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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 papildus piešķirto līdzekļu Covid-19
seku novēršanai pieprasījumu pamatotība un faktiskais izlietojums.
2020.gadā Latviju, tāpat kā visu pasauli, ir skārusi Covid-19 pandēmija. 12.03.2020. Ministru kabinets
pieņēma lēmumu par ārkārtējās situācijas izsludināšanu, un ārkārtējā situācija turpinājās līdz
09.06.2020.2, bet no 09.11.2020. ārkārtējā situācija tika izsludināta atkārtoti 3. Covid-19 izraisītie
ārkārtējie apstākļi ietekmē valsts, sabiedrības un katra cilvēka ikdienas dzīvi gan ārkārtējās situācijas
laikā, gan pēc tās. Ārkārtējās situācijas apstākļi prasa spēju ātri reaģēt un pielāgoties, kā arī rada
atkāpes no ierastās kārtības. Tie prasa institūciju spēju pastiprināti koordinēt savas darbības un
savstarpēji sadarboties, izvairoties no juridiskā formālisma un resorisma, lai nodrošinātu valsts darbību
un katra cilvēka aizsardzību ārkārtējos apstākļos4.
Covid-19 pandēmijas pārvarēšana un seku novēršana ir prasījusi arī ievērojamus valsts budžeta
līdzekļus. Kopš ārkārtējās situācijas izsludināšanas Ministru kabinets saistībā ar Covid-19 radītās
krīzes pārvarēšanu un seku novēršanu līdz 31.12.2020. kopā ir pieņēmis lēmumus par valsts budžeta
līdzekļu piešķīrumu un pārdali pamatfunkciju īstenošanai par 1 206 152 454 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 euro5. Valsts
kontrole velta īpašu uzmanību, lai izvērtētu Covid-19 pandēmijas pārvarēšanai, tās seku novēršanai un
mazināšanai piešķirto valsts budžeta līdzekļu izlietojumu.
Labklājības ministrijai laikā no 12.03.2020. līdz 31.12.2020. saistībā ar Covid-19 radītās krīzes
pārvarēšanu, seku mazināšanu un novēršanu Ministru kabinets6 ir piešķīris papildu līdzekļus
87 064 605 euro 147 aktivitāšu nodrošināšanai. Revīzijā ir plānots pārbaudīt 11 8 aktivitātēm piešķirtā
finansējuma izlietojumu.
Lai finanšu revīzijā “Par Labklājības ministrijas 2020.gada pārskata sagatavošanas pareizību” sniegtu
informāciju par izvirzīto galveno revīzijas jautājumu – papildus piešķirto līdzekļu Covid-19 seku
novēršanai pieprasījumu pamatotība un faktiskais izlietojums –, Valsts kontrole veica pārbaudi un
sagatavoja šo starpziņojumu par Labklājības ministrijai piešķirto finansējumu bezdarbnieka
palīdzības pabalsta un jaunā speciālista pabalsta izmaksai, kuru nodrošināšanai Labklājības
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ministrijai no valsts budžeta programmas 02.00.00 “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” ir
piešķirts papildu finansējums, kas nepārsniedz 36 848 294 euro.
Par vecāku pabalsta izmaksas turpinājumam, vienreizējās piemaksas pie ģimenes valsts pabalsta par
bērnu invalīdu izmaksai, bērna kopšanas pabalsta apmēra palielināšanai par bērnu vecumā no pusotra
līdz diviem gadiem, piemaksas pie dīkstāves pabalsta 50 euro apmērā par katru apgādībā esošu bērnu
un dīkstāves palīdzības pabalsta un piemaksas pie tā izmaksai, kā arī pabalsta krīzes situācijā
līdzfinansēšanai piešķirto papildu finansējumu starpziņojumi ir sagatavoti 05.11.2020. un 26.11.2020.
Par pārējām aktivitātēm piešķirto finansējumu informācija tiks atklāta revīzijas ziņojumā “Par
Labklājības ministrijas 2020.gada pārskata sagatavošanas pareizību”.
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Kopsavilkums
Labklājības ministrijai saistībā ar Covid-19 radītās krīzes pārvarēšanu, seku mazināšanu un novēršanu
bija jānodrošina divi jauni atbalsta veidi – bezdarbnieka palīdzības pabalsta un jaunā speciālista
pabalsta piešķiršana un izmaksa.
Bezdarbnieka palīdzības pabalsts 180 euro mēnesī tika ieviests ar mērķi sniegt atbalstu tiem
bezdarbniekiem, kuri pēc bezdarbnieka pabalsta izmaksas beigām sakarā ar Covid-19 izsludinātās
ārkārtējās situācijas radītajām sekām nav atraduši darbu un neveic saimniecisko darbību.
Savukārt jaunā speciālista pabalsts 500 euro mēnesī tika paredzēts tiem bezdarbniekiem, kuri gada
laikā pirms ārkārtējās situācijas izsludināšanas bija ieguvuši augstāko izglītību un kuriem nebija
tiesības uz bezdarbnieka pabalstu, jo to apdrošināšanas stāžs un/vai veiktās valsts sociālās
apdrošināšanas iemaksas bezdarba gadījumam nebija pietiekamas bezdarbnieka pabalsta saņemšanai 9.
Abu pabalstu izmaksa personām bija paredzēta četrus mēnešus.
Lai nodrošinātu pabalstu izmaksu, tika aplēsts, ka šo pabalstu izmaksai kopā būs nepieciešami
36 848 294 euro, kas tiks finansēti no valsts budžeta programmas 02.00.00 “Līdzekļi neparedzētiem
gadījumiem”.
Faktiski abu pabalstu nodrošināšanai, tajā skaitā pabalsta izmaksai un nepieciešamo uzlabojumu
veikšanai Sociālās apdrošināšanas informācijas sistēmā (turpmāk – informācijas sistēmā SAIS), kurā
tiek administrēti visi Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras (turpmāk – VSAA) izmaksātie pabalsti
un valsts pensijas, bija nepieciešams tikai 5 320 591 euro jeb 14% no aplēstā finansējuma, no tā:
❖ 5 050 440 euro – bezdarbnieka palīdzības pabalsta izmaksai un 64 651 euro – ar tā ieviešanu
nepieciešamo uzlabojumu veikšanai informācijas sistēmā SAIS. Šim atbalstam kopā tika
plānoti 30 250 893 euro;
❖ 144 624 euro – jaunā speciālista pabalsta izmaksai un 60 876 euro – ar tā ieviešanu
nepieciešamo uzlabojumu veikšanai informācijas sistēmā SAIS. Šim atbalstam kopā tika
plānots 6 597 401 euro.
Konstatētā novirze bezdarbnieka palīdzības pabalstam nepieciešamā finansējuma plānošanā ir saistīta
ar finansējuma plānošanas laikā izdarīto pieņēmumu, ka pabalstu pieprasīs visas personas, kurām laikā
no 12.03.2020. beigsies bezdarbnieka pabalsta izmaksa. Tomēr no plānotajām 18 653 personām
mēnesī pabalstu pieprasīja un saņēma tikai vidēji 4032 personas mēnesī.
Savukārt jaunā speciālista pabalstu pieprasīja tikai 94 personas, lai gan bija plānots, ka pabalstu
pieprasīs vismaz 3733 personas, kas gada laikā pirms ārkārtējās situācijas izsludināšanas bija
absolvējušas augstākās izglītības iestādes.
Tā kā papildu finansējums no valsts budžeta programmas 02.00.00 “Līdzekļi neparedzētiem
gadījumiem” Labklājības ministrijai (VSAA) tika piešķirts pa daļām un Labklājības ministrija
nepieprasīja visu aplēsto un Ministru kabineta rīkojumos10 paredzēto finansējumu, līdz 31.12.2020.
nav izlietoti tikai 37 367 euro no jaunā speciālista pabalstam piešķirtā finansējuma.
Lai gan revīzijā ir konstatētas novirzes nepieciešamā finansējuma plānošanā, revīzijā ir gūta
pārliecība, ka 2020.gadā abu pabalstu izmaksai piešķirtais finansējums ir izlietots atbilstoši
normatīvajiem aktiem11.
Vienlaikus, analizējot bezdarbnieka palīdzības pabalsta faktisko izdevumu izpildi, revidenti vērš
uzmanību, ka daļai personu piešķirtais bezdarbnieka palīdzības pabalsts būtiski pārsniedza
iepriekš piešķirto bezdarbnieka pabalstu.
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Tas ir saistīts ar to. ka bezdarbnieka pabalstam nav noteikta minimālā pabalsta summa un tā apmērs ir
atkarīgs tikai no personas iepriekš veiktajām valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām.
Sākotnēji Labklājības ministrija ierosināja noteikt, ka bezdarbnieka palīdzības pabalsta apmērs
nedrīkst pārsniegt personas iepriekš saņemtā bezdarbnieka pabalsta apmēru tā izmaksas pēdējā mēnesī.
Tomēr šāds priekšlikums neguva atbalstu, un Saeima noteica fiksētu bezdarbnieka palīdzības pabalstu
180 euro apmērā, kas tiek piešķirts neatkarīgi no personas iepriekš veiktajām valsts sociālās
apdrošināšanas obligātajām iemaksām.
Revidentu vērtējumā konstatētā tendence vēlreiz apliecina, cik būtiski bija no 01.07.2021. ieviest
minimālo valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu objektu, lai nodrošinātu, ka, iestājoties
bezdarba gadījumam, slimībai vai citiem riskiem, personai ir tiesības uz nodrošinājumu vismaz
minimālā apmērā.
Saskaņā ar revidentu aplēsēm, ieviešot minimālo valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu
objektu 500 euro mēnesī, ja persona būs veikusi iemaksas bezdarba gadījumam, turpmāk piešķirtais
minimālais bezdarbnieka pabalsta apmērs pirmos divus mēnešus personai ar 10 gadu apdrošināšanas
stāžu būs 250 euro. Arī trešajā un ceturtajā mēnesī tas būs lielāks par bezdarbnieka palīdzības pabalsta
apmēru – 180 euro.
Abu pabalstu piešķiršana tiek turpināta arī 2021.gadā, un tā ir paredzēta līdz 30.06.2021.
Ir plānots, ka 2021.gadā bezdarbnieka palīdzības pabalstam būs nepieciešami 3 314 520 euro, bet
jaunā speciālista pabalstam – 218 080 euro.
Lai gan finansējuma aprēķinā 2021.gadam ir ņemta vērā faktiskā izpilde līdz 2020.gada oktobrim,
Valsts kontroles vērtējumā, arī šajā periodā finansējums jaunā speciālista pabalsta izmaksai ir plānots
lielākā apmērā, nekā faktiski būs nepieciešams, jo plānotais pabalsta saņēmēju skaits mēnesī ir lielāks,
nekā faktiski tas bija 2020.gadā.
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1. Vai pieprasītais finansējums bezdarbnieka palīdzības pabalsta
izmaksai ir pamatots un ir izlietots atbilstoši piešķiršanas mērķim?
Lai sniegtu atbalstu tām personām, kuras pēc bezdarbnieka pabalsta izmaksas beigām sakarā ar Covid19 izsludinātās ārkārtējās situācijas radītajām sekām nav atradušas darbu un neveic saimniecisko
darbību, 24.04.2020. likumā “Par apdrošināšanu bezdarba gadījumam” tika izdarīti grozījumi12,
ieviešot jaunu atbalsta veidu – bezdarbnieka palīdzības pabalstu.
To četrus mēnešus 180 euro apmērā ir tiesīgi saņemt bezdarbnieki, kuru bezdarbnieka pabalsta
izmaksas periods beidzas 12.03.2020. vai vēlāk13.
Priekšlikums ieviest bezdarbnieka palīdzības pabalstu Labklājības ministrijas dienas kārtībā ir
jau vairākus gadus. Šādu atbalsta veidu piedāvāja darba grupa14, kas izstrādāja priekšlikumus
Plāna projektam minimālo ienākumu atbalsta sistēmas pilnveidošanai, piedāvājot to izmaksāt
vienādā apmērā visiem bezdarbniekiem sešus mēnešus pēc bezdarbnieka pabalsta izmaksas
beigām, ja bezdarbnieks turpina meklēt darbu. Tomēr šis priekšlikums neguva atbalstu.
Likumā15 tika ietverts arī ierobežojums, ka bezdarbnieka palīdzības pabalsta izmaksu pārtrauc, ja
persona zaudē bezdarbnieka statusu vai tai ir piešķirta apdrošināšanas atlīdzība saskaņā ar likumu “Par
obligāto sociālo apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām”, valsts pensija,
izdienas pensija vai ikmēneša atlīdzība bezdarbniekam par algoto pagaidu sabiedrisko darbu veikšanu.
Sākotnēji bezdarbnieka palīdzības pabalsta piešķiršana un izmaksa tika paredzēta par laiku no
12.03.2020. līdz 31.12.2020.
Sakarā ar 09.11.2020. valstī atkārtoti izsludināto ārkārtējo situāciju un straujo Covid-19 izplatības
pieaugumu 21.12.2020. likumā “Par apdrošināšanu bezdarbnieka gadījumam”16 paredzētais
bezdarbnieka palīdzības pabalsta piešķiršanas un izmaksas termiņš ir pagarināts līdz 30.06.2021.

Laikā līdz 31.12.2020. bezdarbnieka palīdzības pabalstu ir saņēmis būtiski mazāks personu
skaits, nekā plānots, no sākotnēji plānotajiem 30 217 860 euro pabalsta izmaksai izlietojot
vien 5 050 440 euro jeb 17%. Konstatētā novirze ir saistīta ar pieņēmumu, ka pabalstu
pieprasīs visas personas, kurām laikā no 12.03.2020. beigsies bezdarbnieka pabalsta
izmaksa.
Tā kā papildu finansējums no valsts budžeta programmas 02.00.00 “Līdzekļi
neparedzētiem gadījumiem” Labklājības ministrijai (VSAA) tika piešķirts pa daļām un
Labklājības ministrija Finanšu ministrijai nepieprasīja visu sākotnēji plānoto un Ministru
kabineta rīkojumā17 paredzēto papildu finansējumu, turklāt ar Finanšu ministrijas
rīkojumu18 piešķirtais finansējums tika samazināts līdz prognozētajai izpildei, līdz
31.12.2020. tika izlietots viss piešķirtais finansējums.
Revīzijā ir gūta pārliecība, ka bezdarbnieka palīdzības pabalsts ir piešķirts atbilstoši
likumam – tikai tām personām, kas atbilst likumā19 paredzētajiem kritērijiem.
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Vai izmantotās prognozes papildu finansējuma pieprasījumam ir pamatotas ar aktuāliem
datiem un atbilst faktiski nepieciešamajam apjomam?
Izstrādājot grozījumus likumā “Par apdrošināšanu bezdarba gadījumam”20, Labklājības ministrija
2020.gada martā aplēsa, ka bezdarbnieka palīdzības pabalsta izmaksai būs nepieciešami papildus
21 857 043 euro, no tiem:
❖ 21 824 010 euro – pabalsta izmaksai:
18 653 personas x 130 euro x 9 mēneši = 21 824 010 euro
❖ 33 033 euro – informācijas sistēmas SAIS funkcionalitātes izmaiņu veikšanai.
70 cilvēkdienas x 471,90 euro21 = 33 033 euro
Lai noteiktu pabalsta izmaksai nepieciešamo finansējumu 21 824 010 euro, Labklājības ministrija
izmantoja šādas aplēses un pieņēmumus22:
❖ pabalsta saņēmēju skaita – 18 653 personas – noteikšanai izmantoja VSAA datus par bezdarbnieka
pabalsta saņēmējiem 2020.gada februārī, kad bezdarbnieka pabalstu kopā saņēma 37 330
personas. No tām 5850 personām pabalsts tika izmaksāts par pēdējo mēnesi.
Pamatojoties uz šiem datiem, Labklājības ministrija aplēsa kopējo pabalsta saņēmēju skaitu par
visu periodu līdz 31.12.2020., pieņemot, ka bezdarbnieka palīdzības pabalsts būs nepieciešams
visām personām, kurām šajā periodā beigsies bezdarbnieka pabalsta izmaksa:
Pabalsta
izmaksas
mēnesis
Pabalsta
saņēmēju skaits
Pabalsta
izmaksas
ilgums, mēnešos
Izmaksu skaits

aprīlis–
jūlijs

jūnijs–
septembris

maijs–
augusts

jūlijs–
oktobris

augusts–
novembris

septembris–
decembris

oktobris–
decembris

novembris–
decembris

5800

5800

5800

5800

5800

5800

5800

5638,5

4

4

4

4

4

4

3

2

23 200

23 200

23 200

23 200

23 200

23 200

17 400

11 277

Kopā,
euro

167 877

Savukārt, lai iegūtu vidējo bezdarbnieka palīdzības pabalsta saņēmēju skaitu mēnesī, kopējais
izmaksu skaits par visu periodu (167 877 izmaksas) tika dalīts ar deviņiem mēnešiem, iegūstot, ka
vidēji mēnesī pabalstu saņems 18 653 personas.
❖ pieņēma, ka vidējais pabalsta apmērs būs 130 euro, jo, izstrādājot likumprojektu23, Labklājības
ministrija piedāvāja pabalstu noteikt tādā apmērā, kāds bija personas iepriekš saņemtais
bezdarbnieka pabalsts pēdējā mēnesī, bet ne vairāk kā 130 euro mēnesī.
Bezdarbnieka pabalstam nav noteikts minimālais apmērs, un to aprēķina proporcionāli
personas apdrošināšanas (darba) stāžam un atbilstoši ienākumiem, no kuriem par personu tika
veiktas valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas bezdarba gadījumam. Turklāt, lai
motivētu bezdarbnieku ātrāk atgriezties darba tirgū, tā apmērs pabalsta izmaksas laikā tiek
samazināts, pēdējos divus mēnešus to izmaksājot tikai 45% apmērā no piešķirtā pabalsta
apmēra24.
Pabalsta apmēra ierobežojums – ne vairāk kā 130 euro apmērā – tika noteikts, izmantojot
normatīvajos aktos paredzēto trūcīgas ģimenes (personas) ienākumu līmeni (2020.gada martā tas
bija 128,06 euro25).
❖ pabalsta izmaksas periods – 9 mēneši, jo pabalstu bija plānots izmaksāt līdz 2020.gada beigām,
t.i., deviņus mēnešus.
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Labklājības ministrijas sagatavoto likumprojektu izskatot Saeimā26, tika nolemts bezdarbnieka
palīdzības pabalsta apmēru palielināt līdz 180 euro, izmaksājot to vienādā apmērā visiem pabalsta
saņēmējiem, nesaistot to ar personas iepriekš saņemtā bezdarbnieka pabalsta apmēru.
Tāpēc, izstrādājot Ministru kabineta rīkojuma projektu par finansējuma piešķiršanu27, tika aplēsts, ka
bezdarbnieka palīdzības pabalsta izmaksai līdz 31.12.2020. kopā būs nepieciešami jau
30 250 893 euro, no tā pabalsta izmaksai – 30 217 860 euro.
18 653 personas x 180 euro x 9 mēneši = 30 217 860 euro

Faktiski no plānotajiem 30 217 860 euro līdz 31.12.2020. bezdarbnieka palīdzības pabalsta
izmaksai ir izlietoti tikai 5 050 440 euro jeb 17%, kopā pabalstu izmaksājot vidēji 4032
personām mēnesī. Savukārt informācijas sistēmas SAIS funkcionalitātes izmaiņām ir
izlietots gandrīz divreiz vairāk līdzekļu – 64 651 euro, jo bezdarbnieka palīdzības pabalsta
plānoto uzlabojumu darbietilpība pārsniedza sākotnēji plānoto.
Tas nozīmē, ka izmantotās prognozes papildu finansējuma pieprasījumam nebija precīzas, jo
finansējums ir aplēsts par 498% lielākā apmērā, nekā faktiski bija nepieciešams pabalsta izdevumu
finansēšanai.
Sakarā ar 09.11.2020. valstī atkārtoti izsludināto ārkārtējo situāciju 21.12.2020. likumā “Par
apdrošināšanu bezdarbnieka gadījumam”28 paredzētais bezdarbnieka palīdzības pabalsta piešķiršanas
un izmaksas termiņš ir pagarināts līdz 30.06.2021.
Lai nodrošinātu pabalsta izmaksu līdz 30.06.2021., Labklājības ministrija, izmantojot VSAA datus par
bezdarbnieka palīdzības pabalsta saņēmējiem līdz 2020.gada oktobrim, ir aplēsusi, ka laikā no
01.01.2021. līdz 30.06.2021. pabalsta izmaksai būs nepieciešami 3 314 520 euro jeb 552 420 euro
mēnesī, plānojot pabalstu izmaksāt vidēji 3069 personām mēnesī29.

Vai VSAA izveidotās kontroles procedūras bezdarbnieka palīdzības pabalsta piešķiršanai un
izmaksai ir pietiekamas?
Lai pārliecinātos, vai bezdarbnieka palīdzības pabalsts tiek piešķirts atbilstoši normatīvajiem aktiem 30,
revīzijā ir veiktas pārbaudes par VSAA izveidotajām kontroles procedūrām pabalsta piešķiršanai un
izmaksai.
Likums31 paredz, ka pabalsts tiek piešķirts, ja persona atbilst šādiem kritērijiem:
❖ tai ir piešķirts bezdarbnieka statuss;
❖ tai piešķirtā bezdarbnieka pabalsta izmaksa ir beigusies 12.03.2020. vai vēlāk, bet ne ilgāk kā līdz
31.12.2020. (no 01.01.2021.– ne ilgāk kā līdz 30.06.2021.);
❖ tā nesaņem apdrošināšanas atlīdzību saskaņā ar likumu “Par obligāto sociālo apdrošināšanu pret
nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām”, valsts pensiju (valsts vecuma pensiju, invaliditātes
pensiju, apgādnieka zaudējuma pensiju), izdienas pensiju vai ikmēneša atlīdzību bezdarbniekam
par algoto pagaidu sabiedrisko darbu veikšanu.
Lai saņemtu bezdarbnieka palīdzības pabalstu, personai ar iesniegumu ir jāvēršas VSAA.
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Revīzijā konstatēts, ka, lai nodrošinātu pabalsta piešķiršanu, VSAA uzturētajā informācijas sistēmā
SAIS, kurā tiek piešķirti un administrēti visi VSAA izmaksājamie pabalsti un pensijas un kurā ir
nodrošināta regulāra informācijas apmaiņa ar citām valsts informācijas sistēmām 32, tika izveidots jauns
pakalpojums – bezdarbnieka palīdzības pabalsts (kods 68).
Pakalpojuma izveidi nodrošināja personu apvienība AS “EMERGN” un SIA “DATAKOM
Software” noslēgtā uzturēšanas līguma33 ietvaros. Par programmatūras funkcionalitātes
izmaiņām 11.06.2020. un 26.06.2020. tika parakstīti nodošanas un pieņemšanas akti34.
Pakalpojumam informācijas sistēmā SAIS tika iestrādāta prasība, ka pabalstu piešķir tikai no nākamās
dienas, kad beidzas iepriekš piešķirtā bezdarbnieka pabalsta izmaksa, bet ne agrāk kā no 13.03.2020.,
to piešķir uz četriem mēnešiem un tā apmērs ir 180 euro par pilnu mēnesi, jo pabalstu aprēķina
proporcionāli dienu skaitam, par kurām personai ir tiesības uz pabalstu.
Pakalpojumam informācijas sistēmā SAIS tika iestrādātas arī kontroles:
❖ lai, piešķirot pabalstu, un/vai pirms pabalsta izmaksas pārbaudītu:
o vai personai iepriekš piešķirtā bezdarbnieka pabalsta izmaksas termiņš beidzas
12.03.2020. vai vēlāk;
o vai pabalsta pieprasītājam ir spēkā esošs bezdarbnieka statuss;
o vai pabalsta pieprasītājs nav darba ņēmējs vai pašnodarbinātais un negūst ienākumus;
❖ lai pārtrauktu pabalsta izmaksu, ja:
o pabalsta saņēmējs zaudē bezdarbnieka statusu;
o pabalsta saņēmējs sāk gūt ienākumus kā darba ņēmējs vai pašnodarbinātais;
o pabalsta saņēmējam ir piešķirta apdrošināšanas atlīdzība saskaņā ar likumu “Par obligāto
sociālo apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām”, valsts pensija
vai izdienas pensija.
Revīzijā konstatēts, ka pirms pabalsta izmaksas tiek arī pārbaudīts, vai persona nepiedalās algotajos
pagaidu sabiedriskajos darbos.
Algoti pagaidu sabiedriskie darbi ir Nodarbinātības valsts aģentūras organizēts aktīvais
nodarbinātības pasākums bezdarbniekiem darba iemaņu iegūšanai un uzturēšanai, veicot
sociāla labuma darbus. Nodarbinātības valsts aģentūra veic darbos iesaistāmo bezdarbnieku
atlasi. Savukārt pašvaldība atbilstoši Nodarbinātības valsts aģentūras iesniegtajiem
bezdarbnieku sarakstiem iesaista bezdarbniekus minēto darbu veikšanā rindas kārtībā vai arī
saskaņā ar pašvaldības saistošajos noteikumos minēto prioritāro bezdarbnieku iesaistes kārtību.
Informāciju no Nodarbinātības valsts aģentūras par personas iesaisti algotajos pagaidu sabiedriskajos
darbos VSAA informācijas sistēmā SAIS saņem reizi mēnesī, un pirms pabalsta izmaksas aprēķina tiek
veikta šo datu masveida pārbaude.

Ņemot vērā iepriekš minēto un to, ka bezdarbnieka palīdzības pabalsta piešķiršana un izmaksa tiek
veikta informācijas sistēmā SAIS, kurā ir iestrādāti algoritmi pabalsta piešķiršanai un izmaksai, kā
arī ir iestrādātas kontroles, lai pabalsts tiktu piešķirts atbilstoši likumam35, bezdarbnieka palīdzības
pabalsts tiek piešķirts un izmaksāts atbilstoši likumam – tikai tām personām, kas atbilst likumā36
paredzētajiem kritērijiem.
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Vai piešķirtais finansējums ir izlietots atbilstoši piešķiršanas mērķim?
Ar Ministru kabineta rīkojumu37 bezdarbnieka palīdzības pabalsta izmaksai Labklājības ministrijai
(VSAA) no valsts budžeta programmas 02.00.00 “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” tika piešķirts
finansējums, kas nepārsniedz 30 250 893 euro.
To, ka finansējuma plānošanas laikā nebija iespējams precīzi prognozēt faktiskos izdevumus, pieļāva
arī Labklājības ministrija, sagatavojot Ministru kabineta rīkojuma projektu 38 par finansējuma
piešķiršanu no valsts budžeta programmas 02.00.00 “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”.
Jau šī Ministru kabineta rīkojuma projekta anotācijā39 tika norādīts, ka, tā kā finansējuma plānošanas
laikā nav iespējams precīzi prognozēt faktiskos izdevumus, kā arī lai mazinātu administratīvo slogu,
Labklājības ministrija finansējumu pieprasīs pa daļām, sākotnēji pieprasot izdevumus pieciem
mēnešiem, kas indikatīvi plānoti 16 787 700 euro apmērā (18 653 x 180 euro x 5 mēneši). Savukārt
atlikušo finansējumu Labklājības ministrija pieprasīs atbilstoši nepieciešamībai.
Anotācijā tika arī norādīts, ka par finansējumu, kas tiks piešķirts, bet netiks izlietots minētajam
mērķim, Labklājības ministrija iesniegs priekšlikumu līdzekļu pārdalei uz 74.resora “Gadskārtējā
valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums” programmu 02.00.00 “Līdzekļi
neparedzētiem gadījumiem”40.
Finanšu ministrija ar 06.05.2020. rīkojumu Nr.149 “Par līdzekļu piešķiršanu” no valsts budžeta
programmas 02.00.00 “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” piešķīra Labklājības ministrijai (VSAA)
10 105 653 euro, tajā skaitā:
❖ 10 072 620 euro – pabalsta izmaksai;
❖ 33 033 euro – lai segtu informācijas sistēmas SAIS funkcionalitātes nodrošināšanas izdevumus.
Tā kā faktiski finansējums bija nepieciešams mazākā apmērā, Ministru kabineta rīkojumā41
paredzēto atlikušo finansējumu Labklājības ministrija Finanšu ministrijai nepieprasīja.
Jau 30.06.2020. Ministru kabinets atbalstīja42 Labklājības ministrijas priekšlikumu daļu
(20 145 240 euro) no bezdarbnieka palīdzības pabalsta nodrošināšanai paredzētā finansējuma novirzīt
bezdarbnieka pabalsta izmaksai.
Līdz 31.05.2020. apakšprogrammā 04.02.00 “Nodarbinātības speciālais budžets” pieejamie
resursi 10,6 milj. euro nebija pietiekami, lai segtu izdevumus bezdarbnieka pabalsta izmaksai,
kas jūnijā tika prognozēti 18,5 milj. euro apmērā.
Savukārt 25.06.2020. izdevumi bezdarbnieka palīdzības pabalsta izmaksai veidoja tikai
469 036 euro jeb 4,4% no faktiski piešķirtajiem līdzekļiem un 1,6% no apstiprinātā finansējuma.
Līdz 31.12.2020. bezdarbnieka palīdzības pabalsta izmaksai ir izlietoti tikai 5 050 440 euro.
Savukārt informācijas sistēmas SAIS funkcionalitātes izmaiņām ir izlietoti gandrīz divreiz vairāk
līdzekļu – 64 651 euro, jo bezdarbnieka palīdzības pabalsta plānoto uzlabojumu darbietilpība
pārsniedza sākotnēji plānoto. Trūkstošais finansējums 31 618 euro Labklājības ministrijai ir piešķirts
ar Ministru kabineta rīkojumu43.
30.10.2020. Finanšu ministrija44 Labklājības ministrijai (VSAA) pabalsta izdevumu nodrošināšanai
piešķirto finansējumu samazināja līdz 5 083 473 euro, tai skaitā:
❖ 5 050 440 euro – pabalsta izmaksai;
❖ 33 033 euro – IT sistēmu funkcionalitātes nodrošināšanai.
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Vienlaikus, analizējot bezdarbnieka palīdzības pabalsta faktisko izdevumu izpildi, revidenti vērš
uzmanību, ka daļai personu, kurām pēc bezdarbnieka pabalsta izmaksas beigām ir piešķirts
bezdarbnieka palīdzības pabalsts, piešķirtais bezdarbnieka palīdzības pabalsts būtiski pārsniedza
iepriekš piešķirto bezdarbnieka pabalstu.
Tas ir saistīts ar to, ka bezdarbnieka pabalstam nav noteikta minimālā pabalsta summa un tā apmērs ir
atkarīgs tikai no personas iepriekš veiktajām valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām.
Savukārt bezdarbnieka palīdzības pabalsts 180 euro apmērā tiek piešķirts neatkarīgi no personas
iepriekš veiktajām valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām.
Saskaņā ar VSAA sniegto informāciju no 8964 personām45, kurām bezdarbnieka palīdzības pabalsts ir
piešķirts līdz 2020.gada oktobrim:
❖ 830 personām iepriekš piešķirtā bezdarbnieka pabalsta apmērs bija mazāks par 180 euro
mēnesī (t.i., mazāks par 5,81 euro dienā).
Šo personu vidējais piešķirtais bezdarbnieka pabalsta apmērs bija 112,84 euro mēnesī jeb
3,64 euro dienā;
❖ 4059 personām bezdarbnieka pabalsts tā izmaksas pēdējā mēnesī bija mazāks par 180 euro
mēnesī.
Lai motivētu bezdarbnieku ātrāk atgriezties darba tirgū, tā apmērs pabalsta izmaksas laikā tiek
samazināts, pēdējos divus mēnešus to izmaksājot tikai 45% apmērā no piešķirtā pabalsta
apmēra46.
Revidentu vērtējumā, konstatētā tendence vēlreiz apliecina, cik būtiski bija no 01.01.2021. ieviest
minimālo valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu objektu, lai nodrošinātu, ka, iestājoties
bezdarba gadījumam, slimībai vai citiem riskiem, personai ir tiesības uz nodrošinājumu vismaz
minimālā apmērā.
No 01.07.2021. minimālais valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu objekts ceturksnī ir trīs
Ministru kabineta noteiktās minimālās mēneša darba algas, t.i., 1500 euro.
Bezdarbnieka pabalstu aprēķina proporcionāli apdrošināšanas (darba) stāžam 47 un atbilstoši
ienākumiem, no kuriem tiek veiktas valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas bezdarba
gadījumam.
Tāpēc, paredzot minimālo valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu objektu 1500 euro
ceturksnī jeb 500 euro mēnesī, saskaņā ar revidentu aplēsēm turpmāk, ja persona būs veikusi iemaksas
bezdarba gadījumam, piešķirtais minimālais bezdarbnieka pabalsta apmērs personai ar 10 gadu
apdrošināšanas stāžu būs 250 euro.
Tā kā, lai motivētu bezdarbnieka pabalsta saņēmējus ātrāk atgriezties darba tirgū, tā apmērs pabalsta
izmaksas laikā tiek samazināts48, vismaz pirmajos četros mēnešos izmaksātais bezdarbnieka pabalsts
būs lielāks par bezdarbnieka palīdzības pabalsta apmēru – 180 euro.
Pirmajā un otrajā bezdarbnieka pabalsta izmaksas mēnesī – 250 euro, trešajā un ceturtajā –
187,50 euro, piektajā un sestajā– 125 euro, bet septītajā un astotajā – 112,50 euro.
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2. Vai pieprasītais finansējums jaunā speciālista pabalsta izmaksai ir
pamatots un ir izlietots atbilstoši piešķiršanas mērķim?
Ar 05.06.2020. Saeimā pieņemto Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likumu, kas stājās
spēkā 10.06.2020., ir ieviests vēl viens atbalsta veids – jaunā speciālista pabalsts.
To ir tiesības saņemt personām, kas atbilst visiem turpmāk minētajiem kritērijiem:
❖ persona gada laikā pirms ārkārtējās situācijas izsludināšanas ir beigusi mācības augstskolā vai
koledžā un ir ieguvusi augstāko izglītību;
❖ tā ārkārtējās situācijas laikā vai triju mēnešu laikā pēc tās beigām ir ieguvusi bezdarbnieka statusu;
❖ tai nav tiesības uz bezdarbnieka pabalstu, t.i., tās kopējais apdrošināšanas stāžs ir mazāks par vienu
gadu, un par personu pēdējo 16 mēnešu periodā pirms bezdarbnieka statusa iegūšanas dienas
iemaksas bezdarba gadījumam ir veiktas mazāk nekā 12 mēnešus vai vispār nav veiktas49.
Jaunā speciālista pabalstu persona ir tiesīga saņemt četrus mēnešus – pirmos divus mēnešus 500 euro
apmērā, bet trešajā un ceturtajā mēnesī – 375 euro apmērā50.
Pabalsta izmaksu pārtrauc, ja persona zaudē bezdarbnieka statusu51.
Sākotnēji jaunā speciālista pabalsta piešķiršana un izmaksa tika paredzēta līdz 31.12.2020.
Sakarā ar 09.11.2020. valstī atkārtoti izsludināto ārkārtējo situāciju un straujo Covid-19 izplatības
pieaugumu 18.12.2020. Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likumā52 paredzētais jaunā
speciālista pabalsta piešķiršanas un izmaksas termiņš ir pagarināts līdz 30.06.2021.
Vienlaikus noteikts, ka tiesības uz minēto pabalstu personai ir vienu reizi neatkarīgi no tā, cik reižu ir
izsludināta ārkārtējā situācija Covid-19 izplatības dēļ53.
Jaunā speciālista pabalsta piešķiršanu un izmaksu nodrošina VSAA.

Laikā līdz 31.12.2020. jaunā speciālista pabalstu ir saņēmis būtiski mazāks personu skaits,
nekā plānots, no sākotnēji plānotā 6 597 401 euro izlietojot vien 205 500 euro jeb 3%, tajā
skaitā pabalsta izmaksai – 144 624 euro, bet informācijas sistēmas SAIS funkcionalitātes
izmaiņām – 60 876 euro. Konstatētā novirze ir saistīta ar zemo pieprasījumu pēc pabalsta,
jo laikā līdz 31.12.2020. pabalstu pieprasīja tikai 94 personas, lai gan bija plānots, ka
pabalstu pieprasīs 3733 personas.
Tā kā papildu finansējums no valsts budžeta programmas 02.00.00 “Līdzekļi
neparedzētiem gadījumiem” Labklājības ministrijai (VSAA) tika piešķirts pa daļām un
Labklājības ministrija Finanšu ministrijai nepieprasīja visu sākotnēji plānoto un Ministru
kabineta rīkojumā54 paredzēto papildu finansējumu, turklāt ar Finanšu ministrijas
rīkojumu55 piešķirtais finansējums tika samazināts līdz prognozētajai izpildei, līdz
31.12.2020. no faktiski piešķirtajiem līdzekļiem nav izlietoti tikai 37 376 euro.
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Revīzijā ir gūta pārliecība, ka jaunā speciālista pabalsts ir piešķirts atbilstoši likumam –
tikai tām personām, kas atbilst likumā56 paredzētajiem kritērijiem.

Vai izmantotās prognozes papildu finansējuma pieprasījumam ir pamatotas un atbilst faktiski
nepieciešamajam līdzekļu apjomam?
Tā kā priekšlikums ieviest jaunā speciālista pabalstu tika izvirzīts Covid-19 infekcijas izplatības seku
pārvarēšanas likuma izskatīšanas laikā Saeimā, aplēses par pabalsta ieviešanai nepieciešamo
finansējumu Labklājības ministrija veica tikai pēc likuma pieņemšanas.
Ministru kabineta 30.06.2020. sēdē ir izskatīts Labklājības ministrijas sagatavotais Ministru kabineta
rīkojuma projekts par finansējuma piešķiršanu57, kurā norādīts, ka jaunā speciālista pabalsta
piešķiršanai un izmaksai papildus no valsts budžeta programmas 02.00.00 “Līdzekļi neparedzētiem
gadījumiem” būs nepieciešams 6 597 401 euro, no tā:
•

pabalsta izmaksai – 6 532 750 euro;
3733 personas x 437,50 euro x 4 mēneši = 6 532 750 euro

•

informācijas sistēmas SAIS funkcionalitātes nodrošināšanai – 64 651 euro (137 cilvēkdienas x
471,90 euro c/d).
137 cilvēkdienas x 471,90 euro58 = 64 651 euro

Lai noteiktu pabalsta izmaksai nepieciešamo finansējumu, Labklājības ministrija izmantoja šādas
aplēses un pieņēmumus:
❖ pabalsta saņēmēju skaita noteikšanai izmantoja Izglītības un zinātnes ministrijas datus par
personām, kas laikā no 01.05.2019. līdz 30.03.2020. ir pabeigušas bakalaura vai koledžas studijas
Latvijas augstskolās (kopā tās bija 12 152 personas).
Labklājības ministrija pieņēma, ka no šīm personām 8081 persona jeb 66,5% ir vecumā līdz
29 gadiem. Tā kā nav iespējams noteikt, vai un cik ilgi studējošais ir bijis nodarbināts, tika
pieņemts, ka jaunā speciālista pabalstam pieteiksies 30% absolventu.
Papildus tika pieņemts, ka 10% absolventu, kas šobrīd ir nodarbināti, vienojoties ar darba devēju,
pārtrauks darba tiesiskās attiecības, lai pieteiktos jaunā speciālista pabalstam.
Tika plānots, ka jaunā speciālista pabalstam varētu pieteikties arī 500 personas, kuras izglītību ir
ieguvušas ārvalstu augstskolās.
Pamatojoties uz visiem šiem pieņēmumiem, tika aplēsts provizoriskais jaunā speciālista pabalsta
saņēmēju skaits – vidēji 3733 personas.
8081 x 30% + 8081 x 10% + 500 = 3733 personas

❖ vidējais pabalsta apmērs – 437,50 euro (pirmos divus mēnešus – 500 euro, trešajā un ceturtajā
mēnesī – 375 euro);
❖ pabalsta izmaksas ilgums – četri mēneši.
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Faktiski no plānotajiem 6 532 750 euro līdz 31.12.2020. jaunā speciālista pabalsta
izmaksai ir izlietoti tikai 144 624 euro jeb 2%, kopā pabalstu piešķirot 94 personām un to
izmaksājot vidēji 67 personām mēnesī. Savukārt informācijas sistēmas SAIS
funkcionalitātes izmaiņām ir izlietoti – 60 876 euro jeb 94%.
Revidenti izprot, ka finansējuma pieprasījuma laikā nebija iespējams precīzi noteikt, cik personām
faktiski būs nepieciešama pabalsta izmaksa.
Sakarā ar 09.11.2020. valstī atkārtoti izsludināto ārkārtējo situāciju 18.12.2020. Covid-19 infekcijas
izplatības seku pārvarēšanas likumā59 paredzētais jaunā speciālista pabalsta piešķiršanas un izmaksas
termiņš ir pagarināts līdz 30.06.2021.
Lai nodrošinātu pabalsta izmaksu līdz 30.06.2021., Labklājības ministrija ir aplēsusi, ka laikā no
01.01.2021. līdz 30.06.2021. pabalsta izmaksai būs nepieciešami 218 080 euro jeb vidēji 36 180 euro
mēnesī, plānojot pabalstu izmaksāt vidēji 90 personām mēnesī.
Finansējuma aplēsei ir izmantoti VSAA dati par jaunā speciālista pabalsta saņēmējiem līdz 2020.gada
oktobrim, kad pabalsts ir izmaksāts vidēji 73 personām mēnesī60.
Atbilstoši VSAA iesniegtajai statistikai līdz 31.12.2020. pabalsts ir izmaksāts vidēji 67 personām
mēnesī.
Tas nozīmē, ka, ņemot vērā izpildi par iepriekšējo periodu, kā arī to, ka atbilstoši likumā 61 noteiktajam
ierobežojumam persona pabalstu nevar pieprasīt atkārtoti, pastāv risks, ka arī šajā periodā no
2021.gada janvāra finansējums ir aplēsts lielākā apmērā, nekā faktiski būs nepieciešams pabalsta
izmaksai.

Vai VSAA izveidotās kontroles procedūras jaunā speciālista pabalsta piešķiršanai un izmaksai
ir pietiekamas?
Lai pārliecinātos, vai jaunā speciālista pabalsts tiek piešķirts atbilstoši normatīvajiem aktiem 62, revīzijā
ir veiktas pārbaudes par VSAA izveidotajām kontroles procedūrām pabalsta piešķiršanai un izmaksai.
Likums63 paredz, ka pabalsts tiek piešķirts personām, kas atbilst visiem turpmāk minētajiem
kritērijiem:
❖ persona gada laikā pirms ārkārtējās situācijas izsludināšanas ir beigusi mācības augstskolā vai
koledžā un ir ieguvusi augstāko izglītību;
❖ tā ārkārtējās situācijas laikā vai triju mēnešu laikā pēc tās beigām ir ieguvusi bezdarbnieka statusu;
❖ tai nav tiesības uz bezdarbnieka pabalstu, t.i., tās kopējais apdrošināšanas stāžs ir mazāks par vienu
gadu un par personu pēdējo 16 mēnešu periodā pirms bezdarbnieka statusa iegūšanas dienas
iemaksas bezdarba gadījumam ir veiktas mazāk nekā 12 mēnešus vai vispār nav veiktas.
Lai saņemtu jaunā speciālista pabalstu, persona ar iesniegumu vēršas VSAA. Iesniegumam ir
jāpievieno dokumentu kopija par augstākās izglītības iegūšanu.
Revīzijā konstatēts, ka, lai nodrošinātu pabalsta piešķiršanu, VSAA uzturētajā informācijas sistēmā
SAIS, kurā tiek piešķirti un administrēti visi VSAA izmaksājamie pabalsti un pensijas un kurā ir
nodrošināta regulāra informācijas apmaiņa ar citām valsts informācijas sistēmām64, ir izveidots jauns
pakalpojums – jaunā speciālista pabalsts (69).
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Informācijas sistēmas SAIS funkcionalitātes uzlabojumus veica personu apvienība AS
“EMERGN” un SIA “DATAKOM Software” noslēgtā līguma65 ietvaros. Par programmatūras
funkcionalitātes izmaiņām 17.07.2020. un 19.08.2020. tika parakstīti nodošanas un
pieņemšanas akti66.
Pakalpojumam informācijas sistēmā SAIS tika iestrādāta prasība, ka pabalstu piešķir no pabalsta
pieprasīšanas dienas, bet ne agrāk kā no 10.06.2020., to piešķir uz četriem mēnešiem un tā apmērs
pirmajā un otrajā mēnesī ir 500 euro, bet trešajā un ceturtajā mēnesī – 375 euro.
Pakalpojumam informācijas sistēmā SAIS tika iestrādātas arī kontroles:
❖ lai, piešķirot pabalstu, un/vai pirms pabalsta izmaksas pārbaudītu, vai pabalsta pieprasītājs:
o bezdarbnieka statusu ieguvis no 13.03.2020. līdz 09.09.2020. un no 09.11.2020. līdz
11.04.2021.;
o no 12.03.2019. līdz 11.03.2020. un no 09.11.2019. līdz 08.11.2020. beidzis mācības
augstskolā vai koledžā;
Lai pārliecinātos, vai persona iesniegumā ir sniegusi patiesu informāciju par augstskolas
absolvēšanu, informācijas sistēmā SAIS tiek saņemti dati no Izglītības un zinātnes ministrijas
Valsts izglītības informācijas sistēmas (VIIS).
o nesaņem bezdarbnieka pabalstu – tā kopējais apdrošināšanas (darba) stāžs ir mazāks vai
lielāks par vienu gadu un par bezdarbnieku pēdējo 16 mēnešu periodā pirms bezdarbnieka
statusa iegūšanas dienas iemaksas bezdarba gadījumam ir veiktas mazāk nekā 12 mēnešus
vai nav veiktas vispār;
❖ lai pārtrauktu pabalsta izmaksu, ja pabalsta saņēmējs:
o zaudē bezdarbnieka statusu;
o sāk gūt ienākumus kā darba ņēmējs vai pašnodarbinātais, izņemot gadījumu, ja no
Nodarbinātības valsts aģentūras saņemta informācija par piedalīšanos aktīvajos
nodarbinātības pasākumos.
Ja persona iesniedz atkārtotu iesniegumu, jo iepriekš piešķirtais jaunā speciālista pabalsts nav
izmaksāts visus četrus mēnešus, tad izmaksājamā pabalsta apmērs nosakāms proporcionāli dienu
skaitam par jau izmaksāto periodu.

Ņemot vērā iepriekš minēto un to, ka jaunā speciālista pabalsta piešķiršana un izmaksa tiek veikta
informācijas sistēmā SAIS, kurā ir iestrādāti algoritmi pabalsta piešķiršanai un izmaksai, kā arī ir
iestrādātas kontroles, lai pabalsts tiktu piešķirts atbilstoši likumam67, jaunā speciālista pabalsts tiek
piešķirts un izmaksāts atbilstoši likumam – tikai tām personām, kas atbilst likumā68 paredzētajiem
kritērijiem.

Vai piešķirtais finansējums ir izlietots atbilstoši piešķiršanas mērķim?
Ar Ministru kabineta rīkojumu69 Labklājības ministrijai (VSAA) jaunā speciālista pabalsta izmaksai
no valsts budžeta programmas 02.00.00 “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” tika piešķirts
finansējums, kas nepārsniedz 6 597 401 euro.
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To, ka finansējuma plānošanas laikā nebija iespējams precīzi prognozēt faktiskos izdevumus, pieļāva
arī Labklājības ministrija, sagatavojot Ministru kabineta rīkojuma projektu 70 par finansējuma
piešķiršanu no valsts budžeta programmas 02.00.00 “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”.
Jau šī Ministru kabineta rīkojuma projekta anotācijā71 tika norādīts, ka, tā kā finansējuma plānošanas
laikā nav iespējams precīzi prognozēt faktiskos izdevumus, Labklājības ministrija finansējumu
pieprasīs pa daļām, sākotnēji pieprasot izdevumus diviem mēnešiem, kas indikatīvi plānoti
3 733 000 euro apmērā (3733 x 500 euro x 2 mēneši). Vienlaikus Labklājības ministrija iesniegs
pieprasījumu par līdzekļu pārdali informācijas sistēmas SAIS funkcionalitātes nodrošināšanai
64 651 euro apmērā. Savukārt atlikušo finansējumu pabalsta izmaksai Labklājības ministrija pieprasīs
atbilstoši nepieciešamībai.
Anotācijā tika arī norādīts, ka par finansējumu, kas tiks piešķirts, bet netiks izlietots minētajam
mērķim, Labklājības ministrija iesniegs Finanšu ministrijai priekšlikumu grozījumiem Finanšu
ministrijas rīkojumā, paredzot finansējuma samazinājumu72.
Atbilstoši iepriekš minētajam 13.07.2020. Finanšu ministrija no valsts budžeta programmas 02.00.00
“Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” piešķīra Labklājības ministrijai (VSAA) 3 797 651 euro73, tajā
skaitā:
❖ 3 733 000 euro – lai nodrošinātu jaunā speciālista pabalsta izmaksu;
❖ 64 651 euro – lai segtu informācijas sistēmas SAIS funkcionalitātes nodrošināšanas
izdevumus.
Faktiski no plānotā 6 597 401 euro līdz 31.12.2020. jaunā speciālista pabalsta izmaksai ir izlietoti tikai
205 500 euro jeb 3%, kopā pabalstu piešķirot 94 personām un izmaksājot to vidēji 67 personām
mēnesī. Savukārt informācijas sistēmas SAIS funkcionalitātes izmaiņām ir izlietoti 60 876 euro jeb
94% no plānotā.
Ar 02.11.2020. Finanšu ministrijas rīkojumu74 Labklājības ministrijai piešķirtais finansējums ir
samazināts līdz 242 876 euro atbilstoši prognozētajai izpildei, tajā skaitā līdz 182 000 euro – pabalsta
izmaksai un līdz 60 876 euro – informācijas sistēmas SAIS funkcionalitātes nodrošināšanai.
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Revīzijas raksturojums
Revīzijas mērķis
Revīzijas mērķis ir pārbaudīt gada pārskatu – vai Labklājības ministrijas konsolidētais 2020.gada
pārskats visos būtiskajos aspektos sniedz skaidru un patiesu priekšstatu par Labklājības ministrijas
finansiālo stāvokli, tā izmaiņām un Labklājības ministrijas darbības finansiālajiem rezultātiem un
naudas plūsmu gadā, kas noslēdzas 31.12.2020., un vai tas ir sagatavots atbilstoši Latvijas Republikā
spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.
Revīzijas mērķis ietver pārbaužu veikšanu par papildus piešķirto līdzekļu Covid-19 seku novēršanai
pieprasījumu pamatotību un faktisko izlietojumu, ko Valsts kontrole ir izvirzījusi par galveno
revīzijas jautājumu 701.starptautiskā revīzijas standarta “Ziņošana par galvenajiem revīzijas
jautājumiem neatkarīga revidenta ziņojumā” izpratnē.
Šajā starpziņojumā ir apkopota informācija par veiktajām pārbaudēm Labklājības ministrijā un tās
padotības iestādē VSAA par papildus piešķirto līdzekļu Covid-19 seku novēršanai pieprasījumu
pamatotību un faktisko izlietojumu diviem atbalsta pasākumiem – bezdarbnieka palīdzības
pabalstam un jaunā speciālista pabalstam.

Juridiskais pamatojums
Pārbaudes veiktas un starpziņojums sagatavots finanšu revīzijā “Par Labklājības ministrijas 2020.gada
pārskata sagatavošanas pareizību” (Valsts kontroles Trešā revīzijas departamenta 18.05.2020. revīzijas
grafiks Nr.2.4.1-18/2020) un pamatojoties uz Valsts kontroles likuma 3.panta 3.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 papildus piešķirto līdzekļu Covid-19 seku novēršanai
pieprasījums ir pamatots un faktiskais izlietojums atbilst piešķīruma mērķim.

Labklājības ministrijas atbildība
Labklājības ministrija ir atbildīga par to, lai nodrošinātu, ka papildus piešķirto līdzekļu Covid-19 seku
novēršanai pieprasījums ir pamatots un faktiskais izlietojums atbilst piešķīruma mērķim.

Revīzijas apjoms
Revīzijā Valsts kontrole veica pārbaudes procedūras par laikā no 12.03.2020. līdz 31.12.2020.
Labklājības ministrijai nepieciešamo finansējumu divām aktivitātēm – bezdarbnieka palīdzības
pabalstam un jaunā speciālista pabalstam, kuru nodrošināšanai Labklājības ministrijai kopā no valsts
budžeta programmas 02.00.00 “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” ir piešķirts papildu finansējums
36 848 294 euro.
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Šajā starpziņojumā norādītā informācija par galveno revīzijas jautājumu – papildus piešķirto līdzekļu
Covid-19 seku novēršanai pieprasījumu pamatotība un faktiskais izlietojums – apkopotā veidā tiks
iekļauta arī Valsts kontroles ziņojumā un atzinumā par Labklājības 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

I.Pīpiķe

I.Vārava

Departamenta direktore
ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI
PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO
PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU
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Atsauces
Starptautiskos revīzijas standartus finanšu revīziju jomā izmanto arī Starptautiskā Augstāko revīzijas iestāžu
organizācija (INTOSAI), tāpēc tie ir saistoši Valsts kontrolei, kas veic revīzijas saskaņā ar starptautiskajiem publiskā
sektora revīzijas standartiem.
2
Ministru kabineta 12.03.2020. rīkojums Nr.103 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”.
3
Ministru kabineta 06.11.2020. rīkojums Nr.655 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”.
4
Valsts prezidenta 23.03.2020. paziņojums Nr.8 “Valsts konstitucionālo orgānu darbības pamatprincipi ārkārtējā
situācijā”.
5
Finanšu ministrijas informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda finansējuma
pārdalēm un risinājumiem Covid-19 seku mazināšanai, izskatīts Ministru kabineta 19.05.2020. sēdē.
6
Ministru kabineta 01.04.2020. rīkojums Nr.141 “Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas
“Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem””, Ministru kabineta 09.04.2020. rīkojums Nr.175 “Par finanšu līdzekļu
piešķiršanu no valsts budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem””, Ministru kabineta 16.04.2020.
rīkojums Nr.178 “Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem
gadījumiem””, Ministru kabineta 30.04.2020. rīkojums Nr.236 “Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta
programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem””, Ministru kabineta 05.05.2020. rīkojums Nr.238 “Par finanšu
līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem””, Ministru kabineta
20.05.2020. rīkojums Nr.276 “Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas “Līdzekļi
neparedzētiem gadījumiem””, Ministru kabineta 20.05.2020. rīkojums Nr.277 “Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no
valsts budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem””, Ministru kabineta 30.06.2020. rīkojums Nr.368
“Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem””, Ministru
kabineta 30.07.2020. rīkojums Nr.399 “Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas “Līdzekļi
neparedzētiem gadījumiem””, Ministru kabineta 26.08.2020. rīkojums Nr.472 “Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no
valsts budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem””, Ministru kabineta 29.09.2020. rīkojums Nr.575
“Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem””, Ministru
kabineta 24.11.2020. rīkojums Nr.676 “Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas “Līdzekļi
neparedzētiem gadījumiem””, Ministru kabineta 01.12.2020. rīkojums Nr.705 “Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no
valsts budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem””, Ministru kabineta 01.12.2020. rīkojums Nr.706
“Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem””, kā arī
Ministru kabineta 01.12.2020. rīkojums Nr.707 “Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas
“Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem””.
7
Izdevumu segšanai pašvaldībām 50% apmērā pabalsta krīzes situācijā izmaksai, vecāku pabalsta izmaksas
turpinājumam, piemaksas pie dīkstāves pabalsta par katru apgādībā esošu bērnu izmaksai, dīkstāves palīdzības
pabalsta un piemaksas pie dīkstāves palīdzības pabalsta par katru apgādībā esošu bērnu izmaksai, bezdarbnieka
palīdzības pabalsta izmaksai, Sociālās apdrošināšanas informācijas sistēmas (SAIS) funkcionalitātes nodrošināšanai,
lai izmaksātu vienreizējo piemaksu pie ģimenes valsts pabalsta par bērnu invalīdu, bērna kopšanas pabalsta par bērnu
vecumā no pusotra līdz diviem gadiem apmēra palielināšanai, jaunā speciālista pabalsta izmaksai, lai nodrošinātu
Covid-19 izplatības un masveida inficēšanās gadījumu novēršanu un saslimšanas risku mazināšanu Labklājības
ministrijas pakļautībā esošajos valsts sociālās aprūpes centros, stipendiju skaita un apmēra palielināšanai pirmā līmeņa
profesionālās augstākās izglītības (koledžas) izglītojamajiem Sociālās integrācijas valsts aģentūrā un Sociālās
integrācijas valsts aģentūras pedagogu minimālās algas likmes paaugstināšanai līdz 790 euro (ar 01.09.2020.),
slimības pabalsta izmaksu kompensēšanai, Sociālās apdrošināšanas informācijas sistēmas (SAIS) funkcionalitātes
nodrošināšanai, lai kompensētu izlietotos valsts budžeta līdzekļus astoņu aktivitāšu nodrošināšanai, kā arī piemaksas
pie atbalsta par dīkstāvi par katru apgādībā esošu bērnu izmaksai no 09.11.2020. un vienreizējā slimības palīdzības
pabalsta izmaksai.
8
Izdevumu segšanai pašvaldībām 50% apmērā pabalsta krīzes situācijā izmaksai, vecāku pabalsta izmaksas
turpinājumam, piemaksas pie dīkstāves pabalsta par katru apgādībā esošu bērnu izmaksai, dīkstāves palīdzības
pabalsta un piemaksas pie dīkstāves palīdzības pabalsta par katru apgādībā esošu bērnu izmaksai, bezdarbnieka
palīdzības pabalsta izmaksai, Sociālās apdrošināšanas informācijas sistēmas (SAIS) funkcionalitātes nodrošināšanai,
lai izmaksātu vienreizējo piemaksu pie ģimenes valsts pabalsta par bērnu invalīdu, bērna kopšanas pabalsta par bērnu
vecumā no pusotra līdz diviem gadiem apmēra palielināšanai, jaunā speciālista pabalsta izmaksai, lai nodrošinātu
Covid-19 izplatības un masveida inficēšanās gadījumu novēršanu un saslimšanas risku mazināšanu Labklājības
ministrijas pakļautībā esošajos valsts sociālās aprūpes centros, slimības pabalsta izmaksu kompensēšanai, kā arī
Sociālās apdrošināšanas informācijas sistēmas (SAIS) funkcionalitātes nodrošināšanai, lai kompensētu izlietotos
valsts budžeta līdzekļus astoņu aktivitāšu nodrošināšanai.
9
Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likuma 19.pants.
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Ministru kabineta 16.04.2020. rīkojums Nr.178 “Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas
“Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”” un Ministru kabineta 30.04.2020. rīkojums Nr.236 “Par finanšu līdzekļu
piešķiršanu no valsts budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem””.
11
Likuma “Par apdrošināšanu bezdarba gadījumam” pārejas noteikumu 23. un 24.punkts un Covid-19 infekcijas
izplatības seku pārvarēšanas likuma 19.pants.
12
24.04.2020. likuma “Grozījumi likumā “Par apdrošināšanu bezdarba gadījumam”” (spēkā no 26.04.2020.) 2.pants.
13
24.04.2020. likuma “Grozījumi likumā “Par apdrošināšanu bezdarba gadījumam”” (spēkā no 26.04.2020.) 2.pants.
14
Plāna minimālo ienākumu atbalsta sistēmas pilnveidošanai izstrādes darba grupas (izveidota ar Labklājības
ministrijas 30.12.2014. rīkojumu Nr.116) apakšgrupas “Bezdarbnieka pabalsts un bezdarbnieku aktivizēšana”
04.02.2016. sēdes materiāli.
15
24.04.2020. likuma “Grozījumi likumā “Par apdrošināšanu bezdarba gadījumam”” (spēkā no 26.04.2020.) 2.pants.
16
21.12.2020. likums “Grozījumi likumā “Par apdrošināšanu bezdarba gadījumam”” (spēkā no 01.01.2021.).
17
Ministru kabineta 05.05.2020. rīkojums Nr.238 “Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas
“Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem””.
18
Finanšu ministrijas 30.10.2020. rīkojums Nr.436 “Par līdzekļu piešķiršanu”.
19
Likuma “Par apdrošināšanu bezdarba gadījumam” pārejas noteikumu 23. un 24.punkts.
20
Likumprojekta “Grozījums likumā “Par apdrošināšanu bezdarba gadījumam”” sākotnējās ietekmes novērtējuma
ziņojums (anotācija) (TA-689).
21
Šāda vienas vienības izmaksa ir noteikta starp Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūru un personu apvienību AS
“EMERGN” un SIA “Datakom Software” 16.12.2019. noslēgtajā sadarbības līgumā “SAIS un ISS attīstības un
uzturēšanas pakalpojumi” (iepirkuma identifikācijas Nr.VSAA 2019/86) un tiek izmantota visiem infrastruktūras
pilnveides darbiem.
22
Labklājības ministrijas Sociālās apdrošināšanas departamenta vecākās ekspertes 22.12.2020. e-pasta vēstulē
sniegtais skaidrojums.
23
Likumprojekta “Grozījums likumā “Par apdrošināšanu bezdarba gadījumam”” sākotnējās ietekmes novērtējuma
ziņojums (anotācija) (TA-689).
24
Tiem bezdarbniekiem, kuri bezdarbnieka statusu bija ieguvuši līdz 31.12.2019., bija tiesības bezdarbnieka pabalstu
saņemt deviņus mēnešus, pēdējos trīs mēnešus tos saņemot 50% apmērā no piešķirtā pabalsta apmēra.
25
Ministru kabineta 30.03.2010. noteikumu Nr.299 “Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas
atzīšanu par trūcīgu” (spēkā līdz 31.12.2020.) 2.punkts.
26
https://titania.saeima.lv/LIVS13/SaeimaLIVS2_DK.nsf/DK?ReadForm&nr=91237659-e95e-48f1-96d2d8fbcbf3ba5d
27
Ministru kabineta 05.05.2020. rīkojuma Nr.238 “Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas
“Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”” sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija).
28
21.12.2020. likums “Grozījumi likumā “Par apdrošināšanu bezdarba gadījumam”” (spēkā no 01.01.2021.).
29
21.12.2020. likuma “Grozījumi likumā “Par apdrošināšanu bezdarba gadījumam”” sākotnējās ietekmes
novērtējuma ziņojums (anotācija).
30
Likuma “Par apdrošināšanu bezdarba gadījumam” pārejas noteikumu 23. un 24.punkts.
31
Likuma “Par apdrošināšanu bezdarba gadījumam” pārejas noteikumu 23. un 24.punkts.
32
Nodarbinātības valsts aģentūras Bezdarbnieku uzskaites un reģistrēto vakanču informācijas sistēmu (BURVIS),
Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Iedzīvotāju reģistru, Valsts ieņēmumu dienesta Nodokļu informācijas sistēmu
u.c.
33
Starp Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūru un personu apvienību AS “EMERGN” un SIA “Datakom Software”
16.12.2019. noslēgtais sadarbības līgums “SAIS un ISS attīstības un uzturēšanas pakalpojumi” (iepirkuma
identifikācijas Nr.VSAA 2019/86).
34
Starp Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūru un personu apvienību AS “EMERGN” un SIA “Datakom Software”
11.06.2020. parakstītais piegādes nodošanas un pieņemšanas akts Nr.E-12 un 26.06.2020. parakstītais piegādes
nodošanas un pieņemšanas akts Nr.E-13.
35
Likuma “Par apdrošināšanu bezdarba gadījumam” pārejas noteikumu 23. un 24.punkts.
36
Likuma “Par apdrošināšanu bezdarba gadījumam” pārejas noteikumu 23. un 24.punkts.
37
Ministru kabineta 05.05.2020. rīkojums Nr.238 “Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas
“Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem””.
38
Ministru kabineta 05.05.2020. rīkojuma Nr.238 “Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas
“Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”” sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija).
39
Ministru kabineta 05.05.2020. rīkojuma Nr.238 “Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas
“Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”” sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija).
40
Ministru kabineta 05.05.2020. rīkojuma Nr.238 “Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas
“Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”” sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija).
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Ministru kabineta 05.05.2020. rīkojums Nr.238 “Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas
“Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem””.
42
Ministru kabineta 30.06.2020. rīkojums Nr.366 “Grozījums Ministru kabineta 2020.gada 5.maija rīkojumā Nr.238
“Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”””.
43
Ministru kabineta 24.11.2020. rīkojums Nr.676 “Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas
“Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem””.
44
Finanšu ministrijas 30.10.2020. rīkojums Nr.436 “Par līdzekļu piešķiršanu”.
45
Atlasītas visas personas, kurām pabalsts izmaksāts, neņemot vērā, ka, iespējams, persona piešķirto pabalstu ir
atmaksājusi, persona no pakalpojuma atteikusies un izmaksātā summa ieturēta no cita pakalpojuma, vai arī personai
ir aprēķināta pārmaksa.
46
Tiem bezdarbniekiem, kuri bezdarbnieka statusu bija ieguvuši līdz 31.12.2019., bija tiesības bezdarbnieka pabalstu
saņemt deviņus mēnešus, pēdējos trīs mēnešus tos saņemot 50% apmērā no piešķirtā pabalsta apmēra.
47
Ja apdrošināšanas (darba) stāžs ir šāds: no viena līdz deviņiem gadiem, ieskaitot – 50% no vidējās iemaksu algas;
no 10 līdz 19 gadiem, ieskaitot – 55% no vidējās iemaksu algas; no 20 līdz 29 gadiem, ieskaitot – 60% no vidējās
iemaksu algas un 30 gadi un vairāk – 65% no vidējās iemaksu algas.
48
Bezdarbniekiem, kuri bezdarbnieka statusu ieguvuši no 01.01.2020., pabalsta izmaksas ilgums ir astoņi mēneši, un
to izmaksā šādā apmērā: pirmos divus mēnešus – piešķirtajā apmērā; trešajā un ceturtajā mēnesī – 75% no piešķirtā
pabalsta apmēra; piektajā un sestajā mēnesī – 50% no piešķirtā pabalsta apmēra; septītajā un astotajā mēnesī – 45%
no piešķirtā pabalsta apmēra.
49
Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likuma 19.pants.
50
Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likuma 19.pants.
51
Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likuma 19.pants.
52
18.12.2020. likuma “Grozījumi Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likumā” (spēkā no 23.12.2020.)
16.pants.
53
18.12.2020. likuma “Grozījumi Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likumā” (spēkā no 23.12.2020.)
16.pants.
54
Ministru kabineta 30.06.2020. rīkojums Nr.368 “Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas
“Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem””.
55
Finanšu ministrijas 02.11.2020. rīkojums Nr.448 “Par līdzekļu piešķiršanu”.
56
Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likuma 19.pants.
57
Ministru kabineta 30.06.2020. rīkojums Nr.368 “Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas
“Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem””.
58
Šāda vienas vienības izmaksa ir noteikta starp Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūru un personu apvienību AS
“EMERGN” un SIA “Datakom Software” 16.12.2019. noslēgtajā sadarbības līgumā “SAIS un ISS attīstības un
uzturēšanas pakalpojumi” (iepirkuma identifikācijas Nr.VSAA 2019/86) un tiek izmantota visiem infrastruktūras
pilnveides darbiem.
59
18.12.2020. likuma “Grozījumi Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likumā” (spēkā no 23.12.2020.)
16.pants.
60
Saskaņā ar Ministru kabineta rīkojuma projekta “Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas
“Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”” (TA-2604) sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojumā (anotācijā) norādīto
2020.gada jūlijā jaunā speciālista pabalsta saņēmēju skaits – 30, vidējais izmaksājamais apmērs – 236 euro, attiecīgi
augustā – 83 personas un 381 euro, septembrī – 94 personas un 435 euro, oktobrī – 84 personas un 386 euro. Līdz
2020.gada 6.decembrim jaunā speciālista pabalstiem periodā no 12.03.2020. līdz 31.12.2020. izlietoti 242 876 euro.
61
Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likuma 19.panta otrā daļa.
62
Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likuma 19.pants.
63
Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likuma 19.pants.
64
Nodarbinātības valsts aģentūras Bezdarbnieku uzskaites un reģistrēto vakanču informācijas sistēmu (BURVIS),
Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Iedzīvotāju reģistru, Izglītības un zinātnes ministrijas Valsts izglītības
informācijas sistēmu (VIIS) u.c.
65
Starp Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūru un personu apvienību AS “EMERGN” un SIA “Datakom Software”
16.12.2019. noslēgtais sadarbības līgums “SAIS un ISS attīstības un uzturēšanas pakalpojumi” (iepirkuma
identifikācijas Nr.VSAA 2019/86).
66
17.07.2020. tika parakstīts piegādes nodošanas un pieņemšanas akts Nr.E-22, kas apliecina, ka darbi ir veikti
saskaņā ar izmaiņu pieprasījumu SAIS.IP_2020_141 par kopējo summu 20 763,60 euro. Ar 19.08.2020. piegādes
nodošanas un pieņemšanas aktu Nr.23 ir pieņemti darbi, kas nodrošina masveida informācijas apstrādi jaunā
speciālista pabalstam. Darbi veikti par kopējo summu 42 111,50 euro.
67
Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likuma 19.pants.
68
Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likuma 19.pants.
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Ministru kabineta 30.06.2020. rīkojums Nr.368 “Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas
“Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem””.
70
Ministru kabineta 30.06.2020. rīkojuma Nr.368 “Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas
“Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”” sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija).
71
Ministru kabineta 30.06.2020. rīkojuma Nr.368 “Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas
“Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”” sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija).
72
Ministru kabineta 30.06.2020. rīkojuma Nr.368 “Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas
“Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”” sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija).
73
Finanšu ministrijas 13.07.2020. rīkojums Nr.249 “Par līdzekļu piešķiršanu”.
74
Finanšu ministrijas 02.11.2020. rīkojums Nr.448 “Par līdzekļu piešķiršanu”.
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