2021. gada finanšu
revīziju rezultāti
(par ministriju un centrālo valsts iestāžu
gada pārskatiem)

18.05.2022.

Rolands Irklis, valsts kontrolieris
Ilze Bādere, Valsts kontroles padomes locekle

Būtiskākais par finanšu revīzijām

Kopš 2015.
gada – divu
veidu:

56

50
32

par gada pārskatu
sagatavošanas
pareizību

26 atzinumi ik
gadu

par atbilstības
jautājumiem

atzinumu skaits
mainās, ņemot
vērā izvērtēto
jautājumu skaitu

43

31
18

2015
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2018

2019
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18

2021

… jo būtiskus
resursus novirzījām
Covid-19 piešķīrumu
pārbaudēm

Bez iebildēm

Valsts kontroles atzinums var būt
Ar iebildēm – ja revīzijā atklātas būtiskas
neatbilstības vai ja revīzijā pastāvošie apstākļi, kas liedz
iegūt pietiekamus, ticamus un atbilstošus pierādījumus
atzinuma sniegšanai (t.s. apjoma ierobežojumi), ir būtiski

Ja atzinums ir
modificēts (ar iebildēm,
negatīvs vai atteikums sniegt

norādām
pamatojumu (neatbilstības
atzinumu) –

/ apjoma ierobežojumus)

Negatīvs – ja revīzijā atklātās neatbilstības ir ne
tikai būtiskas, bet arī visaptverošas

Atteikums sniegt atzinumu – ja revīzijā
pastāvošie apstākļi, kas liedz iegūt pietiekamus, ticamus
un atbilstošus pierādījumus atzinuma sniegšanai, ir
būtiski un visaptveroši

Papildu rindkopas atzinumā par gada pārskatu

Informācija atzinumā par
atbilstības jautājumiem
Ja atzinums ir modificēts –

Pastiprināti
pievēršam
uzmanību

Galvenie
revīzijas
jautājumi

Citi būtiski
jautājumi
atbilstoši n/a
prasībām

Konstatējam
pārkāpumus

norādām pamatojumu,
kas liecina ka:
• finansējums nav izlietots
atbilstoši mērķim
• nav sasniegti plānotie rezultāti
• nav ievēroti normatīvie akti /
labā prakse

Papildu
izpratnei
par revīziju

Citi apstākļi

Apstākļu
akcentējums

Norādām uz
informāciju
gada
pārskatā

• ir konstatētas citas neatbilstības
Ja atzinums ir bez
iebildēm, bet ar apstākļu
akcentējumu, norādām
konstatētos trūkumus

Šodien publiskojam

Jau publiskojām
(02.03.2022.) starpziņojumu
«Vai Veselības ministrijas īstenotā vakcinācija
pret Covid-19 bija pietiekami mērķtiecīga?»

24 finanšu revīziju ziņojumus, bet
nepubliskojam 2 finanšu revīziju
ziņojumus:
• par Sabiedrības integrācijas fondu, jo
gada pārskats netika iesniegts laikus

(12.05.2022.) situācijas izpētes ziņojumu
«Ar kādiem izaicinājumiem saskaramies,
sagatavojot un īstenojot Latvijas Atveseļošanas • par Centrālo vēlēšanu komisiju, kura
izmantoja tiesības apstrīdēt lēmumu par
un noturības mehānisma plānu?»
revīzijas ziņojuma apstiprināšanu

2021. gada finanšu revīzijās:
Vēl publiskosim

Situācijas izpētes ziņojumu par atbalstu uzņēmējdarbībai un nodarbinātajiem Covid-19
krīzes pārvarēšanai, ko sniedza FM, EM, ZM un KM programmu ietvaros (jūlijā)
Saimnieciskā gada pārskata revīzijas ziņojumu (oktobrī)

Gada pārskata pārbaužu rezultāti

Sniegtie atzinumi – skaits un veids

25

24

15 resoriem ne vien
atzinumi bez iebildēm,
bet arī ziņojumi bez
norādēm uz trūkumiem
/ neatbilstībām

25
22

7 resoriem apstākļu
akcentējums, t.sk. 6 – vērsta
uzmanība uz atklāto
informāciju gada pārskatā t.s.
būvniecības karteļa lietā

20

15

10

5

2

1

2

Kultūras ministrijai

0

Atzinums bez iebildēm
2019. gads

2020. gads

Atzinums ar iebildēm
2021. gads

Izglītības un zinātnes
ministrijai

Atzinumi ar iebildēm
Kultūras ministrija

Izglītības un zinātnes ministrija

Apjoma ierobežojums postenī
Ilgtermiņa ieguldījumi

Apjoma ierobežojums posteņos Ilgtermiņa
ieguldījumi / Krājumi / Prasības / Saistības

Summa – 61,2 milj. euro
Latvijas Etnogrāfiskais brīvdabas
muzejs

Summa – 11,7 milj. euro
17 iestādes

Ieviešot iepriekšējā gadā sniegto ieteikumu,
2021.gada laikā ir uzskaitītas 70 no 114
muzeja eksponātēkām 59,2 milj. euro
apmērā, tomēr uz 31.12.2021. muzeja
krājumu sastāvā nebija uzskaitītas vēl 44
eksponātēkas

Lielāko daļu summas veido Pamatlīdzekļi ar vērtību
8,3 milj. euro – četrās iestādēs nav ievērotas
normatīvo aktu prasības – nav uzskaitīti
pamatlīdzekļi, nav pareizi rēķināts nolietojums,
bez pamatojuma mainīta ēku vērtība u.c. Desmit
iestādēs nav veikta pārskata gada slēguma
inventarizācija

Tiesību normu pārkāpumi / labotās kļūdas
Pārkāpumi
Tieslietu
ministrija

Neatbilstošs valsts budžeta līdzekļu izlietojums 57,6 tūkst. euro
apmērā, nosakot piemaksas par vakcināciju pret Covid-19

Izglītības un
zinātnes
ministrija

Pārkāpumi atlīdzības izmaksā (nav ievēroti normatīvajā regulējumā
paredzētie maksimālie apmēri piemaksām, naudas balvām, prēmijām, kā
arī kompensēti papildatvaļinājumi gadījumā, kad to nepieļauj normatīvais
regulējums) 8 tūkst. euro un stipendiju izmaksā 11 tūkst. euro

Veselības
ministrija

Pašvaldību ārstniecības iestādēs Covid-19 piemaksa 13 tūkst. euro
apmērā izmaksāta arī valdes priekšsēdētājam vai valdes loceklim, lai
gan tiem tiesību aktos nebija paredzēta šo piemaksu piešķiršana

Labklājības
ministrija

Piešķirtas piemaksas 2 tūkst. euro apmērā darbiniekiem, kuri nebija
tiesīgi saņemt Covid-19 piemaksu

Iekšlietu
ministrija

Pārkāpumi Valsts robežsardzes iepirkumu komisijas amatpersonu
rīcībā

Labotās kļūdas
1000
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0

961.8
250.2

185.8
Labotās kļūdas milj. euro
2019.gads

2020.gads

2021.gads

Informācija par pārkāpumiem atbilstoši
piekritībai tika / tiks sniegta:
• Ģenerālprokuratūrai
• Iepirkumu uzraudzības birojam
• Korupcijas novēršanas un apkarošanas
birojam
• revidējamām vienībām
Valsts kontroles padome lems
jautājumu par 19 zaudējumu
atlīdzināšanas procesu uzsākšanu par
kopējo summu 92 tūkst. euro

Plus – revīziju laikā ieviesti 4
ieteikumi (valsts budžetā atmaksāti
257 tūkst. euro)
Viens ieteikums ieviests daļēji
(kompensētas nepareizi aprēķinātās
piemaksas 151 tūkst. euro apmērā)

Galvenie revīzijas jautājumi
11 ministrijās – Ārlietu, Ekonomikas,

Covid-19 piešķīrumu pārbaudes

Iepirkumi valsts robežas
uzraudzības nodrošināšanai

Ieņēmumu no dabas resursu
nodokļa palielinājuma izlietojums

Finanšu, Iekšlietu, Izglītības un zinātnes,
Kultūras, Labklājības, Satiksmes, Tieslietu,
Veselības un Zemkopības

Iekšlietu ministrijā (Nodrošinājuma
valsts aģentūrā un Valsts robežsardzē)

Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministrijā

Iepirkumi valsts robežas
uzraudzības nodrošināšanai
Četri iepirkumi

Trūkumi nav
konstatēti

Nodrošinājuma valsts aģentūra nepārdomāti un neefektīvi
veica iepirkumus → neņēma vērā tirgus izpētes rezultātus,
noteica nepamatoti īsu piegādes termiņu, nespēja laikus
nodefinēt nepieciešamās dzeloņstieples tipu
Līdz ar to dzeloņstieple tika piegādāta vairāk nekā divus
mēnešus vēlāk un par dārgāku cenu

Pagaidu žoga
iegāde uz robežas
ar Baltkrieviju

Videonovērošanas
termālo kameru
komplektu iegāde
un uzturēšana

Dzeloņstiepļu
žoga robežai ar
Baltkrieviju iegāde

Sensoru
uzturēšanas
pakalpojumu
iegāde

Valsts robežsardze neizvērtēja par uzvarētāju atzītā
pretendenta piedāvājumā sniegtās informācijas
patiesumu, līdz ar to līguma slēgšanas tiesības tika
piešķirtas pretendentam, kurš bija sniedzis nepatiesu
informāciju par iepriekšējo pieredzi līdzīgu līgumu izpildē
un neatbilda iepirkuma dokumentācijā izvirzītajai
kvalifikācijas prasībai

! 2022.gada janvārī saistībā ar Valsts kontroles konstatēto
Valsts robežsardze ir uzsākusi dienesta pārbaudi

Ieņēmumu no dabas resursu
nodokļa palielinājuma izlietojums
Dabas resursu nodokļa mērķis ir:
• veicināt dabas resursu ekonomiski efektīvu izmantošanu
• ierobežot vides piesārņošanu
• samazināt vidi piesārņojošas produkcijas ražošanu un realizāciju
• veicināt jaunu, vidi saudzējošu tehnoloģiju ieviešanu
• atbalstīt tautsaimniecības ilgtspējīgu attīstību
• finansiāli nodrošināt vides aizsardzības pasākumus
Gan no 2020.gada, gan no 2021.gada ir palielinātas dabas
resursu nodokļa likmes atsevišķiem objektiem, kā arī mainīts
dabas resursu nodokļa sadalījums starp valsts pamatbudžetā un
pašvaldību budžetos ieskaitāmo daļu. Kopējais palielinājums
valsts budžetā – 11 milj. euro

40 % no kopējā palielinājuma (11 milj. euro) jeb
4,4 milj. euro ir piešķirti pasākumiem, kas nav
saistīti ar dabas resursu nodokļa primāro
mērķi – vides kvalitātes saglabāšana un dabas
resursu ilgtspējīga izmantošana
Nebija iespējams izsekot VARAM piešķirtā
finansējuma 2 milj. euro apmērā izlietojumam,
jo finansējums pasākumu īstenošanai ir piešķirts
bez pamatojošiem aprēķiniem un arī par
finansējuma izlietojumu uzskaite netiek veikta.
Savukārt finansējums 198 367 euro apmērā nav
izlietots atbilstoši plānotajam mērķim

Palielinājums VARAM budžetā – 8,8 milj. euro septiņu pasākumu realizēšanai.
No sākotnēji virzītiem prioritāriem pasākumiem tie pārtapuši par fiskāli
neitrāliem pasākumiem, kuru pieprasīšana nav regulēta normatīvajos aktos

Covid-19 piešķīrumu pārbaužu rezultāti

Veikto pārbaužu apjoms / veids
2%
Pārbaudes veiktas par
1,64 mljrd. euro
(t.i., pārbaudījām 73%
no piešķirtajiem 2,25
mljrd. euro un 85% no
izlietotajiem 1,94 mljrd.
euro)
16 resoros
(t.i., 13 ministrijās, CVK,
MK un SIF)

no 205 MK rīkojumos
piešķirtajām aktivitātēm
pārbaudījām 147 MK
rīkojumus jeb 72%

no 35 aktivitātēm
likuma "Par valsts
budžetu 2021.gadam"
ietvaros pārbaudījām
15 aktivitātes jeb 43%

12%

35%

51%

Padziļinātas pārbaudes (rezultāti atklāti starpziņojumā)*
Padziļinātas pārbaudes (rezultāti atklāti noslēguma ziņojumos)*
Pārbaudes veiktas pārskata posteņu pārbaužu ietvaros*
Pārbaudes nav veiktas (nav iekļautas revīzijas apjomā)
*t.sk. pārbaudītie slēgtie asignējumi

Veiktās pārbaudes sadalījumā pa resoriem
VARAM
CVK
MK
TM
SIF
ĀM
AM
EM
IZM
IeM
SM
KM
ZM
VM
LM
FM

0.1
0.2
1
1
5
5
14
14
17
19
21
23
24

Milj. euro

VM

t.sk. izdevumi Covid-19 testēšanas politikas mērķu sasniegšanai, veselības nozares kapacitātes un noturības
stiprināšanai, piemaksu nodrošināšanai atbildīgo institūciju ārstniecības personām un citiem nodarbinātajiem

LM t.sk. vienreizēja atbalsta 500 euro apmērā par katru bērnu izmaksa personām, kuras audzina bērnus, un 200 euro
apmērā - personām, kas saņem pensijas

FM

t.sk. atbalsta nodrošināšana nodokļu maksātājiem dīkstāvē esošu darbinieku, pašnodarbināto personu un
patentmaksātāju atlīdzības kompensēšanai (atbalsts par dīkstāvi), nepilnu darba laiku strādājošu darbinieku atlīdzības
kompensēšanai (atbalsts algu subsīdijai) un Covid-19 krīzes skarto uzņēmumu apgrozāmo līdzekļu plūsmas
nodrošināšanai
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Veiktās pārbaudes sadalījumā pa atbalsta
veidiem
Piemēram:
•
•
14%
(235 milj.
euro)
Piemēram:
•
•
•

atbalsts par dīkstāvi
ieguldījumi valsts
kapitālsabiedrībās
izdevumi nekustamajiem
īpašumiem, IT risinājumiem

54%
(877 milj.
euro)

32%
(528 milj.
euro)

Covid-19 testēšanas jaudas palielināšana
vakcīnu, aizsarglīdzekļu un dezinfekcijas
līdzekļu iegāde

Piemēram:
▪
▪

vienreizēji izmaksātie pabalsti
piemaksas sabiedriskā sektora darbiniekiem

Izdevumi epidemioloģiskās situācijas risināšanai
Atbalsts iedzīvotājiem

Atbalsts tautsaimniecībai

Konstatētie trūkumi / būtiskākie secinājumi
Veselības ministrija
23,5 milj. euro gultām, medicīniskām iekārtām un papildaprīkojumam
izlieto atbilstoši mērķim / tomēr nevienlīdzīga pieeja finansējuma piešķiršanai
slimnīcām Rīgā un reģionos
Pārbaudījām - 17 slimnīcu, t.sk. divu lielāko klīniskās universitātes slimnīcu, gultu izveides un
medicīnisko iekārtu un papildaprīkojuma iegādes izmaksas
Secinājām:
• par līdzekļiem 23,5 milj. euro apmērā iegādātas MK apstiprinātajos sarakstos norādītās medicīniskās
iekārtas un aprīkojums
• pašas gultas ir mazāk vērtīgas nekā iekārtas, ar ko tās aprīkotas, īpaši intensīvās terapijas nodaļās,
kā arī nepieciešamā aprīkojuma tehniskās prasības atšķiras no slimnīcas uz slimnīcu
• gultu izveidei tostarp tika izmantoti esošie krājumi, piepērkot tikai nepieciešamās komponentes
• kopumā “gultu plāni” ir pat pārpildīti, uz gada beigām nodrošinot 1661 gultu plānoto 1644 gultu vietā
• Rīgas lielajām slimnīcām finansējums tika ieguldīts pamatkapitālā un līdz ar to bija pieejams pirms
iekārtu un aprīkojuma iegādēm, savukārt reģionu slimnīcām finansējums tika piešķirts no līdzekļiem
neparedzētiem gadījumiem tikai pēc iekārtu un aprīkojuma iegādēm

Konstatētie trūkumi / būtiskākie secinājumi
Labklājības ministrija
Nevienlīdzīgas piemaksas aprūpes personālam sociālās aprūpes centros (SAC)
Pārbaudījām - aprēķinātās piemaksas personām, kas iesaistītas ar Covid-19 inficētu personu un to
kontaktpersonu aprūpē valsts un pašvaldību finansētajos SAC

Secinājām:
• līdz 2021. gada oktobrim piemaksas neaprēķināja atbilstoši likumiem un LM izstrādātajām
vadlīnijām, un rezultātā nodarbinātie tās nesaņēma tādā apmērā, kādam bija piešķirts finansējums
• pēc LM aicinājuma valsts SAC un daļa pārējo sociālo pakalpojumu sniedzēju veica pārrēķinu un
kompensēja darbiniekiem neizmaksāto starpību, piemēram, trīs valsts SAC, kuri piemaksas nebija
aprēķinājuši pareizi, darbiniekiem kompensēja neizmaksāto starpību par 150 436 eiro
• lielākajā daļā pašvaldību SAC darbiniekiem piemaksas joprojām aprēķina mazākā apmērā, nekā to
paredz likumi un vadlīnijas, kā rezultātā pret viņiem nav vienlīdzīga attieksme

Konstatētie trūkumi / būtiskākie secinājumi
Izglītības un zinātnes ministrija
Piemaksu izmaksa par darbu Covid-19 pandēmijas laikā kopumā atbilst
normatīvajiem aktiem
Pārbaudījām - piemaksu izmaksu par darbu Covid-19 pandēmijas laikā pedagogiem, atbalsta
personālam un auklēm par papildu slodzi un palielināto darba apjomu obligātā mācību satura apguvei
(7 060 696 euro) un individuālo konsultāciju apmaksai (4 087 070 euro)
Secinājām:
• kopumā papildus piešķirtā finansējuma izmaksa par darbu Covid-19 pandēmijas laikā atbilst
normatīvajiem aktiem
• atšķirīga pieeja, piešķirot atbalstu – lai gan IZM finansējumu plānoja, ņemot vērā katram
pedagogam individuāli noteikto slodzi, vairākas izglītības iestādes to nav ņēmušas vērā un kopumā
aptuveni 35 355 euro izlietojušas, neievērojot vienotu pieeju

Konstatētie trūkumi / būtiskākie secinājumi
Ekonomikas ministrija
Atbalsts tirdzniecības un sporta centriem kopumā izmaksāts pamatoti
Pārbaudījām – atbalsta izmaksu tirdzniecības un sporta centriem
Secinājām:
• izmaksātais finansējums tirdzniecības centriem ir 7 863 548 euro jeb vien 39% no pieejamā 20 milj.
euro finansējuma – sākotnējās aplēses par nepieciešamo finansējumu 2021. gadā vai potenciālo
tirdzniecības centru īpašnieku interesi un to spēju kvalificēties atbalstam nav bijušas precīzas
• atbalsts sniegts 20 tirdzniecības centriem, un vidējais atbalsta apmērs vienam tirdzniecības
centram – 393 tūkst. euro
• atbalsts sniegts 74 sporta centriem, no kopējā pieejamā finansējuma 8 milj. euro apmērā faktiski
izmaksājot 6,4 milj. euro jeb 80%

Konstatētie trūkumi / būtiskākie secinājumi
Finanšu ministrija
Atbalsta izmaksā uzņēmumiem apgrozāmo līdzekļu plūsmas nodrošināšanai / par
dīkstāvi / algu subsīdijai nav būtisku trūkumu
Pārbaudījām – atbalsta izmaksu uzņēmumiem apgrozāmo līdzekļu plūsmas nodrošināšanai / par
dīkstāvi / algu subsīdijai
Secinājām:
• nav konstatētas būtiskas neatbilstības pamatojumā par pieprasītā finansējuma apjomu un atbalsta
piešķiršanā
• laikā, kad atbalstu apgrozāmo līdzekļu plūsmas nodrošināšanai varēja saņemt visu nozaru
uzņēmumi, pastāv risks, ka atbalstu saņēma arī tādi uzņēmumi, kuru apgrozījuma kritums nebija
tieši saistīts ar Covid-19 izplatību valstī
• atsevišķos gadījumos netika piemērota konsekventa pieeja uzņēmumu vērtēšanas procesā nosakot uzņēmuma saistīto personu loku un veicot “grūtībās nonākuša uzņēmuma” statusa
pārbaudi

Atbilstības jautājumu pārbaužu rezultāti

Sniegtie atzinumi un pārbaužu apjoms
Bez iebildēm (t.sk., ar apstākļu akcentējumu) - 13 atzinumi
Ar iebildēm - 3 atzinumi

Negatīvs - 1 atzinums

Pārbaudes veiktas 10

resoros par
18 dažādiem atbilstības
jautājumiem ar mērķi noskaidrot,

Atteikums sniegt atzinumu - 1 atzinums

6%

vai finansējums 52,1 milj. euro apmērā
ir izlietots:

5%

•
•
•
•

17%

72%

atbilstoši piešķiršanas mērķim
ievērojot attiecināmos tiesību aktus
sasniedzot plānotos rezultātus
u.tml.

Resoros vērtētie atbilstības jautājumi (1)
Resors
Aizsardzības
ministrija

Atbilstības jautājums
Nacionālo bruņoto spēku kaujas inženieru spējas attīstības
īstenošana
Personāla komplektēšana, nodrošinājuma reformas ietvaros izveidojot
jaunu iestādi – Valsts aizsardzības loģistikas un iepirkumu centru

Ārlietu ministrija

Vēstniecības Austrālijā atvēršana un darbības nodrošināšana

Finansējums

Atzinums

10 162 143

Bez iebildēm

-

Bez iebildēm

1 901 240

Bez iebildēm
(ar apstākļu akcentējumu)

Ekonomikas
ministrija

Finansējums dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalstam
denacionalizēto namu īrniekiem

2 148 265

Bez iebildēm

Iekšlietu ministrija

IKT speciālistu atlīdzība Iekšlietu ministrijas Informācijas centrā
(prioritārais pasākums)

1 020 848

Negatīvs

-

Ar iebildēm

Valsts budžeta izdevumi dotācijām privātajām izglītības iestādēm
pedagogu darba samaksas nodrošināšanai

12 215 646

Bez iebildēm

XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku nodrošināšana
(prioritārais pasākums)

1 946 900

Bez iebildēm

340 878

Atteikums sniegt
atzinumu

Patvēruma meklētāju iesniegumu izskatīšana
Izglītības un
zinātnes ministrija

Atbalsta mehānisms jaunatnes organizācijām (prioritārais pasākums)

Resoros vērtētie atbilstības jautājumi (2)
Resors
Korupcijas
novēršanas un
apkarošanas birojs

Atbilstības jautājums
Prioritārā pasākuma “Biroja amatpersonu (darbinieku)
konkurētspējīgs atalgojums” īstenošanai piešķirtā finansējuma
izlietojums (prioritārais pasākums)
Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma un proliferācijas
finansēšanas novēršanas pasākumu plānā papildus piešķirtā
finansējuma izlietojuma atbilstība

Kultūras ministrija

Latvijas valsts simtgades svinību nodrošināšanas izdevumi

Finansējums

Atzinums

1 500 000

Bez iebildēm

192 479

Bez iebildēm

3 558 563

Bez iebildēm
(ar apstākļu akcentējumu)

Labklājības
ministrija

Papildu finansējuma izlietojums valsts sociālās aprūpes centru
darbinieku atlīdzības paaugstināšanai (prioritārais pasākums)

Tieslietu ministrija

Ieslodzīto naudas līdzekļu pārvaldība Ieslodzījuma vietu pārvaldē

Projekta “Tiesu informatīvās sistēmas attīstība” īstenošana

8 782 423

Ar iebildēm

4 575 905

Bez iebildēm

(ieslodzīto personīgā nauda)

(ar apstākļu akcentējumu)

1 616 571

Bez iebildēm
(ar apstākļu akcentējumu)

Veselības ministrija

Projekta “Ieslodzījuma vietu pārvaldes informācijas sistēmas
pilnveidošana” īstenošana

178 188

Projekta “Probācijas klientu uzskaites sistēmas pilnveidošana”
īstenošana

208 559

Veselības nozares prioritārā pasākuma “Vēža skrīninga uzlabošana un
medikamentu pieejamība onkoloģiskiem pacientiem” īstenošana
(prioritārais pasākums)

Bez iebildēm
(ar apstākļu akcentējumu)

Bez iebildēm
(ar apstākļu akcentējumu)

1 800 000

Ar iebildēm

Kāpēc modificējām 5 atzinumus?
Problēmas rezultātu noteikšanā un
sasniegšanā, kā arī finansējuma izlietojumā:
• plānotajam finansējumam neatbilstoši (lielāki)
rezultatīvie rādītāji
• plānotie rezultāti sasniegti tikai vienā no četriem
apakšpasākumiem
• 13% finansējuma izlietoti citiem mērķiem, 6% atskaitīti budžetā

Iekšlietu ministrija
IKT speciālistu atlīdzība
IeM Informācijas centrā

Veselības ministrija
Vēža skrīninga
uzlabošana un
medikamentu
pieejamība

Nav sasniegts pasākuma mērķis –
nodrošināt konkurētspējīgu atalgojumu IKT
personālam:
• 1 milj. euro neizlietots
• mēnešalga palielināta vien 19 amata vietām
(no 161)
• vidējā atlīdzība par 12% līdz 32% zemāka kā
IKT speciālistiem darba tirgū 2019.gadā

Problēmas ar termiņiem:

Iekšlietu ministrija
Patvēruma
meklētāju iesniegumu
izskatīšana

Problēmas gan finansējuma
pieprasījumā, gan
izlietojumā:
• finansējums pieprasīts par
5,2% mazāk nekā
nepieciešams
• ne visām amatu kategorijām
mēnešalga palielināta kā
plānots
• no piešķirtajiem 8,8 milj. euro
mēnešalgu palielināšanai
izlietoti 84%

Labklājības ministrija
VSAC darbinieku
atlīdzības
paaugstināšana

Izglītības un zinātnes
ministrija
Atbalsta mehānisms
jaunatnes
organizācijām

• 39% no pārbaudītajām
lietām patvēruma meklētāju
iesniegumu vērtēšanu
PMLP bija iespējams
pabeigt ātrāk
• Valsts drošības dienests
neievēro 30 dienu atzinuma
sniegšanas termiņu
• patvēruma meklētāju no
Baltkrievijas iesniegumi tiek
izskatīti 3 līdz 4 mēnešus,
kas neliecina par prioritāru
pieeju

Novēlotu darbību dēļ aizkavējās
finansējuma piešķiršana un
secīgi arī – atskaišu
sagatavošana.
Par 68% no piešķirtā finansējuma
atskaites vēl nebija sagatavotas, tāpēc
nebija iespējams pārliecināties par
finansējuma izlietojumu

Sniegtie ieteikumi

Sniegtie ieteikumi un to ieviešanas termiņi
Kopumā 56 ieteikumi, no tiem 18 – saistībā ar Covid-19 piešķīrumu
pārbaudēm

Uz gada pārskatu pareizību attiecināmi 38 ieteikumi, 18 ieteikumi
attiecināmi uz atbilstības jautājumiem
No 56 ieteikumiem:
- 4 ieteikumi ieviesti revīzijas laikā
- 46 ieteikumi tiks ieviesti līdz nākamās finanšu revīzijas noslēgumam
- 5 ieteikumi – divu vai trīs gadu laikā
- viens ieteikums (sniegts VARAM) – tiks ieviests līdz 2030.gada
beigām
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