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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 atkārtoti3. Covid-19 izraisītie
ārkārtējie apstākļi ietekmēja valsts, sabiedrības un katra cilvēka ikdienas dzīvi gan ārkārtējās situācijas
laikā, gan pēc tās. Ārkārtējās situācijas apstākļi prasīja spēju ātri reaģēt un pielāgoties, kā arī radīja
atkāpes no ierastās kārtības. Tie prasīja institūciju spēju pastiprināti koordinēt savas darbības un
savstarpēji sadarboties, izvairoties no juridiskā formālisma un resorisma, lai nodrošinātu valsts darbību
un katra cilvēka aizsardzību ārkārtējos apstākļos.4
Covid-19 pandēmijas pārvarēšana un seku novēršana ir prasījusi ievērojamus valsts budžeta līdzekļus.
Kopš ārkārtējās situācijas izsludināšanas Ministru kabinets saistībā ar Covid-19 radītās krīzes
pārvarēšanu un seku novēršanu līdz 31.12.2020. kopumā ir pieņēmis lēmumus par valsts budžeta
līdzekļu piešķīrumu un pārdali pamatfunkciju īstenošanai par 1 243 840 6575 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.6 Valsts
kontrole velta īpašu uzmanību, lai izvērtētu Covid-19 pandēmijas pārvarēšanai, tās seku novēršanai un
mazināšanai piešķirto valsts budžeta līdzekļu izlietojumu.
Kultūras ministrijai laikā no 12.03.2020. līdz 31.12.2020. saistībā ar Covid-19 radītās krīzes
pārvarēšanu, seku mazināšanu un novēršanu Ministru kabinets no valsts budžeta programmas 02.00.00
“Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” ir piešķīris papildu līdzekļus 23 150 565 euro apmērā un veicis
apropriāciju palielināšanu un pārdali 602 504 euro apmērā.
Lai finanšu revīzijā “Par Kultūras 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 Kultūras ministrijai (Valsts kultūrkapitāla fondam) piešķirto
finansējumu mērķprogrammas “Covid-19 ietekmēto kultūras institūciju ilgtspēja” īstenošanai –
atbalsta sniegšanai komersantiem, biedrībām un nodibinājumiem, kuru darbība saistīta ar
pastāvīgu publisku kultūras norišu nodrošināšanu un bijusi ierobežota Covid-19 valstī noteikto
ierobežojumu dēļ, daļēji kompensējot laikā no 13.03.2020. līdz 31.12.2020. radušos kārtējos
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izdevumus, lai nodrošinātu to darbības nepārtrauktību. Šīs mērķprogrammas īstenošanai
Kultūras ministrijai (Valsts kultūrkapitāla fondam) ir piešķirts papildu finansējums no valsts
budžeta programmas 02.00.00 “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” 2 400 000 euro apmērā.
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Kopsavilkums
2020.gada marts kultūras nozarē iezīmēja krīzes sākumu, jo, ieviešot pulcēšanās ierobežojumus7, kas
ir neatņemama sastāvdaļa cīņai ar Covid-19 infekcijas izplatību, tika ierobežota arī iespēja kultūras
produktu patēriņam. Lai atbalstītu komersantus, biedrības un nodibinājumus, kuru darbība saistīta ar
pastāvīgu publisku kultūras norišu nodrošināšanu un bijusi ierobežota Covid-19 valstī noteikto
ierobežojumu dēļ, daļēji kompensējot komersantiem, biedrībām un nodibinājumiem ierobežojumu
pastāvēšanas laikā radušos kārtējos izdevumus, un lai nodrošinātu to darbības nepārtrauktību,
pamatojoties uz Ministru kabineta rīkojumu8 par finansējuma piešķiršanu no valsts budžeta
programmas 02.00.00 “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” 2 400 000 euro apmērā, Valsts
kultūrkapitāla fonds izveidoja jaunu mērķprogrammu “Covid-19 ietekmēto kultūras institūciju
ilgtspēja”.
Mērķprogrammu “Covid-19 ietekmēto kultūras institūciju ilgtspēja” Valsts kultūrkapitāla fonds
īstenoja trijos konkursos laikā no 2020.gada jūlija līdz decembrim, kopā izlietojot 2 393 102 euro jeb
gandrīz 100% no kopējā piešķirtā finansējuma, lai 139 komersantiem, biedrībām un
nodibinājumiem kompensētu radušos kārtējos izdevumus periodā no 2020.gada marta līdz
decembrim. Vienlaikus atbalsta periodu pagarināja no sešiem līdz deviņiem mēnešiem un atbalstu
sniedza par 39 institūcijām vairāk, nekā sākotnēji tika prognozēts. Izlietotajā finansējumā ir iekļautas
arī izmaksas 43 922 euro apmērā par pretendentu pieteikumu izvērtējumu atbilstoši mērķprogrammas
nolikuma kritērijiem, ko veica Valsts kultūrkapitāla fonda iepirkuma rezultātā izvēlēts komersants.
Valsts kontrolei nav šaubu, ka finansējums mērķprogrammas “Covid-19 ietekmēto kultūras institūciju
ilgtspēja” īstenošanai ir pieprasīts pamatoti. Pieprasītā finansējuma apmēra aprēķins ir skaidrs un
izsekojams. Revīzijā ir gūta pārliecība, ka kopumā piešķirtais finansējums mērķprogrammas
“Covid-19 ietekmēto kultūras institūciju ilgtspēja” īstenošanai ir izlietots atbilstoši noteiktajam
mērķim, t.i., atbalstīt komersantus, biedrības un nodibinājumus, kuru darbība saistīta ar
pastāvīgu publisku kultūras norišu nodrošināšanu un bijusi ierobežota Covid-19 valstī noteikto
ierobežojumu dēļ, daļēji kompensējot komersantiem, biedrībām un nodibinājumiem
ierobežojumu pastāvēšanas laikā radušos kārtējos izdevumus, lai nodrošinātu to darbības
nepārtrauktību, tomēr Valsts kontrole vērš uzmanību uz vairākiem trūkumiem – nepieciešamajos
iesniedzamajos pieteicēju dokumentos un to formā, atsevišķos vērtēšanas kritērijos, kā arī
mērķprogrammas organizēšanas veidā.
Veicot izlases veida pārbaudes par mērķprogrammas “Covid-19 ietekmēto kultūras institūciju
ilgtspēja” ietvaros piešķirtā finansējuma atbilstību nolikuma prasībām, Valsts kontrole nevarēja gūt
pārliecību par vienai biedrībai piešķirtā finansējuma 50 059 euro pamatotību, jo, lai noteiktu
ieņēmumu kritumu 2020.gadā salīdzinājumā ar 2019.gadu, pieteikumu vērtētājs izmantoja biedrības
iesniegtā 2019.gada pārskata datus un pievienotās vērtības nodokļa deklarāciju datus par 2020.gadu,
kuru dati savstarpēji nav salīdzināmi, jo gada pārskatā tiek norādīti visi biedrības ieņēmumi, savukārt
pievienotās vērtības deklarācijās – apgrozījums, kas neietver visus biedrības ieņēmumus. Revīzijas
laikā Valsts kontroles rīcībā nebija pieejami biedrības operatīvie finanšu dati par 2020.gadu, lai varētu
veikt salīdzinājumu ar 2019.gada pārskata datiem un noteikt patieso ieņēmumu kritumu.
Valsts kontrole vērš uzmanību uz šādiem trūkumiem attiecībā uz programmas nolikumā norādītajiem
pieteicēju iesniedzamajiem dokumentiem:
▪

iespēja biedrībām un nodibinājumiem iesniegt pievienotās vērtības deklarācijas, lai novērtētu
to ieņēmumu kritumu 2020.gadā salīdzinājumā ar 2019.gadu, radīja situāciju, ka nav
iespējams iegūt patiesos datus par biedrību un nodibinājumu ieņēmumu kritumu, jo
pievienotās vērtības deklarācijās tiek norādīts apgrozījums, kas neietver visus biedrības
ieņēmumus;
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▪

pieteicējam bija jāiesniedz dokumenti, lai apliecinātu atbilstību programmas kritērijiem, kuru
saturu nebija paredzēts vērtēt. Piemēram, jāiesniedz 2019.gadā nodrošināto kultūras norišu
programma un ilgtermiņa nomas līguma kopija, ja pieteicējs nodrošina kultūras norises,
iznomājot savā valdījumā esošās telpas;

▪

pieteicēji visus dokumentus varēja iesniegt tikai papīra formātā ar normatīvajos aktos
noteiktajā kārtībā apliecinātām dokumentu kopijām. Valsts kontroles ieskatā, tas radīja
papildu administratīvo slogu gan pieteicējiem, gan vērtētājam un neveicināja operatīvu
informācijas apmaiņu. 2021.gadā, turpinot programmas īstenošanu, VKKF dokumentu
iesniegšanu organizē elektroniski.

Valsts kontrole, izlases veidā pārbaudot pieteicēju iesniegtos dokumentus, lai kvalificētos atbalstam
šīs programmas ietvaros, būtiskas neatbilstības nav konstatējusi, tomēr vērš uzmanību uz šādiem
revīzijā konstatētajiem faktiem:
▪

saskaņā ar programmas nolikumu atbalsts tika sniegts par tiem nodarbinātajiem, ar kuriem
darba līgums bija noslēgts līdz 01.03.2020., bet nebija noteikts, ka, ja atbalsta periodā ar kādu
no darbiniekiem tiek pārtrauktas darba tiesiskās attiecības, tad atbalstu nepiešķir. Revīzijā
konstatēts gadījums, kad komersantam netika kompensēti izdevumi darba algai laikā no
13.03.2020. līdz 30.09.2020. 3780 euro apmērā, jo ar darbinieku 13.10.2020. bija pārtrauktas
darba tiesiskās attiecības;

▪

vienlaikus konstatēts arī gadījums, kad komersantam tika kompensēti darba algas izdevumi
1400 euro apmērā diviem mēnešiem vienam darbiniekam, ar kuru darba tiesiskās attiecības
bija uzsāktas 01.08.2020.

Valsts kontrole norāda, ka mērķprogrammā sniegtais atbalsts nav projektu konkurss pēc būtības.
Komersantiem, biedrībām un nodibinājumiem paredzēto atbalstu nosaucot par projektu konkursu,
iespējamiem pretendentiem tas var radīt maldinošu priekšstatu, līdz ar to, piemērojot šāda veida
atbalsta instrumentus jāizvērtē to veids pēc būtības.
Mērķprogramma “Covid-19 ietekmēto kultūras institūciju ilgtspēja” turpinās arī 2021.gadā, kuras
īstenošanai no 01.01.2021. līdz 30.06.2021. Ministru kabinets no valsts budžeta programmas 02.00.00
“Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” Kultūras ministrijai (Valsts kultūrkapitāla fondam) ir piešķīris
3 000 000 euro9. Valsts kultūrkapitāla fonds 26.03.2021. ir apstiprinājis jaunu nolikumu
mērķprogrammas īstenošanai 2021.gadā, atsevišķus mērķprogrammas nosacījumus precizējot.

Valsts kontroles ieteikumi
Valsts kultūrkapitāla fondam mērķprogrammas “Covid-19 ietekmēto kultūras institūciju ilgtspēja”
turpinājumā 2021.gadā sadarbībā ar pieteikumu izvērtēšanai piesaistīto pakalpojumu sniedzēju un
nozares pārstāvjiem pārskatīt un precizēt mērķprogrammas pretendentiem iesniedzamos dokumentus,
lai mazinātu administratīvo slogu.
Gadījumā, ja krīzes situācijā kultūras nozarei ir nepieciešams jauns atbalsts, Kultūras ministrijai
izvēlēties atbalsta būtībai atbilstošu atbalsta instrumenta veidu, nepieļaujot nepamatoti lielu
administratīvo slogu.
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Vispārīgā informācija
Kas ir Covid-19 ietekmēto kultūras institūciju ilgtspējas programma, un kāpēc tā tika ieviesta?
2020.gada marts kultūras nozarē iezīmēja krīzes sākumu, jo, ieviešot pulcēšanās ierobežojumus10, kas
ir neatņemama sastāvdaļa cīņai ar Covid-19 infekcijas izplatību, tika ierobežota arī iespēja kultūras
produktu patēriņam.
Ministru kabinets (turpmāk – MK), pamatojoties uz Kultūras ministrijas veiktajiem aprēķiniem, no
valsts budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” Valsts kultūrkapitāla fondam
(turpmāk – VKKF) piešķīra 2 400 000 euro mērķprogrammas “Covid-19 ietekmēto kultūras institūciju
ilgtspēja” īstenošanai11.
Pamatojoties uz MK rīkojumā12 noteikto, VKKF Valsts kultūrkapitāla fonda likuma noteiktajā kārtībā
izveidoja jaunu mērķprogrammu “Covid-19 ietekmēto kultūras institūciju ilgtspēja” (turpmāk –
Kultūras institūciju ilgtspējas programma). Kultūras institūciju ilgtspējas programmas mērķis ir
atbalstīt komersantus, biedrības un nodibinājumus, kuru darbība saistīta ar pastāvīgu publisku
kultūras norišu nodrošināšanu un bijusi ierobežota Covid-19 valstī noteikto ierobežojumu dēļ, daļēji
kompensējot komersantiem, biedrībām un nodibinājumiem ierobežojumu pastāvēšanas laikā radušos
kārtējos izdevumus, lai nodrošinātu to darbības nepārtrauktību13.
VKKF padome 16.07.2020. apstiprināja Kultūras institūciju ilgtspējas programmas projektu konkursa
nolikumu14. Jānorāda, ka Kultūras institūciju ilgtspējas programma pēc būtības nav klasificējama kā
projektu konkurss, bet gan kā valsts atbalsts kārtējo izdevumu kompensēšanai. VKKF informēja15, ka
projektu konkursa formulējums ir izvēlēts tādēļ, ka atbilstoši normatīvajiem aktiem 16 VKKF līdzekļu
sadalīšanu var veikt tikai projektu konkursu veidā. Arī Covid-19 infekcijas izplatības seku
pārvarēšanas likumā17 ir noteikts, ka VKKF finansiāli atbalsta fizisko un juridisko personu īstenotos
projektus no tam piešķirtajiem valsts budžeta līdzekļiem, lai mazinātu Covid-19 izraisītās krīzes
negatīvo ietekmi uz kultūras nozari. Kultūras ministrija nav izmantojusi iespēju veikt grozījumus šajā
likumā, lai noteiktu, ka VKKF var sniegt atbalstu Covid-19 krīzē cietušajiem kultūras nozares
pārstāvjiem.
Kultūras institūciju ilgtspējas programmā līdzekļi tika piešķirti kā atbalsts atbilstoši Eiropas Komisijas
regulai Nr.1407/2013 par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108.panta piemērošanu
de minimis atbalstam18. Programmā institūcijas varēja pretendēt uz apmaksātu izdevumu kompensāciju
(izņemot jebkāda veida kredītsaistību nomaksu), kas apmaksāti no organizācijas konta Latvijas
Republikas kredītiestādē (netiek kompensēti izdevumi, kuru apmaksa ir veikta no organizācijas konta
Valsts kasē)19.
Kultūras institūciju ilgtspējas programmas īstenošanai 2020.gadā kopā tika piešķirti 2 400 000 euro,
taču konkursa kārtībā atbalstam sadalāmais finansējums bija 2 349 180 euro20, jo 50 820 euro no
piešķirtā finansējuma tika atvēlēti Valsts kultūrkapitāla fonda iepirkuma rezultātā izvēlētam
komersantam, kurš vērtēja konkursa pieteikumu atbilstību programmas nolikumam21.
Kultūras institūciju ilgtspējas programma 2020.gadā bija īstenota trijos konkursos. Komersanti,
biedrības un nodibinājumi programmas ietvaros varēja saņemt kompensāciju par kārtējiem
izdevumiem, kuri bija attiecināmi uz laika periodu no 13.03.2020. līdz 31.12.2020.
Sākotnēji Kultūras institūciju ilgtspējas programmu bija paredzēts īstenot septiņus mēnešus, no
13.03.2020. līdz 30.09.2020. Ņemot vērā, ka ārkārtējā situācija 2020.gada nogalē tika izsludināta
atkārtoti un programmas finansējums nebija pilnībā apgūts, tās īstenošanas termiņu pagarināja līdz
31.12.2020., vēl par trim mēnešiem. Arī nosacījumi Kultūras institūciju ilgtspējas programmas
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pretendentiem tās īstenošanas laikā ir mainījušies. Apkopojums par Kultūras institūciju ilgtspējas
programmas pieteikumu iesniegšanas, finansēšanas laiku un nosacījumiem pretendentiem sniegts
1.tabulā.

1.tabula
Mērķprogrammas“Covid-19 ietekmēto kultūras institūciju ilgtspēja” pieteikumu iesniegšanas,
finansējuma saņemšanas laiks un kritēriji atbalsta saņemšanai

Pieteikumu iesniegšana

Finansējuma
saņemšanas laiks

Apgrozījuma/ieņēmumu
samazinājums

1.konkurss

2.konkurss

3.konkurss

18 dienas

11 dienas

9 dienas

03.08.2020.–20.08.2020.

01.10.2020.–21.10.2020.

03.12.2020.–11.12.2020.

13.03.2020.–30.06.2020.
13.03.2020.–30.06.2020.

01.10.2020.–31.12.2020.
01.07.2020.–30.09.2020.

Komersantiem 75%
(apgrozījums)
Biedrībām un
nodibinājumiem 65%
(ieņēmumi)

Gan komersantiem
(apgrozījums), gan
biedrībām un
nodibinājumiem
(ieņēmumi):
01.03.2020.–30.06.2020.
50%

Atbalstu granta veidā
saņem 2.konkursa
dalībnieki

01.07.2020.–30.09.2020.
30%

Maksimālais
finansējuma apmērs

Atskaites par atbalsta
izlietojumu iesniegšanas
laiks

75% regulāro ikmēneša
izdevumu kompensācija

75% regulāro ikmēneša
izdevumu kompensācija

75% algas izdevumu
kompensācija, bet ne
vairāk kā 700 euro mēnesī
vienam darbiniekam

75% algas izdevumu
kompensācija, bet ne
vairāk kā 700 euro mēnesī
vienam darbiniekam

Kopā ne vairāk kā
5000 euro mēnesī

Kopā ne vairāk kā
5000 euro mēnesī

Nav jāiesniedz

Nav jāiesniedz

90% regulāro ikmēneša
izdevumu kompensācija
75% algas izdevumu
kompensācija, bet ne vairāk
kā 700 euro mēnesī vienam
darbiniekam
Papildu atbalsts par katru
ilgtermiņa nomas / īpašumā
esošu telpu m2, ja telpu
platība pārsniedz 500 m2

Ir jāiesniedz
01.01.2021.–20.01.2021.

Kultūras institūciju ilgtspējas programmas izpildes rezultāti 2020.gadā, t.i., pēc īstenotajiem trim
konkursiem, ir apkopoti 1.attēlā.
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Finansējums izlietots 100%
apmērā

• Saņemti 358 pieteikumi no 194
institūcijām
• Noraidīti 58 pieteikumi no 55
institūcijām

• Izmaksāts kompensācijās
2 349 180 euro

Atbalstīti 300 pieteikumi
no 139 institūcijām

1.attēls. Mērķprogrammas “Covid-19 ietekmēto kultūras institūciju ilgtspēja” rezultāti 2020.gadā
Laika periodā no 03.08.2020. līdz 11.12.2020. VKKF saņēma 358 projektu pieteikumus trijos
konkursos. Vēršam uzmanību, ka programmā saņemto pieteikumu skaits neatbilst institūciju skaitam,
kas piedalījās programmas konkursos, jo viena institūcija varēja piedalīties visos trijos programmas
konkursos un iesniegt trīs pieteikumus. No 358 pieteikumiem programmas atbalsta saņemšanai tika
atbalstīti 300 konkursa pieteikumi, kas veido 84% no kopējā pieteikumu skaita, un izdevumu
kompensācijās ir izmaksāts viss programmā pieejamais finansējums (2 349 180 euro). Savukārt 58
konkursa pieteikumi tika noraidīti, kas veido 16% no kopējā pieteikumu skaita. Detalizētu apkopojumu
par apstiprināto un noraidīto pieteikumu skaitu skatīt 2.tabulā.

2.tabula
Mērķprogrammas “Covid-19 ietekmēto kultūras institūciju ilgtspēja” ietvaros saņemto
pieteikumu sadalījums pa programmas konkursiem
1.konkurss

2.konkurss

3.konkurss

Kopā

Apstiprināti pieteikumi

70

119

111

300

Pieteikumi, kas saņēmuši atteikumu

48

9

1

58

Kopā:

118

128

112

358

Kultūras institūciju ilgtspējas programmas trijos konkursos atbalstu saņēma 139 institūcijas, no tām
115 komersanti un 24 biedrības un nodibinājumi. Institūciju skaita sadalījums atkarībā no tā, cik
programmas konkursos tās ir piedalījušās, ir apkopots 3.tabulā. Lielākā daļa institūciju – 61 jeb 44%
– ir piedalījušās divos konkursos, bet tas vēl nenozīmē, ka institūcijas nav saņēmušas atbalstu par visu
iespējamo laika periodu (no 13.03.2020. līdz 31.12.2020.), jo 2.konkursā atkārtoti varēja pretendēt uz
atbalstu par laika periodu no 13.03.2020. līdz 30.06.2020., ja atbalsts nebija saņemts 1.konkursā.
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3.tabula
Mērķprogrammas “Covid-19 ietekmēto kultūras institūciju ilgtspēja” ietvaros atbalstu
saņēmušo institūciju sadalījums pēc dalības programmas konkursos
Programmas
konkursu skaits

Institūciju
skaits

Īpatsvars, %

Viens konkurss

28

20%

Divi konkursi

61

44%

Trīs konkursi

50

36%

Kopā:

139

100%

Kultūras institūciju ilgtspējas programmas gaita 2020.gadā ir apkopota revīzijas starpziņojuma
1.pielikumā.
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1. Kultūras institūciju ilgtspējas programmai pieprasītā, piešķirtā un
izlietotā finansējuma apmērs

Kultūras institūciju ilgtspējas programmas īstenošanai piešķirtais finansējums
2 400 000 euro apmērā darba algas un regulāro ikmēneša maksājumu kompensēšanai tika
izlietots trijos konkursos:
▪ 1.konkursā par periodu no 2020.gada marta līdz jūnijam 70 kultūras nozares institūcijām
bija izmaksāti 320 959 euro jeb 14% no kopējā programmas finansējuma;
▪ 2.konkursā par periodu no 2020.gada marta līdz septembrim 119 kultūras nozares
institūcijām bija izmaksāti 993 979 euro jeb 41% no kopējā programmas finansējuma;
▪ 3.konkursā par periodu no 2020.gada oktobra līdz decembrim 111 kultūras nozares
institūcijām bija izmaksāti 1 034 242 euro jeb 43% no kopējā programmas finansējuma.
Līdz ar to kopā 139 kultūras nozares institūcijām darba algas un regulāro ikmēneša
maksājumu kompensēšanai bija izmaksāti 2 349 180 euro jeb 98% no piešķirtā
finansējuma. Programmas īstenošanai piešķirtā finansējuma ietvaros atbalstu ir saņēmušas
par 39 institūcijām vairāk, nekā sākotnēji plānots. Programmas īstenošana tiek turpināta
arī 2021.gadā.
No programmas īstenošanai paredzētā finansējuma 2020.gadā VKKF iepirkuma rezultātā
izvēlētam komersantam par pretendentu pieteikumu izvērtējumu atbilstoši programmas
nolikuma kritērijiem veica apmaksu 43 922 euro apmērā, tajā skaitā arī papildu izmaksas
3992 euro, jo vērtētājam bija nepieciešams veikt 21 pieteikuma atkārtotu izvērtējumu. Līdz
ar to kopējais izlietotais finansējums šīs programmas ietvaros ir 2 393 102 euro.
2021.gadā VKKF no pamatbudžeta līdzekļiem komersantam veica apmaksu 11 737 euro
apmērā par izvērtētajām atskaitēm, kuras iesniedza finansējuma saņēmēji par piešķirtā
finansējuma izlietojumu periodā no 2020.gada oktobra līdz 2020.gada decembrim.
Ar MK 18.06.2020. rīkojumu Nr.33922 Kultūras ministrijai (VKKF) no valsts budžeta programmas
02.00.00 “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” piešķīra finansējumu 2 400 000 euro apmērā Kultūras
institūciju ilgtspējas programmas īstenošanai, lai ekonomiski stimulētu tos kultūras nozares operatorus,
kas krīzes laikā, apstājoties ieņēmumiem, nav varējuši segt to tiešās izmaksas, lai nodrošinātu
uzņēmumu un nevalstisko organizāciju darbības nepārtrauktību, veiktu nekustamo īpašumu uzturēšanu
un izmaksātu atalgojumu darbiniekiem23.
Finansējumu piešķīra, pamatojoties uz Kultūras ministrijas veiktajiem aprēķiniem. Tika plānots, ka
atbalsts būs nepieciešams 100 pretendentiem, katra pretendenta vidējais atbalsta apmērs sešu mēnešu
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laikā (no ārkārtējās situācijas sākuma, 13.03.2020., līdz 30.09.2020.) būs 24 000 euro un viens
pretendents varēs saņemt maksimālo atbalsts apmēru 5000 euro mēnesī24 (skatīt 2.attēlu).

Viena pretendenta
maksimālais atbalsta
apmērs mēnesī
5000 euro

100 pretendenti x 24 000 euro = 2 400 000 euro

2.attēls. Mērķprogrammai “Covid-19 ietekmēto kultūras institūciju ilgtspēja” 2020.gadā piešķirtā
finansējuma aprēķins
Jānorāda, ka, plānojot programmas finansējumu, Kultūras ministrija ir izmantojusi sešu mēnešu laika
periodu – no aprīļa līdz septembrim, bet faktiski institūcijas programmas ietvaros atbalstu varēja
saņemt izdevumu kompensācijai, kas radušies jau no 13.03.2020., līdz ar ārkārtējās situācijas
iestāšanos, t.i., nepilnu 10 mēnešu periodam.
Plānoto pretendentu skaitu Kultūras institūciju ilgtspējas programmas ietvaros Kultūras ministrija
noteica ciešā sadarbībā ar nozares pārstāvjiem. Kultūras ministrija skaidro25:
Nepieciešamā finansējuma apmērs tika aplēsts, par pamatu ņemot Valsts ieņēmumu dienesta
informāciju par kultūras un radošo industriju nozarēs strādājošo komersantu skaitu saskaņā ar
to reģistrētajiem NACE kodiem. Apzinoties NACE kodu sistēmas un tās piemērošanas
nepilnības, Kultūras ministrija sadarbībā ar nozares pārstāvjiem, primāri Latvijas Pasākumu
rīkotāju un pasākumu producentu padomi, kuras locekļu – pasākumu nozares nevalstiskās
organizācijas – rīcībā ir aktuālā informācija par nozarē aktīvi strādājošajiem uzņēmumiem,
identificēja, ka atbalsts varētu būt nepieciešams 100 uzņēmumiem un nevalstiskajām
organizācijām, kuru rīcībā ir nozīmīgi resursi un kuru uzturēšana prasa būtiskus ikmēneša
izdevumus. Attiecīgi MK rīkojuma sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojumā norādīts –
pieņemot, ka visi 100 uzņēmumi atbalstu pieprasīs tuvu noteiktajiem atbalsta griestiem
(5000 euro mēnesī) uz pilnu atbalsta periodu (seši mēneši), kopējais atbalsta sniegšanai
nepieciešamais finansējums būs 2 400 000 euro.
Arī maksimālo atbalsta apmēru vienam pretendentam mēnesī Kultūras ministrija plānoja, pamatojoties
uz nozares pārstāvju veiktajām aplēsēm26.
Programmas finansējuma aprēķinā, kas iekļauts MK rīkojuma projekta sākotnējās ietekmes
novērtējuma ziņojumā27, nav izdalīts finansējums Valsts kultūrkapitāla fonda iepirkuma rezultātā
izvēlēta komersanta pakalpojumu segšanai par programmas konkursu pieteikumu izvērtēšanu, kas tika
plānots 50 820 euro apmērā. Kultūras ministrija revīzijā ir norādījusi28, ka šāda iecere jau ir bijusi,
plānojot atbalsta programmas īstenošanu, taču par pieteikumu vērtētāja piesaisti ir bijušas plašas
diskusijas. Sniedzot MK priekšlikumu par grozījumiem MK 18.06.2020. rīkojumā Nr.33929, Kultūras
ministrija, raksturojot aktuālo situāciju, norādīja:
Ņemot vērā, ka VKKF ekspertiem un darbiniekiem nav pietiekamas kompetences, lai
mērķprogrammas ietvaros nodrošinātu saimnieciskās darbības un grāmatvedības dokumentu
izvērtējumu, lai pilnvērtīgi izvērtētu iesniegtos pieteikumus, no mērķprogrammas līdzekļiem,
pamatojoties uz VKKF organizētā iepirkuma “Valsts kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas
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“Covid-19 ietekmēto kultūras institūciju ilgtspēja” iesniegto pieteikumu pārbaude atbilstoši
mērķprogrammas konkursa nolikumam” rezultātiem, tika piesaistīts vērtētājs par kopējo līguma
summu 36 299 euro, neieskaitot pievienotās vērtības nodokli.
VKKF iepirkuma rezultātā 28.08.2020. noslēdza līgumu30 ar vērtētāju, kas veica iesniegto pieteikumu
pārbaudi atbilstoši programmas konkursa nolikumam. Sākotnēji līgums tika noslēgts par summu
39 930 euro (ieskaitot pievienotās vērtības nodokli (turpmāk – PVN)).
VKKF 16.09.2020. ar vērtētāju parakstīja vienošanos par grozījumiem iepirkuma līgumā31,
līgumsummu palielinot par 3992 euro, t.i., līdz 43 922 euro (ieskaitot PVN). Līgumsumma ar vērtētāju
tika palielināta, jo vērtētājam bija jāveic atsevišķu pieteikumu atkārtota izvērtēšana. Daļa no
pieteicējiem bija iesnieguši dokumentus apgrozījuma kritumam par periodu no 01.01.2020. līdz
30.06.2020., un vērtētājam nebija iespējams izvērtēt apgrozījuma kritumu laika periodā no 01.03.2020.
līdz 30.06.2020. Tika nolemts šiem pretendentiem pieprasīt papildu dokumentu iesniegšanu un veikt
atkārtotu izvērtējumu32.
Pēc Kultūras institūciju ilgtspējas programmas triju konkursu īstenošanas atbalstu bija saņēmušas 139
institūcijas un no programmā atbalstam pieejamā finansējuma bija izlietoti 2 349 180 euro jeb 100%
(skatīt 3.attēlu).

2 349 180
euro

139
institūcijas

Vienai
institūcijai
vidēji
16 901 euro

Vienai
institūcijai
vidēji mēnesī
1690 euro

3.attēls. Mērķprogrammai “Covid-19 ietekmēto kultūras institūciju ilgtspēja” 2020.gadā piešķirtā
finansējuma izlietojums institūciju atbalstam
Vidēji viena institūcija programmas darbības laikā saņēma atbalstu 16 901 euro apmērā. Vidēji mēnesī
atbalsts vienai institūcijai veidoja 1690 euro, kas ir gandrīz trīs reizes mazāks nekā plānotais
maksimālais atbalsta apmērs mēnesī – 5000 euro. Šāda situācija skaidrojama ar to, ka ir bijis salīdzinoši
maz atbalsta saņēmēju, kuru kompensācijas vidējais apmērs mēnesī pārsniedz 3000 euro un sasniedz
5000 euro (skatīt 4.tabulu). Tas raksturo nozares pārstāvju struktūru, ka ir atsevišķas lielas institūcijas,
kuru izdevumi ir salīdzinoši lielāki, un daudzas mazas institūcijas ar atbilstoši zemākiem izdevumiem.
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4.tabula
Mērķprogrammas “Covid-19 ietekmēto kultūras institūciju ilgtspēja” ietvaros atbalstu saņēmušo
institūciju skaits atbilstoši atbalsta apmēram mēnesī
Atbalsta apmērs mēnesī, euro
0–1000
1001–2000
2001–3000
3001–4000
4001–5000
Virs 5001
Kopā:

1.konkuss
43
15
5
3
4
0
70

2.konkurss
49
24
19
11
16
0
119

3.konkurss
34
25
15
11
6
20
111

Kultūras institūciju ilgtspējas programmas īstenošanai 2020.gadā piešķirtā finansējuma izlietojums ir
norādīts 5.attēlā. No programmas kopējā finansējuma 2,4 milj. euro 98% jeb 2 349 180 euro tika
izlietoti kultūras nozares komersantu, biedrību un nodibinājumu atbalstam, 1,8% jeb 43 922 euro
izlietoti programmas pieteikumu vērtēšanas pakalpojuma izdevumu segšanai, savukārt 0,2% jeb
6898 euro ir atmaksāti valsts budžetā kā slēgtie asignējumi (skatīt 4.attēlu).

4.attēls. Mērķprogrammai “Covid-19 ietekmēto kultūras institūciju ilgtspēja” piešķirtais un
izlietotais finansējums
Ņemot vērā programmas pieteikumu vērtēšanas pakalpojuma izmaksas (43 922 euro) un kopējo
saņemto pieteikumu skaitu programmā (358), var secināt, ka viena pieteikuma izvērtēšana vidēji ir
izmaksājusi 123 euro.
Kultūras institūciju ilgtspējas programmas īstenošana 2020.gadā ir radījusi vēl izmaksas 2021.gadā,
kas saistītas ar programmas 3.konkursa īstenošanu. Atbalsts 3.konkursā tika sniegts granta veidā, un
konkursa nolikums paredzēja atbalsta saņēmējiem atskaišu iesniegšanu līdz 20.01.2021. par piešķirtā
granta izlietojumu33.
VKKF 25.01.2021. noslēdza līgumu34 ar auditorkompāniju, kura programmas ietvaros jau veica
pretendentu pieteikumu vērtēšanu, par programmas 3.konkursa dalībnieku iesniegto atskaišu
izvērtējumu. Līgums paredz samaksu 11 737 euro (ieskaitot PVN). Šīs izmaksas ir segtas no VKKF
piešķirtā finansējuma 2021.gadā valsts budžeta apakšprogrammā 25.02.00 “Valsts kultūrkapitāla
fonda programmu un projektu konkursi”.
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2. Covid-19 ietekmēto kultūras institūciju ilgtspējas programmas
īstenošana 2020.gadā

MK rīkojuma Nr.339 anotācijā35 bija noteikts vispārīgs mērķprogrammas “Covid-19
ietekmēto kultūras institūciju ilgtspēja” mērķis, kopējais finansējums, atbalstāmo projektu
skaits un atbalsta periods no 2020.gada marta līdz 2020.gada septembrim, bet nebija
noteikti ne konkrēti NACE klasifikācijas kodi, zem kuriem darbojas kultūras jomas
komersanti, biedrības un nodibinājumi, ne arī nosacījumi, kuriem izpildoties uz šāda veida
atbalstu tie varētu pretendēt.
VKKF sadarbībā ar Kultūras ministriju un kultūras nozares pārstāvjiem, izstrādājot
sākotnējo mērķprogrammas “Covid-19 ietekmēto kultūras institūciju ilgtspēja” projektu
konkursa nolikumu, tajā noteica gan detalizētus kritērijus, kuriem izpildoties varētu
pretendēt uz atbalstu, gan pieteikumu vērtēšanas kārtību, gan iesniedzamos dokumentus,
gan izdevumu veidus, kas būtu kompensējami šīs programmas ietvaros.
Lai gan mērķprogrammas “Covid-19 ietekmēto kultūras institūciju ilgtspēja” projektu
konkursa nolikums bija izstrādāts sadarbībā ar kultūras nozares pārstāvjiem, tomēr
sākotnēji noteiktais apgrozījuma samazinājums par 75% komersantiem un ieņēmumu
samazinājums par 65% biedrībām un nodibinājumiem rezultējas ar to, ka 1.konkursā bija
izmaksāti tikai 320 959 euro jeb 14% no kopējā programmas finansējuma, jo lielākā daļa
projektu iesniedzēju saņēma atteikumus kritērija par apgrozījuma vai ieņēmumu krituma
neizpildes dēļ.
Arī pēc 2.konkursa rezultātiem, samazinot apgrozījuma un ieņēmumu krituma līmeni līdz
50% laikā no 01.03.2020. līdz 30.06.2020. un atļaujot kultūras nozares komersantiem,
biedrībām un nodibinājumiem atkārtoti pretendēt uz 1.konkursā kompensējamiem
izdevumiem (ja 1.konkursā bija saņemts atteikums), no programmas kopējā finansējuma
bija apgūti nedaudz vairāk par pusi – 1 314 938 euro jeb 55%.
Ņemot vērā gan iepriekš minēto, gan arī to, ka valstī 2020.gada oktobrī bija augsti
Covid-19 infekcijas izplatības rādītāji un noteiktie ierobežojumi joprojām tieši skāra
dažādu kultūras nozares institūciju darbību, MK rīkojumā Nr.339 bija veikti grozījumi36,
pagarinot programmas īstenošanu līdz 31.12.2020., anotācijā37 nosakot, ka atbalsts
organizācijām no 01.10.2020. līdz 31.12.2020. tiks piešķirts kā grants identiskā apmērā kā
piešķirtais atbalsts par periodu no 01.07.2020. līdz 30.09.2020. Pamatojoties uz to, VKKF
padome apstiprināja programmas nolikumu 3.konkursam, nosakot, kā atlikušo
finansējumu starp kultūras institūcijām sadalīt – regulāro ikmēneša maksājumu un darba
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algas kompensāciju papildinot ar atlikušā finansējuma sadalījumu atbilstoši konkursa
dalībnieku pieteiktajai telpu platībai. Tādējādi tika apgūts viss konkursa kārtībā sadalāmais
finansējums jeb 2 349 180 euro, kopā visās konkursa kārtās atbalstu sniedzot
139 institūcijām.
Lai arī normatīvie akti38 nosaka, ka VKKF sniegtā valsts atbalsta forma ir projektu
konkurss, Valsts kontrole norāda, ka pēc būtības šāda atbalsta sniegšana nav projektu
konkurss, bet atbalsta mērķmaksājums izdevumu kompensēšanai. Piemēram, tūrisma
nozares saimnieciskās darbības veicējiem atbalsts tika sniegts granta veidā un ar daudz
vieglākiem nosacījumiem nekā kultūras nozares institūcijām.
Veicot izlases veida pārbaudes par mērķprogrammas “Covid-19 ietekmēto kultūras
institūciju ilgtspēja” ietvaros piešķirtā finansējuma atbilstību nolikuma prasībām, Valsts
kontrole nevarēja gūt pārliecību par vienai biedrībai piešķirtā finansējuma 50 059 euro
pamatotību, jo, lai noteiktu ieņēmumu kritumu 2020.gadā salīdzinājumā ar 2019.gadu,
pieteikumu vērtētājs izmantoja biedrības iesniegtā 2019.gada pārskata datus un pievienotās
vērtības nodokļa deklarāciju datus par 2020.gadu, kuru dati savstarpēji nav salīdzināmi, jo
gada pārskatā tiek norādīti visi biedrības ieņēmumi, savukārt pievienotās vērtības
deklarācijās – apgrozījums, kas neietver visus biedrības ieņēmumus. Revīzijas laikā Valsts
kontroles rīcībā nebija pieejami biedrības operatīvie finanšu dati par 2020.gadu, lai varētu
veikt salīdzinājumu ar 2019.gada pārskata datiem un noteikt patieso ieņēmumu kritumu.
Valsts kontrole vērš uzmanību uz šādiem trūkumiem attiecībā uz programmas nolikumā
norādītajiem pieteicēju iesniedzamajiem dokumentiem:
▪ iespēja biedrībām un nodibinājumiem iesniegt pievienotās vērtības deklarācijas, lai
novērtētu to ieņēmumu kritumu 2020.gadā salīdzinājumā ar 2019.gadu, radīja situāciju, ka
nav iespējams iegūt patiesos datus par biedrību un nodibinājumu ieņēmumu kritumu, jo
pievienotās vērtības deklarācijās tiek norādīts apgrozījums, kas neietver visus biedrības
ieņēmumus;
▪ pieteicējam bija jāiesniedz dokumenti, kuri bija kā apliecinājums izvirzīto kritēriju
izpildei, neparedzot vērtēt to saturu – 2019.gadā nodrošināto kultūras norišu programma,
kā arī ilgtermiņa nomas līguma kopija, ja pieteicējs nodrošina kultūras norises, iznomājot
savā valdījumā esošās telpas;
▪ pieteicēji visus dokumentus varēja iesniegt tikai papīra formātā ar normatīvajos aktos
noteiktajā kārtībā apliecinātām dokumentu kopijām. Valsts kontroles ieskatā, tas radīja
papildu administratīvo slogu gan pieteicējiem, gan vērtētājam un neveicināja ātru un
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operatīvu informācijas apmaiņu. Turpinot Kultūras institūciju ilgtspējas programmas
īstenošanu 2021.gadā, dokumentu iesniegšana tiek organizēta elektroniski.
Valsts kontrole, izlases veidā pārbaudot pieteicēju iesniegtos dokumentus, lai kvalificētos
atbalstam šīs programmas ietvaros, būtiskas neatbilstības nav konstatējusi, tomēr vērš
uzmanību uz šādiem revīzijā konstatētajiem faktiem:
▪ saskaņā ar programmas nolikumu atbalsts tika sniegts par tiem nodarbinātajiem, ar
kuriem darba līgums bija noslēgts līdz 01.03.2020., bet nebija noteikts, ka, ja atbalsta
periodā ar kādu no darbiniekiem tiek pārtrauktas darba tiesiskās attiecības, tad atbalstu
nepiešķir. Revīzijā konstatēts gadījums, kad komersantam netika kompensēti izdevumi
darba algai laikā no 13.03.2020. līdz 30.09.2020. 3780 euro apmērā, jo ar darbinieku
13.10.2020. bija pārtrauktas darba tiesiskās attiecības;
▪ vienlaikus konstatēts arī gadījums, kad komersantam tika kompensēti darba algas
izdevumi 1400 euro apmērā diviem mēnešiem vienam darbiniekam, ar kuru darba tiesiskās
attiecības bija uzsāktas 01.08.2020.
VKKF 2021.gadā programmas nolikumā ir precizējis termiņu darbinieku darba tiesiskajām
attiecībām, nosakot datumu, līdz kuram tām ir jābūt spēkā.

Kultūras institūciju ilgtspējas programmas atbalsta pretendenti un kompensējamie izdevumi
Komersantus, biedrības un nodibinājumus, kuri varēja pretendēt uz atbalstu Kultūras institūciju
ilgtspējas programmā, noteica programmas nolikums39. Kultūras institūciju ilgtspējas programmā
varēja piedalīties kultūras nozares institūcijas – Latvijā reģistrētas juridiskas personas:
✓

kuru profesionālā darbība bija ierobežota valstī izsludinātās ārkārtējās situācijas dēļ;

✓

kuras līdz 01.03.2020. un pieteikuma iesniegšanas brīdī bija reģistrētas VID nodokļu
maksātāju reģistrā;

✓

kurām pieteikuma iesniegšanas brīdī nodokļu parāds nepārsniedza 1000 euro, izņemot
pretendentus, kuriem bija piešķirts nodokļu samaksas termiņa pagarinājums, noslēgta
vienošanās par labprātīgu nodokļu samaksu vai noslēgts vienošanās līgums;

✓

kuru kalendārā mēneša vidējais neto apgrozījums (komersanti) vai vidējie ieņēmumi
(biedrības un nodibinājumi) laikā no 01.03.2020. līdz 30.09.2020. bija samazinājušies
salīdzinājumā ar vidējo kalendāro neto apgrozījumu vai ieņēmumiem 2019.gadā. Neto
apgrozījuma un vidējo ieņēmumu samazinājuma apmērs programmas īstenošanas laikā ir
mainījies (skatīt 1.tabulu);

✓

kuru pamatdarbība vai blakus darbība 13.03.2020. bija reģistrēta ar 5.tabulā norādīto NACE
klasifikācijas kodu.

18

VALSTS KULTŪRKAPITĀLA FONDA MĒRĶPROGRAMMAI “COVID-19 IETEKMĒTO
KULTŪRAS INSTITŪCIJU ILGTSPĒJA” PIEŠĶIRTĀ FINANSĒJUMA IZLIETOJUMS

5.tabula
NACE klasifikācijas kodi, ar kuru reģistrētas institūcijas varēja pretendēt uz
mērķprogrammas“Covid-19 ietekmēto kultūras institūciju ilgtspēja” finansējumu
NACE
klasifikācijas
kods

NACE klasifikācijas koda atšifrējums

59.11

Kinofilmu, videofilmu un televīzijas programmu producēšana

59.12

Darbības pēc kinofilmu, videofilmu un televīzijas programmu producēšanas

59.13

Kinofilmu, videofilmu un televīzijas programmu izplatīšana

59.14

Kinofilmu demonstrēšana

68.20

Sava vai nomāta nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana

74.90

Citur neklasificēti profesionālie, zinātniskie un tehniskie pakalpojumi

77.39

Citur neklasificētu pārējo mašīnu, iekārtu un materiālo līdzekļu iznomāšana un ekspluatācijas līzings

90.01

Mākslinieku darbība

90.02

Mākslas palīgdarbības

90.03

Mākslinieciskā jaunrade

90.04

Kultūras iestāžu darbība

91.01

Bibliotēku un arhīvu darbība

91.02

Muzeju darbība

91.03

Vēsturisku objektu un līdzīgu apmeklējuma vietu darbība

91.04

Botānisko dārzu, zooloģisko dārzu un dabas rezervātu darbība

93.29

Cita izklaides un atpūtas darbība

Programmas pretendentu pamatdarbības vai blakus darbības NACE klasifikācijas kodus Kultūras
ministrija identificēja ciešā sadarbībā ar nozares pārstāvjiem40.
Izdevumu veidi, kuru kompensēšanai atbalsts tika piešķirts, un nosacījumi to kompensēšanai ir
apkopoti 6.tabulā.
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6.tabula
Izdevumu veidi, kuru kompensācija tika finansēta no mērķprogrammas “Covid-19 ietekmēto
kultūras institūciju ilgtspēja”
Kompensējamie
izdevumi
Regulārie
ikmēneša
maksājumi

Samaksātā
darba alga un
ar to saistītie
nodokļi

Atbalsts par
telpu m2

Izdevumu atšifrējums
▪

telpu un zemes noma

▪

komunālie, sakaru un IT sistēmu uzturēšanas
pakalpojumi

▪

grāmatvedības pakalpojumi

▪

apsardzes pakalpojumi

▪

uzņēmuma
civiltiesiskās
apdrošināšanas,
nekustamā īpašuma apdrošināšanas pakalpojumi

▪

apsaimniekošanas pakalpojumi

▪

citi maksājumi, kas obligāti maksājami saskaņā ar
normatīvajiem aktiem

▪

par nodarbinātajiem, kas nodarbināti uz darba
līguma pamata

Nosacījumi

 VID PVN maksātāju reģistrā reģistrētām

juridiskām personām kompensē izdevumus bez
PVN nodokļa

 līgums noslēgts ne vēlāk kā 01.03.2020.
 periodā no 13.03.2020. līdz 31.12.2020. atbalsts
netiek sniegts par nodarbinātajiem,
saņēmuši dīkstāves pabalstu

-

kuri

 no 01.10.2020.
 telpas īpašumā vai ilgtermiņa noma
 platība pārsniedz 500 m2

Kultūras institūciju ilgtspējas programmas finansējumam nevarēja pieteikties41:
▪

pašvaldību un valsts kapitālsabiedrības un iestādes;

▪

pretendenti, kuriem de minimis atbalsts (kā vienotam uzņēmumam) kopā ar kārtējā un divos
iepriekšējos fiskālajos gados piešķirto de minimis atbalstu ir sasniedzis 200 000 euro robežu
saskaņā ar Eiropas Komisijas attiecīgajām regulām par de minimis atbalsta sniegšanu.

Kultūras institūciju ilgtspējas programmas konkursu īstenošana
Sākotnēji Kultūras institūciju ilgtspējas programmu bija paredzēts īstenot septiņus mēnešus – no
13.03.2020. līdz 30.09.2020., izsludinot pieteikšanos programmas finansējumam divos konkursos:
▪ 1.konkursa pieteikumi laikā no 03.08.2020. līdz 20.08.2020. par izdevumiem, kas attiecināmi

uz laika periodu no 13.03.2020. līdz 30.06.2020.;
▪ 2.konkursa pieteikumi laikā no 01.10.2020. līdz 21.10.2020. par izdevumiem, kas attiecināmi

uz laika periodu no 01.07.2020. līdz 30.09.2020.
Programmas 1.konkurss noslēdzās 20.08.2020., tā rezultāti – izmaksāts kompensācijas kopējais
apmērs nozares institūcijām par izdevumiem, kas radušies laikā no 13.03.2020. līdz 30.06.2020., ir
apkopoti 5.attēlā. Konkursa rezultātus apstiprināja ar trim VKKF padomes lēmumiem:
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▪ 10.09.2020. – no iesniegtajiem 118 pieteikumiem atbalstīti 64 pieteikumi par kopējo summu

276 362 euro42;
▪ 24.09.2020. – no papildus izvērtētajiem pieteikumiem atbalstīti seši pieteikumi par kopējo

summu 42 068 euro43;
▪ 01.10.2020. – lemts par atbalsta summas palielināšanu vienam pieteikumam 2529 euro

apmērā44.

• Saņemti 118 pieteikumi
(institūcijas)
• Noraidīti 48 pieteikumi
(institūcijas)

Finansējums izlietots 14%
apmērā
• Izmaksāts kompensācijās
320 959 euro

Atbalstīti 70 pieteikumi
(institūcijas)

5.attēls. Mērķprogrammas “Covid-19 ietekmēto kultūras institūciju ilgtspēja” 1.konkursa rezultāti
No saņemtajiem 118 pieteikumiem par atbilstošiem Kultūras institūciju ilgtspējas programmas
kritērijiem tika atzīti 70 pieteikumi, 48 pieteikumu iesniedzējiem izdevumu kompensācijas izmaksa
tika atteikta (pēc 1.konkursa rezultātiem pieteikumu skaits atbilst institūciju skaitam). Lielākā daļa
pieteikumu (39 no 48) tika noraidīti nepietiekoša apgrozījuma vai ieņēmumu samazinājuma dēļ.
Rezultātā pēc pirmās kārtas bija izmaksāti 320 959 euro, kas no kopējā mērķprogrammas finansējuma
veidoja 14%.
Pēc programmas 1.konkursa rezultātiem VKKF padome pieņēma lēmumu izstrādāt grozījumus
mērķprogrammas nolikumā45, par pamatojumu norādot:
▪ Kultūras institūciju ilgtspējas programmas nolikums tika izstrādāts kopā ar nozares

pārstāvjiem, pamatojoties uz Kultūras ministrijas darba grupā pausto pieņēmumu par
nosakāmo apgrozījuma kritumu, bet citās Covid-19 izraisītās krīzes skartajās nozarēs būtiska
ieņēmumu krituma slieksnis ir noteikts ievērojami zemāks. Piemēram, Latvijas Investīciju un
attīstības aģentūras atbalstu tūrisma nozares uzņēmumiem piešķīra uzņēmumiem, kuru
ieņēmumi no saimnieciskās darbības vienā mēnesī laika periodā no 01.04.2020. līdz
30.06.2020., salīdzinot ar 2019.gada attiecīgo mēnesi, bija samazinājušies par 30%;
▪ pēc pavasarī izsludinātās ārkārtējās situācijas beigām kultūras nozare daļēji atjaunoja tās

darbību atbilstoši noteiktajiem ierobežojumiem publisko pasākumu norisei, taču tie arī tika
vairākkārt mainīti. Līdz ar to ierobežojumu ietekmei uz kultūras organizāciju darbību un spēju
gūt ienākumus ir bijusi mainīga, kā rezultātā arī ieņēmumu kritums ir bijis mainīgs.
VKKF padome 24.09.2020. apstiprināja grozījumus Kultūras institūciju ilgtspējas programmas
nolikumā46. Būtiskākās izmaiņas nolikumā bija saistītas ar pretendentu mēneša vidējā neto
apgrozījuma un vidējo ieņēmumu samazinājuma līmeni – tas tika pazemināts gan komersantiem
(apgrozījums), gan biedrībām (ieņēmumi). Turklāt izmaiņas tika attiecinātas arī uz laika periodu no
13.03.2020. līdz 30.06.2020., par kuru pieteikumu iesniegšana izdevumu kompensācijai bija jau
noslēgusies (skatīt 6.attēlu).
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Sākotnējā nolikuma
redakcija 16.07.2020.
1.konkurss

• Komersantu apgrozījums:
01.03.2020. - 30.06.2020. 75%
01.07.2020. - 30.09.2020. 50%
• Biedrību un nodibinājumu
ieņēmumi:
01.03.2020. - 30.06.2020. 65%
01.07.2020. - 30.09.2020. 50%

Grozījumi nolikumā
24.09.2020.
2.konkurss

• Komersantu apgrozījums:
01.03.2020. - 30.06.2020. 50%
01.07.2020. - 30.09.2020. 30%
• Biedrību un nodibinājumu
ieņēmumi:
01.03.2020. - 30.06.2020. 50%
01.07.2020. - 30.09.2020. 30%

6.attēls. 24.09.2020. izmaiņas mērķprogrammas “Covid-19 ietekmēto kultūras institūciju
ilgtspēja” nolikumā salīdzinājumā ar sākotnējo nolikumu47
Līdz ar to izmaiņas tika veiktas arī laika periodā, par kuru izdevumi tiek kompensēti 2.konkursā. Ja
sākotnēji bija noteikts, ka 2.konkursā varēs pieteikties izdevumu daļējai kompensācijai par periodu no
01.07.2020. līdz 30.09.2020.48, tad pēc grozījumiem programmas nolikumā 2.konkursā pretendenti
atkārtoti varēja pieteikties izdevumu kompensācijai par laika periodu no 13.03.2020. līdz 30.06.2020.,
ja kompensācija nebija saņemta jau 1.konkursā49.
Pieteikšanās Kultūras institūciju ilgtspējas programmas 2.konkursam noslēdzās 21.10.2020., un tā
rezultātus apstiprināja ar diviem VKKF padomes lēmumiem:
▪ 12.11.2020. – no 128 iesniegtajiem pieteikumiem atbalstīja 119 pieteikumus par kopējo summu

982 450 euro50;
▪ 03.12.2020. – pieņēma lēmumu trim 2.konkursa dalībniekiem atbalsta summas precizēt,

sniegto atbalstu palielinot par 11 529 euro51.
No 2.konkursā saņemtajiem 128 pieteikumiem par atbilstošiem programmas kritērijiem tika atzīti 119
pieteikumi, deviņu pieteikumu iesniedzējiem izdevumu kompensācijas izmaksa tika atteikta.
Pieteikumi tika noraidīti galvenokārt nepietiekama apgrozījuma vai ieņēmumu samazinājuma dēļ
(septiņi no deviņiem). Kopējā izmaksātā atbalsta summa 2.konkursā veidoja 993 979 euro, tajā skaitā
uz pieteicēju iesniegumu pamata precizētās summas. Detalizētāku informāciju par 2.konkursā
saņemtajiem pieteikumiem skatīt 7.attēlā.
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119 pieteikumi
apstiprināti

9 pieteikumi
saņēmuši atteikumu

50 institūcijas atbalstu
saņēmušas arī 1.konkursā
69 institūcijas atbalstu
saņēmušas tikai
2.konkursā
4 institūcijas atteikumu
saņēmušas jau 1.konkursā

27 institūcijas saņēmušas
atteikumu 1.konkursā
42 institūcijas piedalījušās
tikai 2.konkursā

5 institūcijas atteikumu
saņēmušas tikai
2.konkursā

7.attēls. 2.konkursā saņemto pieteikumu sadalījums atbilstoši institūcijas dalībai programmas
1. un 2.konkursā
Kultūras institūciju ilgtspējas programmas izpildes rezultāti pēc 1. un 2.konkursa kopā ir apkopoti
8.attēlā.

• Saņemti 246 pieteikumi no 139
institūcijām
• Noraidīti 57 pieteikumi no 53
institūcijām

Finansējums izlietots 55%
apmērā
• Izmaksāts kompensācijās
1 314 938 euro

Atbalstīti 189 pieteikumi
no 139 institūcijām

8.attēls. Mērķprogrammas “Covid-19 ietekmēto kultūras institūciju ilgtspēja” 1.konkursa un
2.konkursa rezultāti kopā
Pēc 1. un 2.konkursa nozares institūcijām izdevumu kompensācijās bija izmaksāti 1 314 938 euro, kas
no kopējā programmas finansējuma veidoja 55%. Detalizētāki 1. un 2.konkursa rezultāti ir apkopoti
7.tabulā.
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7.tabula
Mērķprogrammas “Covid-19 ietekmēto kultūras institūciju ilgtspēja” 1.konkursa un
2.konkursa rezultāti
1.konkurss

2.konkurss

1.konkurss un
2.konkurss kopā

Kopējais pieteikumu skaits

118

128

246

Apstiprināto pieteikumu skaits

70

119

189

Atteikto pieteikumu skaits

48

9

57

320 959

993 979

1 314 938

Apstiprināto pieteikumu īpatsvars no kopējā pieteikumu skaita

59%

93%

Atteikto pieteikumu īpatsvars no kopējā pieteikumu skaita

41%

7%

Izmaksātās summas īpatsvars no kopējās izmaksātās summas

24%

76%

Kopējā izmaksātā kompensācijas summa, euro

Kultūras institūciju ilgtspējas programmas nolikumā veiktie grozījumi 24.09.2020., kas paredzēja
mazāku apgrozījuma vai ieņēmumu kritumu, nekā tas bija 1.konkursā, programmas ietvaros piedāvāto
atbalstu padarīja pretendentiem pieejamāku. Par to liecina programmas 1.konkursa un 2.konkursa
rezultātu salīdzinājums. Pretendenti 2.konkursā pieteikties izdevumu kompensācijai varēja garākam
laika periodam – septiņiem mēnešiem (no 13.03.2020. līdz 30.09.2020.), atkārtoti par 1.konkursa laika
periodu (no 13.03.2020. līdz 30.06.2020.), līdz ar to būtiski palielinājās programmā izmaksātās kopējās
kompensācijas apmērs. Izmaksātās kompensācijas kopsumma 2.konkursā bija trīskāršojusies, lai arī
kopējais pieteikumu skaits 2.konkursā, salīdzinot ar 1.konkursu, bija lielāks par 10. Ja 1.konkursā no
visiem iesniegtajiem pieteikumiem atbalstīti bija 59%, tad 2.konkursā – jau 93%. Attiecīgi 2.konkursā
samazinājās arī atteikumu saņēmušo pieteikumu īpatsvars no kopējā pieteikumu skaita, t.i., 1.konkursā
– 41%, 2.konkursā – 7%. Turklāt 27 institūcijas, kuras 1.konkursā bija saņēmušas atteikumu,
2.konkursā atbalstu saņēma (7.attēls).
Neilgi pirms Kultūras institūciju ilgtspējas programmas 2.konkursa noslēguma Kultūras ministrija
iesniedza MK priekšlikumu, kas paredzēja programmas ietvaros atbalsta piešķiršanu Covid-19
ietekmētajām organizācijām pagarināt līdz 31.12.2020., t.i., vēl par trim mēnešiem, jo 2020.gada
oktobrī noteiktie ierobežojumi vēl joprojām tieši skāra dažādu kultūras iestāžu darbību un Covid-19
infekcijas izplatības rādītāji bija vērtējami kā augsti 52. Tika plānots Kultūras institūciju ilgtspējas
programmas 3.konkurss:
▪

atbalstu organizācijām sniegt laika periodā no 01.10.2020. līdz 31.12.2020. granta veidā,
ievērojot komercdarbības atbalsta kontroles nosacījumus;

▪

2021.gada sākumā atbalstu saņēmušajām organizācijām bija jāiesniedz atskaites par piešķirtā
finansējuma izlietošanu atbilstoši mērķim;

▪

atbalsta apmērs 3.konkursā plānots identiskā apmērā kā piešķirtais atbalsts par periodu no
01.07.2020. līdz 30.09.2020., saglabājot nosacījumu, ka atbalsta apmērs vienam mēnesim
nevar būt lielāks kā 5000 euro.

MK 30.10.2020. apstiprināja53 Kultūras ministrijas ieceri. Taču pēc veiktajām izmaiņām MK
rīkojumā54 epidemioloģiskā situācija valstī turpināja pasliktināties, un ārkārtējo situāciju valstī
2020.gadā izsludināja atkārtoti55, kas paredzēja, ka no 09.11.2020. kultūras un publiskie pasākumi
nenotiek.
Kultūras ministrija 13.11.2020. vadības grupā Covid-19 radīto ekonomisko seku operatīvai novēršanai
uzņēmējdarbībā un nodarbināto atbalstam56 informēja par Kultūras institūciju ilgtspējas programmas
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termiņa pagarināšanu līdz 2020.gada beigām un papildus jau iepriekš MK norādītajām izmaiņām
programmas nosacījumos prezentēja šādas plānotās izmaiņas:
▪

atbalsta intensitāte 90% iepriekš plānoto 75% vietā no programmas iepriekš apstiprinātajām
izmaksām;

▪

atcelt līdz šim noteiktos atbalsta griestus mēnesī 5000 euro;

▪

norises vietām, noliktavām virs 500 m2 vienreizējs atbalsts līdz decembrim par vienu m2
atbilstoši programmas atbalsta iespējām57.

Tā kā pēc Kultūras institūciju ilgtspējas programmas 1. un 2.konkursa rezultātiem programmā kopējais
pieejamais finansējums bija izlietots tikai 55% apmērā un bija pieejams finansējums atbalsta
sniegšanai līdz 2020.gada beigām, vadības grupas Covid-19 radīto ekonomisko seku operatīvai
novēršanai uzņēmējdarbībā un nodarbināto atbalstam sēdes dalībnieki vienojās, ka Kultūras ministrijas
priekšlikumu atbalsta58.
Ņemot vērā MK 30.10.2020. rīkojumā veiktos grozījumus59 un vadības grupas Covid-19 radīto
ekonomisko seku operatīvai novēršanai uzņēmējdarbībā un nodarbināto atbalstam 13.11.2020. sēdē
nolemto60, VKKF padome 03.12.2020. apstiprināja grozījumus Kultūras institūciju ilgtspējas
programmas nolikumā61, kas paredzēja programmas 3.konkursa īstenošanu. Galvenās izmaiņas
programmas nolikumā bija saistītas ar to, ka atbalsts tiek izmaksāts granta veidā, atcelts atbalsta
apmēra ierobežojums mēnesī (5000 euro) un ieviesta papildu atbalsta komponente par ilgtermiņa nomā
vai īpašumā esošu telpu vienu m2, lai nodrošinātu maksimālu programmā pieejamo līdzekļu sadali
(skatīt 9.attēlu).

Nolikums
24.09.2020.
redakcijā
2.konkurss

• Atbalsts kā regulāro izdevumu un darba algas izdevumu daļēja
kompensācija
• Pretendenti: komersanti ar apgrozījuma samazinājumu, biedrības,
nodibinājumi ar ieņēmumu samazinājumu
• 75% regulāro ikmēneša izdevumu kompensācija
• 75% darba algas izdevumu kompensācija, bet ne vairāk kā
700 euro mēnesī
• Atbalsts vienam pretendentam nepārsniedz 5000 euro mēnesī

Grozījumi
nolikumā
03.12.2020.
3.konkurss

• Atbalsts granta veidā
• Pretendenti: 2.konkursa dalībnieki
• 90% regulāro ikmēneša izdevumu kompensācija
• darba algas izdevumu kompensācija tādā pašā apmērā kā
2.konkursā
• Papildu atbalsts par katru ilgtermiņa nomas / īpašumā esošu
telpu m2, ja telpu platība pārsniedz 500 m2

9.attēls. 03.12.2020. izmaiņas mērķprogrammas “Covid-19 ietekmēto kultūras institūciju
ilgtspēja” nolikumā salīdzinājumā ar iepriekšējo redakciju62
Izmaiņas Kultūras institūciju ilgtspējas programmas nolikumā paredzēja arī to, ka:
▪

granta apmēra aprēķinu veiks Kultūras ministrijas deleģēti pārstāvji;

▪

pēc atbalsta apmēra noteikšanas 3.konkursa pretendentiem par regulārajiem maksājumiem un
darba algas izdevumiem programmas ietvaros atlikušais finansējums tiek sadalīts uz kopējiem
programmas 3.konkursa ietvaros pieteiktajiem m2. Katram pieteicējam tiek sniegts atbalsts,
ņemot vērā pieteiktos m2 un aprēķināto summu uz 1 m2;
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▪

3.konkursa dalībniekam bija pienākums laikā no 01.01.2021. līdz 20.01.2021. iesniegt atskaiti
par piešķirtā granta izlietojumu, ietverot attaisnojuma dokumentu kopijas63.

2.konkursa dalībniekus, kuri atbalstu bija saņēmuši par laika periodu no 01.07.2020. līdz 30.09.2020.,
VKKF informēja par iespēju piedalīties 3.konkursā. Kopā tās bija 112 institūcijas. No 112 institūcijām,
kuras tika aicinātas piedalīties 3.konkursā, viena institūcija no dalības atteicās, norādot, ka finansējums
nav nepieciešams, jo iepriekšējais vēl nav izlietots.
Kultūras institūciju ilgtspējas programmas 3.konkurss noslēdzās 11.12.2020., un VKKF padome tās
rezultātus apstiprināja 17.12.2020.64
Kopējā izmaksātā atbalsta summa 3.konkursā veidoja 1 034 242 euro, līdz ar to pēc 3.konkursa kārtas
atbalsta saņēmējiem bija sadalīts viss Kultūras institūciju ilgtspējas programmas ietvaros pieejamais
finansējums – 2 349 180 euro (skatīt 10.attēlu). Atbalstu saņēmušo institūciju skaits pēc 3.konkursa
nebija mainījies, tās bija 139 institūcijas, jo 3.konkursā varēja piedalīties institūcijas, kuras jau bija
piedalījušās 2.konkursā.

1.konkurss
320 959
euro

2.konkurss
993 979
euro

3.konkurss
1 034 242
euro

2 349 180
euro

10.attēls. Mērķprogrammas “Covid-19 ietekmēto kultūras institūciju ilgtspēja” ietvaros
2020.gadā pieejamā finansējuma sadalījums pa konkursiem
Laikā no 02.01.2021. līdz 20.01.2021. 3.konkursa dalībnieki VKKF iesniedza atskaites (attaisnojuma
dokumentu kopijas) par 3.konkursā piešķirtā finansējuma izlietojumu. Pēc atbalsta saņēmēju atskaišu
izvērtējuma konstatēts, ka:
▪ viens programmas dalībnieks no saņemtā atbalsta 5422 euro nav izlietojis 11,32 euro;
▪ viens programmas dalībnieks saņemto atbalstu 2981 euro apmērā nav izlietojis.

Minēto neapgūto finansējumu programmas dalībnieki ir atmaksājuši VKKF.
Iepazīstoties ar Kultūras institūciju ilgtspējas programmas ietvaros sniegtajiem atteikumiem konkursa
pretendentiem, kas kopā bija 58 atteikumi, konstatēts, ka visbiežāk atbalsta atteikuma iemesls ir bijis
nepietiekams mēneša vidējā neto apgrozījuma vai vidējo ieņēmumu samazinājuma līmenis (skatīt
11.attēlu). Šis atteikuma iemesls sastopams 46 gadījumos, veido 79% no visu atteikumu skaita. Četros
atteikuma gadījumos par iemeslu bija norādīta pretendenta pamatdarbības vai blakus darbības
neatbilstība konkursa nolikumā noteiktajiem NACE klasifikācijas kodiem. Trijos gadījumos
pieteikuma iesniedzēja nodokļu parāds bija lielāks par 1000 euro, līdz ar to tas atbalsta saņemšanai
neklasificējās. Piecos gadījumos atbalsta atteikuma iemesls bija cits, piemēram, netika iesniegti
attaisnojuma dokumenti, pieteikums bija iesniegts par neattiecināmajiem izdevumiem.

26

VALSTS KULTŪRKAPITĀLA FONDA MĒRĶPROGRAMMAI “COVID-19 IETEKMĒTO
KULTŪRAS INSTITŪCIJU ILGTSPĒJA” PIEŠĶIRTĀ FINANSĒJUMA IZLIETOJUMS

Ir nodokļu parāds virs 1000 euro
Pamatdarbība vai blakusdarbība neatbilst NACE
kodiem
Cits iemesls

3
4
5

Nepietiekams apgrozījuma/ieņēmumu
samazinājums

46

11.attēls. Mērķprogrammas “Covid-19 ietekmēto kultūras institūciju ilgtspēja” pretendentu
pieteikumu noraidīšanas iemesli

Kultūras institūciju ilgtspējas programmas nosacījumi, kas ir ietekmējuši tās īstenošanu
Lai pārliecinātos, ka Kultūras institūcijas ilgtspējas programmā pieejamais finansējums ir izlietots
atbilstoši tā piešķiršanas mērķim, Valsts kontrole revīzijā veica šādas pārbaudes:
▪

izvērtēja 27 programmā apstiprinātos institūciju pieteikumus, no tiem trīs pieteikumus
1.konkursā, 14 pieteikumus 2.konkursā un 10 pieteikumus 3.konkursā;

▪

izvērtēja 10 pieteikumus, kuri ir saņēmuši atteikumu atbalstam, aptverot pieteikumus no visiem
trim konkursiem;

▪

veica pārrēķinu atbalsta apmēram par telpu m2 atbilstoši institūciju programmas 3.konkursā
pieteiktajiem kopējiem m2;

▪

izvērtēja 10 atbalsta saņēmēju sniegtās atskaites 3.konkursā.

Pēc veiktajām pārbaudēm secināms, ka izlasē iekļautās institūcijas kopumā atbilst Kultūras institūcijas
ilgtspējas programmas nolikuma kritērijiem, piešķirtā atbalsta apmērs ir noteikts atbilstoši
programmas nolikumam un institūcijām sniegtie atteikumi atbalsta saņemšanai ir bijuši pamatoti.
Taču, veicot detalizētās pieteikumu pārbaudes Kultūras institūcijas ilgtspējas programmā, Valsts
kontrole ir identificējusi atsevišķus programmas nolikuma nosacījumus, kuri ir ietekmējuši
programmas īstenošanu 2020.gadā un varētu ietekmēt arī turpmāk Kultūras institūciju ilgtspējas
programmas īstenošanu.
Kultūras institūciju ilgtspējas programmas nolikums paredz65, ka, pretendējot uz atbalstu darba algas
kompensācijai, darbinieka, kura daba algu plānots kompensēt, darba līgumam ir jābūt noslēgtam ne
vēlāk kā līdz 01.03.2020. Citi kritēriji, kas ierobežo kompensācijas par darba algu saņemšanu,
programmas nolikumā nav iekļauti, t.i., nolikums neparedz, cik ilgi darbiniekam ir jābūt darba
attiecībās ar atbalsta saņēmēju. Veicot detalizētās programmas pretendentu pieteikumu pārbaudes,
Valsts kontrole ir konstatējusi, ka, nenosakot konkrētu termiņu darbinieka nodarbinātībai, var rasties
situācija, ka kultūras institūcijai iespēja saņemt darba algas izdevumu kompensāciju tiek ierobežota.
Piemēram, komersants “A” 20.10.2020. iesniedza pieteikumu 2.konkursam par viena darbinieka darba
algas kompensāciju laika periodā no 01.03.2020. līdz 30.09.2020. Kopējā izdevumu summa bija
3780 euro. Komersants “A” darba tiesiskās attiecības ar darbinieku bija pārtraucis 13.10.2020.
Atbilstoši vērtētāja sniegtajam atzinumam komersantam “A” izdevumu kompensācija netika piešķirta,
par pamatojumu norādot, ka ar darbinieku tiesiskās attiecības ir pārtrauktas. Arī VKKF padome
pieņēma lēmumu komersantam izdevumu kompensāciju nepiešķirt.
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Komersanta “A” apgrozījuma kritums laikā no 13.03.2020. līdz 30.06.2020. bija 65% un laikā no
01.07.2020. līdz 30.09.2020. – 71%, kā arī bija izpildīti pārējie programmas nolikuma kritēriji, lai
atbalstam kvalificētos. Ja komersants “A” būtu pieteikumu iesniedzis 1.konkursam, tad būtu saņēmis
darbinieka darba algas kompensāciju par periodu no 13.03.2020. līdz 30.06.2020., jo darba tiesiskās
attiecības ar darbinieku vēl nebija pārtrauktas. Kā arī, ja komersants “A” pieteikumu 2.konkursam būtu
iesniedzis laikā no 01.10.2020. līdz 13.10.2020., tad arī izdevumu kompensāciju būtu saņēmis.
Salīdzinājumam var minēt vēl vienu gadījumu saistībā ar darba samaksas izdevumu kompensāciju, ko
Valsts kontrole konstatēja pieteikumu pārbaudēs. Komersantam “B” 2.konkursā tika piešķirta darba
algas izdevumu kompensācija par darbinieku, ar kuru darba tiesiskās attiecības bija nodibinātas no
03.08.2020. Kompensācijas summa veidoja 1400 euro par diviem mēnešiem. Komersants “B”
piedalījās arī 3.konkursā un 3.konkursā iesniegtajā atskaitē par finansējuma izlietojumu, skaidroja, ka
konkrētais darbinieks pie komersanta darba tiesiskās attiecības uzsāka pirms 01.03.2020. un tās bija
pārtrauktas īslaicīgi, darba tiesiskās attiecības ar darbinieku 03.08.2020. tika atjaunotas.
Nenosakot konkrētu prasību par to, cik ilgi darbiniekam pie atbalsta saņēmēja ir jābūt nodarbinātam,
praksē, vērtējot kompensējamo izdevumu apmēru, varēja tikt izmantotas dažādas pieejas, kas atbalsta
pretendentus nostādīja nevienlīdzīgā situācijā. Tā kā VKKF turpina Kultūras institūciju ilgtspējas
programmas īstenošanu arī 2021.gadā, iepriekš minētā nepilnība darba algas kompensācijas kritērijā ir
novērsta – VKKF padome 26.03.2021. apstiprināja jaunu programmas nolikumu66, nosakot, ka darba
līgumam ir jābūt noslēgtam ne vēlāk kā līdz 01.01.2021. un darba attiecībām ir jābūt spēkā 31.03.2021.
Jānorāda, ka pieteikšanās Kultūras institūciju ilgtspējas programmas atbalstam tika organizēta,
pieteikumus un iesniedzamos dokumentus iesniedzot tikai papīra formā uz A4 lapām vienā caurauklotā
eksemplārā67. Kopā ar pieteikumu atbalstam bija jāiesniedz liels dokumentu apjoms, tajā skaitā
attaisnojuma dokumenti (rēķini un maksājumu uzdevumi) visiem izdevumiem, kuri tiek pieteikti
kompensācijas saņemšanai. Iesniedzamo dokumentu sarakstu skatīt revīzijas starpziņojuma
2.pielikumā.
Lai raksturotu iesniedzamo dokumentu kopiju apjomu, Valsts kontrole norāda piemērus: komersants
“C” – 529 lapas, komersants “D” – 190 lapas, komersants “E” – 108 lapas. Lai pieteiktos atbalstam
par viena darbinieka darba algas kompensāciju laika periodā no 01.03.2020. līdz 30.09.2020.,
komersants “A” iesniedza dokumentu kopijas uz 32 lapām.
VKKF skaidro, kādēļ pieteikšanās Kultūras institūciju ilgtspējas programmas atbalstam tika
organizēta, pieteikumus un iesniedzamos dokumentus iesniedzot tikai papīra formā68:
Piesakoties šajā mērķprogrammā, ir jāiesniedz apjomīgs dokumentu daudzums. Līdz ar to
pastāvēja bažas, vai VKKF sistēma spēs pieņemt tik apjomīgus datus un vai pretendenti spēs
visus nepieciešamos dokumentus apkopot vienā failā.
Turpinot Kultūras institūciju ilgtspējas programmas īstenošanu 2021.gadā, VKKF ir ieviesis izmaiņas
programmas pieteikuma un dokumentācijas iesniegšanas kārtībā – programmas pieteikumu un
nolikumā noteiktos dokumentus var iesniegt tikai elektroniska dokumenta formā, kas parakstīts ar
drošu elektronisko parakstu un apliecināts ar laika zīmogu69.
Ņemot vērā Valsts kontroles konstatēto, pēc veiktajām pieteikumu pārbaudēm būtu apsverama
atsevišķu pieteikumam pievienojamo dokumentu lietderība. Piemēram, programmas nolikums paredz
atbalsta pretendentam iesniegt kultūras norišu programmu par 2019.gadu70. Pieteikumu vērtētājs
pieteikumu izvērtēšanas veidlapā veica atzīmi, ka kultūras norišu programma ir iesniegta, tomēr pēc
saturiskās būtības tā netika vērtēta, t.i., kāda bija rīkoto pasākumu intensitāte vai kāda rakstura
pasākumi tika rīkoti.
Kultūras ministrija prasību iesniegt kultūras norišu programmu 2019.gadā skaidroja šādi71:
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Programmas nolikums neparedzēja veikt šo norišu izvērtējumu pēc būtības, tomēr Kultūras
ministrijas un VKKF ieskātā šāds dokuments ir nepieciešams, lai atbalsta pretendents apzinātos,
ka uz atbalstu var pretendēt tikai gadījumos, ja 2019.gadā kultūras norises ir nodrošinātas, jo
konsultējot potenciālos pretendentus bija situācijas, kad pretendentam nebija iespējams šādu
dokumentu sagatavot, jo 2019.gadā tas nebija nodrošinājis nevienu kultūras norisi.
Līdzīga programmas nolikuma prasība ir atbalsta pretendentiem iesniegt ilgtermiņa nomas līguma
kopiju, ja pretendents nodrošina kultūras pasākumus, iznomājot savā valdījumā esošas telpas72.
Iepazīstoties ar pieteikumu izvērtējuma dokumentāciju, konstatēts, ka pieteikumu vērtētājs veica
atzīmi, vai minētais līgums bija iesniegts, nevērtējot, vai tas ir ilgtermiņa nomas līgums un vai
pretendents iznomā telpas kultūras pasākumiem. Jo programmas nolikums arī neparedzēja, ka
pretendentam būtu jāapliecina, vai viņš ir pasākumu producents vai telpu iznomātājs pasākumu
organizēšanai, turklāt nolikumā nav noteikts, kas tiek uzskatīts par ilgtermiņa nomas līgumu.
Sākotnējais Kultūras institūciju ilgtspējas programmas nolikums73 paredzēja, ka kopā ar programmas
pieteikumu ir jāiesniedz operatīvie finanšu dati 30.06.2020., ko paredzēja apgrozījuma krituma
noteikšanai, tomēr vairāki programmas pretendenti 1.konkursā iesniedza operatīvos finanšu datus par
visu periodu no 01.01.2020. līdz 30.06.2020., nevis norādot katru mēnesi atsevišķi. Rezultātā
vērtētājam nebija atbilstošas informācijas, lai noteiktu pretendenta apgrozījuma kritumu laika periodā
no 01.03.2020. līdz 30.06.2020. Šī iemesla dēļ tika veikts 21 pieteikuma atkārtots izvērtējums, kas
radīja papildu izmaksas 3992 euro apmērā. Jānorāda, ka VKKF 24.09.2020. veica grozījumus
programmas nolikumā, precizējot, ka operatīvie finanšu dati ir jāiesniedz par laika periodu no
01.03.2020. līdz 30.06.2020.74
Programmas nolikums paredz, ka gan komersantiem, gan biedrībām un nodibinājumiem, piesakoties
atbalstam, ir jāiesniedz 2019.gada pārskata kopija un 2020.gada attiecīgā perioda operatīvie finanšu
dati vai PVN taksācijas perioda deklarācija par 2019.gadu un PVN taksācijas perioda deklarācija par
2020.gada attiecīgajiem mēnešiem75. Tātad pretendenta ziņā ir izvēle, kādu informāciju kopā ar
pieteikumu iesniegt, lai pamatotu apgrozījuma vai ieņēmumu kritumu konkrētajā periodā, – gada
pārskata datus vai PVN deklarācijas datus.
Šādu pieeju var izmantot, vērtējot komersantu apgrozījuma samazinājumu, jo neto ieņēmumi
galvenokārt veidojas no saimnieciskās darbības apgrozījuma, kas tiek norādīts gan gada pārskata
peļņas un zaudējumu aprēķinā, gan PVN deklarācijā. Savukārt, kad vērtē biedrību un nodibinājumu
ieņēmumus, izmantojot PVN deklarācijas, nevar gūt priekštatu par visiem biedrību un nodibinājumu
ieņēmumiem, jo PVN deklarācijā tiek atspoguļotas tikai saimniecisko darījumu summas, kas ir daļa
no ieņēmumu un izdevumu pārskata. Biedrību un nodibinājumu ieņēmumus veido arī valsts budžeta
dotācija, ziedojumi, kā arī tās saņem finansējumu VKKF organizēto projektu ietvaros.
Veicot pretendentu pieteikumu pārbaudes, Valsts kontrole konstatēja vienu gadījumu, kad biedrība
“F”, pretendējot uz atbalstu, lai pamatotu ieņēmumu kritumu 2020.gadā, ir iesniegusi finanšu datus no
2019.gada pārskata un datus no 2020.gada PVN deklarācijām. Vērtētājs, aprēķinot biedrības “F”
ieņēmumu kritumu 2020.gadā, izmantoja divus dažādus informācijas avotus un salīdzināja pēc būtības
nesalīdzināmu informāciju:
▪ lai aprēķinātu biedrības “F” vidējos mēneša ieņēmumus 2019.gadā, tika izmantoti dati no

biedrības iesniegtā 2019.gada pārskata veidlapas “Ieņēmumu un izdevumu pārskats”;
▪ savukārt, lai aprēķinātu vidējos mēneša ieņēmumus laikā no 2020.gada marta līdz 2020.gada

jūnijam un laikā no 2020.gada jūlija līdz 2020.gada septembrim, vērtētājs izmantoja biedrības
“F” pieteikuma pielikuma veidlapu, kur biedrība bija norādījusi apgrozījuma kritumu pa
mēnešiem no 2020.gada marta līdz septembrim. Biedrības “F” pieteikuma pielikumā norādītais
apgrozījums atbilst biedrības “F” kopā ar pieteikumu iesniegtās šī paša perioda PVN
deklarācijās norādīto.

29

VALSTS KULTŪRKAPITĀLA FONDA MĒRĶPROGRAMMAI “COVID-19 IETEKMĒTO
KULTŪRAS INSTITŪCIJU ILGTSPĒJA” PIEŠĶIRTĀ FINANSĒJUMA IZLIETOJUMS

Vēršam uzmanību, ka biedrības un nodibinājumi PVN deklarācijās norāda saimnieciskās darbības
ieņēmumus, nevis visus kopējos ieņēmumus. Valsts kontrole no revīzijā pieejamiem datiem
pārliecinājās, ka biedrība “F” periodā no 2020.gada marta līdz 2020.gada septembrim saņēma
finansējumu gan no Kultūras ministrijas (valsts budžeta dotācija, samaksa par pakalpojumiem), gan no
VKKF par kopējo summu 87 755 euro. Taču biedrības “F” pieteikuma pielikumā bija norādīts, ka
kopējais apgrozījums šajā laika periodā ir 77 967 euro – tas liecina, ka biedrības “F” pieteikuma
pielikumā nav norādīti visi attiecīgā perioda ieņēmumi. Rezultātā pieteikuma vērtētāja rīcībā nebija
pilnīgas un pietiekamas informācijas, lai noteiktu biedrības “F” ieņēmumu kritumu 2020.gadā.
Revīzijā Valsts kontrole nevarēja pārliecināties par biedrībai “F” Kultūras institūciju ilgtspējas
programmas ietvaros piešķirtā finansējuma 50 059 euro apmērā atbilstību programmas nolikumam, jo
pieteikumu pārbaudēm tika izmantota pieteikumu vērtētājam pretendentu sniegtā informācija un
revīzijas laikā Valsts kontroles rīcībā nebija biedrības “F” operatīvie finanšu dati par 2020.gadu, bet
no iesniegtajām PVN deklarācijām par 2020.gadu nebija iespējams noteikt ieņēmumu kritumu
salīdzinājumā ar 2019.gada pārskata datiem.
Tā kā biedrībām un nodibinājumiem tiek vērtēts ieņēmumu samazinājums, nolikuma prasība par
iesniedzamajiem dokumentiem būtu precizējama, nosakot, ka biedrības un nodibinājumi iesniedz
tikai gada pārskatu un operatīvo finanšu informāciju, jo PVN deklarācijas neatspoguļo patieso
biedrību un nodibinājumu kopējo ieņēmumu apmēru.
Revīzijas laikā Kultūras ministrija un VKKF informēja76, ka sniedzot atbalstu 2021.gadā, šī nepilnība
tiks novērsta, veicot grozījumus programmas nolikumā, nosakot, ka iesniedzamie dokumenti, lai
pamatotu apgrozījuma kritumu, ir: gada pārskata par 2019.gadu un 2020.gadu kopija – bilance, peļņas
vai zaudējumu aprēķins (komersantiem); ieņēmumu un izdevumu pārskats (biedrības un
nodibinājumi).

Kultūras institūciju ilgtspējas programma salīdzinājumā ar citiem atbalsta veidiem
Kultūras nozare nav vienīgā nozare, kuras darbību būtiski ir ietekmējušas Covid-19 radītās sekas.
Ārkārtējās situācijas izsludināšana 2020.gada pavasarī, kā arī noteiktie ierobežojumi pēc ārkārtējās
situācijas būtiski ietekmēja arī tūrisma nozares darbību, jo īpaši starptautisko pasažieru pārvadājumu
pārtraukšana, liedzot ceļošanas iespējas un starptautisku sasniedzamību, pārvietošanos pa teritoriju,
tādējādi kritiski samazinot saimnieciskās darbības iespējas tūrisma un pasākumu nozarei 77. Arī tūrisma
nozares saimnieciskās darbības veicējiem Ekonomikas ministrija izveidoja atbalsta instrumentu
Covid-19 krīzes seku pārvarēšanai, kas atšķirībā no kultūras nozares ir apstiprināts MK noteikumos
“Covid-19 skarto tūrisma nozares saimnieciskās darbības veicēju atbalsta piešķiršanas kārtība” 78.
Iepazīstoties ar MK noteikumu “Covid-19 skarto tūrisma nozares saimnieciskās darbības veicēju
atbalsta piešķiršanas kārtība” projekta pavadošajiem dokumentiem79 un Latvijas Pasākumu rīkotāju un
pasākumu producentu padomes sēdes protokoliem80, secināms, ka darbs pie kultūras institūciju, kas
pārstāv nevalstisko sektoru, atbalsta mehānisma izstrādes un darbs pie tūrisma nozares atbalsta
nosacījumu izstrādes ir noticis vienlaicīgi – 2020.gada jūnijā. Tā kā šo abu nozaru darbība tika apturēta
Covid-19 ietekmē, Valsts kontrole izmantoja Covid-19 skarto tūrisma nozares saimnieciskās darbības
veicēju atbalsta instrumentu salīdzināšanai ar Kultūras institūciju ilgtspējas programmu, lai raksturotu
dažādas pieejas atbalsta piešķiršanā un administrēšanā (skatīt 8.tabulu). Tā kā abos atbalsta veidos to
īstenošanas laikā ir veiktas izmaiņas, tad salīdzinājumam ir izmantotas 2020.gadā pēdējās aktuālās
redakcijas.
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8.tabula
Mērķprogrammas “Covid-19 ietekmēto kultūras institūciju ilgtspēja” salīdzinājums ar
atbalstu Covid-19 skarto tūrisma nozares saimnieciskās darbības veicējiem
Covid-19 skarto tūrisma nozares saimnieciskās
darbības veicēju atbalsts

Atbalsta veids

Covid-19 ietekmēto kultūras institūciju ilgtspēja

Mērķis

Atbalstīt komersantus, biedrības un nodibinājumus,
kuru darbība saistīta ar pastāvīgu publisku kultūras
norišu nodrošināšanu un bijusi ierobežota Covid-19
valstī noteikto ierobežojumu dēļ

Atbalsts tūrisma nozares saimnieciskās darbības
veicējiem, kuriem sakarā ar Covid-19 izplatību ir
būtiski pasliktinājusies finanšu situācija81

Summa

2 349 180 euro

19 360 000 euro82

Administrētājs

VKKF

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra83

Piešķiršanas
kārtību paredz

VKKF padomes apstiprināts programmas nolikums

MK noteikumi84

Atbalsta veids

13.03.2020.–30.09.2020. izdevumu kompensēšana

Grants85

10.01.2020.–31.12.2020. grants
13.03.2020.–30.09.2020.
75% regulārie ikmēneša izdevumi
75% darba algas izdevumi, bet ne vairāk kā 700 euro
mēnesī
Kopā ne vairāk kā 5000 euro mēnesī

30% no saimnieciskās darbības veicēja 2019.gadā
samaksātajām valsts sociālās apdrošināšanas
obligātajām iemaksām

01.10.2020.–31.12.2020.
90% regulārie ikmēneša izdevumi
75% darba algas izdevumi, bet ne vairāk kā 700
euro mēnesī
Atbalsts par katru ilgtermiņa nomas / īpašumā
esošu telpu m2, ja telpu platība pārsniedz 500 m

Ne vairāk kā 800 000 euro saistītai personu grupai86

Komersantu apgrozījuma / biedrību un
nodibinājumu ieņēmumu samazinājums
01.03.2020.–30.06.2020. – 50%
01.07.2020.–30.09.2020. – 30%

Komersanti

Lai pieteiktos

Pieteikums un dokumentu kopijas papīra formā
jāiesniedz VKKF

Elektroniski iesniedz iesniegumu Latvijas Investīciju
un attīstības aģentūrai 88

Atbilstība
kritērijiem

Attaisnojuma dokumentu kopijas (apkopotas
2.pielikumā)

Apliecinājums iesniegumā89

Kontrole pār
pretendentu
atbilstību

Pakalpojuma līgums ar vērtētāju, iesniegtās
dokumentācijas izvērtēšana

Pārbaudes izlases veidā 10% no kopējā atbalstu
saņēmēju skaita atbilstoši norādītajai informācijai
VID datubāzēs90

Atbalsta
apmērs

Pretendenti

No 2020.gada decembra atbalsts viesnīcām atbilstoši
telpu kopējai platībai – 4 euro/m2

Ieņēmumi samazinājušies no 2020.gada marta līdz
jūnijam – 30%87

Salīdzinot abus atbalsta veidus pa būtiskākajām pozīcijām, secināms, ka kultūras nozarei izveidotais
atbalsta mehānisms ir bijis komplicētāks nekā tūrisma nozarei:
▪

atbalsts ir sniegts kā jau apmaksātu izdevumu kompensācija, kurā atbalsta saņēmējam
izdevumi ir jāpierāda ar attaisnojuma dokumentiem;
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▪

atbalsta apmēra noteikšanā tika izmantoti ierobežojumi pa izdevumu veidiem, un tie tika
mainīti pa laika periodiem;

▪

nosacījumi par apgrozījuma un ieņēmumu samazinājumu tika mainīti pa laika periodiem.

Atbalsta mehānisms kultūras nozarei arī ir raksturojams kā birokrātisks, līdz ar to resursu ietilpīgs gan
no administrētāja, gan no pretendenta puses, jo visas izdevumu attaisnojuma dokumentu kopijas bija
jāiesniedz papīra formā – tās tika izmantotas izdevumu kompensācijas aprēķinam.
Šajā Valsts kontroles revīzijā nav vērtēta tūrisma nozarei sniegtā atbalsta izlietojuma atbilstība, tajā
skaitā tas, vai pilnīga paļaušanās uz pretendentu apliecinājumu par to atbilstību kritērijiem, lai atbalstu
saņemtu, ir atmaksājusies. Tomēr, kā jau norādīts iepriekš, Valsts kontroles ieskatā, Kultūras institūciju
ilgtspējas programmas ietvaros sniegtā atbalsta pretendentiem iesniedzamo dokumentu apjoms būtu
pārskatāms un optimizējams.
Vēršam uzmanību, ka Kultūras ministrijai 2020.gadā piešķīra arī finansējumu 5 980 320 euro apmērā,
lai stabilizētu finanšu situāciju Kultūras ministrijas kapitālsabiedrībās91. No šī Kultūras ministrijai
piešķirtā finansējuma 13 Kultūras ministrijas kapitālsabiedrības, kurām ir nozīmīga loma kultūras
pasākumu organizēšanā, saņēma atbalstu daļējas atlīdzības izdevumu kompensēšanai laikā no
2020.gada aprīļa līdz septembrim.
Pieeja atbalsta sniegšanai kultūras jomas pārstāvjiem ir bijusi dažāda. Kultūras ministrijas
kapitālsabiedrības Kultūras ministrijai sniedza informāciju par plānoto naudas plūsmu, un Kultūras
ministrija veica nepieciešamā finansējuma aprēķinu. Kā atskaites kapitālsabiedrības iesniedza kontu
pārskatus, kas apliecina finansējuma izlietojumu atlīdzības izdevumiem. Privātā sektora pārstāvjiem,
lai saņemtu atbalstu, VKKF bija jāiesniedz dokumentu kopijas, kas pamato to apgrozījuma vai
ieņēmumu kritumu un visu kompensējamo izdevumu apliecinošas dokumentu kopijas.
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Revīzijas raksturojums
Revīzijas mērķis
Revīzijas mērķis ir pārbaudīt gada pārskatu – vai konsolidētais 2020.gada pārskats visos būtiskajos
aspektos sniedz skaidru un patiesu priekšstatu par Kultūras ministrijas finansiālo stāvokli, tā izmaiņām
un Kultūras ministrijas darbības finansiālajiem rezultātiem un naudas plūsmu gadā, kas noslēdzās
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 Kultūras ministrijā un Valsts
kultūrkapitāla fondā par papildus piešķirto līdzekļu Covid-19 seku novēršanai pieprasījumu
pamatotību un faktisko izlietojumu – mērķprogrammas “Covid-19 ietekmēto kultūras institūciju
ilgtspēja” īstenošanai – atbalsta sniegšanai komersantiem, biedrībām un nodibinājumiem kārtējo
izdevumu segšanai no 13.03.2020. līdz 31.12.2020.

Juridiskais pamatojums
Pārbaudes veiktas un starpziņojums sagatavots finanšu revīzijas “Par Kultūras ministrijas 2020.gada
pārskata sagatavošanas pareizību” ietvaros (Valsts kontroles Ceturtā revīzijas departamenta
18.05.2020. revīzijas grafiks Nr.2.4.1-19/2020) 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.

Kultūras ministrijas atbildība
Kultūras 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
Revīzijas gaitā Valsts kontrole veica pārbaudes procedūras par laika posmā no 13.03.2020. līdz
31.12.2020. papildu 2 400 000 euro apmērā piešķirto līdzekļu Covid-19 seku novēršanai pieprasījuma
pamatotību un faktiskā izlietojuma atbilstību piešķīruma mērķim.
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 Kultūras 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”.
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Sektora vadītāja

N.Mihailova

Departamenta direktore

I.Vilka
ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI
PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO
PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU
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1.pielikums. Mērķprogrammas “Covid-19 ietekmēto kultūras
institūciju ilgtspēja” galvenie notikumi 2020.gadā hronoloģiskā
secībā
Datums

Notikums

20.03.2020.
(22.03.2020.)*

Pieņemts likums “Par valsts apdraudējuma un tā seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar
Covid-19 izplatību”.

18.06.2020.
(18.06.2020.)*

Apstiprināts Ministru kabineta rīkojums Nr.339 “Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta
programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem””.

16.07.2020.

VKKF padome apstiprina Kultūras institūciju ilgtspējas programmas nolikumu “Valsts kultūrkapitāla fonda
mērķprogrammas “Covid-19 ietekmēto kultūras institūciju ilgtspējā” projektu konkursa nolikums”.

27.07.2020.

VKKF slēdz līgumu ar Kultūras ministriju par valsts budžeta finansējuma izlietošanu, kas piešķirts Kultūras
institūciju ilgtspējas programmas īstenošanai.

31.07.2020.

VKKF Elektronisko iepirkumu sistēmā izsludina iepirkumu par Kultūras institūciju ilgtspējas programmas
pieteikumu vērtēšanas pakalpojumiem.

03.08.2020.

Uzsākta Kultūras institūciju ilgtspējas programmas konkursa pieteikumu iesniegšana par izdevumiem, kas
attiecināmi uz laika periodu no 13.03.2020. līdz 30.06.2020. un apmaksāti līdz pieteikuma iesniegšanas
brīdim (1.konkurss).

11.08.2020.

Iepirkuma rezultātu paziņošana par Kultūras institūciju ilgtspējas programmas pieteikumu vērtēšanas
pakalpojumiem.

20.08.2020.

Noslēdzas Kultūras institūciju ilgtspējas programmas pieteikumu iesniegšana 1.konkursā (par izdevumiem,
kas attiecināmi uz laika periodu no 13.03.2020. līdz 30.06.2020.).

28.08.2020.

VKKF slēdz līgumu ar komersantu par Kultūras institūciju ilgtspējas programmas pieteikumu vērtēšanas
pakalpojumiem.

10.09.2020.

VKKF padome apstiprina Kultūras institūciju ilgtspējas programmas 1.konkursa rezultātus un lemj par
atsevišķu pieteikumu atkārtotu vērtēšanu pēc pretendentu papildu dokumentācijas iesniegšanas.

16.09.2020.

VKKF paraksta vienošanos par grozījumiem līgumā ar komersantu, kas veic Kultūras institūciju ilgtspējas
programmas pieteikumu vērtēšanas pakalpojumus.
VKKF padome lemj par Kultūras institūciju ilgtspējas programmas 1.konkursa rezultātu precizēšanu
atbilstoši papildus veiktajam izvērtējumam.

24.09.2020.

VKKF padome apstiprina grozījumus Kultūras institūciju ilgtspējas programmas nolikumā “Valsts
kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas “Covid-19 ietekmēto kultūras institūciju ilgtspēja” projektu konkursa
nolikums”.

01.10.2020.

Uzsākta Kultūras institūciju ilgtspējas programmas pieteikumu iesniegšana 2.konkursā par izdevumiem, kas
attiecināmi uz laika periodu no 13.03.2020. līdz 30.09.2020. un apmaksāti līdz pieteikuma iesniegšanas
brīdim.

21.10.2020.

Noslēdzas Kultūras institūciju ilgtspējas programmas pieteikumu iesniegšana 2.konkursam (par
izdevumiem, kas attiecināmi uz laika periodu no 13.03.2020. līdz 30.09.2020.).

30.10.2020.

Ministru kabinets apstiprina grozījumus 18.06.2020. rīkojumā Nr.339 “Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no
valsts budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem””, pagarinot Kultūras institūciju ilgtspējas
programmas darbību līdz 31.12.2020.
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13.11.2020.

Vadības grupa Covid-19 radīto ekonomisko seku operatīvai novēršanai uzņēmējdarbībā un nodarbināto
atbalstam atbalsta Kultūras ministrijas priekšlikumu par Kultūras institūciju ilgtspējas programmas
turpināšanu līdz 31.12.2020. un izmaiņām 3.konkursa nosacījumos.

19.11.2020.–
25.11.2020.

VKKF saņem iesniegumus no Kultūras institūciju ilgtspējas programmas 2.konkursa dalībniekiem par
2.konkursa rezultātiem.

30.11.2020.

VKKF padome apstiprina Kultūras institūciju ilgtspējas programmas 2.konkursa rezultātus.

03.12.2020.

VKKF padome apstiprina grozījumus Kultūras institūciju ilgtspējas programmas nolikumā “Valsts
kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas “Covid-19 ietekmēto kultūras institūciju ilgtspēja” projektu konkursa
nolikums”.
VKKF padome izskata laikā no 19.11.2020. līdz 25.11.2020. saņemtos Kultūras institūciju ilgtspējas
programmas 2.konkursa dalībnieku iesniegumus un precizē 2.konkursa rezultātus.

05.12.2020.

VKKF informē 2.konkursa dalībniekus par iespēju saņemt grantu Kultūras institūciju ilgtspējas programmas
3.konkursā.

11.12.2020.

Noslēdzas Kultūras institūciju ilgtspējas programmas pieteikumu iesniegšana 3.konkursā (par izdevumiem,
kas attiecināmi uz laika periodu no 01.10.2020. līdz 31.12.2020.).

17.12.2020.

VKKF padome apstiprina Kultūras institūciju ilgtspējas programmas 3.konkursa rezultātus.

01.01.2021.–
20.01.2021.

Kultūras institūciju ilgtspējas programmas 3.konkursa dalībnieki iesniedz atskaites par atbalsta izlietojumu
(laikā no 01.10.2020. līdz 31.12.2020.).

25.01.2021.

VKKF slēdz līgumu ar komersantu par Kultūras institūciju ilgtspējas programmas 3.konkursa dalībnieku
atskaišu vērtēšanas pakalpojumiem.

19.02.2021.

Komersants, kurš veica Kultūras institūciju ilgtspējas programmas 3.konkursa dalībnieku sniegto atskaišu
izvērtējumu, iesniedz izvērtējuma rezultātus VKKF.
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2.pielikums. Mērķprogrammas “Covid-19 ietekmēto kultūras
institūciju ilgtspēja” atbalsta pretendentiem iesniedzamie
dokumenti92
Nr.

Dokuments

1.

Projekta pieteikuma veidlapa;

2.

Izdruka no VID EDS sistēmas par pretendenta reģistrētajiem NACE kodiem pamatdarbībai vai blakus darbībai, kas
sagatavota iesnieguma iesniegšanas dienā;

3.

Izziņa no VID EDS sistēmas “Izziņa par nodokļu parādu”, kas sagatavota iesnieguma iesniegšanas dienā;

4.

2019.gadā nodrošināto kultūras norišu programma;

5.

Pieteikumiem, kas iesniegti periodā no 03.08.2020. līdz 20.08.2020.:

▪ VID EDS sistēmas informatīvās izdrukas formas – PVN 2019.gada deklarācija un PVN taksācijas perioda
deklarācija (taksācijas periods ir kalendārais mēnesis) par 2020.gada martu, aprīli, maiju un jūniju;
vai

▪ iesniegtā gada pārskata par 2019.gadu kopija, operatīvie finanšu dati 30.06.2020. – bilance 30.06.2020., peļņas vai
zaudējumu aprēķins (komersantiem), naudas plūsmas pārskats (komersantiem), ieņēmumu un izdevumu pārskats
(biedrības un nodibinājumi) par periodu no 01.03.2020. līdz 30.06.2020.;
6.

Pieteikumiem, kas iesniegti periodā no 01.10.2020. līdz 21.10.2021.:

▪ attiecībā uz periodu no 13.03.2020. līdz 30.06.2020.:
o iesniegtā gada pārskata par 2019. gadu kopija – bilance, peļņas vai zaudējumu aprēķins (komersantiem);
ieņēmumu un izdevumu pārskats (biedrības un nodibinājumi);
o operatīvie finanšu dati 30.06.2020.: bilance 30.06.2020., peļņas vai zaudējumu aprēķins (komersantiem, kas
nav PVN maksātāji), ieņēmumu un izdevumu pārskats (biedrības un nodibinājumi) – atsevišķi par 2020.gada
martu, aprīli, maiju un jūniju;
o aizpildītas pieteikuma izvērtējuma veidlapas izdruka;
vai
o PVN taksācijas perioda deklarācija (taksācijas periods ir kalendārais mēnesis) par 2019.gada janvāri, februāri,
martu, aprīli, maiju, jūniju, jūliju, augustu, septembri, oktobri, novembri, decembri (VID EDS sistēmas
informatīvās izdrukas forma);
o PVN taksācijas perioda deklarācijas (taksācijas periods ir kalendārais mēnesis) par 2020.gada martu, aprīli,
maiju un jūniju (VID EDS sistēmas informatīvās izdrukas forma);
o aizpildītas pieteikuma izvērtējuma veidlapas izdruka;

▪ attiecībā uz periodu no 01.07.2020. līdz 30.09.2020.:
o iesniegtā gada pārskata par 2019. gadu kopija – bilance, peļņas vai zaudējumu aprēķins (komersantiem);
ieņēmumu un izdevumu pārskats (biedrības un nodibinājumi);
o operatīvie finanšu dati 30.09.2020.: bilance 30.09.2020., peļņas vai zaudējumu aprēķins (komersantiem, kas
nav PVN maksātāji), ieņēmumu un izdevumu pārskats (biedrības un nodibinājumi) – atsevišķi par 2020.gada
jūliju, augustu un septembri;
o aizpildītas pieteikuma izvērtējuma veidlapas izdruka;
vai
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o PVN taksācijas perioda deklarācija (taksācijas periods ir kalendārais mēnesis) par 2019.gada janvāri, februāri,
martu, aprīli, maiju, jūniju, jūliju, augustu, septembri, oktobri, novembri, decembri (VID EDS sistēmas
informatīvās izdrukas forma);
o PVN taksācijas perioda deklarācijas (taksācijas periods ir kalendārais mēnesis) par 2020.gada jūliju, augustu
un septembri (VID EDS sistēmas informatīvās izdrukas forma);
o aizpildītas pieteikuma izvērtējuma veidlapas izdruka;
7.

Ja tiek pieprasīta regulāro ikmēneša maksājumu un samaksātās darba algas kompensācija, attaisnojuma dokumentu kopijas
(maksājumu uzdevumi un rēķini) izdevumiem, par kuriem tiek pieprasīta kompensācija;

8.

Ja tiek pieprasīta samaksātās darba algas un ar to saistītajiem nodokļiem kompensācija:

▪ VID EDS sistēmas informatīvās izdrukas formas (par periodu, par kuru tiek pieprasīta izdevumu kompensācija):
o Ziņas par darba ņēmējiem, darbinieku darba periodi;
o Ziņojums par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no darba ņēmēju darba ienākumiem,
iedzīvotāju ienākuma nodokli un uzņēmējdarbības riska valsts nodevu pārskata mēnesī,

▪ darba algas izmaksu (neto) apliecinošo dokumentu kopijas par veiktajām izmaksām darba ņēmējiem;
▪ izdruka no VID EDS sistēmas “Iesniegums dīkstāves pabalstam” (ja pretendents tādu iesniedzis), kā arī atbildes
izdruka no VID EDS sistēmas par dīkstāves pabalsta atteikumu (ja pretendents tādu saņēmis);
9.

Ilgtermiņa nomas līguma kopija, ja pieteicējs nodrošina kultūras norises, iznomājot savā valdījumā esošas telpas;

10.

Uzskaites veidlapas izdruka par citu saņemto de minimis atbalstu, vai projekta pieteikumā jānorāda de minimis atbalsta
uzskaites sistēmā izveidotās un apstiprinātās pretendenta veidlapas identifikācijas numurs saskaņā ar normatīvajiem aktiem
par de minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību un de minimis atbalsta uzskaites veidlapu paraugiem.
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Atsauces
Saskaņā ar 701.starptautisko revīzijas standartu “Ziņošana par galvenajiem revīzijas jautājumiem neatkarīga revidenta ziņojumā”,
ko finanšu revīziju jomā izmanto arī Starptautiskās Augstāko revīzijas iestāžu organizācija (INTOSAI), un kas saskaņā ar Valsts
kontroles likuma 1.panta trešo daļu ir saistoši Valsts kontrolei.
2 MK 12.03.2020. rīkojums Nr.103 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” (spēkā līdz 09.06.2020.).
3 MK 06.11.2020. rīkojums Nr.655 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” (spēkā līdz 06.04.2021.).
4 Valsts prezidenta 23.03.2020. paziņojums Nr.8 “Valsts konstitucionālo orgānu darbības pamatprincipi ārkārtējā situācijā”.
5 Valsts kontroles aplēse, kas balstīta uz MK lēmumiem par Covid-19 pandēmijas radītās krīzes pārvarēšanai, seku mazināšanai un
novēršanai piešķirtajiem līdzekļiem.
6 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.
7 MK 12.03.2020. rīkojums Nr.103 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” (spēkā līdz 09.06.2020.).
8 MK 18.06.2020. rīkojuma Nr.339 “Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem
gadījumiem”” 1.1.2.apakšpunkts.
9 MK 14.01.2021. rīkojums Nr.21 “Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem
gadījumiem””.
10 MK 12.03.2020. rīkojums Nr.103 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” (spēkā līdz 09.06.2020.).
11 MK 18.06.2020. rīkojums Nr.339 “Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem
gadījumiem”” (redakcija no 02.12.2020.).
12 MK 18.06.2020. rīkojums Nr.339 “Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem
gadījumiem””.
13 VKKF 16.07.2020. nolikums “Valsts kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas “Covid-19 ietekmēto kultūras institūciju ilgtspēja”
projektu konkursa nolikums” (apstiprināts VKKF padomes 16.07.2020. sēdē, protokols Nr.10 (395)).
14 VKKF 16.07.2020. nolikums “Valsts kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas “Covid-19 ietekmēto kultūras institūciju ilgtspēja”
projektu konkursa nolikums” (apstiprināts VKKF padomes 16.07.2020. sēdē, protokols Nr.10 (395)).
15 Valsts kontroles un Kultūras ministrijas pārstāvju 01.03.2021. sarunas ieraksts.
16 Valsts kultūrkapitāla fonda likuma 3.panta otrā daļa, 6.pants, MK 08.03.2004. noteikumu Nr.128 “Valsts kultūrkapitāla fonda
nolikums” 34.punkts.
17 Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likuma 57.pants.
18 Eiropas Komisijas 18.12.2013. regula Nr.1407/2013 “Par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108.panta piemērošanu
de minimis atbalstam”.
19 VKKF 16.07.2020. nolikuma “Valsts kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas “Covid-19 ietekmēto kultūras institūciju ilgtspēja”
projektu konkursa nolikums” (apstiprināts VKKF padomes 16.07.2020. sēdē, protokols Nr.10 (395)) 2.4.apakšpunkts.
20 VKKF 16.07.2020. nolikuma “Valsts kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas “Covid-19 ietekmēto kultūras institūciju ilgtspēja”
projektu konkursa nolikums” (apstiprināts VKKF padomes 16.07.2020. sēdē, protokols Nr.10 (395)) 1.2.apakšpunkts.
21 VKKF 16.07.2020. nolikuma “Valsts kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas “Covid-19 ietekmēto kultūras institūciju ilgtspēja”
projektu konkursa nolikums” (apstiprināts VKKF padomes 16.07.2020. sēdē, protokols Nr.10 (395)) 6.1.apakšpunkts.
22 MK 18.06.2020. rīkojuma Nr.339 “Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem
gadījumiem””.
23 MK 18.06.2020. rīkojuma Nr.339 “Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem
gadījumiem”” (redakcija spēkā līdz 29.10.2020.) projekta sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija).
24 MK 18.06.2020. rīkojuma Nr.339 “Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem
gadījumiem”” (redakcija spēkā līdz 29.10.2020.) projekta sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija).
25 Kultūras ministrijas 29.12.2020. elektroniskā pasta vēstule “Informācija Valsts kontroles revīzijā”.
26 Valsts kontroles un Kultūras ministrijas pārstāvju 01.03.2021. sarunas ieraksts.
27 MK 18.06.2020. rīkojuma Nr.339 “Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem
gadījumiem”” (redakcija spēkā līdz 29.10.2020.) projekta sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija).
28 Valsts kontroles un Kultūras ministrijas pārstāvju 01.03.2021. sarunas ieraksts.
29 MK 30.10.2020. rīkojuma Nr.631 “Grozījums Ministru kabineta 2020.gada 18.jūnija rīkojumā Nr.339 “Par finanšu līdzekļu
piešķiršanu no valsts budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem””” projekta sākotnējās ietekmes novērtējuma
ziņojums (anotācija).
30 VKKF 28.08.2020. iepirkuma līgums Nr.VKKF 2020/1 “Par Valsts kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas “Covid-19 ietekmēto
kultūras institūciju ilgtspēja” iesniegto pieteikumu pārbaudi atbilstoši mērķprogrammas konkursa nolikumam”.
31 VKKF 16.09.2020. vienošanās Nr.1-VKKF 2020/1 “Par grozījumiem iepirkuma līgumā Nr.VKKF 2020/1 par Valsts
kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas “Covid-19 ietekmēto kultūras institūciju ilgtspēja” iesniegto pieteikumu pārbaudi atbilstoši
mērķprogrammas konkursa nolikumam”.
32 VKKF padomes 10.09.2020. sēdes protokola Nr.14 (399) 1.2.apakšpunkts.
33 VKKF 16.07.2020. nolikuma “Valsts kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas “Covid-19 ietekmēto kultūras institūciju ilgtspēja”
projektu konkursa nolikums” (apstiprināts VKKF padomes 16.07.2020. sēdē (protokols Nr.10 (395)) ar grozījumiem, kas
apstiprināti VKKF padomes 03.12.2020. sēdē (protokols Nr.21 (406))) 8.3.1.1apakšpunkts.
34 VKKF 28.08.2020. pakalpojuma līgums Nr.2021/1 “Par Valsts kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas “Covid-19 ietekmēto
kultūras institūciju ilgtspēja” iesniegto atskaišu izvērtēšanu atbilstoši mērķprogrammas konkursa nolikumam”.
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MK 18.06.2020. rīkojuma Nr. 339 “Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem
gadījumiem”” (redakcija spēkā līdz 29.10.2020.) projekta sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija).
36 MK 30.10.2020. rīkojums Nr.631 “Grozījums Ministru kabineta 2020.gada 18.jūnija rīkojumā Nr.339 “Par finanšu līdzekļu
piešķiršanu no valsts budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”””.
37 MK 30.10.2020. rīkojuma Nr.631 “Grozījums Ministru kabineta 2020.gada 18.jūnija rīkojumā Nr.339 “Par finanšu līdzekļu
piešķiršanu no valsts budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem””” projekta sākotnējās ietekmes novērtējuma
ziņojums (anotācija).
38 Valsts kultūrkapitāla fonda likuma 3.panta otrā daļa, 6.pants, MK 08.03.2004. noteikumu Nr.128 “Valsts kultūrkapitāla fonda
nolikums” 34.punkts, Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likuma 57.pants.
39 VKKF 16.07.2020. nolikuma “Valsts kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas “Covid-19 ietekmēto kultūras institūciju ilgtspēja”
projektu konkursa nolikums” (apstiprināts VKKF padomes 16.07.2020. sēdē (protokols Nr.10 (395))) 2.2.apakšpunkts.
40 Kultūras ministrijas 29.12.2020. elektroniskā pasta vēstule “Informācija Valsts kontroles revīzijā”.
41 VKKF 16.07.2020. nolikuma “Valsts kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas “Covid-19 ietekmēto kultūras institūciju ilgtspēja”
projektu konkursa nolikums” (apstiprināts VKKF padomes 16.07.2020. sēdē (protokols Nr.10 (395))) 2.3.apakšpunkts.
42 VKKF padomes 10.09.2020. sēdes protokola Nr.14 (399) 1.1.apakšpunkts.
43 VKKF padomes 24.09.2020. sēdes protokola Nr.15 (400) 5.1.apakšpunkts.
44 VKKF padomes 01.10.2020. sēdes protokola Nr.16 (401) 6.4.apakšpunkts.
45 VKKF padomes 10.09.2020. sēdes protokola Nr.14 (399) 1.3.apakšpunkts.
46 VKKF padomes 24.09.2020. sēdes protokola Nr.15 (400) 5.2.apakšpunkts.
47 VKKF 16.07.2020. nolikuma “Valsts kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas “Covid-19 ietekmēto kultūras institūciju ilgtspēja”
projektu konkursa nolikums” (apstiprināts VKKF padomes 16.07.2020. sēdē (protokols Nr.10 (395))) 2.2.5. un 2.2.6.apakšpunkts;
VKKF 16.07.2020. nolikuma “Valsts kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas “Covid-19 ietekmēto kultūras institūciju ilgtspēja”
projektu konkursa nolikums” (apstiprināts VKKF padomes 16.07.2020. sēdē, protokols Nr.10 (395)) ar grozījumiem, kas
apstiprināti VKKF padomes 24.09.2020. sēdē (protokols Nr.15 (400))) 2.2.5. un 2.2.6.apakšpunkts.
48 VKKF 16.07.2020. nolikuma “Valsts kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas “Covid-19 ietekmēto kultūras institūciju ilgtspēja”
projektu konkursa nolikums” (apstiprināts VKKF padomes 16.07.2020. sēdē (protokols Nr.10 (395))) 2.5.2.apakšpunkts.
49 VKKF 16.07.2020. nolikuma “Valsts kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas “Covid-19 ietekmēto kultūras institūciju ilgtspēja”
projektu konkursa nolikums” (apstiprināts VKKF padomes 16.07.2020. sēdē (protokols Nr.10 (395)) ar grozījumiem, kas
apstiprināti VKKF padomes 24.09.2020. sēdē (protokols Nr.15 (400))) 2.5.2. un 2.5.3.apakšpunkts.
50 VKKF padomes 12.11.2020. sēdes protokola Nr.19 (404) 1.punkts.
51 VKKF padomes 03.12.2020. sēdes protokola Nr.21 (406) 2.1., 2.2. un 2.3.apakšpunkts.
52 MK 30.10.2020. rīkojuma Nr.631 “Grozījums Ministru kabineta 2020.gada 18.jūnija rīkojumā Nr.339 “Par finanšu līdzekļu
piešķiršanu no valsts budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem””” sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums
(anotācija).
53
MK 30.10.2020. rīkojums Nr.631 “Grozījums Ministru kabineta 2020.gada 18.jūnija rīkojumā Nr.339 “Par finanšu līdzekļu
piešķiršanu no valsts budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”””.
54 MK 18.06.2020. rīkojums Nr.339 “Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem
gadījumiem””.
55 MK 06.11.2020. rīkojums Nr.644 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” (spēkā līdz 06.04.2021.).
56 Apstiprināta ar Ministru prezidenta 16.03.2020. rīkojumu Nr.2020/1.2.1.-62.
57 Koronavīrusa izraisītās slimības COVID-19 radīto ekonomisko seku operatīvās novēršanas vadības grupas uzņēmējdarbības un
nodarbināto atbalstam 13.11.2020. sēdes protokola Nr.23 2.punkts.
58 Koronavīrusa izraisītās slimības COVID-19 radīto ekonomisko seku operatīvās novēršanas vadības grupas uzņēmējdarbības un
nodarbināto atbalstam 13.11.2020. sēdes protokola Nr.23 2.punkts.
59 MK 30.10.2020. rīkojums Nr.631 “Grozījums Ministru kabineta 2020.gada 18.jūnija rīkojumā Nr.339 “Par finanšu līdzekļu
piešķiršanu no valsts budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”””.
60 Koronavīrusa izraisītās slimības COVID-19 radīto ekonomisko seku operatīvās novēršanas vadības grupas uzņēmējdarbības un
nodarbināto atbalstam 13.11.2020. sēdes protokola Nr.23 2.punkts.
61 VKKF 16.07.2020. nolikums “Valsts kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas “Covid-19 ietekmēto kultūras institūciju ilgtspēja”
projektu konkursa nolikums” (apstiprināts VKKF padomes 16.07.2020. sēdē (protokols Nr.10 (395)) ar grozījumiem, kas
apstiprināti VKKF padomes 03.12.2020. sēdē (protokols Nr.21 (406))).
62 VKKF 16.07.2020. nolikums “Valsts kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas “Covid-19 ietekmēto kultūras institūciju ilgtspēja”
projektu konkursa nolikums” (apstiprināts VKKF padomes 16.07.2020. sēdē (protokols Nr.10 (395)) ar grozījumiem, kas
apstiprināti VKKF padomes 24.09.2020. sēdē (protokols Nr.15 (400))); VKKF 16.07.2020. nolikums “Valsts kultūrkapitāla fonda
mērķprogrammas “Covid-19 ietekmēto kultūras institūciju ilgtspēja” projektu konkursa nolikums” (apstiprināts VKKF padomes
16.07.2020. sēdē (protokols Nr.10 (395)) ar grozījumiem, kas apstiprināti VKKF padomes 03.12.2020. sēdē (protokols Nr.21
(406))).
63 VKKF 16.07.2020. nolikuma “Valsts kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas “Covid-19 ietekmēto kultūras institūciju ilgtspēja”
projektu konkursa nolikums” (apstiprināts VKKF padomes 16.07.2020. sēdē (protokols Nr.10 (395)) ar grozījumiem, kas
apstiprināti VKKF padomes 03.12.2020. sēdē (protokols Nr.21 (406))) 1.5.2., 2.4.13. un 8.3.1.1apakšpunkts.
64 VKKF padomes 17.12.2020. sēdes protokola Nr.22 (407) 7.punkts.
65 VKKF 16.07.2020. nolikuma “Valsts kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas “Covid-19 ietekmēto kultūras institūciju ilgtspēja”
projektu konkursa nolikums” (apstiprināts VKKF padomes 16.07.2020. sēdē (protokols Nr.10 (395)) ar grozījumiem, kas
apstiprināti līdz VKKF padomes 03.12.2020. sēdei (protokols Nr. 21 (406))) 2.4.2.apakšpunkts.
66 VKKF 26.03.2021. nolikuma “Valsts kultūrkapitāla fonda 2021.gada administrētās atbalsta programmas “Covid-19 ietekmēto
kultūras institūciju ilgtspēja 2021.gadā” (apstiprināts VKKF padomes 26.03.2021. sēdē (protokols Nr.6 (413)) 2.4.2.apakšpunkts.
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VKKF 16.07.2020. nolikuma “Valsts kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas “Covid-19 ietekmēto kultūras institūciju ilgtspēja”
projektu konkursa nolikums” (apstiprināts VKKF padomes 16.07.2020. sēdē (protokols Nr.10 (395)) ar grozījumiem, kas
apstiprināti līdz VKKF padomes 03.12.2020. sēdei (protokols Nr.21 (406))) 4.1.apakšpunkts.
68 Valsts kontroles un VKKF pārstāvju 26.10.2020. tikšanās intervijas protokols.
69 VKKF 26.03.2021. nolikuma “Valsts kultūrkapitāla fonda 2021.gada administrētās atbalsta programmas “Covid-19 ietekmēto
kultūras institūciju ilgtspēja 2021.gadā” (apstiprināts VKKF padomes 26.03.2021. sēdē (protokols Nr.6 (413)) 5.punkts.
70 VKKF 16.07.2020. nolikuma “Valsts kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas “Covid-19 ietekmēto kultūras institūciju ilgtspēja”
projektu konkursa nolikums” (apstiprināts VKKF padomes 16.07.2020. sēdē (protokols Nr.10 (395)) ar grozījumiem, kas
apstiprināti līdz VKKF padomes 03.12.2020. sēdei (protokols Nr. 21 (406))) 4.2.4.apakšpunkts.
71
Kultūras ministrijas 16.04.2021. vēstule Nr.2.4-6-IPI-12 “Par revīzijas starpziņojuma projektu”.
72 VKKF 16.07.2020. nolikuma “Valsts kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas “Covid-19 ietekmēto kultūras institūciju ilgtspēja”
projektu konkursa nolikums” (apstiprināts VKKF padomes 16.07.2020. sēdē (protokols Nr.10 (395)) ar grozījumiem, kas
apstiprināti līdz VKKF padomes 03.12.2020. sēdei (protokols Nr. 21 (406))) 4.2.9.apakšpunkts.
73 VKKF 16.07.2020. nolikuma “Valsts kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas “Covid-19 ietekmēto kultūras institūciju ilgtspēja”
projektu konkursa nolikums” (apstiprināts VKKF padomes 16.07.2020. sēdē (protokols Nr.10 (395))) 4.2.4.apakšpunkts.
74 VKKF 16.07.2020. nolikuma “Valsts kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas “Covid-19 ietekmēto kultūras institūciju ilgtspēja”
projektu konkursa nolikums” (apstiprināts VKKF padomes 16.07.2020. sēdē (protokols Nr.10 (395)) ar grozījumiem, kas
apstiprināti līdz VKKF padomes 24.09.2020. sēdei (protokols Nr. 15 (400))) 4.2.4.apakšpunkts.
75 VKKF 16.07.2020. nolikuma “Valsts kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas “Covid-19 ietekmēto kultūras institūciju ilgtspēja”
projektu konkursa nolikums” (apstiprināts VKKF padomes 16.07.2020. sēdē (protokols Nr.10 (395)) ar grozījumiem, kas
apstiprināti līdz VKKF padomes 24.09.2020. sēdei (protokols Nr. 15 (400))) 4.2.5.apakšpunkts.
76 Kultūras ministrijas 16.04.2021. vēstule Nr.2.4-6-IPI-12 “Par revīzijas starpziņojuma projektu”.
77 MK 14.07.2020. noteikumu Nr.455 “Covid-19 skarto tūrisma nozares saimnieciskās darbības veicēju atbalsta piešķiršanas
kārtība” (redakcijā līdz 03.12.2020.) sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija).
78 MK 14.07.2020. noteikumi Nr.455 “Covid-19 skarto tūrisma nozares saimnieciskās darbības veicēju atbalsta piešķiršanas
kārtība”.
79 MK 14.07.2020. noteikumu Nr.455 “Covid-19 skarto tūrisma nozares saimnieciskās darbības veicēju atbalsta piešķiršanas
kārtība” (redakcijā līdz 03.12.2020.) projekta Izziņa par atzinumos sniegtajiem iebildumiem, sākotnējās ietekmes novērtējuma
ziņojums (anotācija).
80 Latvijas Pasākumu rīkotāju un pasākumu producentu padomes 08.05.2020. sēdes protokols Nr.2, 10.06.2020. sēdes protokols
Nr.3, 14.06.2020. sēdes protokols Nr.4.
81 MK 14.07.2020. noteikumu Nr.455 “Covid-19 skarto tūrisma nozares saimnieciskās darbības veicēju atbalsta piešķiršanas
kārtība” 1.punkts.
82 MK 14.07.2020. noteikumu Nr.455 “Covid-19 skarto tūrisma nozares saimnieciskās darbības veicēju atbalsta piešķiršanas
kārtība” 3.punkts.
83 MK 14.07.2020. noteikumu Nr.455 “Covid-19 skarto tūrisma nozares saimnieciskās darbības veicēju atbalsta piešķiršanas
kārtība” 8.punkts.
84 MK 14.07.2020. noteikumi Nr.455 “Covid-19 skarto tūrisma nozares saimnieciskās darbības veicēju atbalsta piešķiršanas
kārtība”.
85 MK 14.07.2020. noteikumu Nr.455 “Covid-19 skarto tūrisma nozares saimnieciskās darbības veicēju atbalsta piešķiršanas
kārtība” 2.punkts.
86 MK 14.07.2020. noteikumu Nr.455 “Covid-19 skarto tūrisma nozares saimnieciskās darbības veicēju atbalsta piešķiršanas
kārtība” 6.punkts.
87 MK 14.07.2020. noteikumu Nr.455 “Covid-19 skarto tūrisma nozares saimnieciskās darbības veicēju atbalsta piešķiršanas
kārtība” 7.punkts.
88 MK 14.07.2020. noteikumu Nr.455 “Covid-19 skarto tūrisma nozares saimnieciskās darbības veicēju atbalsta piešķiršanas
kārtība” 8.punkts.
89 MK 14.07.2020. noteikumu Nr.455 “Covid-19 skarto tūrisma nozares saimnieciskās darbības veicēju atbalsta piešķiršanas
kārtība” 9.punkts.
90 MK 14.07.2020. noteikumu Nr.455 “Covid-19 skarto tūrisma nozares saimnieciskās darbības veicēju atbalsta piešķiršanas
kārtība” 16. un 17.punkts.
91
MK 05.06.2020. rīkojuma Nr.303 “Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem
gadījumiem”” 1.punkts.
92 VKKF 16.07.2020. nolikuma “Valsts kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas “Covid-19 ietekmēto kultūras institūciju ilgtspēja”
projektu konkursa nolikums” (apstiprināts VKKF padomes 16.07.2020. sēdē (protokols Nr.10 (395)) ar grozījumiem, kas
apstiprināti līdz VKKF padomes 03.12.2020. sēdei (protokols Nr. 21 (406))) 4.2.apakšpunkts.
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