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Pārbaudes veiktas un starpziņojums sagatavots finanšu revīzijas “Par Iekšlietu ministrijas 2020.gada
pārskata sagatavošanas pareizību” ietvaros (Valsts kontroles Otrā revīzijas departamenta 08.05.2020.
revīzijas grafiks Nr.2.4.1-12/2020) un pamatojoties uz Valsts kontroles likuma 3. panta trešā punkta
c) apakšpunktu.
Vāka noformējumā izmantots attēls no tīmekļa vietnes http://depositphotos.com, Challenge success
concept, Author georgejmclittle, ID 58065143
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Kāpēc sagatavots šis starpziņojums?
Kopš ir stājies spēkā 701.starptautiskais revīzijas standarts “Ziņošana par galvenajiem revīzijas
jautājumiem neatkarīga revidenta ziņojumā” 1, Valsts kontrolei ir pienākums izvērtēt nepieciešamību
iekļaut galvenos revīzijas jautājumus revīzijas atzinumā par finanšu pārskatiem.
Minēto 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.
Sniegtā informācija par galvenajiem revīzijas jautājumiem kalpo kā papildinformācija potenciālajiem
finanšu pārskatu lietotājiem un palīdz gūt izpratni gan par jautājumiem, kurus revidents saskaņā ar
profesionālo spriedumu ir atzinis par nozīmīgākajiem jautājumiem, gan par revidējamo vienību un
jomām, kurās revidējamās vienības vadība ir izdarījusi nozīmīgus spriedumus revidēto finanšu
pārskatu sagatavošanas procesā. Tāpat šī informācija var kalpot potenciālajiem lietotājiem kā
pamatojums turpmākai saziņai ar revidējamās vienības vadību par konkrētiem pārvaldības aspektiem,
revidētajiem finanšu pārskatiem vai veikto revīziju.
Galvenais revīzijas jautājums, kas ir visnozīmīgākais visās finanšu revīzijās par ministriju un
centrālo valsts iestāžu 2020.gada pārskatu sagatavošanas pareizību, ir papildu piešķirto līdzekļu
Covid-19 seku novēršanai pieprasījumu pamatotība un faktiskais izlietojums .
2020.gadā Latviju, tāpat kā visu pasauli, skāra Covid-19 pandēmija. 2020.gada 12.martā Ministru
kabinets pieņēma lēmumu2 par ārkārtējās situācijas izsludināšanu, kas turpinājās līdz 2020.gada
9.jūnijam. Jaunie apstākļi prasīja spēju ātri reaģēt un pielāgoties, kā arī radīja atkāpes no ierastās
kārtības. Tie prasīja institūciju spēju pastiprināti koordinēt savas darbības un sadarboties savā starpā,
izvairoties no juridiskā formālisma un resorisma, lai nodrošinātu valsts darbību un katra cilvēka
aizsardzību ārkārtējos apstākļos. 3
Covid-19 pandēmijas pārvarēšana un seku novēršana ir prasījusi ievērojamus valsts budžeta
līdzekļus. Kopš ārkārtas situācijas izsludināšanas, Ministru kabinets saistībā ar Covid-19 radītās
krīzes pārvarēšanu un seku novēršanu līdz 2020.gada 31.jūlijam kopumā ir pieņēmis lēmumus par
valsts budžeta līdzekļu piešķīrumu un pārdali pamatfunkciju īstenošanai par 902 450 127 euro un
izskatījis priekšlikumus par Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu
palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanas līdzekļu pārdali par 496 000 000 euro.4
Valsts kontrole velta īpašu uzmanību, lai izvērtētu Covid-19 pandēmijas pārvarēšanai, tās seku
novēršanai un mazināšanai piešķirto valsts budžeta līdzekļu izlietojumu.
Iekšlietu ministrijai laikā no 2020.gada 12.marta līdz 2020.gada 31.jūlijam saistībā ar Covid-19
radītās krīzes pārvarēšanu, seku mazināšanu un novēršanu Ministru kabinets papildus ir piešķīris
3 064 728 euro, tajā skaitā, 2020.gada 16.aprīlī Iekšlietu ministrijai piešķīra 5 finansējumu, kas
nepārsniedz 2 590 703 euro, lai Iekšlietu ministrijas amatpersonām, kuras bijušas tieši iesaistītas
Covid-19 seku novēršanā, nodrošinātu piemaksas no 2020.gada 12.marta līdz 2020.gada 31.maijam
par darbu paaugstināta riska un slodzes apstākļos sabiedrības veselības apdraudējuma situācijā
saistībā ar Covid-19 uzliesmojumu un tā seku novēršanu.
Lai finanšu revīzijā “Par Iekšlietu ministrijas 2020.gada pārskata sagatavošanas pareizību” sniegtu
informāciju par izvirzīto galveno revīzijas jautājumu – Covid-19 seku novēršanai papildu piešķirto
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līdzekļu faktiskais izlietojums, – Valsts kontrole veica pārbaudi un sagatavoja šo starpziņojumu par
Iekšlietu ministrijai amatpersonu piemaksām piešķirtā finansējuma 2 590 703 euro apmērā faktisko
izlietojumu.

Kopsavilkums
Izvērtējot no budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” papildus piešķirtā
finansējuma izlietojumu Iekšlietu ministrijas iestāžu amatpersonām, kuras bijušas tieši iesaistītas
Covid-19 seku novēršanā, nevar apgalvot, ka piemaksas visām amatpersonām ir aprēķinātas
taisnīgi, atbilstoši faktiskajam ieguldījumam.
Lai arī Valsts policijas un Valsts robežsardzes izmantotā piemaksu apmēra noteikšanas kārtība
paredzēja detalizētu nostrādātā laika uzskaiti, kad amatpersona, pildot dienesta pienākumus,
atradusies tiešā saskarē ar Covid-19 inficētām, iespējami inficētām vai riska grupas personām,
aprēķinam izmantotā algoritma rezultātā nav nodrošināta piemaksu apmēra noteikšana
proporcionāli īpašajos apstākļos faktiski nostrādātajam laikam. Tām amatpersonām, kuras
īpašajos apstākļos, salīdzinot ar citām amatpersonām, bija nostrādājušas mazu stundu skaitu,
piemaksu apmērs nepamatoti ir paaugstināts, savukārt visu vai gandrīz visu mēnesi
nostrādājušām amatpersonām, salīdzinot ar citām – samazināts. Konstatēti gadījumi, kad
amatpersona par vienādu īpašajos apstākļos nostrādāto stundu skaitu, ir saņēmusi pat 10 reizes
lielāku piemaksu, nekā cita amatpersona par tādu pašu ieguldījumu.
Ņemot vērā detalizēto uzskaiti un sarežģīto aprēķināšanas kārtību, Valsts policija un Valsts
robežsardze piemaksas izmaksāja vismaz mēnesi vēlāk nekā pārējo attiecīgā mēneša darba
samaksu. Amatpersonai par dienesta pienākumu pildīšanu, atrodoties tiešā saskarē ar Covid-19
inficētām, iespējami inficētām vai riska grupas personām, mazākais noteiktās piemaksas apmērs
ir bijis 7,28 euro, bet lielākais – līdz 251,00 euro mēnesī. Vidējais vienai amatpersonai noteiktās
piemaksas apmērs iekšlietu resora dienestos nepārsniedza 103 euro mēnesī.
No Iekšlietu ministrijai amatpersonu piemaksām kopumā papildus pieejamajiem 2 590 703 euro
iekšlietu resora dienesti izlietoja vien 667 103 euro. Iekšlietu ministrija neizmantoja iespēju no
papildu piešķirtā finansējuma atlīdzināt par darbu īpašajos apstākļos arī tām resora
amatpersonām, kuras, kaut arī neatradās tiešā un uzskaitāmi pierādāmā saskarē ar inficētām,
iespējami inficētām vai riska grupas personām, tomēr veica darbu paaugstinātas intensitātes un
apdraudējuma apstākļos, turpinot pildīt dienesta pienākumus saskarsmē ar iedzīvotājiem, un
nevarēja izmantot iespēju strādāt attālināti, lai pēc iespējas izvairītos no riska inficēties ar
Covid-19 (piemēram, kārtības policisti).
Ārkārtējās situācijas laikā Iekšlietu ministrijas dienestu amatpersonām bija nozīmīga loma Covid-19
infekcijas izplatības ierobežošanā un kontrolē. Iekšlietu resora dienesti ārkārtējās situācijas laikā
turpināja pildīt gan savas tiešās funkcijas, gan veica papildus pienākumus, lai ierobežotu Covid-19
infekcijas izplatību.
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Lai Iekšlietu ministrijas amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm, kuras bijušas tieši
iesaistītas Covid-19 seku novēršanā, no 2020.gada 12.marta līdz 2020.gada 31.maijam nodrošinātu
piemaksas par darbu paaugstināta riska un slodzes apstākļos sabiedrības veselības apdraudējuma
situācijā saistībā ar Covid-19 uzliesmojumu un tā seku novēršanu, Ministru kabinets Iekšlietu
ministrijai sākotnēji piešķīra 6 2 590 703 euro, bet iekšlietu resora iestādes šim mērķim izlietoja 7 667
103 euro. Būtiskās atšķirības starp plānoto un faktiski izlietoto finansējuma apjomu saistītas ar to, ka,
salīdzinot ar plānoto, mazāks bija gan amatpersonu skaits, kurām piemaksas noteica, gan noteiktās
piemaksas apmērs.
Ministru kabinets 2020.gada 9.aprīlī lēma 8, ka no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem tiks
izmaksātas piemaksas, ja nodarbinātie ir bijuši tiešā un uzskaitāmi pierādāmā saskarē ar Covid-19
inficētām vai iespējami inficētām personām vai bija iesaistīti testēšanas procesā, kā arī tiešā un
uzskaitāmi pierādāmā saskarē ar Covid-19 riska grupas pacientiem, kuriem nav apstiprināta slimība,
bet ir jāievēro karantīna vai pašizolācija (1.un 2.kritērijs). Papildus minētajam Ministru kabinets
paredzēja iespēju noteikt piemaksas par darbu paaugstinātas intensitātes un apdraudējuma apstākļos,
nodrošinot īpašu un nozīmīgu ieguldījumu pasākumu veikšanā, kuri ir saistīti ar proaktīvu rīcību
Covid-19 pandēmijas ierobežošanā un izraisīto seku mazināšanā (3.kritērijs).
Ministru kabinets nenoteica piemaksas apmēru, bet paredzēja, ka jāievēro Valsts un pašvaldību
institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 14.panta trīspadsmitajā daļā noteiktais, ka
piemaksu kopsumma nedrīkst pārsniegt 60 procentus no mēnešalgas. Atbildīgie ministri tika
pilnvaroti lemt par paredzētā papildu finansējuma izlietojumu atbilstoši faktiskajai nepieciešamībai.
Vienlaikus bija noteikts, ka par piemaksu piešķiršanu par darbu paaugstinātas intensitātes un
apdraudējuma apstākļos (3.kritērijs), lēmumu pieņem Ministru kabinets, pamatojoties uz atbildīgās
ministrijas sniegto informāciju par konkrētā nodarbinātā ieguldījumu.
Iekšlietu ministrs noteica 9, ka gadījumos, kad amatpersonas ir bijušas tiešā un uzskaitāmi pierādāmā
saskarē ar Covid-19 inficētām vai iespējami inficētām personām, Covid-19 riska grupas pacientiem,
kuriem ir jāievēro karantīna vai pašizolācija, kā arī testēšanas procesā iesaistītajām amatpersonām,
piemaksas nosakāmas līdz 20% no mēnešalgas, bet ne mazāk par 7 % no mēnešalgas. Citas vienotas
prasības attiecībā uz to, kā jārīkojas, nosakot piemaksas, Iekšlietu ministrija nebija noteikusi.
Piemaksu aprēķināšanas kārtību noteica katra no iestādēm – Valsts policija un Valsts robežsardze.
Attiecībā uz piemaksām, ja nodarbinātie ir bijuši tiešā un uzskaitāmi pierādāmā saskarē ar Covid-19
inficētām vai iespējami inficētām personām vai bija iesaistīti testēšanas procesā, Ministru kabineta
rīkojuma projekta anotācijā 10 bija paredzēti konkrēti pasākumi, par kuriem Valsts policijas un Valsts
robežsardzes amatpersonas var saņemt minētās piemaksas. Lai piemaksas tiktu piešķirtas tikai par
minētajiem pasākumiem, Valsts policija un Valsts robežsardze noteica, ka katrai amatpersonai
precīzi ir jāuzskaita konkrēto pasākumu izpildei patērētās stundas, un piemaksas apmēra noteikšanai
tika izmantotas sarežģītas formulas, kuru piemērotība konkrētajam mērķim – piemaksu apmēra
noteikšana proporcionāli īpašajos apstākļos faktiski nostrādātajam laikam – netika pietiekami
pārbaudīta.
Ņemot vērā detalizēto uzskaiti un sarežģīto aprēķināšanas kārtību, Valsts policija un Valsts
robežsardze piemaksas izmaksāja vismaz mēnesi vēlāk nekā pārējo darba samaksu, tas ir par martu
un aprīli līdz 2020.gada jūnija vidum, bet par maiju – jūlija sākumā. Valsts policijā piemaksu apmērs
vienai amatpersonai sasniedza no 7,28 euro līdz 251,00 euro mēnesī, vidēji 102 euro mēnesī. Līdzīgi
arī Valsts robežsardzē piemaksas faktiskais apmērs vienai amatpersonai ir bijis robežās no 7,70 euro
līdz 210,40 euro mēnesī, vidējais piemaksas apmērs 103 euro mēnesī.
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Pamatojoties uz veikto izvērtējumu, revidenti secina, ka piemaksu noteikšanā Valsts policijā un
Valsts robežsardzē nav nodrošināts, ka amatpersonas piemaksu saņem proporcionāli tiešā saskarē ar
Covid-19 inficētām, iespējami inficētām vai riska grupas personām nostrādātajam laikam. Pietiekami
nepārbaudīta piemaksas aprēķināšanas algoritma izvēle izraisīja vairākas neatbilstības, kuru dēļ
nevar uzskatīt, ka amatpersonas taisnīgi par līdzvērtīgu darbu ir saņēmušas arī līdzvērtīgu samaksu:
(1) sākotnējam pēc Valsts policijas vai Valsts robežsardzes noteiktajiem kritērijiem
aprēķinātajam piemaksas apmēram, visos gadījumos tika pieskaitīti vēl 7%, un, ja tad
piemaksa pārsniedza 20%, tā tika samazināta līdz 20% no mēnešalgas (lai it kā nodrošinātu
ministra noteikto ierobežojumu, ka piemaksa nedrīkst būt mazāka par 7% un lielāka par
20% no mēnešalgas). Tā rezultātā tām amatpersonām, kuras īpašajos apstākļos salīdzinot ar
citām amatpersonām bija nostrādājušas mazu stundu skaitu, piemaksu apmērs nepamatoti ir
paaugstināts, savukārt tām amatpersonām, kuras strādājušas visu vai gandrīz visu mēnesi samazināts. Piemēram:
 divi Valsts policijas inspektori par 2020.gada maiju saņēmuši piemaksu 81,76 euro
apmērā, lai gan viens no viņiem pienākumus, par kuru izpildi noteikta piemaksa,
veicis vienu stundu, bet otrs 10 stundas (tas ir, vienam piemaksa aprēķināta 81,76
euro stundā, bet otram 8,18 euro stundā);
 diviem Valsts robežsardzes inspektoriem 2020.gada aprīlī noteikta piemaksa 20%
apmērā no mēnešalgas, tas ir, abiem 187,80 euro apmērā, lai gan viens no viņiem
pienākumus, kuru laikā atradies tiešā saskarē ar Covid-19 iespējami inficētām
personām personām, pildījis 182 stundas, bet otrs gandrīz divas reizes mazāk – tikai
96 stundas;
(2) nav pareizi noteikts, kā rēķināma piemaksa gadījumos, kad amatpersona nav nostrādājusi
pilnu mēnesi, piemēram:
 divi Valsts policijas jaunākie inspektori pienākumus, kas saistīti ar tiešu saskari ar
Covid-19 inficētām, iespējami inficētām vai riska grupas personām, 2020.gada aprīlī
bija pildījuši 12 stundas un abiem noteikta piemaksa 9% apmērā no mēnešalgas.
Viens no viņiem bija strādājis pilnu mēnesi un viņam 9% piemaksu aprēķināja no
pilnas mēnešalgas, savukārt otrs šajā mēnesī bija nostrādājis tikai trīs darba dienas
(pārējās dienas bijis atvaļinājumā), tādēļ viņam piemaksu aprēķināja no trim darba
dienām atbilstošās mēnešalgas. Tā rezultātā par 12 stundu darbu vienam jaunākajam
inspektoram piemaksa bija 80,01 euro, bet otram tikai 12,00 euro.
Revidentu vērtējumā, ja iekšlietu resora iestādes vēlējās minēto piemaksu apmēru noteikt
proporcionāli precīzi uzskaitītajam darba laikam, kuru amatpersonas ir pavadījušas tiešā saskarē ar
inficētām, iespējami inficētām vai riska grupas personām, labāks risinājums būtu izmantot līdzīgu
kārtību, kādā tiek aprēķinātas, piemēram, piemaksas par darbu nakts stundās, tas ir, rēķināt piemaksu
noteiktā procentuālā apmērā par konkrētajām īpašajos apstākļos nostrādātajām stundām. Tā tiktu
nodrošināts, ka piemaksas visām amatpersonām tiek aprēķinātas taisnīgi, atbilstoši ieguldījumam.
Iekšlietu ministrija neizmantoja iespēju no papildu piešķirtā finansējuma atlīdzināt par darbu īpašajos
apstākļos arī tām resora amatpersonām, kuras, kaut arī neatradās tiešā un uzskaitāmi pierādāmā
saskarē ar inficētām, iespējami inficētām vai riska grupas personām, tomēr veica darbu paaugstinātas
intensitātes un apdraudējuma apstākļos, turpinot pildīt dienesta pienākumus saskarsmē ar
iedzīvotājiem (piemēram, kārtības policisti), un nevarēja izmantot iespēju strādāt attālināti kā
daudzās citās publiskā sektora institūcijās nodarbinātie, lai pēc iespējas izvairītos no riska inficēties
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ar Covid-19. Ministru kabinets bija paredzējis 11 piemaksu piešķiršanu par darbu paaugstinātas
intensitātes un apdraudējuma apstākļos (3.kritērijs), nosakot, ka šādos gadījumos lēmumu pieņem
Ministru kabinets, pamatojoties uz atbildīgās ministrijas sniegto informāciju par konkrētā
nodarbinātā ieguldījumu. Iespējams, ka Iekšlietu ministrija, izvērtējot situāciju, varēja virzīt
izskatīšanai Ministru kabinetā atbilstošu piedāvājumu, cita starpā ņemot vērā arī būtisko sākotnēji
piešķirtā finansējuma pārpalikumu.

Valsts kontroles ieteikumi un priekšlikumi
Valsts kontrole Iekšlietu ministrijai sniedza ieteikumu, kas vērsts uz to, lai tiktu nodrošināts, ka
amatpersonas saņem taisnīgu samaksu par ieguldīto darbu proporcionāli tiešā saskarē ar Covid-19
inficētām, iespējami inficētām vai riska grupas personām nostrādātajam laikam.
Iekšlietu ministrija ir apņēmusies līdz 2020.gada 1.decembrim veikt piemaksu pārrēķinu, pēc
iespējas nodrošinot piemaksu piešķiršanu atbilstoši katras Valsts policijas un Valsts robežsardzes
amatpersonas individuālajam ieguldījumam. Pēc revidentu aprēķiniem piemaksu pie jau izmaksātās
summas saņems vairāki simti amatpersonu.
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Konstatējumi, secinājumi
1. Finansējuma piešķiršana no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem
Ministru kabinets 2020.gada 9.aprīlī lēma 12, ka no valsts budžeta programmas 02.00.00 “Līdzekļi
neparedzētiem gadījumiem” tiks piešķirti papildu līdzekļi, lai laika periodā no 2020.gada 12.marta
līdz 2020.gada 31.maijam nodrošinātu piemaksas par darbu paaugstināta riska un slodzes apstākļos
sabiedrības veselības apdraudējuma situācijā saistībā ar Covid-19 uzliesmojumu un seku novēršanu
valsts pārvaldes iestādēs un valsts un pašvaldību kapitālsabiedrībās nodarbinātajām ārstniecības
personām, amatpersonām ar speciālām dienesta pakāpēm un pārējiem nodarbinātajiem, ņemot vērā
šādus trīs kritērijus:
1.kritērijs – nodarbinātie ir tiešā un uzskaitāmi pierādāmā saskarē ar Covid-19 inficētām vai
iespējami inficētām personām vai ir iesaistīti testēšanas procesā;
2. kritērijs – nodarbinātie ir tiešā un uzskaitāmi pierādāmā saskarē ar Covid-19 riska grupas
pacientiem, kuriem nav apstiprināta slimība, bet ir jāievēro karantīna vai pašizolācija;
3. kritērijs – nodarbinātie veic darbu paaugstinātas intensitātes un apdraudējuma apstākļos,
nodrošinot īpašu un nozīmīgu ieguldījumu Ministru kabineta 2020.gada 12.marta rīkojumā
Nr.103 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” noteikto pasākumu veikšanā, kuri ir saistīti ar
proaktīvu rīcību Covid-19 pandēmijas ierobežošanā un izraisīto seku mazināšanā.
Ministru kabinets neierobežoja piemaksas apmēru, bet paredzēja 13, ka jāievēro Valsts un pašvaldību
institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 14.panta trīspadsmitajā daļā noteiktais, ka
piemaksu (ar Covid-19 saistīto piemaksu un piemaksu par papildu darbu, vakanta amata pienākumu
pildīšanu, prombūtnē esoša nodarbinātā aizvietošanu, personisko darba ieguldījumu un darba
kvalitāti) kopsumma nedrīkst pārsniegt 60 procentus no mēnešalgas.
Atbildīgie ministri tika pilnvaroti lemt par paredzētā papildu finansējuma izlietojumu atbilstoši
faktiskajai nepieciešamībai. Vienlaikus protokollēmumā bija noteikts, ka pamatojoties uz 3.kritēriju,
tas ir, par piemaksu piešķiršanu par darbu paaugstinātas intensitātes un apdraudējuma apstākļos,
lēmumu pieņem Ministru kabinets, pamatojoties uz atbildīgās ministrijas sniegto informāciju par
konkrētā nodarbinātā ieguldījumu. Atbildīgajām ministrijām tika noteikts pienākums iesniegt
Ministru kabinetā pārskatu par finansējuma izlietojumu.
Iekšlietu ministrija aprēķināja prognozējamo piemaksām nepieciešamo finansējuma apmēru un
iesniedza14 Ministru kabinetā rīkojuma projektu “Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta
programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”” (Ministru kabinetā tika izskatīts 2020.gada
16.aprīlī), kas paredzēja šim mērķim izlietot līdz 2 590 703 euro. Saskaņā ar Ministru kabineta
rīkojuma projekta anotācijā norādīto aprēķins tika veikts, pieņemot, ka piemaksas būs 20% apmērā
no mēnešalgas un prognozējamais amatpersonu skaits, kam tās varētu piešķirt, Valsts policijā ir līdz
3449 amatpersonām mēnesī un Valsts robežsardzē – līdz 1015 amatpersonām mēnesī. Valsts
ugunsdzēsības un glābšanas dienesta amatpersonām piemaksas netika plānotas.
Rīkojuma projekta anotācijā 15 tika norādīti pasākumi, par kuriem Valsts policijas un Valsts
robežsardzes amatpersonas saņems piemaksas (skatīt 1.attēlu), savukārt attiecībā uz Valsts drošības
dienestu tika norādīts, ka tā amatpersonas sniedz regulāru operatīvo atbalstu epidemioloģiskās
izmeklēšanas veikšanā kopš pirmā inficētā Covid-19 gadījuma.
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Valsts
policijas
veic šādus
pasākumus:

 repatriācijas reisu pasažieru konvoju uz Lietuvas un Igaunijas robežu;
 karantīnas objektu apsardzi (Zilais krusts, internātskola Bauskas novadā);
 pašizolācijas personu, kuras 14 dienu laikā atgriezušas no ārvalstīm, kontroli
no 2020.gada 12.marta līdz ārkārtējās situācijas beigām;
 personu, kurām ir noteikta Covid-19 infekcijas slimība, kontroli no 2020.gada
9.aprīļa līdz ārkārtējās situācijas beigām;
 personu, kurām ir noteikts Covid-19 saslimušās personas kontaktpersonas
statuss, kontroli no 2020.gada 9.aprīļa līdz ārkārtējās situācijas beigām.

Valsts
robežsardze
veic šādus
pasākumus:

 pastiprinātu imigrācijas kontroli uz iekšējām robežām;
 robežpārbaudi personu grupām, kurām atļauta ārējās robežas šķērsošana;
 apliecinājumu izsniegšanu un saņemšanu (t.sk. iekļautās informācijas pārbaudi
izvēles kārtībā);
 atbalstu repatriācijas avioreisu un jūras pārvadājumu nodrošināšanai;
 individuālo pieprasījumu ārējās robežas šķērsošanai izskatīšanu ;
 sabiedrības konsultēšanu par Latvijas valsts robežas šķērsošanu .

1.attēls. Pasākumi, par kuru izpildi Valsts policijas un Valsts robežsardzes amatpersonām
paredzēja piešķirt piemaksas
Savukārt Iekšlietu ministrs 2020.gada 24.aprīlī noteica16, ka gadījumos, kad amatpersonas ir bijušas
tiešā un uzskatāmi pierādāmā saskarē ar Covid-19 inficētām vai iespējami inficētām personām,
Covid-19 riska grupas pacientiem, kuriem ir jāievēro karantīna vai pašizolācija, kā arī testēšanas
procesā iesaistītajām amatpersonām, piemaksas nosakāmas līdz 20% no mēnešalgas, bet ne mazāk
par 7 % no mēnešalgas. Citas prasības attiecībā uz piemaksu apmēra noteikšanu ministrs nenoteica
un detalizētu aprēķinu kārtību noteica pašas iestādes.
Attiecībā uz piemaksām par darbu, ko amatpersonas veic paaugstinātas intensitātes un apdraudējuma
apstākļos, nodrošinot īpašu un nozīmīgu ieguldījumu pasākumu veikšanā, kas ir saistīti ar proaktīvu
rīcību Covid-19 pandēmijas ierobežošanā un izraisīto seku mazināšanā (3.kritērijs), ne Ministru
kabinets, ne Iekšlietu ministrija nebija noteikusi, kādos gadījumos iestādes varētu piešķirt šāda veida
piemaksu un revīzijā konstatētais liecina, ka šo piemaksu piešķiršanai finansējums no līdzekļiem
neparedzētiem gadījumiem netika pieprasīts. Minētais norāda uz risku, ka iestādēm nebija
pietiekamas skaidrības, pēc kādiem kritērijiem šī piemaksa ir piešķirama, un, ņemot vērā prasību, ka
lēmumu par minēto piemaksu piešķiršanu pieņem Ministru kabinets, pamatojoties uz atbildīgās
ministrijas sniegto informāciju par konkrētā nodarbinātā ieguldījumu, iestādes apstākļos, kad bija pēc
iespējas ātrāk jāveic piemaksu aprēķināšana, nespēja izlemt, vai piemaksas ir piešķiramas tikai
gadījumos, kad ir pierādāma tieša saskare ar inficētām, iespējami inficētām un riska grupas personām
(1. un 2.kritērijs), vai arī citām amatpersonām, kuras ārkārtas situācijas apstākļos turpināja pildīt
dienesta funkcijas tiešā kontaktā ar iedzīvotājiem (piemēram, kārtības policisti), nevarēja strādāt
attālināti un pēc iespējas izvairīties no kontaktiem ar iedzīvotājiem un riska inficēties ar Covid-19.
Revīzijā konstatēts, ka piemaksām, kas piešķiramas saskaņā ar pirmajiem diviem Ministru kabineta
noteiktajiem17 kritērijiem no valsts budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” par
laika posmu no 2020.gada 12.marta līdz 31.maijam Iekšlietu ministrija pieprasīja 18 finansējumu
504 745 euro apmērā sākotnēji plānoto 2,59 miljonu euro vietā (skatīt 1.tabulu).
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1.tabula. Ar Ministru kabineta rīkojumu piešķirtā finansē juma, Finanšu ministrijai pieprasītā
un faktiski izlietotā finansējuma salīdzinājums

Valsts policija
Valsts robežsardze
Valsts drošības dienests
KOPĀ

Sākotnēji paredzēts saskaņā ar
Ministru kabineta rīkojumu19
1 960 642
625 743
4 318
2 590 703

Pieprasīts Finanšu ministrijai 20
292 939
211 806
0
504 745

Būtiskās atšķirības starp plānoto un faktiski pieprasīto finansējuma apjomu saistītas gan ar to, ka
mazāks bija amatpersonu skaits, kurām piemaksas noteica, gan arī noteiktās piemaksas apmērs no
mēnešalgas (skatīt 2.tabulu). Valsts policija piemaksas plānoja piešķirt martā 2070 amatpersonām,
aprīlī 2760 amatpersonām un maijā 3449 amatpersonām, bet faktiski piešķīra attiecīgi 482, 996, un
817 amatpersonām. Piemaksas apmērs bijis nevis plānotie 20%, bet gan vidēji no 10% līdz 11% no
mēnešalgas. Arī Valsts robežsardzē faktiski noteiktās piemaksas lai arī ne tik būtiski, bet bija
mazākas nekā sākotnēji prognozēts.
2.tabula. Sākotnēji plānoto 21 un faktiski aprēķināto piemaksu salīdzinājums
Plānots
amatpersonu
skaits

Faktiski aprēķināts
vidējais
piemaksas
apmērs,
euro

amatpersonu
skaits

vidējais
piemaksas
apmērs %

vidējais
piemaksas
apmērs, euro

20%

135

482

10%

63

20%

209

piemaksas
apmērs %

Valsts policija (ar Valsts policijas koledžu)
marts

2070

aprīlis

2760

maijs

996

3449

107
11%

817

100

553

74

Valsts robežsardze (ar Valsts robežsardzes koledžu)
marts

1015

aprīlis

1015

maijs

1015

20%

121

20%

188

587
558

16%

113
114

Ņemot vērā, ka piemaksām sākotnēji plānotais finansējuma apjoms bija būtiski lielāks, Iekšlietu
ministrija virzīja grozījumus22 Ministru kabineta rīkojumā, kas ļāva Valsts policijas amatpersonām
no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem piešķirt arī piemaksas par virsstundu darbu kopumā
162 358 euro apmērā. Piemaksas piešķirtas Valsts policijas amatpersonām par pienākumu, kas
saistīti ar Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanu, izpildi virs noteiktā dienesta pienākumu
izpildes laika. Piemaksas par virsstundu darbu no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem tika
piešķirtas arī Valsts policijas vadībai, piemēram, Valsts policijas priekšnieka vietniekam un
septiņiem iecirkņa priekšniekiem.
Līdz ar to saskaņā ar 2020.gada 13.augustā veiktajiem grozījumiem Ministru kabineta rīkojumā tika
precizēts no valsts budžeta programmas 02.00.00 “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” Iekšlietu
ministrijai piešķiramā finansējuma apjoms no 2 590 703 euro uz 667 103 euro.
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2. Piemaksu saistībā ar Covid-19 uzliesmojumu un seku novēršanu
piešķiršanas kārtība un apjoms Valsts policijas un Valsts
robežsardzes amatpersonām
Piemaksu no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem noteikšana Valsts policijā
Valsts policijai ārkārtējās situācijas laikā bija nozīmīga loma, lai nepieļautu Covid-19 infekcijas
izplatību, jo saskaņā ar Ministru kabineta rīkojumu23 par ārkārtējās situācijas izsludināšanu Valsts
policija bija noteikta par atbildīgo institūciju, kurai bija jākontrolē, vai:
 personas, kuras ieradušās no ārvalstīm un personas, kuras Slimības profilakses un kontroles
centrs ir noteicis kā Covid-19 infekcijas slimības kontaktpersonas, ievēro 14 dienu
pašizolāciju;
 personas, kurām apstiprināta Covid-19 diagnoze un kuru veselības stāvoklis pieļauj
ārstēšanos mājās, ievēro stingru izolāciju.
Valsts policijas priekšnieka pienākumu izpildītājs noteica 24, ka Valsts policijas galveno pārvalžu,
reģiona pārvalžu un Kriminālistikas pārvaldes priekšniekiem jāorganizē un jānodrošina priekšlikumu
iesniegšana par piemaksu piešķiršanu padotībā esošajām amatpersonām. Pavēlē tika noteikti kritēriji,
kad amatpersonām var noteikt piemaksu 20% vai 15% no mēnešalgas (skatīt 3.tabulu).
3.tabula. Valsts policijas noteiktie kritēriji piemaksas piešķiršanai 25
Piemaksu 15% apmērā var noteikt amatpersonām, kuras ir tiešā un uzskaitāmi pierādāmā saskarē ar Covid -19
riska grupas pacientiem, kuriem nav apstiprināta slimība, bet ir jāievēro karantīna vai pašizolācija (2.kritērijs), tas
ir:



veicot no ārvalstīm ieradušos personu pašizolācijas kontroli;
reaģējot uz informāciju par pašizolācijas neievērošanu (ar izbraukšanu uz notikuma vietu).

Piemaksu 20% apmērā var noteikt amatpersonām, kuras ir tiešā un uzskaitāmi pierādāmā saskarē ar Covid -19
inficētām vai iespējami inficētām personām vai ir iesaistītas testēšanas procesā (1.kritērijs), tas ir nodrošina:










objektu, kuros izmitinātas ar Covid-19 inficētās personas, apsardzi (Mežotnes skola, Zilais krusts u.c.);
aizturēto, apcietināto personu apsardzi slimnīcās (pilnā ekipējumā) līdz analīžu rezultātu sagaidīšanai;
repatriācijas reisu pasažieru sagaidīšanu (cilvēku plūsmas virzīšanu) lidos tās un ostās un konvoju uz
Lietuvas un Igaunijas robežu;
personu, kuras Slimību profilakses un kontroles centrs ir noteicis, kā Covid -19 infekcijas slimības
kontaktpersonas, kontroli (Ministru kabineta 2020.gada 12.marta rīkojuma Nr.103 ,,Par ārkārtējās
situācijas izsludināšanu (turpmāk-MK rīkojums Nr.103) 4.12.2. apakšpunkts);
personu, kurām ir noteiktā Covid-19 infekcijas slimība, kontroli (MK rīkojuma Nr.103
4.12.3.apakšpunkts);
sabiedriskās kārtības un drošības nodrošināšanu mobilajos analīžu pieņemšanas punktos;
procesuālās darbības ar Covid-19 inficētām personām, kontaktpersonām vai personām, kurām jāievēro
pašizolācija;
ar Covid-19 inficēto personu, kontaktpersonu vai personu, kurām jāievēro pašizolācija, meklēšanas
pasākumus;
reaģēšanu uz informāciju par karantīnas neievērošanu (ar izbraukšanu uz notikuma vietu).

Atbilstoši pavēlē noteiktajam Valsts policijas struktūrvienībām bija jāveic detalizēta uzskaite par
katru iesaistīto amatpersonu, aizpildot tabulu “Pārskats par faktiski veikto darbu Covid-19
uzliesmojuma un seku novēršanā”. Par katru amatpersonu un katru mēnesi (marts, aprīlis, maijs)
atsevišķi bija jāizvērtē, vai amatpersonas veiktie pienākumi atbilst 1.kritērijam vai 2.kritērijam,
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jānorāda pamatojumā detalizēts veikto pienākumu uzskaitījums, datums un stundu skaits, kas veltīts
konkrētajam revīzijas ziņojuma 3.tabulā norādītajam darbam.
Revīzijā konstatēts, ka piemaksas apmēra noteikšanai Valsts policija ir izmantojusi sarežģītu
formulu, kura visticamāk laika trūkuma dēļ pirms tam nav pietiekami pārbaudīta uz atšķirīgiem
piemēriem, un līdz ar to nenodrošināja sākotnējās ieceres īstenošanu, tas ir, ka amatpersonas
piemaksu saņem proporcionāli tiešā saskarē ar Covid-19 inficētām, iespējami inficētām vai riska
grupas personām nostrādātajam laikam.
Piemaksas apmērs ir rēķināts, ņemot vērā atskaites periodā nostrādāto laiku, veicot pienākumus, kas
atbilst 1.kritērijam vai 2.kritērijam; atbilstoši katram kritērijam noteikto piemaksas apmēru – 20% vai
15%; kalendāro darba dienu skaitu mēnesī; ministra noteiktos piemaksas apmēra ierobežojumus
(minimāli 7% un maksimāli 20%); amatpersonas mēnešalgas likmi; amatpersonas kopējo nostrādāto
dienu skaitu atskaites periodā:

Nostrādāto stundu
skaits, kas atbilst
1.kritērijam

Nostrādāto stundu
skaits, kas atbilst
2.kritērijam

1.kritērija
piemaksas apmērs
procentos

Darba dienu skaits
mēnesī

2.kritērija
piemaksas apmērs
procentos

Ja iegūtais
rezultāts
pārsniedz 20%,
piemaksa tiek
samazināta līdz
20%

IF(ROUNDUP((12 stundas / 8 * 20% + 0 stundas / 8 * 15%) / 20 dienas;0) + 7%)>20%;20%;
ROUNDUP((12 stundas / 8 * 20% + 0 stundas / 8 * 15%) / 20 dienas;0) + 7%) *
889 euro / 20 kalendārās darba dienas * 3 nostrādātās darba dienas

Mēnešalgas
likme

Darba dienu
skaits mēnesī

Amatpersonas nostrādāto
dienu skaits mēnesī

Minimālais piemaksas
apmērs procentos

2.attēls. Valsts policijas piemaksu aprēķina formula
Pietiekami nepārbaudīta piemaksas aprēķināšanas algoritma izvēle izraisīja vairākas neatbilstības,
kuru dēļ nevar uzskatīt, ka amatpersonas taisnīgi par līdzvērtīgu darbu ir saņēmušas arī līdzvērtīgu
samaksu, jo:
1) noteikto piemaksu apmērs nav proporcionāls laikam, kuru amatpersonas pavadījušas tiešā
saskarē ar Covid-19 inficētām, iespējami inficētām vai riska grupas personām, jo pilnīgi
visos gadījumos sākotnējam pēc Valsts policijas kritērijiem noteiktajam piemaksas apmēram
pieskaita vēl 7%, un, ja tad piemaksa pārsniedz 20%, to samazina līdz 20% no mēnešalgas.
Tas darīts, lai it kā nodrošinātu ministra noteikto ierobežojumu – ne mazāk par 7% un ne
vairāk par 20% – izpildi.
Piemērotā formula nenodrošina, ka amatpersonām piemaksas apmērs tiek noteikts proporcionāli
īpašajos apstākļos nostrādātajam laikam, jo tiem, kas īpašajos apstākļos ir nostrādājuši ar citiem

13

PAPILDU

PI EŠĶI R TO LĪ D Z EKĻU

PI EMAKSU

I Z MA KSAI

I Z LI ETOJ U MS

salīdzinoši mazu stundu skaitu piemaksas apmērs tiek nepamatoti paaugstināts, bet tiem, kas īpašajos
apstākļos ir strādājuši visu vai gandrīz visu mēnesi – samazināts.
Piemēram (skatīt 4.tabulas 1.piemēru), diviem Valsts policijas jaunākajiem inspektoriem par
2020.gada maiju noteikta piemaksa 20% apmērā no mēnešalgas, tas ir, abiem 182,40 euro apmērā,
lai gan viens no viņiem pienākumus, kuru laikā atradies tiešā saskarē ar Covid-19 inficētām,
iespējami inficētām vai riska grupas personām, pildījis 120 stundu, bet otrs 96 stundas.
Savukārt Valsts policijas inspektors dienesta pienākumus, kas saistīti ar tiešu saskari ar
Covid-19 inficētām, iespējami inficētām un riska grupas personām, 2020.gada maijā veicis vienu
stundu, par to saņemot piemaksu 81,76 euro apmērā, un arī inspektors, kurš šādus pienākumus veicis
10 stundas (skatīt 4.tabulu, 3.piemēru) saņēmis piemaksu 81,76 euro. Līdz ar to, neskatoties uz
vienādu amatu un mēnešalgu, vienam no viņiem piemaksa aprēķināta vairāk nekā 80 euro par
stundu, bet otram par līdzvērtīgu darbu tikai 8 euro par stundu.
4.tabula. Piemaksu par tie šu un uzskatāmi pierādāmu saskari ar Covid-19 inficētām un riska
grupas personām aprēķinu piemēri

Amats

1.piemērs
jaunākais inspektors
jaunākais inspektors
2.piemērs
inspektors
inspektors
3.piemērs
inspektors
inspektors
4.piemērs
inspektors
inspektors

Mēnesis

Mēnešalgas
likme, euro

Stundu skaits, ko
amatpersona pavadījusi
tiešā saskarē ar Covid19 inficētām vai riska
grupas personām

maijs

912
912

96
120

20%

182,40
182,40

1,90
1,52

aprīlis

1061
1061

130
156

20%

212,20
212,20

1,63
1,36

maijs

1022
1022

1
10

8%

81,76
81,76

81,76
8,18

aprīlis

1082
1082

2
10,5

8%

86,56
86,56

43,28
8,24

Piemaksa,
%

Piemaksa,
euro

Piemaksa,
euro/h

2) par tiešā saskarē ar Covid-19 inficētām, iespējami inficētām vai riska grupas personām
nostrādātajām stundām amatpersona saņem būtiski mazāku piemaksu nekā par tādu pašu
stundu skaitu saņem citas amatpersonas, ja konkrētajā mēnesī nav nostrādājusi pilnu mēnesi
(ir bijusi atvaļinājumā, slimojusi u.tml.).
Piemēram (skatīt 5.tabulas 1.piemēru), divi Valsts policijas jaunākie inspektori pienākumus, kas
saistīti ar tiešu saskari ar Covid-19 inficētām, iespējami inficētām vai riska grupas personām,
2020.gada aprīlī pildījuši 12 stundas un abiem ir noteikta piemaksa 9% apmērā no mēnešalgas.
Tomēr, ņemot vērā to, ka viens no viņiem bija strādājis pilnu mēnesi, bet otrs tikai trīs darba dienas
(pārējās dienas bijis atvaļinājumā), pirmajam vecākajam inspektoram 9% piemaksa aprēķināta no
pilnas mēnešalgas, tas ir 80,01 euro, bet otram tikai no trim darba dienām atbilstošās mēnešalgas, tas
ir tikai 12,00 euro.
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5.tabula. Piemaksu par tiešu un uzskatāmi pierādāmu saskari ar Covid-19 inficētām un riska
grupas personām aprēķinu piemēri

Amats

1.piemērs
jaunākais inspektors
jaunākais inspektors
2.piemērs
jaunākais inspektors
jaunākais inspektors
3.piemērs
inspektors
inspektors

Mēnesis

Mēnešalgas
likme,
euro

Nostrādāto
darba dienu
skaits

Stundu
skaits, ko
amatpersona
pavadījusi
tiešā saskarē
ar Covid-19
inficētām vai
riska grupas
personām

aprīlis

889
889

3
20

12
12

maijs

949
949

9
19

maijs

1041
1041

9
19

Piemaksa,
%

Piemaksa,
euro

Piemaksa,
euro/h

9%
9%

12,00
80,01

1,00
6,67

36
36

11%
11%

49,44
104,39

1,37
2,90

56
56

13%
13%

64,10
135,33

1,14
2,42

Valsts kontroles vērtējumā, ja Iekšlietu ministrijas iestādes vēlējās minēto piemaksu aprēķinus veikt
proporcionāli precīzi uzskaitītajam darba laikam, kuru amatpersonas ir pavadījušas tiešā saskarē ar
Covid-19 inficētām, iespējami inficētām vai riska grupas personām, labāks risinājums būtu izmantot
līdzīgu kārtību, kādā tiek aprēķinātas, piemēram piemaksas par darbu nakts stundās, tas ir, rēķināt
piemaksu noteiktā procentuālā apmērā par konkrētajām īpašajos apstākļos nostrādātajām stundām.
Tā tiktu nodrošināts, ka piemaksas visām amatpersonām tiek aprēķinātas pēc vienādiem, skaidri
izprotamiem un arī pašām amatpersonām, kam tās tiek piešķirtas, vienkārši izskaidrojamiem
principiem.
Ņemot vērā detalizēto uzskaiti un sarežģīto aprēķināšanas kārtību, Valsts policija piemaksas
izmaksāja vismaz mēnesi vēlāk nekā pārējo darba samaksu, tas ir par martu un aprīli līdz 2020.gada
jūnija vidum, bet par maiju – jūlija sākumā.
Kopumā piemaksas saņēma 1267 Valsts policijas amatpersonas (bez Valsts policijas koledžas
kadetiem), no kurām 220 amatpersonas par visu periodu (no 2020.gada 12.marta līdz 31.maijam).
Piemaksu apmērs vienai amatpersonai ir bijis no 7,28 euro līdz 251,00 euro mēnesī, bet vidēji
102 euro mēnesī.
“Mazo” piemaksu – līdz 20 euro mēnesī saņēmēju īpatsvars nebija liels (skatīt 6.tabulu), šādas
piemaksas Valsts policijā ir piešķirtas tikai 20 gadījumos, ja izpildījās divi nosacījumi – īpašajos
apstākļos ir nostrādāts mazs stundu skaits un vienlaikus amatpersona konkrētajā mēnesī nav
nostrādājusi pilnu mēnesi (atvaļinājums, slimības lapa utt.).
6.tabula. Valsts policijas amatpersonām piešķirto piemaksu apmērs

Galvenā kārtības policijas pārvalde
Kurzemes reģiona pārvalde
Latgales reģiona pārvalde
Rīgas reģiona pārvalde
Vidzemes reģiona pārvalde
Zemgales reģiona pārvalde
Kopā

Līdz
20 euro
1
1
4
4
7
3
20
1%

20 - 50
euro
5
14
40
55
36
24
174
8%

50 - 100
euro
36
128
259
379
213
141
1156
52%

100 - 150
euro
17
52
88
278
147
94
676
30%

150 - 200
euro
3
3
24
90
36
12
168
7%

> 200
euro
0
0
22
12
3
9
46
2%
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Vairums amatpersonu, kuras Valsts policijā saņēma piemaksas atbilstoši 1. un 2.kritērijam, bija
kārtības policijas struktūrvienību amatpersonas. Piemaksas saņēma 1198 kārtības policisti un
69 kriminālpolicisti. Kriminālpolicijas struktūrvienību amatpersonas attiecīgās piemaksas saņēma par
pazudušo personu, kam jāievēro karantīna vai pašizolācija, meklēšanu un personu, kas inficētas ar
Covid-19, to kontaktpersonu un no ārvalstīm ieradušos personu pašizolācijas kontroli, piemēram:
 Rīgas reģiona pārvaldes Kriminālpolicijas pārvaldes 1.biroja 2.nodaļas amatpersonas
(kopumā 14 amatpersonas, tai skaitā nodaļas priekšnieks un nodaļas priekšnieka vietnieks)
veikušas ar Covid-19 inficēto personu, kas neievēroja karantīnu, kā arī personu, kas
atgriezušās no ārvalstīm un neievēro pašizolāciju, meklēšanu. Piemēram, gan 2020.gada
martā, gan aprīlī amatpersonas veikušas personu, kas aizgājušas no patversmes “Zilais
krusts,” meklēšanu, 2020.gada aprīlī – personas, kas, neievērojot karantīnu, aizbēgusi no
bērnu nama “Apīte” meklēšanu, savukārt 2020.gada maijā – personas, kas, neievērojot
karantīnu, aizgājusi no sieviešu patversmes Rīgā, Eiženijas ielā, meklēšanu;
 2020.gada martā arī Rīgas reģiona pārvaldes Kriminālpolicijas pārvaldes sešas 1.biroja
3.nodaļas un sešas 2.biroja 1.nodaļas amatpersonas saņēmušas piemaksu par personu, kuras,
neievērojot karantīnu, aizgājušas no patversmes “Zilais krusts,” meklēšanu;
 četras Zemgales reģiona pārvaldes Bauskas iecirkņa Kriminālpolicijas nodaļas amatpersonas
2020.gada aprīlī veikušas Mežotnes skolas, kurā izmitinātas ar Covid-19 inficētas personas,
apsardzi u.tml.
Kārtības policijas struktūrvienībās piemaksas pamatā saņēma amatpersonas, kuras ieņem inspektora,
jaunākā inspektora un kārtībnieka amatus. Šīs amatpersonas galvenokārt veica repatriācijas reisu
sagaidīšanu, cilvēku plūsmu virzīšanu, repatriācijas reisu pasažieru transportlīdzekļu konvoju,
sabiedriskās kārtības un drošības nodrošināšanu mobilajā analīžu pieņemšanas punktā, objektu, kuros
izmitinātas ar Covid-19 inficētas personas, apsardzi, personu, kuras inficētas ar Covid-19, un šo
personu kontaktpersonu un no ārzemēm ieradušos personu pašizolācijas kontroli.
Piemaksas par darbu paaugstinātas intensitātes apstākļos (3.kritērijs) nelielā apjomā (kopā
19 676 euro) Valsts policijas amatpersonām piešķirtas no iestāžu pamatfunkciju nodrošināšanai
piešķirtā finansējuma. Iekšlietu ministrija norādīja 26, ka attiecīgais kritērijs attiecināms uz salīdzinoši
nelielu skaitu Valsts policijas amatpersonu un virzīja priekšlikumu šīs piemaksas izmaksāt budžeta
apakšprogrammai 06.01.00 “Valsts policija” piešķirto līdzekļu ietvaros.
Minētās piemaksas piešķirtas Valsts policijas amatpersonām, kuras nebija tiešā saskarsmē ar
Covid-19 inficētām, iespējami inficētām vai riska grupas personām, bet kuras veica citus pasākumus,
kas saistīti ar Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanu, piemēram, pārbaudīja un sagatavoja no
Valsts robežsardzes rokrakstā saņemtās anketas strukturētas formas datnē, kurām pievienoja
nepieciešamās ziņas no informācijas sistēmām, kā arī pārbaudīja Slimības profilakses un kontroles
centra sniegtos datus, pievienojot tiem datus no informācijas sistēmām. Attiecīgie saraksti tika nodoti
amatpersonām, kas veica šo personu kontroli (pārbaudīja, vai attiecīgās personas ievēro pašizolāciju).
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Piemaksu no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem noteikšana Valsts robežsardzē
Valsts robežsardzē visas piemaksas, kuru izmaksai finansējums pieprasīts no līdzekļiem
neparedzētiem gadījumiem, piešķirtas, pamatojoties tikai uz 1.kritēriju – nodarbinātie ir tiešā un
uzskatāmi pierādāmā saskarē ar Covid-19 inficētām vai iespējami inficētām personām vai ir
iesaistītas testēšanas procesā.
Valsts robežsardzē piemaksas pamatā piešķirtas amatpersonām, kuras ieņem inspektora, vecākā
inspektora un jaunākā inspektora amatus:
 amatpersonām, kas robežšķērsošanas vietās veica pienākumus, kuru izpildes ietvaros bija
tiešs kontakts ar valsts robežu šķērsojošo personu;
 amatpersonām, kuras veica darbības ar repatriācijas reisiem;
 imigrācijas kontroles struktūrvienību amatpersonām, kas uz autoceļiem pie iekšējām robežām
veica robežu šķērsojošo personu kontroli.
Piemaksas piešķirtas ņemot vērā iekšlietu ministra rīkojumā 27, Valsts robežsardzes priekšnieka
pavēlē28 un Valsts robežsardzes priekšnieka vietnieka (dienesta organizācijas jautājumos) un Valsts
robežsardzes Robežpārbaudes un imigrācijas kontroles pārvaldes priekšnieka ziņojumos 29 noteiktos
principus.
Sagatavojot priekšlikumus par piemaksas piešķiršanu, Valsts robežsardzes teritoriālajām pārvaldēm
bija jāizvērtē katras amatpersonas personīgais ieguldījums. Valsts robežsardzes priekšnieka vietnieka
(dienesta organizācijas jautājumos) ziņojumā tika noteikts, ka piemaksa ir piešķirama Valsts
robežsardzes amatpersonām, kuras nodrošināja dienesta pienākumus tikai konkrētos norīkojuma
veidos robežpārbaudes struktūrvienībās un imigrācijas kontroles pasākumos. Nosakot piemaksu
apmēru konkrētām amatpersonām bija jāņem vērā divi pamatelementi – intensitāte un risks. Vērtējot
iespējamos riskus, tika ņemts vērā, ka Valsts robežsardzes amatpersonas, nodrošinot robežpārbaudes
un imigrācijas kontroles pasākumus, faktiski bija pirmie, kas saskārās ar personām, kuras ir
ierindojamas augstākajā riska grupā attiecībā uz iespējamo inficēšanos ar Covid-19, jo minētā
bīstamā infekcijas slimība Latvijas Republikā tika ievesta no ārvalstīs skartajām teritorijām. Tāpat
tika noteikts, ka Valsts robežsardzes piemaksu noteikšana nav attiecināma uz Valsts robežsardzes
struktūrvienību vadību un citām struktūrvienību amatpersonām, kuras personīgi netiek iesaistītas
Covid-19 izplatības ierobežošanas pasākumos, proti, tās neveic darbu ar valsts robežu šķērsojošajām
personām.
Valsts robežsardzes struktūrvienības, sagatavojot priekšlikumus par piemaksas piešķiršanu, aizpildīja
tabulas, kurās norādīja detalizētu informāciju par katras amatpersonas veiktajiem pienākumiem
(piemēram, veica robežpārbaudes uz ārējās valsts robežas, tieši kontaktējoties ar robežu šķērsojošām
personām, veica darbības ar repatriācijas reisiem, nodrošināja imigrācijas kontroles, izsniedza
apliecinājuma anketas un uzturēšanās apliecinājumus aizpildīšanai utt.) un stundu skaitu, kas veltīts
šo pienākumu izpildei.
Ņemot vērā statistikas rādītājus par konkrētos robežkontroles punktus šķērsojušo personu un
transportlīdzekļu skaitu un izsniegto apliecinājuma skaitu uz autoceļiem, tika noteikta katras
struktūrvienības amatpersonu darba intensitāte un nostrādāto stundu skaits sagrupēts pa kategorijām
(katrai intensitātes kategorijai noteikts atšķirīgs piemaksas lieluma apmērs – 20%, 14%, 10% un 7%).
Apliecinājuma anketas un uzturēšanās apliecinājumus Valsts robežsardzes amatpersonas izsniedza
un ievāca no valsts robežu šķērsojošām personām, pamatojoties uz Ministru kabineta rīkojumā 30 par
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ārkārtas situāciju izsludināšanu noteikto. Personas, kas šķērsoja valsts robežu, rakstiski apliecināja,
ka ievēros 14 dienu pašizolāciju un ka uzturēšanas ietvaros Latvijas Republikā neapmeklēs
sabiedrībai publiski pieejamas vietas. Personas apliecināja, ka ir informētas, ka neievērojot rīkojumā
noteiktos pasākumus, var iestāties administratīvā vai kriminālā atbildība.
Tāpat kā Valsts policija arī Valsts robežsardze piemaksu aprēķināšanai bija izstrādājusi sarežģītas
formulas un arī Valsts robežsardzei neizdevās noteikt tādu piemaksu apmēra noteikšanas algoritmu,
lai taisnīgi par līdzvērtīgu darbu amatpersonas saņemtu līdzvērtīgu samaksu. Revīzijā konstatētās
divas būtiskākās problēmas piemaksu apmēra noteikšanā ir šādas:
1) noteikto piemaksu apmērs nav proporcionāls laikam, kuru amatpersonas pavadīja tiešā
saskarē ar iespējami inficētām personām, jo pilnīgi visos gadījumos sākotnējam pēc Valsts
robežsardzes kritērijiem noteiktajam piemaksas apmēram pieskaitīti vēl 7%, un, ja tad
piemaksa pārsniedz 20%, tā samazināta līdz 20% no mēnešalgas. Tas darīts, lai it kā
nodrošinātu ministra noteiktā ierobežojuma – piemaksas apmērs nedrīkst būt mazāks par 7%
un lielāks par 20% no mēnešalgas – izpildi.
Izmantotā formula nenodrošina, ka amatpersonām piemaksas apmērs ir noteikts proporcionāli
īpašajos apstākoļos nostrādātajam laikam. Nepamatoti tiek paaugstinātas piemaksas tiem, kas
īpašajos apstākļos ir nostrādājušas mazu stundu skaitu. Savukārt salīdzinājumā ar citiem piemaksas
apmērs tiek samazināts tiem, kas īpašajos apstākļos ir strādājuši visu vai gandrīz visu mēnesi.
Piemēram (skatīt 8.tabulas 3.piemēru), diviem Valsts robežsardzes inspektoriem 2020.gada aprīlī
noteikta piemaksa 20% apmērā no mēnešalgas, tas ir, abiem 187,80 euro apmērā, lai gan viens no
viņiem pienākumus, kuru laikā atradies tiešā saskarē ar Covid-19 iespējami inficētām personām
pildījis 182 stundas, bet otrs gandrīz divas reizes mazāk – tikai 96 stundas.
Konstatēti arī gadījumi, kad amatpersona par ļoti neilgu laiku, ko bijusi tiešā saskarē ar Covid-19
iespējami inficētām personām, salīdzinājumā ar citām amatpersonām savukārt saņēmusi nesamērīgi
lielu piemaksu. Piemēram (skatīt 8.tabulas 4.piemēru), Valsts robežsardzes vecākais inspektors
dienesta pienākumus īpašajos apstākļos veicis tikai 2,5 stundas, bet saņēmis tādu pašu piemaksu kā
cits vecākais inspektors, kas šos pienākumus veicis 12 stundas. Abas amatpersonas saņēmušas
79,68 euro, bet, neskatoties uz vienādo amatu un mēnešalgu, vienam no viņiem piemaksa aprēķināta
gandrīz 40 euro stundā, bet otram par līdzvērtīgu darbu tikai 6,64 euro stundā.
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8.tabula. Piemaksu par tiešu un uzskatāmi pierādāmu saskari ar Covid-19 inficētām un riska
grupas personām aprēķinu piemēri

Amats

1.piemērs
jaunākais inspektors
jaunākais inspektors
2.piemērs
inspektors
inspektors
3.piemērs
inspektors
inspektors
4.piemērs
vecākais inspektors
vecākais inspektors

Mēnesis

Mēnešalgas
likme, euro

Stundu
skaits, ko
amatpersona
pavadījusi
tiešā saskarē
ar Covid-10
inficētām vai
riska grupas
personām

Piemaksa, %

Piemaksa, euro

Piemaksa,
euro/h

aprīlis

852
852

108
180

20%

170,40
170,40

1,58
0,95

aprīlis

939
939

117
172

20%

187,80
187,80

1,61
1,09

maijs

939
939

96
182

20%

187,80
187,80

1,96
1,03

aprīlis

996
996

2,5
12

8%

79,68
79,68

39,84
6,64

2) par tiešā saskarē ar Covid-19 iespējami inficētām personām nostrādātajām stundām
amatpersona saņem būtiski mazāku piemaksu nekā par tādu pašu stundu skaitu saņem citas
amatpersonas, ja konkrētajā mēnesī nav nostrādājusi pilnu mēnesi (ir bijusi atvaļinājumā,
slimojusi u.tml.).
Revīzijā konstatēti vairāki gadījumi, ka par vienādu īpašajos apstākļos nostrādāto stundu skaitu
amatpersonas ir saņēmušas būtiski atšķirīgas piemaksas (skatīt 9.tabulu), piemēram, divi Valsts
robežsardzes vecākie inspektori 2020.gada aprīlī dienesta pienākumus, kas saistīti ar tiešu saskari ar
Covid-19 iespējami inficētām personām, bija pildījuši 96 stundas un abām amatpersonām bija
noteikta piemaksa 20% apmērā no mēnešalgas. Tomēr tas no vecākajiem inspektoriem, kurš bija
strādājis pilnu mēnesi saņēma 201,20 euro piemaksu, bet otrs, kurš šajā mēnesī bija nostrādājis
12 darba dienas (astoņas dienas slimojis), par līdzvērtīgu darbu saņēma tikai 120,72 euro piemaksu.
9.tabula. Piemaksu par tiešu un uzskatāmi pierādāmu saskari ar Covid-19 inficētām un riska
grupas personām aprēķinu piemēri

Amats

1.piemērs
vecākais inspektors
vecākais inspektors
2.piemērs
jaunākais inspektors
jaunākais inspektors
3.piemērs
inspektors
inspektors

Mēnešalgas
likme,
euro

Kopējais
mēnesī
nostrādāto
dienu skaits

Stundu
skaits, ko
amatpersona
pavadījusi
tiešā saskarē
ar Covid-10
inficētām vai
riska grupas
personām

aprīlis

1006
1006

12
20

96
96

aprīlis

852
852

17
20

maijs

911
911

11
19

Mēnesis

Piemaksa,
%

Piemaksa,
euro

Piemaksa,
euro/h

20%
20%

120,72
201,20

1,26
2,10

108
108

20%
20%

144,84
170,40

1,34
1,58

24
24

9%
9%

47,47
81,99

1,98
3,42
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Lai gan Valsts robežsardzes amatpersonām piemaksas aprēķinātas un izmaksātas nedaudz ātrāk nekā
Valsts policijas amatpersonām, tas ir, par martu un aprīli jūnija sākumā, bet par 2020.gada maiju
jūlija sākumā, arī Valsts robežsardzes amatpersonas faktiski attiecīgo darba samaksu saņēmušas ar
vismaz mēneša kavēšanos.
Kopumā piemaksas saņēmušas 673 Valsts robežsardzes amatpersonas (bez Valsts robežsardzes
koledžas kadetiem), no kurām 398 amatpersonas par visu piemaksas izmaksas periodu. Piemaksas
faktiskais apmērs vienai amatpersonai ir bijis robežās no 7,70 euro līdz 210,40 euro mēnesī, bet
vidējais piemaksas apmērs ir bijis 103 euro mēnesī. “Mazo” piemaksu – līdz 20 euro mēnesī
saņēmēju īpatsvars nav bijis liels. Šādas piemaksas Valsts robežsardzē ir piešķirtas 54 gadījumos
(skatīt 10.tabulu) un tās saņēmušas amatpersonas kuras konkrētajā mēnesī tiešā saskarē ar Covid-19
iespējami inficētām personām iesaistītas nelielu stundu skaitu un vienlaikus nav nostrādājušas pilnu
mēnesi (atvaļinājums, slimības lapa utt.).
10.tabula. Valsts robežsardzes amatpersonām aprēķināto piemaksu sadalījums
< 20 euro
Aviācijas pārvalde
Daugavpils pārvalde
Ludzas pārvalde
Operatīvās vadības pārvalde
Rīgas pārvalde
Ventspils pārvalde
Viļakas pārvalde
Kopā

2
17
19
0
11
3
2
54
3%

20 - 50
euro
1
44
63
0
67
24
15
214
13%

50 - 100
euro
2
94
162
0
171
77
63
569
35%

100 - 150
euro
0
146
110
1
123
45
7
432
27%

150 - 200
euro
0
142
109
0
60
7
10
328
20%

> 200 euro
0
10
16
0
5
0
0
31
2%

Ieteikums
Iekšlietu ministrijai veikt nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu, ka amatpersonas saņem taisnīgu
samaksu par ieguldīto darbu proporcionāli tiešā saskarē ar Covid-19 inficētām, iespējami inficētām
vai riska grupas personām nostrādātajam laikam.
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Revīzijas raksturojums
Revīzijas mērķis
Revīzijas mērķis ir pārbaudīt gada pārskatu – vai Iekšlietu ministrijas konsolidētais 2020.gada
pārskats visos būtiskajos aspektos sniedz skaidru un patiesu priekšstatu par Iekšlietu ministrijas
finansiālo stāvokli, tā izmaiņām un Iekšlietu ministrijas darbības finansiālajiem rezultātiem un
naudas plūsmu gadā, kas noslēgsies 2020.gada 31.decembrī, un vai tas ir sagatavots atbilstoši
Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.
Revīzijas mērķis ietver pārbaužu veikšanu par papildu piešķirto līdzekļu Covid-19 seku
novēršanai faktisko izlietojumu, ko Valsts kontrole ir izvirzījusi par galveno revīzijas jautājumu
701.starptautiskā revīzijas standarta “Ziņošana par galvenajiem revīzijas jautājumiem neatkarīga
revidenta ziņojumā” izpratnē.
Šis starpziņojums ir sagatavots par Iekšlietu ministrijai piemaksām amatpersonām ar speciālajām
dienesta pakāpēm, kas ir bijušas tieši iesaistītas Covid-19 seku novēršanā, papildus piešķirtā
finansējuma no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem izlietojumu.

Juridiskais pamatojums
Pārbaudes veiktas un starpziņojums sagatavots finanšu revīzijas “Par Iekšlietu ministrijas 2020.gada
pārskata sagatavošanas pareizību” ietvaros (Valsts kontroles Otrā revīzijas departamenta 08.05.2020.
revīzijas grafiks Nr.2.4.1-12/2020) un pamatojoties uz Valsts kontroles likuma 3. panta trešā punkta
c) apakšpunktu.

Revidentu atbildība
Valsts kontrole ir atbildīga par revīzijas vadību, pārraudzību, veikšanu, starpziņojuma sagatavošanu,
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 pārbaudi plāno un
veic, lai iegūtu pietiekamu pārliecību, ka papildu piešķirto līdzekļu Covid-19 seku novēršanai
izlietojums atbilst piešķīruma mērķim.

Iekšlietu ministrijas atbildība
Iekšlietu ministrija ir atbildīga par to, lai nodrošinātu, ka papildu piešķirto līdzekļu Covid-19 seku
novēršanai izlietojums atbilst piešķīruma mērķim.

Revīzijas apjoms
Revīzijas gaitā Valsts kontrole veica pārbaudes par Iekšlietu ministrijai no budžeta programmas
“Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” piešķirtā finansējuma izlietojumu, kas paredzēts, lai Valsts
policijas un Valsts robežsardzes amatpersonām, kuras no 2020.gada 12.marta līdz 2020.gada
31.maijam ir bijušas tieši iesaistītas Covid-19 seku novēršanā, nodrošinātu piemaksas par darbu
paaugstināta riska un slodzes apstākļos. Pārbaudes ietvēra Valsts policijā un Valsts robežsardzē
izveidotās kārtības piemaksu noteikšanai un aprēķinu pārbaudi.
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Sagatavojot starpziņojumu netika veikta:
 piemaksu piešķiršanas pamatojumā norādīto ziņu par amatpersonas veiktajiem pienākumiem
atbilstības pārbaude;
 virsstundu uzskaites atbilstības detalizēta pārbaude;
 piemaksu piešķiršanas un aprēķināšanas pārbaude Valsts drošības dienestā.
Šajā starpziņojumā norādītā informācija par galveno revīzijas jautājumu – papildu piešķirto līdzekļu
Covid-19 seku novēršanai izlietojums, apkopotā veidā tiks iekļauta arī Valsts kontroles ziņojumā un
atzinumā par Iekšlietu ministrijas 2020.gada pārskata sagatavošanas pareizību, kā arī tiks izmantota
finanšu revīzijā par “Par Latvijas Republikas 2020.gada pārskatu par valsts budžeta izpildi un par
pašvaldību budžetiem”.

Sektora vadītāja

K. Skalbiņa

Departamenta direktore

I. Grīnhofa
ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI
PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO
PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU
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