bankas maksājumu
dokumenti);
 nosaka CVK pienākumu līdz 2018.gada 26.decembrim veikt pašvaldību grāmatvedību iesniegto
pārskatu pārbaudi. Vienošanās paredz, ka izdevumi var tikt uzskatīti par atbilstošiem, ja CVK
pārskatiem piešķīrusi statusu „Pieņemts”.

1.2. Vēlēšanu iecirkņu komisiju ārvalstīs darbības finansēšana un ar to saistīto dokumentu aprite
Ārvalstīs izveidoto vēlēšanu iecirkņu komisiju priekšsēdētāji rīkojas ar vēlēšanu komisijām
piešķirtajiem finanšu līdzekļiem CVK apstiprināto summu apmērā 48.
CVK organizē grāmatvedības uzskaiti par ārvalstu vēlēšanu iecirkņu komisijām Saeimas vēlēšanām
plānoto un faktiski izlietoto finansējumu49, tajā skaitā:
 pirms vēlēšanu iecirkņa komisijas darba uzsākšanas, CVK apstiprina attiecīgā vēlēšanu iecirkņa
komisijas priekšsēdētāja tai iesniegto preču un pakalpojumu tāmi finansējuma saņemšanai;
 mēneša laikā pēc Saeimas vēlēšanu nobalsošanas dienas, CVK pārbauda un apstiprina (vai
neapstiprina) iecirkņu komisiju priekšsēdētāju tai iesniegtās attaisnojuma dokumentu (tajā skaitā
par ēdināšanu) kopijas par to veiktajiem norēķiniem vēlēšanu sagatavošanai un sarīkošanai
ārvalstīs, kas apkopoti vienotas formas rēķinā. Apstiprinātos izdevumus CVK apmaksā 10 darba
dienu laikā pēc izrakstīta rēķina saņemšanas vēlēšanu iecirkņa komisijas priekšsēdētāja ārvalstīs
norādītajā bankas kontā un tam atbilstošajā valūtā. Lai paātrinātu norēķinus, vai arī, ja mēneša
laikā pēc vēlēšanām nav iespējams dokumentus atsūtīt CVK, sākotnēji CVK var iesniegt šo
dokumentu fotokopijas50;

CVK, atbilstoši ārvalstu vēlēšanu iecirkņu komisiju un tajos esošo locekļu skaitam plāno izdevumus šo
komisiju locekļu darba samaksai un ar to saistīto nodokļu izdevumiem 51. Revīzijā konstatēts, ka
32 ārvalstu vēlēšanu iecirkņu komisijas jau pirms vēlēšanām atteicās saņemt atlīdzību par paveikto
darbu52. CVK atbilstoši noteiktajām stundas tarifa likmēm un vēlēšanu iecirkņu komisiju CVK
iesniegtajām darba laika uzskaites tabulām aprēķina un izmaksā darba samaksu iecirkņu komisiju
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locekļiem, tajā skaitā ieturot nodokļus un iemaksājot tos budžetā. Lai vēlēšanu iecirkņu ārvalstīs
komisijas locekļi saņemtu atalgojumu (ja iepriekš CVK nav iesniegts iesniegums par to, ka attiecīgā
iecirkņa komisijas locekļi ir atteikušies no atlīdzības), tiem pirms darbu uzsākšanas ir jāiesniedz CVK
iesniegums ar personas datiem un bankas (vēlams Latvijā reģistrētas) rekvizītiem, kurā komisiju locekļi
plāno saņemt savu atlīdzību. Ja iecirkņa komisijas loceklim nav konta Latvijas kredītiestādēs, tam
jāpilnvaro kāds no iecirkņa komisijas locekļiem, kura kontā ieskaitāms tā atalgojums53.

2. Saeimas vēlēšanām piešķirtā un izlietotā finansējuma uzskaite
Revīzijā konstatēts, ka CVK apstiprinājusi (atzinusi) 119 pašvaldību 13.Saeimas vēlēšanām 2018.gadā
izlietotā finansējuma pārskatos norādītās summas kopsummā par 2 350 169 euro (jeb 95,8% no tām
sākotnēji piešķirtā finansējuma), tādā veidā apliecinot pašvaldību 2018.gadā veiktos izdevumus
(vienlaicīgi to ieņēmumus no transfertiem). CVK trīs pašvaldību finansējuma izlietojuma pārskatus par
2018.gadu saskaņoja vairākkārt un apstiprināja tikai 2019.gada janvārī, līdz ar to kavējot pašvaldību un
CVK savstarpējās vienošanās noteiktos termiņus. Konstatētais neietekmē CVK 2018.gada izdevumos
atzītās summas. Savukārt vēlēšanu vajadzībām neizlietoto finansējumu 102 212 euro (jeb 4,2% no
pašvaldībām piešķirtās summas) 106 pašvaldības atmaksājušas atpakaļ CVK budžeta programmā
„Saeimas vēlēšanas”. No šīs summas 77 157 euro (jeb 3,5%) pārpalikums veidojās no piešķirtās
summas izdevumiem atlīdzībai, bet 25 055 euro (jeb 9,2%) no piešķirtās summas izdevumiem precēm
un pakalpojumiem. Kopumā no visām pašvaldībām viena pašvaldība atmaksāja 40 451 euro,
19 pašvaldību atmaksātās summas bija robežās no 1414 līdz 6643 euro, pārējo 86 pašvaldību atmaksātās
summas bija robežās no 0,01 līdz 858 euro, bet 13 pašvaldības CVK piešķirto finansējumu Saeimas
vēlēšanām bija izlietojušas pilnā apjomā. Vienai pašvaldībai CVK daļu finansējuma (16 473 euro no
kopējās summas 466 473 euro jeb 3,5%) bija pārskaitījusi 2018.gada 5.decembrī (plānotais maksājuma
termiņš – novembris), kuru pēc 13 dienām (2018.gada 18.decembrī) šī pašvaldība atmaksāja atpakaļ
CVK kā neizlietoto transfertu kopsummā 40 451 euro apmērā. Tas cita starpā norāda, ka attiecīgajai
pašvaldībai jau sākotnēji tika ieplānots, iespējams nepamatoti liels finansējums. CVK informēja, ka
novēloti veica maksājuma pārskaitījumu attiecīgajai pašvaldībai CVK personāla lielās noslodzes dēļ54.
CVK informēja55, ka galvenie iemesli paredzētā (plānotā) finansējuma:
 atlīdzībai neizpildei ir: (1) mazāka darba devēja sociālās apdrošināšanas iemaksu likme
pensionāriem, (2) mazāks kā iepriekš plānotais faktiski nostrādātais nakts stundu skaits, (3)
atsevišķās vietās vēlēšanu komisijas locekļu slimības dēļ komisija strādāja mazākā sastāvā nekā
plānots, (4) atsevišķās pašvaldībās nebija nepieciešamība pēc visām paredzētajām atbalsta
funkcijām (tas ir, nebija nepieciešams transporta vadītājs, šo funkciju veica vēlēšanu komisijas
loceklis, pašvaldība neprasīja apmaksāt telpu uzkopšanu (vēlēšanu kabīnes uzstādīja un novāca
paši vēlēšanu komisiju locekļi vai bez atsevišķas samaksas to izdarīja pašvaldību darbinieki
u.tml. subjektīvi iemesli, kurus nosaka vēlēšanu komisiju sastāvs (vecums, fiziskā forma,
transporta vadīšanas spēja) un pašvaldības atbalsts));
 preču un pakalpojumu iegādei neizpildei ir: (1) mazāks nekā iepriekš plānotais pieprasījumu
skaits mājas balsošanai, (2) pašvaldību pašu atbalsts daļai no vēlēšanu komisijām (piemēram,
kad par transporta izmantošanu prasot no CVK kompensēt tikai degvielas izdevumus, vēlēšanu
komisijas izmantoja iespēju apvienot braucienus uz Rīgu vienlaikus ar pašvaldību speciālistu
braucieniem, pašvaldības neprasīja apmaksu par vēlēšanu organizēšanai nepieciešamajām
kancelejas un saimniecības precēm), (3) daļas vēlēšanu iecirkņa ierīkošana neprasīja nekādus
papildu izdevumus u.tml.
Vienlaicīgi CVK informē: ir jāņem vērā tas, ka piešķirtā finansējuma neizpilde veidojās, summējot
neizpildi 119 pašvaldību vēlēšanu komisijās un 955 vēlēšanu iecirkņu komisijās, un neliela neizpilde
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(objektīvi veidojies atlikums pa izdevumu pozīcijām) katrā no šīm vienībām kopā veido ievērojamu
summu.
Revīzijā izskatot ārvalstu vēlēšanu iecirkņu komisiju CVK iesniegtos dokumentus atlīdzības saņemšanai
un saimniecisko izdevumu 13.Saeimas vēlēšanām atmaksu pieprasījumus, konstatēts, ka no sākotnēji
CVK ar ārvalstu iecirkņu komisiju pārstāvjiem saskaņotajiem izdevumiem:
 no precēm un pakalpojumiem paredzētajiem 16 427 euro faktiski pieprasīts atlīdzināt
12 319 euro, tas ir par 4108 euro mazāk, nekā sākotnēji pieprasīts, jo daļa vēlēšanu iecirkņu
komisiju neiesniedza CVK izdevumus attaisnojošos dokumentus, lai saņemtu no CVK vēlēšanu
sagatavošanai un sarīkošanai faktiski veiktos izdevumus (izlietotās summas);
 atlīdzībai, kuru sākotnēji tika paredzēts izmaksāt vēlēšanu iecirkņu komisiju 337 locekļiem
kopsummā 48 727 euro apmērā, faktiski aprēķinātais atalgojums bija 36 089 euro, tas ir, par
12 638 euro mazāk, nekā sākotnēji plānots, jo daļa vēlēšanu iecirkņu komisiju locekļu tā arī
neiesniedza CVK informāciju par bankas kontu, kurā tām veikt atlīdzības maksājumus, bet daļa
pēc vēlēšanām vispār atteicās saņemt atlīdzību par paveikto darbu, ko iepriekš CVK nevarēja
paredzēt. Kā rezultātā ārvalstu vēlēšanu iecirkņu komisiju darbam sākotnēji plānotā, bet faktiski
neizlietotā summa (ietaupītie līdzekļi) ir 16 746 euro.

CVK informēja56, ka vēl ir šādi papildu iemesli paredzētā (plānotā) finansējuma ārvalstu vēlēšanu
iecirkņu komisijām:
 atlīdzībai neizpildei: (1) daļai vēlēšanu komisiju locekļu, kas bija sasnieguši pensijas vecumu,
tika piemērota mazāka darba devēja sociālās apdrošināšanas iemaksu likme, (2) atsevišķos
gadījumos vēlēšanu komisijas darba laika uzskaites tabulās uzskaitīja tikai vēlēšanu dienā un
naktī nostrādātās stundas, bet neuzskaitīja vēlēšanu komisijas pienākumu izpildei nostrādātās
stundas pirms vēlēšanu dienas;
 preču un pakalpojumu iegādei neizpildei: daļai no vēlēšanu iecirkņu komisijām faktiskie
izdevumi bija nedaudz mazāki nekā iepriekš plānotie izdevumi preču un pakalpojumu iegādei.
Līdz ar to kopējā izdevumiem transfertiem un ārvalstu vēlēšanu iecirkņu komisiju vēlēšanām neizlietotā
summa 2018.gadā bija 118 958 euro un tas ir 36,7% no CVK Saeimai lūgtā papildu finansējuma
324 294 euro republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju atlīdzības
nodrošināšanai 13.Saeimas vēlēšanu laikā. Revidentu ieskatā šī neizlietotā summa pret Saeimai papildus
lūgtajiem, bet nepiešķirtajiem līdzekļiem, ir būtiska pēc apjoma.
Pavisam kopā budžeta programmā „Saeimas vēlēšanas” neizlietotā summa (finansējuma atlikums) bija
153 406 euro (jeb 4,9%) no 2018.gadam plānotās summas (skatīt 3.attēlu), jo arī CVK nebija pilnā
apjomā izmantojusi budžetā iepriekš plānotos līdzekļus ar 13.Saeimas vēlēšanām saistīto procesu
nodrošināšanai kopsummā 32 752 euro (tajā skaitā neizmantotā finansējuma atlikums 2018.gada beigās
atlīdzībai bija 6235 euro, bet precēm un pakalpojumiem – 26 517 euro). Lai arī CVK neizlietoto valsts
budžeta līdzekļu apjoms pret plānotajiem izdevumiem 13.Saeimas vēlēšanu nodrošināšanai 2018.gadā
novirzes ir nebūtiskas, tomēr ņemot vērā, ka CVK Saeimai papildus lūdza finansējumu republikas
pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju atlīdzības nodrošināšanai
13.Saeimas vēlēšanu laikā, lai arī tās budžeta programmā „Saeimas vēlēšanas” 2018.gada beigās
izveidojās ietaupījums, norāda uz to, ka izdevumiem nepieciešamo līdzekļu plānošana ir uzlabojama.
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CVK budžetā Saeimas
vēlēšanām piešķirts
3 357 866 euro

CVK papildus
lūgts, bet
nepiešķirts
324 294 euro

CVK izlietots
3 204 460 euro

CVK ietaupījums
153 406 euro

47% no CVK papildus lūgtās,
bet tai nepiešķirtās summas

3.attēls. Vai CVK ietaupīja tai 2018.gada budžetā Saeimas vēlēšanām piešķirto finansējumu?

CVK informēja57, ka galvenie iemesli paredzētā (plānotā) finansējuma:
 atlīdzībai neizpildei ir: (1) mazāka darba devēja sociālās apdrošināšanas iemaksu likme
pensionāriem un autoratlīdzību saņēmējiem, (2) mazāks nekā plānotais faktiski nostrādātais
nakts stundu skaits, (3) netika izmantots viss atbalsta funkciju nodrošināšanai paredzētais
finansējums, (4) netika izmantota rezerve neparedzētiem gadījumiem;
 preču un pakalpojumu iegādei neizpildei ir: (1) mazāki faktiskie pasta un sakaru pakalpojumu
izdevumi, iestādes administratīvie izdevumi, vēlēšanu materiālu izgatavošanas, biroja preču un
degvielas iegādes izdevumi nekā iepriekš tika plānots, (2) netika izmantota rezerve
neparedzētiem gadījumiem.
Līdz ar to var secināt, ka līdz nākamo Saeimas vēlēšanu norisei CVK ir iespēja pārskatīt vēlēšanu
sagatavošanai un sarīkošanai nepieciešamo finansējumu, tajā skaitā, sagatavojot budžeta pieprasījumus,
izvērtēt iespēju lūgt Saeimai pārgrupēt budžeta programmā „Saeimas vēlēšanas” atlīdzības un preču un
pakalpojumu izdevumu kodos plānotās summas, kā rezultātā varētu noteikt58 lielākas darba stundas
tarifa likmes republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju atlīdzības
palielināšanai.
Daļai iecirkņu komisiju ārvalstīs bija grūtības grāmatvedības dokumentu sagatavošanā un nosūtīšanā
CVK, līdz ar to CVK ieskatā nākotnē būtu nepieciešams precizēt tiesisko regulējumu vēlēšanu iecirkņu
ārvalstīs izveidei, katram jaunam iecirknim piesaistot atbilstošu finansējumu 59.
Kopumā revīzijā izlases veidā izskatot 10 ārvalstu vēlēšanu iecirkņu komisiju locekļu CVK iesniegtos
dokumentus par finansējuma vēlēšanu sagatavošanai un sarīkošanai pieprasījumu, saskaņošanu un
izlietojumu, kā arī CVK un šo komisiju savstarpējo elektronisko saraksti par dokumentu noformēšanu
un savlaicīgu iesniegšanu, konstatēts, ka dokumentu aprites apjoms ir samērā plašs, detalizēts un,
iespējams, atsevišķām ārvalstu vēlēšanu iecirkņu komisijām sarežģīts un darbietilpīgs, turklāt rada
administratīvo slogu CVK. Piemēram, revīzijā, izskatot ārvalstu vēlēšanu iecirkņu komisiju CVK
iesniegtos dokumentus atlīdzības saņemšanai un saimniecisko izdevumu 13.Saeimas vēlēšanām atmaksu
pieprasījumus, konstatēts, ka:
 ārvalstu vēlēšanu iecirkņu komisiju locekļi savās darba laika uzskaites tabulās norādījuši, ka
katrs strādājis robežās no 4 līdz 40 stundām, nopelnot līdz 145 euro, kas revidentu ieskatā ir
salīdzinoši nelielas summas. Savukārt dokumentu apjoms, kas jāsaskaņo un jāiesniedz CVK šīs
atlīdzības saņemšanai ir samērā plašs (izdevumiem nepieciešamo veidlapu (tāmju) aizpildīšana,
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to saskaņošana, rēķinu un aktu par faktiskajiem izdevumiem aizpildīšana un nosūtīšana CVK,
CVK informēšana, par katra no vēlēšanu iecirkņa komisijas locekļiem bankas kontu, atskaišu
par šiem locekļiem iesniegšana Valsts ieņēmumu dienestam (procesu skatīt arī ziņojuma
1.2.apakšnodaļā) (CVK par ārvalstu komisiju locekļiem (kopā 307 personām) aprēķinātajām
summām sniedza informāciju Valsts ieņēmumu dienestā, ieturēja attiecīgos nodokļus, un
iemaksāja tos budžetā, tad konvertēja komisiju locekļiem pienākošos atlīdzību attiecīgajā valūtā
pārskaitīja to norādītajos kontos);
 ārvalstu vēlēšanu iecirkņu komisiju CVK iesniegtie saimniecisko izdevumu apliecinošie
dokumenti ir dažādās pasaules valodās (piemēram, ķīniešu, poļu, čehu, itāļu u.c.), kurus ne
vienmēr var precīzi iztulkot, līdz ar to arī nevar pārbaudīt pilnā apjomā. Šādos gadījumos CVK
uzticas ārvalstu vēlēšanu iecirkņa komisijas priekšsēdētājam, kurš ir atbildīgs par finansējuma
izlietojumu atbilstoši tā piešķirtajam mērķim un parakstījis dokumentus, ka veiktie izdevumi
bija nepieciešami 13.Saeimas vēlēšanu vajadzībām. CVK visus ārvalstu vēlēšanu iecirkņu
komisiju veiktos izdevumus klasificēja atbilstoši ekonomiskās klasifikācijas kodiem (izdevumi
ēdināšanai, precēm, pakalpojumiem u.c.).

Valsts kontrole, pārbaudot Saeimas vēlēšanām piešķirto finanšu līdzekļu izlietojumu atbilstoši tā
mērķim un vērtējot CVK 2018.gada pārskata sagatavošanas pareizību, veica pārbaudes par epakalpojuma iepirkuma procesa atbilstību jomu regulējošajiem tiesību aktiem. Neatbilstības netika
konstatētas.

Ieteikumi
Lai valsts budžeta līdzekļi vēlēšanu nodrošināšanai tiktu ieplānoti pēc iespējas precīzāk, tajā skaitā
nosakot prioritārās vajadzības – republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu
komisiju atlīdzības palielināšana, gatavojoties nākamajām Saeimas vēlēšanām, CVK pārskatīt vēlēšanu
norisei nepieciešamā finansējuma aprēķināšanas, tajā skaitā sagatavojot budžeta pieprasījumus, un
piešķiršanas vēlēšanu komisijām līdzšinējo kārtību un nodrošināt attiecīgo uzlabojumu ieviešanu praksē.
Lai ārvalstu vēlēšanu iecirkņu komisijām, kā arī pašai CVK, ar finanšu līdzekļu pieprasījumu,
saskaņošanu un izlietojumu saistīto dokumentu aprite neradītu lieku slogu, CVK vienkāršot līdzšinējo
dokumentu aprites kārtību finanšu līdzekļu plānošanai un to izlietojuma uzskaitei ārvalstu vēlēšanu
iecirkņu komisijām.
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Revīzijas raksturojums
Revīzijas mērķis
Revīzijas mērķis ir pārbaudīt:
 gada pārskatu – vai 2018.gada pārskats visos būtiskos aspektos sniedz skaidru un patiesu
priekšstatu par CVK finansiālo stāvokli, tā izmaiņām un CVK 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 jautājumu (iepriekšējos gados saukti – „būtiski finanšu pārskatam pakārtoti
darījumi”):

– vai CVK piešķirtais finansējums Saeimas vēlēšanu organizēšanai visos būtiskajos aspektos ir
izlietots atbilstoši piešķiršanas mērķim un sasniedzot plānoto rezultātu, ievērojot tiesību aktus60, kas
uz to attiecas.

Revidējamās vienības un revidentu atbildība
CVK vadība ir atbildīga:
 par gada pārskata sagatavošanu atbilstoši Ministru kabineta 2013.gada 15.oktobra noteikumiem
Nr.1115 „Gada pārskata sagatavošanas kārtība”61 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 un,
sagatavojot gada pārskatu, izvērtēt CVK 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 un CVK rīcība atbilst tiesību aktiem, 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:
 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;
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 par atbilstības jautājumiem plāno un veic, lai iegūtu pietiekamu pārliecību, ka finansējuma
izlietojums un CVK rīcība atbilst tiesību aktiem, kas uz to attiecas.

Revīzijas pamatojums, apjoms un kritēriji
Finanšu revīzija „Par Centrālās vēlēšanu komisijas 2018.gada pārskata sagatavošanas pareizību” ir
veikta, pamatojoties uz Valsts kontroles likuma 3.panta 2.punktu un Valsts kontroles Revīzijas un
metodoloģijas revīzijas departamenta 2018.gada 5.decembra revīzijas grafiku Nr.2.4.1-46/2018.
Revīzijas gaitā Valsts kontrole veica pārbaudes procedūras par 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.

Revīzijas laikā izlases veidā pārbaudītās CVK pārskata daļas – ilgtermiņa ieguldījumi (konts 1000),
izdevumi atlīdzībai (EKK 1000), pakalpojumiem (EKK 2200) un krājumiem (EKK 2300), valsts
budžeta uzturēšanas izdevumu transferti citiem budžetiem noteiktam mērķim (EKK 7310 62) un
zembilances nomātie aktīvi (konts 0100).
Revīzijas laikā pārbaudītais atbilstības jautājums un tā vērtēšanas kritēriji uzrādīti šī ziņojuma
pielikumā.
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 revidējamās vienības vadībai un kuri revīzijas gaitā ir
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prasījuši pastiprinātu revidentu uzmanību. Valsts kontrole nesniedz atsevišķu atzinumu par šiem
jautājumiem.
Revīzija nodrošināja pietiekamu pamatu revīzijas ziņojuma sagatavošanai.

Sektora vadītāja

I.Burkāne

Departamenta direktore

Z.Zariņa
ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI
PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO
PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU
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Pielikums. Atbilstības jautājums un tā vērtēšanas kritēriji
Revīzijas
jautājums

Noteiktais kritērijs

Atbilde uz apakšjautājumu
un kritēriju vērtējums?

Finansējums attīstības izdevumiem:
Pārskata gadā plānotais finansējums 3 357 866 euro, tajā skaitā programmā „Saeimas vēlēšanas”
3 132 080 euro un papildus 225 786 euro no LNG Saeimas vēlēšanu vajadzībām piešķirtais finansējums
Galvenais pārbaudāmais jautājums – vai Saeimas vēlēšanu organizēšanai piešķirtais finansējums ir izlietots
atbilstoši tā piešķiršanas mērķim63? (ievērojot attiecināmos tiesību aktus un sasniedzot plānotos rezultātus)
Vai CVK izdevumi
Saeimas
vēlēšanu
organizēšanai,
tajā
skaitā e-pakalpojuma
iegādei un darbībai,
republikas pilsētu un
novadu
vēlēšanu
komisiju,
vēlēšanu
iecirkņu
komisiju
darbības finansēšanai
transferta izdevumi,
ārvalstīs
izveidoto
vēlēšanu
iecirkņu
komisiju
darbības
finansēšanas
izdevumi ir izlietoti
atbilstoši
to
plānotajiem mērķiem?

 CVK

ir
nodrošinājusi
Saeimas
vēlēšanu
organizēšanai piešķirtā finansējuma izlietojuma
uzraudzību tā, lai nodrošinātu finansējuma
izlietojumu paredzētajiem mērķim, tajā skaitā:
1) izdevumi atlīdzībai un izdevumi par precēm un
pakalpojumiem (arī ēdināšanai) ir pamatoti ar
izdevumus attaisnojošiem dokumentiem, un izlietoti
atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas uz tiem attiecas,
tas ir CVK:
- no pašvaldībām saņēmusi pārskatus par finanšu
izlietojumu (atlīdzībai (tajā skaitā ar to saistītajiem
nodokļiem), precēm un pakalpojumiem (tajā skaitā
ēdināšanas) (turpmāk – saimnieciskie izdevumi), bet
neizlietotais finansējums pārskaitīts atpakaļ CVK;
- no ārvalstu iecirkņu komisijām saņēmusi iepriekš
tāmē saskaņotās summās saimnieciskos izdevumus
apliecinošos dokumentus un atbilstoši CVK tiesību
aktam aizpildītas veidlapas (rēķini, akti);
- pirms atlīdzības izmaksas ārvalstu iecirkņu komisiju
locekļiem, ir pieņemts CVK lēmums atlīdzības
noteikšanai, ir uzskaitītas ārvalstu iecirkņu komisijas
sastāvā esošo personu faktiski nostrādātās stundas,
tas ir, CVK ir saņemtas darba laika uzskaites tabulas
(darba samaksas noteikšanai un izmaksai), ir
piemērota atbilstoša stundas tarifa likme un ieturēti
nodokļi, iesniegtas atskaites VID.
2) CVK atbilstoši normatīvajam aktam64:

Atbilde uz apakšjautājumu: CVK ir
nodrošinājusi
Saeimas
vēlēšanu
organizēšanai piešķirtā finansējuma
izlietojuma uzraudzību tā, lai
nodrošinātu finansējuma izlietojumu
paredzētajiem mērķim, jo:
kritērijs ir sasniegts –
1) izdevumi
atlīdzībai
un
izdevumi par precēm un
pakalpojumiem (arī ēdināšanai)
ir pamatoti un izlietoti atbilstoši
normatīvajiem aktiem, kas uz
tiem attiecas;
kritērijs ir sasniegts –
2) CVK
ir
nodrošinājusi
transfertu uzskaiti un atzinusi
pārskata perioda pamatdarbības
izdevumus ņemot vērā transferta
izlietojuma
pārskatus.
Neizlietotais
finansējums
pārskaitīts atpakaļ CVK;
kritērijs ir sasniegts –
3) CVK un SIA „SOAAR”
savstarpējais līgums noslēgts
pamatojoties
uz
Publisko
iepirkumu likumā noteiktajām
prasībām.
E-pakalpojuma
iepirkumā
tika
ietvertas
minimālās
prasības
epakalpojuma drošībai.

- ir nodrošinājusi transfertu uzskaiti, tas ir, atzinusi
pārskata perioda pamatdarbības izdevumus un
saistības pret budžeta iestādi, ņemot vērā transferta
izlietojumu apstiprinājumu Valsts kases, ministriju,
centrālo valsts iestāžu un pašvaldību budžeta
pārskatu informācijas sistēmā (ePārskati).
3) CVK un SIA „SOAAR” savstarpējais līgums
noslēgts pamatojoties uz Publisko iepirkumu likumā
noteiktajām prasībām, turklāt e-pakalpojuma
iepirkumā tika ietvertas minimālās prasības epakalpojuma drošībai.
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Atsauces
Resursi izdevumu segšanai precēm, pakalpojumiem (tajā skaitā Saeimas vēlēšanu 2018.gadā e-pakalpojuma nodrošināšanai) un atlīdzībai Latvijā
(tajā skaitā izdevumu transferti pašvaldībām) un ārvalstīs.
2
Vērtējot atbilstības jautājumu saskaņā ar piemērotajiem revīzijas kritērijiem (skat. pielikumu).
3
Likuma „Par valsts budžetu 2018.gadam” 4.pielikums, tajā skaitā vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem, likums „Par
Centrālo vēlēšanu komisiju”, Saeimas vēlēšanu likums, Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likums,
Publisko iepirkumu likums, Ministru kabineta 2009.gada 15.decembra noteikumu Nr.1486 „Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības
uzskaiti” 3.1.1 nodaļa un Ministru kabineta 2013.gada 15.oktobra noteikumu Nr. 1115 „Gada pārskata sagatavošanas kārtība” 43.punkts, Ministru
kabineta 2007.gada 20.marta noteikumu Nr.200 „Noteikumi par pilsētu, rajonu, novadu un pagastu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju
locekļu atlīdzību un ēdināšanas izdevumu kompensāciju” 4.punkts, Finanšu ministrijas 2018.gada 24.jūlija rīkojums Nr.260 „Par līdzekļu
piešķiršanu”, ar CVK 2018.gada 10.jūlija lēmumu Nr.23 apstiprinātā instrukcija „Vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju darbības
finansēšanas instrukcija” https://likumi.lv//ta/id/300544?&search=on (resurss skatīts 2019.gada 4.martā), ar CVK 2018.gada 10.jūlija lēmumu Nr.24
apstiprinātā instrukcija „Saeimas vēlēšanu iecirkņa komisijas darbības instrukcija”, https://likumi.lv//ta/id/300404?&search=on (resurss skatīts
2019.gada 4.martā), CVK 2018.gada 3.augusta lēmums Nr.34 „Par atalgojumu republikas pilsētu, novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu
komisiju locekļiem”, https://likumi.lv//ta/id/300767?&search=on (resurss skatīts 2019.gada 4.martā), ar CVK 2018.gada 14.septembra rīkojumu
Nr.45 apstiprinātā instrukcija „Par grāmatvedības uzskaiti vēlēšanu iecirkņu komisijās ārvalstīs 2018.gadā”, ar CVK 2018.gada 8.augusta lēmumu
Nr.46 apstiprinātā instrukcija „Vēlēšanu iecirkņa komisijas darbība ārvalstīs Saeimas vēlēšanās”, https://likumi.lv//ta/id/300962?&search=on (resurss
skatīts 2019.gada 4.martā), CVK 2018.gada 10.augusta lēmums Nr.47 „Par finansējuma sadalījumu republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisijām
2018.gada Saeimas vēlēšanām”, https://likumi.lv//ta/id/300943?&search=on (resurss skatīts 2019.gada 4.martā), CVK 2018. gada 28.augusta lēmums
Nr.60 „Par atalgojumam nepieciešamo naudas līdzekļu sadalījumu vēlēšanu iecirkņu komisijām ārvalstīs 13. Saeimas vēlēšanu organizēšanai”,
https://likumi.lv//ta/id/301428?&search=on (resurss skatīts 2019.gada 4.martā).
4
SIA „SOAAR” (reģ. Nr. 45403018166).
5
„Par Centrālās vēlēšanu komisijas 2017.gada pārskata sagatavošanas pareizību” 10.lp.,
http://www.lrvk.gov.lv/uploads/revizijuzinojumi/2017/2.4.1-44_2017/RevZin_CVK.pdf un „Par Centrālās vēlēšanu komisijas 2016.gada pārskata sagatavošanas pareizību” 2.lp,
http://www.lrvk.gov.lv/uploads//reviziju-zinojumi/2016/2.4.1-50_2016/cvk_zinojums_2016__-28.04.2017.pdf (resursi skatīti 2019.gada 4.martā).
6
Latvijas Republikas Satversmes 10.pants.
7
Likuma „Par Centrālo vēlēšanu komisiju” 1. un 4.pants.
8
Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likuma 1.panta pirmā un otrā daļa, 23.panta pirmā daļa un V nodaļa
„Iecirkņa komisijas darbība”.
9
Saeimas vēlēšanu likuma 7.panta pirmā daļa.
10
Saeimas vēlēšanu likuma 7.panta otrā daļa.
11
13.Saeimas vēlēšanas, https://www.cvk.lv/lv/velesanas/saeimas-velesanas/13-saeimas-velesanas un „13.Saeimas vēlēšanu rezultāti” 4. un 5.lp.,
https://www.cvk.lv/upload_file/2018/13%20Saeimas%20velesanu%20rezultati%20A4%20_ML.pdf (resursi skatīti 2019.gada 4.martā).
12
Saeimas vēlēšanu likuma 43.panta pirmā, otrā, trešā un ceturtā daļa un 45.1 panta pirmā daļa, 45.3 panta pirmā daļa un Republikas pilsētu un novadu
vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likuma 1.panta pirmā, otrā un piektā daļa.
13
13.Saeimas vēlēšanas, https://www.cvk.lv/lv/velesanas/saeimas-velesanas/13-saeimas-velesanas un „13.Saeimas vēlēšanu rezultāti” 4. un 5.lp.,
https://www.cvk.lv/upload_file/2018/13%20Saeimas%20velesanu%20rezultati%20A4%20_ML.pdf (resursi skatīti 2019.gada 4.martā).
14
Likuma „Par Centrālo vēlēšanu komisiju” 6.pants.
15
Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likums.
16
Saeimas vēlēšanu likuma 10.panta piektā daļa un 28.panta pirmā daļa, ar CVK 2018.gada 8.augusta lēmumu Nr.46 apstiprinātā instrukcija
„Vēlēšanu iecirkņa komisijas darbība ārvalstīs Saeimas vēlēšanās”, https://likumi.lv//ta/id/300962?&search=on un CVK 2018.gada 10.jūlija lēmumu
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