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IEROSINĀJUMI

Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Budžeta 
kontroles komiteju rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus:

1. pauž nopietnas bažas, jo, neraugoties uz Revīzijas palātas atzinumu, ka Akadēmijas gada 
pārskatos iekļautie pakārtotie darījumi kopumā ir likumīgi un pareizi, Revīzijas palāta arī 
norādījusi uz izņēmumiem, proti, atsevišķās iepirkuma procedūrās konstatēti šādi trūkumi: 
četros gadījumos Akadēmija iepirka preces un pakalpojumus, neslēdzot līgumu un 
nerīkojot konkursu, un šo darījumu kopējā vērtība ir EUR 344 111, un vienā gadījumā 
iepirkuma procedūru vadīja darbinieks, kam nebija attiecīgās kvalifikācijas, līdz ar to 
netika izstrādāti noteikumi, netika nedz pieprasīts, nedz saņemts finanšu piedāvājums un 
netika veikts finanšu novērtējums (darījuma kopējā vērtība ir EUR 11 000); apzinās, ka 
Akadēmija atbildēs norādīja, ka attiecībā uz bijušo direktoru ir izdots iekasēšanas 
rīkojums;

2. pauž nožēlu, ka ar atsevišķiem konsultantiem un ekspertiem parakstītie sadarbības līgumi 
ir nelikumīgi, jo Akadēmija neiesniedza Komisijai pārskatītos finanšu noteikumus un līdz 
ar to tie nestājās spēkā;

3. norāda, ka atsevišķos gadījumos netika veikta izmeklēšana, piemēram, saistībā ar 
pienācīgi neuzraudzītajām iepirkuma procedūrām un nelikumīgi parakstītajiem sadarbības 
līgumiem;

4. aicina veikt uzlabojumus budžeta plānošanā, kas pilnībā jāievieš un jāizpilda līdz 
2011. gada beigām un kas jāpārrauga, lai pēc iespējas drīz spēkā stātos jaunās procedūras;

5. norāda, ka pašlaik pilnībā ir izanalizēti un noslēgti līdz 2009. gada beigām neapstrādātie 
faktūrrēķini un līdz ar to visi faktūrrēķini ir nokārtoti, kā arī nav konstatēts finansiāls 
zaudējums;

6. pauž nožēlu, ka nepareizi noslēgtais darbā pieņemšanas līgums joprojām ir spēkā; aicina 
Akadēmiju nekavējoties novērst šo trūkumu;

7. pauž nožēlu par gadījumiem, kuros apropriācijas izmantotas privātu izdevumu 
finansēšanai; norāda, ka ir pabeigta ārējā revīzija, un prasa pēc iespējas drīz pabeigt šo 
izdevumu atgūšanu;

8. norāda — lai gan Akadēmijai ir jauna vadība, joprojām nav novērstas iepriekš pieļautās 
kļūdas; norāda uz Akadēmijas jaunās vadības veiktajiem uzlabojumiem un uz Komisijas 
piezīmi, ka 2010. gadā Akadēmija būtiski ir uzlabojusi budžeta izpildes rādītājus;

9. norāda uz Akadēmijas atbildi, ka gadījumā, ja iekšējā izmeklēšanā tiks konstatēts, ka 
iespējams noteikt personīgo atbildību, Akadēmija atbilstīgi piemērojamiem noteikumiem 
obligāti veiks vajadzīgos pasākumus;

10. uzskata, ka 2009. gada budžeta izpilde nav apstiprināma, ņemot vērā 2009. gadā pieļautos 
daudzos trūkumus un kļūdas;
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11. norāda, ka Akadēmijas budžeta izpildes apstiprināšanas pamatā turpmāk jābūt tās darbības 
rezultātiem visa gada laikā.


