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Kopsavilkums
Gada pārskata sagatavošana
Ārlietu ministrijas konsolidētais 2020.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 2020.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

Galvenais revīzijas jautājums1 – izdevumi un atbalsts Covid-19
pandēmijas radītās krīzes pārvarēšanai
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.
Ārlietu ministrijai laikā no 2020.gada 12.marta līdz 2020.gada
31.decembrim saistībā ar Covid-19 pandēmijas radītās krīzes
pārvarēšanu, seku mazināšanu un novēršanu Ministru kabinets2 ir
piešķīris papildu līdzekļus no valsts budžeta programmas “Līdzekļi
neparedzētiem gadījumiem” 211 000 euro apmērā, kā arī Ārlietu
ministrija veikusi apropriācijas pārdali3 100 000 euro apmērā, no
kuriem faktiski izlietoti 309 687 euro. Valsts kontrole ir izvērtējusi
Covid-19 pandēmijas radītās krīzes pārvarēšanai, seku mazināšanai un
novēršanai piešķirto līdzekļu pieprasījumu pamatotību un faktisko
izlietojumu 309 687 euro apmērā, tostarp:
❖ lai veiktu iemaksas Globālā humānās palīdzības plāna cīņai ar
Covid-19 100 000 euro apmērā;
❖ lai nodrošinātu ministrijas funkciju izpildes nepārtrauktību
Covid-19 pandēmijas laikā 209 687 euro apmērā.
Pamatojoties uz veikto revīzijas darbu, tika gūta pārliecība, ka
2020.gadā saistībā ar Covid-19 pandēmijas radītās krīzes pārvarēšanu,
seku mazināšanu un novēršanu paredzētais finansējums 309 687 euro
apmērā ir izlietots atbilstoši piešķiršanas mērķim un tiesību aktiem, kas
uz tiem attiecas.
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1. daļa. Gada pārskata sagatavošana
Pārskata daļa – izdevumi
Izdevumi un atbalsts Covid-19 pandēmijas radītās krīzes pārvarēšanai (galvenais
revīzijas jautājums)
Revīzijas jautājums atbilstoši 701.starptautiskajam revīzijas standartam “Ziņošana par galvenajiem
revīzijas jautājumiem neatkarīga revidenta ziņojumā”4, kas pēc revidentu profesionālā sprieduma bija
visnozīmīgākais visās finanšu revīzijās par ministriju un centrālo valsts iestāžu 2020.gada pārskatu
sagatavošanas pareizību, ir Covid-19 pandēmijas radītās krīzes pārvarēšanai, seku mazināšanai un
novēršanai piešķirto līdzekļu pieprasījumu pamatotība un faktiskais izlietojums.
Revīzijas standartu izpratnē 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.
Covid-19 pandēmijas radītās krīzes pārvarēšana, seku mazināšana un novēršana ir prasījusi ievērojamus
valsts budžeta līdzekļus. Kopš ārkārtējās situācijas izsludināšanas un līdz 2020.gada 31.decembrim
Ministru kabinets ir pieņēmis lēmumus par valsts budžeta līdzekļu piešķīrumu un pārdali pamatfunkciju
īstenošanai par 1 238 192 1255 euro.
Ārlietu ministrijai laikā no 2020.gada 12.marta līdz 2020.gada 31.decembrim saistībā ar Covid-19 radītās
krīzes pārvarēšanu, seku mazināšanu un novēršanu Ministru kabinets ir piešķīris papildu līdzekļus no
valsts budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” 211 000 euro apmērā, kā arī Ārlietu
ministrija veikusi apropriācijas pārdali 100 000 euro apmērā.
Valsts kontrole ir veltījusi īpašu uzmanību, lai izvērtētu Covid-19 pandēmijas pārvarēšanai, tās seku
novēršanai un mazināšanai piešķirto valsts budžeta līdzekļu pieprasījumu pamatotību un faktisko
izlietojumu. Piešķīrumu izlietojuma pārbaužu rezultātus Valsts kontrole ir atklājusi šajā ziņojumā (skatīt
1.tabulu).
1.tabula
Ārlietu ministrijai 2020.gadā papildus piešķirtie un izlietotie līdzekļi Covid-19 pandēmijas pārvarēšanai, tās seku
novēršanai un mazināšanai
Datums, kad MK
Atbalsta pasākums jeb
lēmis par finansējuma
piešķīruma mērķis, kam
piešķiršanu
paredzēts izlietot
Pasākumi, kuru pārbaužu rezultāti atklāti šajā ziņojumā
6
Iemaksām
Apvienoto
Nāciju
16.04.2020.
Organizācijas (turpmāk – ANO)
Humānās palīdzības koordinācijas
biroja un Pasaules Veselības
organizācijas Globālā humānās
palīdzības plāna cīņai ar Covid-19

Ar MK rīkojumu
piešķirtā summa
2020.gadā, euro

Faktiski izlietotā
summa 2020.gadā,
euro

Revīzijā
pārbaudītā
summa, euro

100 000

100 000

100 000
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Datums, kad MK
lēmis par finansējuma
piešķiršanu
7
29.09.2020.

Atbalsta pasākums jeb
piešķīruma mērķis, kam
paredzēts izlietot
Lai nodrošinātu informācijas un
komunikācijas
tehnoloģiju
funkcionalitāti
pieaugošo
kiberdraudu apstākļos
Kopā

Ar MK rīkojumu
piešķirtā summa
2020.gadā, euro
211 000

Faktiski izlietotā
summa 2020.gadā,
euro
209 687

Revīzijā
pārbaudītā
summa, euro
8
209 687

311 000

309 687

309 687

Pamatojoties uz veikto revīzijas darbu, tika gūta pārliecība, ka 2020.gadā Covid-19 radītās
krīzes pārvarēšanai, seku mazināšanai un novēršanai attiecināmais finansējums 309 687 euro
apmērā ir izlietots atbilstoši piešķiršanas mērķim un tiesību aktiem, kas uz to attiecas.
Revīzijā ir gūta pārliecība, ka Ārlietu ministrijai piešķirtais finansējums ir izlietots atbilstoši mērķim:
❖ Ārlietu ministrijai piešķirti līdzekļi, lai veiktu iemaksas Pasaules Veselības organizācijā
100 000 euro apmērā, kas nodrošina Latvijas atbalstu ANO Humānās palīdzības koordinācijas
biroja un Pasaules Veselības organizācijas Globālā humānās palīdzības plāna cīņai ar Covid-19
pandēmijas pārvarēšanu9. Ar šādu iemaksu Latvija apliecina solidaritāti arī citām Covid-19
skartajām valstīm, sniedz atbalstu ANO Ģenerālsekretāra aicinājumam ieguldīt Covid-19 izraisīto
globālo krīzes seku risināšanā un demonstrē Latvijas solidaritāti kopējai Eiropas Savienības
rīcībai humānās krīzes ierobežošanai10.
❖ Ārlietu ministrijai piešķirti līdzekļi, lai nodrošinātu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju
funkcionalitāti pieaugošo kiberdraudu apstākļos 211 000 euro apmērā un veicinātu ministrijas
funkciju izpildes nepārtrauktību Covid-19 pandēmijas laikā11. Lai piemērotu jaunu informācijas
tehnoloģiju risinājumu ieviešanu un stiprinātu ar Covid-19 pandēmiju radītās sekas pārvarēšanu
par valsts budžeta līdzekļiem tika iegādāta 91 iekārta, no tām – 87 stacionārie un portatīvie datori,
specializētie portatīvie datori ierobežotas pieejamības informācijas apstrādei, pārraidei dienesta
vajadzībām un četras videokonferenču iekārtas.
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2. daļa. – Iepriekšējās revīzijās sniegto ieteikumu ieviešana

2018.gada revīzijā Ārlietu ministrijai ir sniegts ieteikums “Ārlietu ministrijai pilnveidot
iekšējās kontroles sistēmu, lai nodrošinātu izstrādātās resursu vadības sistēmas Horizon
“Pārstāvniecību moduļa” izmantošanas uzsākšanu visās Latvijas Republikas diplomātiskajās
un konsulārajās pārstāvniecībās atbilstoši projekta pārvaldības plānā noteiktajiem
termiņiem”. Veicot finanšu revīziju par Ārlietu ministrijas 2020.gada pārskata sagatavošanas
pareizību, tika gūta pārliecība, ka ieteikums ir ieviests – sākot ar 2020.gada 1.janvāri, visas
Latvijas Republikas diplomātiskās un konsulārās pārstāvniecības sāk lietot Horizon
Pārstāvniecību moduli.
2013.gadā tika izveidota Projekta darba grupa12, kurai sadarbībā ar projekta izpildītāju bija jānodrošina
resursu vadības sistēmas Horizon grāmatvedības un personāla uzskaites risinājuma ieviešana Ārlietu
ministrijā un Latvijas Republikas diplomātiskajās un konsulārajās pārstāvniecībās.
Sākotnējais termiņš resursu vadības sistēmas Horizon ieviešanai pārstāvniecībās tika noteikts 2014.gada
8.septembris. Savukārt pēc tam tika veikti pieci termiņu pagarinājumi, 2019.gada 28.jūnijā Ārlietu
ministrijas pagarināja Pārstāvniecību moduļa izstrādes termiņu līdz 2020.gada 31.janvārim.
Izvērtējot Ārlietu ministrijas sniegto informāciju13 par paveikto ieteikuma ieviešanā un revīzijas ietvaros
veicot pārbaudes, konstatēts, ka Ārlietu ministrija:
❖ ir nodrošinājusi resursu vadības sistēmas Horizon pašapkalpošanās portālā VISMA HoP –
Darījumu reģistra “Pārstāvniecību moduļa” (turpmāk – Darījumu reģistrs) ieviešanu un tā
izmantošanu visās Latvijas Republikas diplomātiskajās un konsulārajās pārstāvniecībās ārvalstīs
no 2020.gada 1.janvāra;
❖ guvusi pārliecību par Darījumu reģistra funkcionalitātes atbilstību noslēgtās vienošanās
nosacījumiem un atbilstoši projekta pārvaldības plānam un veiktajiem darbiem ar Darījumu
reģistra izstrādātāju sabiedrību ar ierobežotu atbildību (turpmāk – SIA) “Visma Enterprise”
(vien.reģ.Nr.40003734170) parakstījusi pieņemšanas un nodošanas aktu par noslēdzošo darbu
veikšanu;
❖ nodrošinājusi diplomātisko un konsulāro pārstāvniecību ārvalstīs darbinieku apmācības darbam
ar Darījumu reģistru.
Revīzijā konstatēts, ka izstrādātāja SIA “Visma Enterprise” ir nodrošinājusi Darījumu reģistra darbībā
iepriekš konstatēto nepilnību novēršanu. Sākot ar 2020.gadu Darījumu reģistra “Pārstāvniecību moduli”
izmanto 47 Latvijas Republikas diplomātiskās un konsulārās pārstāvniecības finanšu uzskaites veikšanai,
kā arī Darījumu reģistrā tiek nodrošināta kopsavilkuma datu apkopošana iekļaušanai Ārlietu ministrijas
grāmatvedības pārskatos. Pamatojoties uz Pārstāvniecību Darījumu reģistrā ievadīto informāciju,
automātiski:
❖ tiek sagatavotas ceturkšņa atskaites;
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❖ uzrādās informācija par Ārlietu ministrijas veiktajiem pārskatījumiem uz pārstāvniecībām un
Latvijā apmaksātajiem rēķiniem;
❖ ir pieejamas budžeta tāmes un tiek nodrošināti izdevumu kontroles paziņojumi;
❖ tiek sagatavoti kases ieņēmumu un izdevumu orderi.
Pārstāvniecību ievadītie dati Darījumu reģistrā sinhronizējas ar Ārlietu ministrijas centrālā aparāta resursu
vadības sistēmu Horizon, atvieglojot diplomātu darbu. Diplomātiem samazinājies manuālā darba apjoms
ar atskaitēm, kopsavilkumu veidošanu, kas šobrīd automātiski sinhronizējas kopējā Ārlietu ministrijas
atskaitē. Tāpat Ārlietu ministrijas Finanšu politikas departamenta atbildīgajiem darbiniekiem Darījumu
reģistrā uzreiz ir redzama informācija par pārstāvniecību veikto darījumu aktuālo izpildi.
2018.gada revīzijā14 Ārlietu ministrijai sniegtais ieteikums saistībā ar izstrādātās resursu vadības sistēmas
Horizon “Pārstāvniecību moduļa” izmantošanas uzsākšanu visās Latvija Republikas diplomātiskajās un
konsulārajās pārstāvniecībās, ir ieviests.
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Revīzijas raksturojums
Revīzijas mērķis
Revīzijas mērķis ir pārbaudīt:
▪

gada pārskatu – vai konsolidētais 2020.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 2020.gada 31.decembrī, un
vai tas ir sagatavots atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.

Revidējamās vienības un revidentu atbildība
Ārlietu 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 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.
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 starptautiskajiem publiskā sektora 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.

Revīzijas pamatojums, apjoms un kritēriji
Finanšu revīzija “Par Ārlietu ministrijas 2020.gada pārskata sagatavošanas pareizību” ir veikta,
pamatojoties uz Valsts kontroles likuma 3.panta 2.punktu un Valsts kontroles Pirmā revīzijas
departamenta 2020.gada 3.augusta (ar 2020.gada 24.novembra grozījumiem) revīzijas grafiku Nr.2.4.137/2020.
Revīziju veica revīzijas grupas vadītāja valsts revidente Elīna Spure, valsts revidente Zanda Ģērmane (no
2020.gada 17.novembra) un valsts revidenta palīdze Ilze Putniņa (līdz 2020.gada 18.septembrim).
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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 revidējamās vienības konsolidācijā
iesaistīto iestāžu finanšu informāciju;

▪

pārbaudīja iepriekšējās Valsts kontroles finanšu revīzijās “Par Ārlietu ministrijas 2014.gada pārskata
sagatavošanas pareizību”, “Par Ārlietu ministrijas 2018.gada pārskata sagatavošanas pareizību” un
“Par Ārlietu ministrijas 2019.gada pārskata sagatavošanas pareizību” sniegto ieteikumu ieviešanu,
konstatēto kļūdu un nepilnību novēršanu.

Revīzijas laikā izlases veidā pārbaudītās Ārlietu ministrijas pārskata daļas uzrādītas 1.pielikumā.
Finanšu revīzijai “Par Latvijas Republikas 2020.gada pārskatu par valsts budžeta izpildi un par pašvaldību
budžetiem” ir būtiski šādi visās finanšu revīzijās par ministriju un centrālo valsts iestāžu 2020.gada
pārskatu sagatavošanas pareizību izvērtētie jautājumi, un informācija par šiem jautājumiem apkopotā
veidā tiks izmantota iepriekš minētās finanšu revīzijas ietvaros:
▪

papildus piešķirto līdzekļu Covid-19 seku novēršanai pieprasījumu pamatotība un faktiskais
izlietojums;

▪

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

Valsts kontrole veic revīzijas atbilstoši Latvijas Republikā atzītiem starptautiskajiem revīzijas
standartiem, tostarp 610. starptautiskajam revīzijas standartam “Iekšējo revidentu darba izmantošana”.
Saskaņā ar šo standartu Valsts kontrole var sadarboties ar iekšējā audita struktūrvienībām un izmantot
iekšējo auditoru jau paveiktu darbu auditu ietvaros. Pēc Ārlietu ministrijas Iekšējā audita (Latvijas
Institūta funkciju īstenošana) ziņojuma saņemšanas un izvērtēšanas secinām, ka varam izmantot Iekšējā
audita veikto darbu un audita rezultātus. Ārlietu ministrijas Iekšējais audits pārbaudes veica par 2019.gadu
un 2020.gada 1.ceturksni, pārbaudot Latvijas Institūtu, t.sk. pārskata posteņus: atlīdzība, pakalpojumi,
krājumi. Iekšējā audita pārbaudēs būtiskas neatbilstības netika konstatētas, tika norādītas problēmas
iekšējās kontroles procedūrās un sniegti ieteikumi.
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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 tās padotības iestāžu pārskata daļas

Iestāde

Ārlietu ministrija

Pārskata daļas

o

darījumu posteņi:
✓
✓
✓
✓
✓

o

maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi;
atlīdzība;
ārvalstu mācību, darba un dienesta komandējumi, darba braucieni;
pakalpojumi;
starptautiskā sadarbība.

bilances posteņi:
✓

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

✓

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

✓
o

simtgades svinību nodrošināšanas izdevumi

o

konsolidācijas un sakarību pārbaudes:
✓
✓

Latvijas Institūts

kreditori – īstermiņa saistības.

konsolidācijas pārbaude (konsolidētajam gada pārskatam);
gada pārskata sakarību pārbaude (Ārlietu ministrijas gada pārskatam).

o

simtgades svinību nodrošināšanas izdevumi;

o

gada pārskata sakarību pārbaude.

o

Ārlietu ministrijas Iekšējā audita veiktais darbs un audita rezultāti darījumu posteņiem:
✓
✓
✓

atlīdzība;
pakalpojumi;
krājumi.

12

PAR ĀRLIETU MINISTRIJAS 2020.GADA PĀRSKATU

Atsauces
Saskaņā ar 701.starptautisko revīzijas standartu “Ziņošana par galvenajiem revīzijas jautājumiem neatkarīga revidenta ziņojumā” , ko finanšu revīziju
jomā izmanto arī Starptautiskā Augstāko revīzijas iestāžu organizācija (INTOSAI) un kas saskaņā ar Valsts kontroles likuma 1.panta trešo daļu ir
saistoši Valsts kontrolei.
2
Ministru kabineta 2020.gada 29.septembra rīkojums Nr.552 “Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem
gadījumiem””.
3
Ministru kabineta 2020.gada 16.aprīļa rīkojums Nr.180 “Par iemaksu ANO Humānās palīdzības koordinācijas biroja un Pasaules Veselības
organizācijas Globālā humānās palīdzības plāna cīņai ar Covid-19 budžetā”.
4
Starptautiskos revīzijas standartus finanšu revīziju jomā izmanto arī Starptautiskā Augstāko revīzijas iestāžu organizācija (INTOSAI), kā arī tie saskaņā
ar Valsts kontroles likuma 1.panta trešo daļu ir saistoši Valsts kontrolei, kas veic revīzijas saskaņā ar starptautiskajiem publiskā sektora revīzijas
standartiem.
5
Valsts kontroles aplēse, kas balstīta uz Ministru kabineta lēmumiem par Covid-19 pandēmijas radītās krīzes pārvarēšanai, seku mazināšanai un
novēršanai piešķirtajiem līdzekļiem.
6
Ministru kabineta 2020.gada 16.aprīļa rīkojums Nr.180 “Par iemaksu ANO Humānās palīdzības koordinācijas biroja un Pasaules Veselības
organizācijas Globālā humānās palīdzības plāna cīņai ar Covid-19 budžetā”.
7
Ministru kabineta 2020.gada 29.septembra rīkojums Nr.552 “Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem
gadījumiem”” un Finanšu ministrijas 2020.gada 19.novembra rīkojums Nr.474 “Par līdzekļu piešķiršanu”.
8
Finanšu ministrijas 2020.gada 19.novembra rīkojums Nr.474 “Par līdzekļu piešķiršanu”.
9
Ministru kabineta 2020.gada 16.aprīļa rīkojums Nr.180 “Par iemaksu ANO Humānās palīdzības koordinācijas biroja un Pasaules Veselības
organizācijas Globālā humānās palīdzības plāna cīņai ar Covid-19 budžetā”.
10
2020.gada 16.aprīļa Ministru kabineta rīkojuma “Par iemaksu ANO Humānās palīdzības koordinācijas biroja – Pasaules Veselības organizācijas
Globālā humānās palīdzības plāna cīņai ar Covid-19 budžetā” projekta sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija).
11
Ministru kabineta 2020.gada 29.septembra rīkojums Nr.552 “Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem
gadījumiem”” un Finanšu ministrijas 2020.gada 19.novembra rīkojums Nr.474 “Par līdzekļu piešķiršanu”.
12
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.
13
2020. gada 14. jūlija vēstulē Nr. 71-12910 “Par ieteikuma ieviešanas izpildi revīzijas lietā Nr. 2.4.1-25/2018”.
14
Valsts kontroles 2019.gada 30.aprīļa revīzijas ziņojums Nr. 2.4.1-25/2018 “Par Ārlietu ministrijas 2018.gada pārskata sagatavošanas pareizību”.
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