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ATZINUMS

I Par Izglītības un zinātnes ministrijas 2020.gada pārskata sagatavošanas
pareizību
Atzinums bez iebildēm
1.

Pamatojoties uz Valsts kontroles likuma 3.panta 2.punktu un Valsts kontroles 2020.gada un
2021.gada darba plāniem, ir veikta finanšu revīzija “Par Izglītības un zinātnes ministrijas
2020.gada pārskata sagatavošanas pareizību”, kas ietvēra konsolidētā finanšu pārskata, tajā
skaitā pārskata par finansiālo stāvokli 2020.gada 31.decembrī, pārskata par darbības
finansiālajiem rezultātiem, pašu kapitāla (neto aktīva) izmaiņu pārskata, naudas plūsmas
pārskata un finanšu pārskata pielikumu, grāmatvedības uzskaites pamatprincipu apraksta,
finanšu pārskata skaidrojuma un vadības ziņojuma pārbaudi.

2.

Revīzijā tika gūta pārliecība, ka konsolidētais finanšu pārskats visos būtiskajos aspektos
sniedz skaidru un patiesu priekšstatu par Izglītības un zinātnes ministrijas finansiālo stāvokli,
tā izmaiņām un Izglītības un zinātnes ministrijas darbības finansiālajiem rezultātiem un
naudas plūsmu gadā, kas noslēdzās 2020.gada 31.decembrī, un ir sagatavots atbilstoši Latvijas
Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.

Atzinuma bez iebildēm pamatojums
3.

Revīzija ir veikta saskaņā ar starptautiskajiem publiskā sektora revīzijas standartiem, ievērojot
neatkarīgiem revidentiem noteiktās ētikas prasības. Valsts kontroles atbildība, kas izriet no
standartu prasībām, ir aprakstīta tālāk šī atzinuma sadaļā Valsts kontroles atbildība, kā arī
revīzijas ziņojumā. Revīzijā ir iegūti pietiekami un atbilstoši pierādījumi, kas nodrošina
pietiekamu pārliecību, lai sniegtu atzinumu.

Galvenais revīzijas jautājums
4.

Galvenie revīzijas jautājumi ir jautājumi, kas saskaņā ar revidenta profesionālo spriedumu ir
kārtējā perioda finanšu pārskatu revīzijas kontekstā nozīmīgi jautājumi, par kuriem ziņo

revidējamās vienības vadībai un kuriem revidents ir pastiprināti pievērsis uzmanību. Par
galvenajiem revīzijas jautājumiem netiek sniegts atsevišķs atzinums.
5.

Jautājums, kas pēc revidentu profesionālā sprieduma bija nozīmīgs, veicot finanšu revīziju par
2020.gada pārskatu, ir Covid-19 pandēmijas radītās krīzes pārvarēšanai, seku mazināšanai un
novēršanai piešķirto līdzekļu pieprasījumu pamatotība un faktiskais izlietojums.

6.

Izglītības un zinātnes ministrijai laikā no 2020.gada 12.marta līdz 31.decembrim saistībā ar
Covid-19 pandēmijas radītās krīzes pārvarēšanu, seku mazināšanu un novēršanu Ministru
kabinets ir piešķīris līdzekļus 28 434 246 euro apmērā, no kuriem faktiski izlietots
24 728 841 euro. Valsts kontrole ir izvērtējusi Covid-19 pandēmijas radītās krīzes
pārvarēšanai, seku mazināšanai un novēršanai piešķirto līdzekļu pieprasījumu pamatotību un
faktisko izlietojumu 22 580 783 euro apmērā, tajā skaitā:
6.1. attālinātā

mācību procesa nodrošināšana 2020.gada pavasarī – iekārtu iegādei
436 732 euro vērtībā un audiovizuālā satura radīšanai 365 208 euro apmērā;

6.2. 5 000 000 euro valsts pētījumu programmas “Covid-19 seku mazināšanai” izveidei;
6.3. 3 000 000 euro, lai mazinātu Covid-19 krīzes radīto negatīvo seku ietekmi uz sporta

nozari;
6.4. 1 440 928 euro, lai palielinātu stipendiju skaitu un apmēru pirmā līmeņa profesionālās

augstākās izglītības (koledžas), bakalaura un maģistra līmeņa studijām valsts augstskolās
un koledžās;
6.5. 200 000 euro, lai nodrošinātu nepieciešamos tehnoloģiskos resursus (datu masīvus)

plānoto tehnoloģisko risinājumu izmantošanai izglītības iestādēs, kurās izglītojamie
apgūst vispārējās vidējās izglītības saturu, attālināta mācību procesa nodrošināšanai un
digitālo mācību platformu un līdzekļu pieejamības uzlabošanai un popularizēšanai;
6.6. 3 970 000 euro, lai uzlabotu tehnoloģisko nodrošinājumu vispārējās izglītības iestādēs

(datoru iegāde);
6.7. 7 153 311 euro, lai nodrošinātu finansējumu pedagogu darba samaksas palielinājumam

2020.gadā;
6.8. 1 014 604 euro, lai nodrošinātu piemaksas vispārējās izglītības iestāžu (izņemot

pirmsskolas izglītības iestādes) 7.–12.klašu pedagogiem, profesionālās pamatizglītības,
arodizglītības un profesionālās vidējās izglītības programmu pedagogiem, kā arī 1.–
6.klašu pedagogiem, kuri īsteno attālināto mācību procesu.
7.

Revīzijā ir gūta pārliecība, ka aktivitāšu – stipendiju skaita un apmēra palielināšanai
augstskolās un koledžās, tehnoloģiskajiem risinājumiem, datoru iegādei, pedagogu darba
samaksas palielinājumam, piemaksām pedagogiem par attālinātā mācību procesa īstenošanu –
nodrošināšanai nepieciešamais atbalsts 13 778 843 euro apmērā ir pamatots un piešķirtais
finansējums ir izlietots atbilstoši mērķim.

Attālinātā mācību procesa nodrošināšana ārkārtējās situācijas laikā
8.

Izglītības un zinātnes ministrija, lai nodrošinātu ārkārtējās situācijas novēršanai nepieciešamo
preču un pakalpojumu iegādi, vadījusies pēc Ministru kabineta 2020.gada 14.marta lēmuma1
par Publisko iepirkumu likuma normu nepiemērošanu Covid-19 krīzes novēršanai, iepirkumu
norisi balstot uz ātru rīcību un tūlītēju līgumu noslēgšanu. Izvērtējot iepirkumu līgumu
slēgšanas procesu attālinātā mācību procesa nodrošināšanai ārkārtējās situācijas laikā,
revidenti varēja sekot līdzi lēmumu pieņemšanas procesam.

9.

Ministrija ir nodrošinājusi nepieciešamo preču un pakalpojumu iegādi Covid-19 krīzes
pārvarēšanai un seku novēršanai, tomēr revīzijā nav gūta pietiekama pārliecība, vai ministrijas
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rīcība ar valsts budžeta līdzekļiem attālinātā mācību procesa nodrošināšanai visos gadījumos
ir bijusi ekonomiska un efektīva, jo:
9.1. vismaz 295 ministrijas iegādātās viedierīces 28 665 euro vērtībā netika izsniegtas

izglītojamajiem, bet palika atsevišķu pašvaldību rīcībā;
9.2. projektā “Tava klase” veikta samaksa 475 euro apmērā par nesaņemtu surdotulkojumu 13

lekcijām.

Covid-19 krīzes radīto negatīvo seku ietekmes mazināšana sporta nozarē
10. Lai arī Ministru kabineta 30.06.2020. piešķirtais finansējums 5 000 000 euro bija paredzēts

Covid-19 krīzes radīto negatīvo seku ietekmes mazināšanai sporta nozarē, tomēr revīzijā
secināts, ka finansējums vismaz 1 977 839 euro apmērā 2020.gadā nav bijis nepieciešams
sporta organizāciju dzīvotspējas un tautas un jaunatnes sporta pasākumu organizatoru (sporta
organizāciju) dzīvotspējas nodrošināšanai, jo:
10.1. Covid-19 radīto seku mazināšanai no biedrībai “Latvijas Sporta federāciju padome”

piešķirtajiem 1 938 649 euro neizlietotā finansējuma atlikums 31.12.2020. bija
1 368 376 euro. Arī valsts budžeta apakšprogrammā 09.09.00 “Sporta federācijas un
sporta pasākumi”, no kuras tiek finansētas sporta organizācijas, atlikums 31.12.2020. bija
539 140 euro. Kopējā atlikumu summa, kas pieejama 2021.gadā, ir 1 907 516 euro.
Turklāt sporta organizāciju rīcībā bija palicis finansējums 253 019 euro apmērā no
2019.gada;
10.2. lai arī kapitālsabiedrībām, kurās Izglītības un zinātnes ministrija ir valsts kapitāla daļu

turētāja, piešķirtais finansējums ir izlietots atbilstoši līgumos2 noteiktajam, tomēr, Valsts
kontroles vērtējumā, vismaz 36 022 euro apmērā izlietoti izdevumiem, kas nav saistīti ar
Covid-19 radītās krīzes pārvarēšanu – finanšu situācijas stabilizēšanu, bet gan
kapitālsabiedrības pamatdarbības nodrošināšanu;
10.3. biedrība “Latvijas Paralimpiskā komiteja” no Covid-19 krīzes radīto negatīvo seku

ietekmes mazināšanai piešķirtā atbalsta vismaz 3168 euro apmērā apmaksājusi
organizācijas uzturēšanas izdevumus, kuriem finansējums 2020.gadā jau ticis piešķirts no
valsts budžeta apakšprogrammas 09.25.00 “Dotācija biedrībai “Latvijas Paralimpiskā
komiteja””.

Valsts pētījumu programmas “Covid-19 seku mazināšanai”
11. Izglītības un zinātnes ministrijai 2020.gadā valsts pētījumu programmas “Covid-19 seku

mazināšanai” izveidei un īstenošanai, kas sniegtu tūlītējus risinājumus cīņai ar Covid-19 un
seku mazināšanai, tika piešķirts finansējums 5 000 000 euro apmērā 10 projektu īstenošanai3.
12. Valsts pētījumu programmas “Covid-19 seku mazināšanai” virsmērķis ir ierobežot Covid-19

infekcijas slimības izplatību un aizsargāt iedzīvotājus, lai, īstenojot inovatīvus augstas
gatavības zinātniskus projektus, steidzami atjaunotu ekonomisko darbību un sociāli aktīvu
ikdienas dzīvi4. Valsts pētījumu programmas mērķis ir izstrādāt zinātniskas prognozes par
turpmākās rīcības scenārijiem Latvijā 2020.gada rudenī, 2021. un 2022.gadā, tai skaitā jaunu
saslimšanas uzliesmojumu pārvarēšanai.
13. Valsts pētījumu programmas “Covid-19 seku mazināšanai” izveidei un īstenošanai

nepieciešamā summa aprēķināta atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem5. No piešķirtā
finansējuma 128 437 euro nav izlietoti un līdz 31.03.2021. atmaksājami valsts budžetā.
14. Valsts kontroles vērtējumā, ir atbalstāma zinātnes nozares iesaiste Covid-19 seku mazināšanai

ar mērķi ierobežot Covid-19 infekcijas slimības izplatību un aizsargāt iedzīvotājus, lai,
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īstenojot inovatīvus augstas gatavības zinātniskus projektus, steidzami atjaunotu ekonomisko
darbību un sociāli aktīvu ikdienas dzīvi.
15. Tomēr salīdzinoši īsais valsts pētījumu programmas “Covid-19 seku mazināšanai” izveidei un

īstenošanai paredzētais laiks un nepietiekamā sadarbība starp atbildīgajām institūcijām rada
risku, ka iegūtie rezultāti var netikt izmantoti valsts politikas prioritāšu īstenošanai un
politikas izstrādei:
15.1. valsts pētījumu programmas “Covid-19 seku mazināšanai” plānošana nav bijusi

pietiekami koordinēta un sadarbību veicinoša ar visām nozaru ministrijām. Lai gan
atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem6 programmu izstrādā nozares ministrija
sadarbībā ar programmas stratēģiskās vadības padomi, definējot programmas nosaukumu,
virsmērķi (ja nepieciešams), mērķi, īstenošanas laiku, finansējuma apmēru, uzdevumus
un sasniedzamos rezultātus, tomēr atsevišķas par nozari atbildīgās ministrijas tika
iesaistītas projekta noslēguma posmā rezultāta izvērtēšanā, nevis mērķu, uzdevumu un
sasniedzamo rezultātu definēšanā;
15.2. ne visām atbildīgajām nozaru ministrijām revīzijas laikā jau bija skaidrs redzējums par

iegūto pētījumu rezultātu izmantošanu Covid-19 seku mazināšanā 2021.gadā, kā arī
tuvākos trīs gadus. Taču, iespējams, skaidrāks redzējums par rezultātu izmantošanu
nozaru ministrijām būs pēc projekta pilnīgas pabeigšanas;
15.3. noteiktajā laikā – līdz 2020.gada beigām7, ir pilnībā īstenots tikai viens no 10 valsts

pētījumu programmas “Covid-19 seku mazināšanai” projektiem. Iespēju8 pagarināt
pētījumu projektu īstenošanas laiku rezultātu nostiprināšanai un publicēšanai līdz trim
mēnešiem bez papildus finansējuma ir izmantojušas deviņas zinātniskās institūcijas,
septiņām pagarinot projektu īstenošanas laiku līdz 30.03.2021.9, savukārt divām līdz
30.06.202110;
15.4. secināms, ka tik īsā laikā nav iespējams iegūt pilnvērtīgi izvērtētus, pamatotus,

nostiprinātus un publicētus pētījumu rezultātus, kas veicinātu noteiktas ekonomikas,
izglītības, kultūras vai citas valstij prioritāras nozares attīstību 11, kā arī, iespējams, mērķi
pētījumu projektiem ir definēti neprecīzi un plaši, piemēram, viens projekts aptver
vismaz piecu ministriju atbildības nozares.

Citi būtiski jautājumi atbilstoši normatīvo aktu prasībām
16. Rīgas Mākslas un mediju tehnikumā, neievērojot Ministru kabineta noteikumos12 noteikto

piemaksu aprēķināšanas kārtību, iestādes pedagogiem laika posmā no 2020.gada 1.janvāra
līdz 31.augustam atlīdzība bija noteikta vismaz 17 389 euro (tajā skaitā darba devēja VSAOI
3376 euro) lielākā apmērā, kā arī atbilstoši aprēķinam izmaksāta.

Ziņošana par citu informāciju jeb vadības ziņojumu
17. Par vadības ziņojumā iekļauto informāciju atbild Izglītības un zinātnes ministrijas vadība.

Valsts kontroles atzinums neattiecas uz vadības ziņojumu. Veicot finanšu revīziju, Valsts
kontroles pienākums ir iepazīties ar vadības ziņojumu un izvērtēt, 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. Ja, pamatojoties uz veikto
revīzijas darbu, Valsts kontrole secina, ka vadības ziņojumā iekļautā informācija ir būtiski
sagrozīta, tās pienākums ir ziņot par šiem apstākļiem. Iepazīstoties ar vadības ziņojumu,
Valsts kontrole nav konstatējusi apstākļus, par kuriem būtu jāziņo.

Revidējamās vienības vadības atbildība
18. Izglītības un zinātnes ministrijas vadība ir atbildīga par konsolidētā gada pārskata

sagatavošanu atbilstoši Ministru kabineta 2018.gada 19.jūnija noteikumiem Nr.344 “Gada
pārskata sagatavošanas kārtība” un tajā sniegtās informācijas patiesu uzrādīšanu saskaņā ar
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normatīvo aktu prasībām. Šī atbildība paredz izveidot, ieviest un uzturēt tādu iekšējās
kontroles sistēmu, kas nodrošina konsolidētā gada pārskata sagatavošanu bez krāpšanas un
kļūdu izraisītām neatbilstībām, kā arī izvēlēties un lietot piemērotu grāmatvedības politiku un,
sagatavojot konsolidētā gada pārskatu, izvērtēt Izglītības un zinātnes ministrijas spēju turpināt
darbību, ņemot vērā visu pieejamo informāciju par turpmākajiem iestādes plāniem, kas aptver
vismaz 12 mēnešus pēc bilances datuma.

Valsts kontroles atbildība
19. Valsts kontroles mērķis ir iegūt pietiekamu pārliecību par to, vai konsolidētajā finanšu

pārskatā kopumā nav krāpšanas vai kļūdu izraisītu būtisku neatbilstību, un sniegt par to
atzinumu. Pietiekama pārliecība ir augsta līmeņa pārliecība, taču tā negarantē, ka revīzijā, kas
veikta saskaņā ar starptautisko revīzijas standartu prasībām, vienmēr tiks atklāta būtiska
neatbilstība, ja tāda pastāv. Neatbilstības var rasties krāpšanas vai kļūdu rezultātā, un tās ir
uzskatāmas par būtiskām, ja var pamatoti uzskatīt, ka tās katra atsevišķi vai visas kopā varētu
ietekmēt ekonomiskos lēmumus, ko lietotāji pieņem, balstoties uz šiem finanšu pārskatiem.

II Par atbilstības jautājumiem
20. Finanšu revīzijas ietvaros Izglītības un zinātnes ministrijā tika vērtēti šādi atbilstības

jautājumi:
20.1. vai Izglītības un zinātnes ministrijai piešķirtais valsts budžeta finansējums Valmieras

J.Daliņa stadiona rekonstrukcijas un vieglatlētikas manēžas būvniecības projekta
īstenošanai izlietots atbilstoši tā piešķiršanas mērķim, tiesību aktiem 13 un sasniedzot
2020.gadā plānotos rezultātus;
20.2. vai papildu investīcijām valsts nozīmes sporta infrastruktūras attīstības projektu

īstenošanai (prioritārajam pasākumam) 2020.gadā piešķirtie valsts budžeta līdzekļi ir
izlietoti atbilstoši sākotnējam to piešķiršanas mērķim, ievērojot attiecināmos tiesību aktus
un sasniedzot plānotos rezultātus14.

Atzinums bez iebildēm par Valmieras J.Daliņa stadiona rekonstrukcijas un
vieglatlētikas manēžas būvniecības projekta īstenošanu
21. Pamatojoties uz veikto revīzijas darbu15, tika gūta pārliecība, ka 2020.gadā Izglītības un

zinātnes ministrijai piešķirtais līdzfinansējums 700 000 euro apmērā Valmieras J.Daliņa
stadiona rekonstrukcijas un vieglatlētikas manēžas būvniecības projekta īstenošanai visos
būtiskajos aspektos ir izlietots atbilstoši piešķiršanas mērķim, ievērojot tiesību aktus16, kas uz
to attiecas un sasniedzot 2020.gadā plānotos rezultātus.

Atzinums bez iebildēm par papildu investīcijām valsts nozīmes sporta infrastruktūras
attīstības projektu īstenošanai (prioritārajam pasākumam) 2020.gadā
22. Pamatojoties uz veikto revīzijas darbu17, tika gūta pārliecība, ka 2020.gadā piešķirtais

finansējums 4 400 000 euro papildus investīcijām valsts nozīmes sporta infrastruktūras
attīstības projektu īstenošanai visos būtiskajos aspektos ir izlietots atbilstoši piešķiršanas
mērķim, ievērojot tiesību aktus18, kas uz tiem attiecas un sasniedzot 2020.gadā plānotos
rezultātus.

Revidējamās vienības vadības atbildība
24. Papildus iepriekš norādītajai atbildībai par gada pārskata sagatavošanu Izglītības un zinātnes

ministrijas vadība ir atbildīga arī par to, lai nodrošinātu, ka finansējuma izlietojums atbilst
tiesību aktiem, kas uz tiem attiecas.

Valsts kontroles atbildība
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25. Papildus iepriekš norādītajai atbildībai iegūt pietiekamu pārliecību par to, vai konsolidētajā

finanšu pārskatā kopumā nav krāpšanas vai kļūdu izraisītu būtisku neatbilstību, un sniegt par
to atzinumu, Valsts kontroles revidenti ir atbildīgi par atzinuma sniegšanu par atbilstības
jautājumiem. Šī atbildība ietver revīzijas procedūru veikšanu, lai iegūtu atbilstošus,
pietiekamus un ticamus revīzijas pierādījumus, ka finansējuma izlietojums atbilst tiesību
aktiem, kas uz tiem attiecas. Revīzijas procedūras ietver atbilstības jautājumu būtisku
neatbilstību riska novērtējumu, Izglītības un zinātnes ministrijas darbības vides izvērtējumu
un iestādes iekšējās kontroles sistēmas novērtējumu attiecībā uz atbilstības jautājumu.
26. Atbilstības jautājumu atbilstības tiesību aktiem izvērtējums tika plānots un veikts tā, lai iegūtu

pietiekamu pārliecību, kas ir augsta, bet ne absolūta.
Šis atzinums stājas spēkā Valsts kontroles Pirmā revīzijas departamenta lēmuma par revīzijas
ziņojuma apstiprināšanu spēkā stāšanās brīdī.
Sektora vadītāja

S.Zunde
I.Kalvāne

Departamenta direktore
ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI
PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO
PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

Ministru kabineta 2020.gada 14.marta rīkojums Nr.105 “Grozījumi Ministru kabineta 2020.gada 12.marta rīkojumā Nr.103 “Par ārkārtējās
situācijas izsludināšanu”” (spēkā līdz 09.10.2020.).
2
IZM un SIA “Sporta centrs “Mežaparks”” 29.07.2020. sadarbības līgums Nr.2-2e/20/242, IZM un SIA “Tenisa centrs “Lielupe””
30.07.2020. sadarbības līgums Nr.2-2e/20/244, IZM un VSIA “Kultūras un sporta centrs “Daugavas stadions”” 31.07.2020. sadarbības
līgums Nr.2-2e/20/245.
3
Ministru kabineta 05.05.2020. rīkojums Nr.239 “Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem
gadījumiem””.
4
Ministru kabineta 20.05.2020. rīkojuma Nr.278 “Par valsts pētījumu programmu Covid-19 seku mazināšanai” 4.punkts.
5
Ministru kabineta 04.09.2018. noteikumi Nr.560 “Valsts pētījumu programmu projektu īstenošanas kārtība”.
6
Ministru kabineta 04.09.2018. noteikumi Nr.560 “Valsts pētījumu programmu projektu īstenošanas kārtība”.
7
Ministru kabineta 20.05.2020. rīkojuma Nr.278 “Par valsts pētījumu programmu Covid-19 seku mazināšanai” 3.punkts.
8
Ministru kabineta 20.05.2020. rīkojuma Nr.278 “Par Valsts pētījuma programmu Covid-19 seku mazināšanai” 3.punkts.
9
Uzraudzības komisijas 09.11.2020. protokols Nr.13.
10
Uzraudzības komisijas 16.12.2020. protokols Nr.14.
11
Zinātniskās darbības likuma 35.panta pirmā daļa.
12
Ministru kabineta 2016.gada 5.jūlija noteikumi Nr.445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi”.
13
Likums “Par valsts budžetu 2020.gadam”, Likums par budžetu un finanšu vadību, Izglītības un zinātnes ministrijas un Valmieras pilsētas
pašvaldības 2020.gada 7.februāra sadarbības līgums Nr.2-2e/20/99.
14
Ministru kabineta 30.06.2020. rīkojums Nr.365 “Par prioritāriem pasākumiem “Papildu investīcijas valsts nozīmes sporta infrastruktūras
attīstības projektu īstenošanai” paredzētā finansējuma sadalījumu 2020.gadā”.
15
vērtējot atbilstības jautājumu saskaņā ar piemērotajiem revīzijas kritērijiem.
16
Ministru kabineta 2018.gada 11.decembra rīkojums Nr.659 “Par apropriācijas pārdali”, Izglītības un zinātnes ministrijas un Valmieras
pilsētas pašvaldības 2020.gada 7.februāra sadarbības līgums Nr.2-2e/20/99.
17
Vērtējot atbilstības jautājumu saskaņā ar piemērotajiem revīzijas kritērijiem.
18
Ministru kabineta 2020.gada 30.jūnija rīkojums Nr.365 “Par prioritāriem pasākumiem “Papildu investīcijas valsts nozīmes sporta
infrastruktūras attīstības projektu īstenošanai” paredzētā finansējuma sadalījumu 2020.gadā”, Izglītības un zinātnes ministrijas un
Valmieras pilsētas pašvaldības 2020.gada 7.februāra sadarbības līgums Nr.2-2e/20/99, Izglītības un zinātnes ministrijas 2020.gada
28.septembra rīkojums Nr.1-2e/20/294 “Par valsts budžeta līdzekļu pārskaitīšanu Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Kultūras un
sporta centrs “Daugavas stadions”” pamatkapitāla palielināšanai”, Izglītības un zinātnes ministrijas 2020.gada 28.septembra rīkojums
Nr.1-2e/20/295 “Par valsts budžeta līdzekļu pārskaitīšanu Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Sporta centrs „Mežaparks”” pamatkapitāla
palielināšanai”, Izglītības un zinātnes ministrijas un Rēzeknes pilsētas pašvaldības 2020.gada 4.februāra līgums Nr.2-2e/20/82, Izglītības
un zinātnes ministrijas un biedrības “Latvijas Jātnieku federācija” 2020.gada 24.jūlija līgums Nr.2-2e/20/236, Izglītības un zinātnes
ministrijas un Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas 2020.gada 10.augusta līgums Nr.2-2e/20/251, Izglītības un zinātnes ministrijas
2020.gada 8.jūlija rīkojums Nr.1-2e/20/225 “Par Murjāņu sporta ģimnāzijai papildu piešķirto valsts budžeta līdzekļu izlietošanu”,
Izglītības un zinātnes ministrijas 2020.gada 14.decembra rīkojums Nr.1-2e/20/413 “Grozījums Izglītības un zinātnes ministrijas 2020.gada
8.jūlija rīkojumā Nr.1-2e/20/225 “Par Murjāņu sporta ģimnāzijai papildu piešķirto valsts budžeta līdzekļu izlietošanu”.
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