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Bulduru Dārzkopības vidusskola dibināta 1910.  gadā, un 
tā ir Baltijā vecākā skola ar dārzkopības novirzienu, kura 

gadu gaitā izveidojās par spēcīgu dārzkopja profesijas centru 
un ir vienīgā dārzkopju skola Latvijā. Taču tagad skola ir zau-
dējusi savu prestižu, audzēkņu skaits divu gadu laikā ir sama-
zinājies par 21% un, lai gan skola ir paredzēta 1000 audzēkņu 
apmācībai, 01.01.2015. tajā mācījās tikai 299 audzēkņi, no 
tiem dārzkopja profesiju apgūst viena ceturtā daļa audzēkņu.

Skolas attīstība ir apstājusies, un ir apdraudēta pat tās tālākā 
pastāvēšana. Skolas finanšu situācija ir kritiska, jo ar pašu 
ieņēmumiem un valsts dotācijām skola nespēj segt izdevumus, 
kas saistīti ar izglītības programmu īstenošanu, komunālo 
izdevumu segšanu un nekustamo īpašumu uzturēšanu. Tāpat 
skola ir arī iesaistīta vairākās tiesvedībās.

Arī Izglītības un zinātnes ministrija nespēj rast risinājumu 
skolas samilzušajām problēmām. Bažas raisa tas, ka skolai jau 
ilgstoši nav īsta saimnieka – direktora amatam tiek meklēts 
piemērots pretendents, bet pašreizējā valdes locekle paralēli 
darbam skolā strādā Izglītības un zinātnes ministrijā, skolai 
veltot vien dažas dienas nedēļā.

Šo revīziju esam veikuši, lai novērtētu VSIA «Bulduru 
Dārzkopības vidusskola» darbību un finanšu līdzekļu 
pārvaldīšanas sistēmu un sniegtu ieteikumus skolas darbības 
efektivitātes un produktivitātes uzlabošanai.

Pateicamies Izglītības un zinātnes ministrijai un VSIA 
«Bulduru Dārzkopības vidusskola» par sadarbību revīzijas 
ietvaros.

Inga Vārava,
Valsts kontroles padomes locekle
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Jau ilgāku laiku masu medijos izskan 
informācija par IZM nespēju pieņemt 
lēmumu par skolas juridisko statusu 
un tās turpmāko darbību, kas grauj 
skolas reputāciju visas sabiedrības un 
it īpaši tās potenciālo audzēkņu acīs. 
Arī Valsts kontrole regulāri saņem 
iesniegumus no fiziskām personām par 
skolas darbību un tās nesaimniecisko 
rīcību ar mantu un finanšu līdzekļiem. 
Lai noskaidrotu esošās situācijas 
patiesos apstākļus, Valsts kontrole veica 
likumības un lietderības revīziju valsts 
sabiedrībā ar ierobežotu atbildību 
«Bulduru Dārzkopības vidusskola».

Galvenie secinājumi
Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību «Bulduru Dārzkopī-
bas vidusskola» (turpmāk — Kapitālsabiedrība) ir Latvijā vie-
nīgā izglītības iestāde, kur var iegūt izglītību dārzu un ainavu 
veidošanā, kopšanā un floristikā, Kapitālsabiedrība īsteno arī 
izglītības programmas «Viesnīcu pakalpojumi», «Ēdināšanas 
pakalpojumi» un «Restorānu pakalpojumi». 

Lai Kapitālsabiedrības dārzkopības programmas audzēkņi 
varētu apgūt teorētiskās un praktiskās iemaņas, ir izveidota 
moderna, funkcionāla, ekonomiska un mūsdienu tehnoloģi-
ju prasībām atbilstoša mācību bāze. Kapitālsabiedrības mācī-
bu siltumnīcas rekonstrukcijai ir piesaistīti ES struktūrfondu 
līdzekļi, paredzot, ka tos varēs izmantot 724 audzēkņi. Taču 
Kapitālsabiedrības piedāvātajās dārzkopības programmās lai-
kā no 2013. gada līdz 2015. gadam ir mācījušies vidēji kopā 
149 audzēkņi un no tiem tikai 10%-20% mācību praksi ir ap-
guvuši mācību siltumnīcā. Audzēkņu skaitam pēdējos gados 
ir tendence samazināties — 01.01.2013. Kapitālsabiedrībā 
mācījās 379 audzēkņi, bet 01.01.2015. vairs tikai 299 audzēkņi 
(tabula nr. 1). Tomēr izglītības programmu īstenošanai pie-
šķirtās valsts budžeta dotācijas apmērs salīdzinot 2014. gadu 
ar 2013. gadu pieaug, kā rezultātā valsts budžeta izmaksas uz 
vienu audzēkni palielinās — no 3747 EUR 2013.  gadā līdz 
4753 EUR 2014. gadā.

Papildus savas darbības pamatmērķim — izglītības program-
mu īstenošanai — Kapitālsabiedrība veic saimniecisko dar-
bību — ziedu, stādu un dažāda veida dārzeņu audzēšanu un 
tirdzniecību, viesnīcas pakalpojumu sniegšanu, nekustamā 
īpašuma iznomāšanu un citu pakalpojumu sniegšanu, ar mēr-
ķi gūtos ieņēmumus ieguldīt Kapitālsabiedrības attīstībā. Pašu 
ieņēmumi 2013.  gadā veidoja 29% no resursiem izdevumu 
segšanai, 2014. gadā — 22% un 2015. gadā (līdz 30.06.2015.) 
– 33%. 

IZM kā Kapitālsabiedrības kapitāla daļu turētāja nav nodro-
šinājusi efektīvu un caurskatāmu Kapitālsabiedrības pārval-

Elita Krūmiņa,
Valsts kontroliere
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13%

32%

55%

Zeme nepieciešama mācību
procesa nodrošināšanai

Zeme iznomāta

Zeme nav nepieciešama mācību
procesam un nav iznomāta

dību un uzraudzību, jo ilgstoši nav spējusi pieņemt 
lēmumu par Kapitālsabiedrības juridisko statusu, 
un tādā veidā nav veicinājusi Kapitālsabiedrības 
tālāku attīstību un nav kliedējusi nenoteiktību, tā 
mazinot sabiedrības un audzēkņu uzticību Kapi-
tālsabiedrībai, kas nav veicinājis audzēkņu skaita 
pieaugumu. Pārresoru koordinācijas centra darba 
grupa jau 30.04.2013. norādīja uz Kapitālsabiedrības 
neatbilstošo juridisko statusu, rekomendējot Ka-
pitālsabiedrību pārveidot par iestādi vai atvasinātu 
publisku tiesību juridisko personu1. Lai nodrošinātu 
mācību procesa nepārtrauktību, Pārresoru koor-
dinācijas centra darba grupa ieteica saglabāt valsts 
kapitālsabiedrības statusu līdz IZM konceptuāla pie-
dāvājuma izstrādei un īstenošanai. IZM 03.12.2015. 

1  Pārresoru koordinācijas centra vadītās darba grupas 

ziņojums 30.04.2013. Ziņojums «Par valsts līdzdalības 

kapitālsabiedrībās izvērtēšanu un ar Ministru prezidenta 

2012. gada 19.jūnija rīkojumu Nr. 233 izveidotās darba grupas 

priekšlikumiem turpmākai rīcībai».

ir pieteikusi izskatīšanai MK Valsts sekretāru sanāk-
smē likumprojektu «Par likuma «Par valsts sabied-
rību ar ierobežotu atbildību «Bulduru Dārzkopības 
vidusskola», tās kapitāla daļām un nekustamajiem 
īpašumiem» atzīšanu par spēku zaudējušu.

IZM savos stratēģijas dokumentos nav noteikusi 
sasniedzamās prioritātes, rīcību un atbildību, kā arī 
nav izstrādājusi iekšējo tiesību aktu, kurā būtu no-
teikti Kapitālsabiedrības pārvaldības pamatprincipi 
— pārvaldības mērķi, uzdevumi, rezultāti un rezul-
tatīvie rādītāji.

Ar pašu ieņēmumiem un valsts budžeta dotāciju 
Kapitālsabiedrība nespēj segt izdevumus, kas sais-
tīti ar izglītības programmu īstenošanu, komunā-
lo izdevumu segšanu un nekustamo īpašumu, tai 
skaitā ēku un siltumnīcu uzturēšanu. Tomēr IZM, 
uzraugot Kapitālsabiedrības sasniegtos darbības un 
finanšu rezultātus, ir veikusi nepietiekamas darbī-
bas, lai novērstu finanšu problēmu rašanās cēloņus 

201520142013

379 356 299

Tabula nr. 1. Kapitālsabiedrības audzēkņu skaits 
pēdējos gados ir samazinājies par 21%. 2013. gada 
1. janvārī Kapitālsabiedrībā mācījās 379 audzēkņi, 
bet 2015. gada sākumā – vairs tikai 299. Tabula nr. 2.
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un regulāri piešķīrusi papildu finansējumu Kapitāl-
sabiedrības komercdarbības rezultātā radušos zau-
dējumu segšanai.

No saviem finanšu līdzekļiem Kapitālsabiedrība nav 
spējīga nodrošināt arī nepieciešamo finansējumu ES 
projektu realizācijai, tāpēc vairākkārt ir pieprasījusi 
tai piešķirt papildu valsts budžeta līdzekļus un arī 
saņēmusi tos.

Kapitālsabiedrība ir maldinājusi IZM, jo ir pie-
prasījusi papildu līdzekļus steidzamības kārtā, bet 
17.12.2014. IZM piešķirtā papildu dotācija uguns-
drošības signalizācijas ierīkošanai dienesta viesnīcā 
31 264 EUR apmērā līdz pat 30.06.2015. nebija iz-
lietota, kā arī pēc Kapitālsabiedrības grāmatvedības 
datiem valsts budžeta dotācija nav izlietota tādā ap-
mērā un tam mērķim, kam tā ir paredzēta. 

Revidenti norāda arī uz nepietiekamu piešķirtās 
valsts budžeta dotācijas izlietojuma kontroli, jo Ka-
pitālsabiedrība no profesionālās izglītības program-
mu «Ēdināšanas pakalpojumi» un «Floristikas pa-
kalpojumi» audzēkņiem nepamatoti ir pieprasījusi 

un saņēmusi papildu samaksu par mācību materiā-
liem 12 822 EUR apmērā, lai gan dotācijā jau bija 
iekļauti izdevumi mācību materiālu iegādei.

Kapitālsabiedrības rīcībā ir nodota zeme 1 426 186 m2 
platībā un telpas 44 247 m2, taču revīzijā ir secināts, 
ka Kapitālsabiedrība nav rīkojusies kā gādīgs un rū-
pīgs saimnieks, jo īpašumā esošie nekustamie īpašu-
mi netiek izmantoti tā, lai tie Kapitālsabiedrībai no-
drošinātu lielāko iespējamo atdevi mācību procesa 
nodrošināšanai. Revīzijā konstatēts, ka mācību pro-
cesa nodrošināšanai Kapitālsabiedrība izmanto tikai 
13% no tās īpašumā esošajām zemēm un 67%  no 
īpašumā esošajām ēkām, 55% zemju ir iznomāti, bet 
32% no īpašumā esošajām zemēm netiek ne izno-
māti, ne izmantoti mācību procesam (tabula nr. 2).

Revidenti vērš uzmanību uz to, ka 2000. un 
2001. gadā, kad Kapitālsabiedrības statuss bija bez-
peļņas organizācija VSIA «Bulduru dārzkopības vi-
dusskola», tika noslēgti septiņi zemes nomas līgumi, 
iznomājot 784 091 m2 zemes uz 49 vai 50 gadiem, 
Kapitālsabiedrības ieņēmumi no nomas maksāju-
miem 2013.  gadā bija 43 087 EUR un 2014.  gadā 

Tabula nr. 3. 2013. gadā pieprasītākās izglītības programmas bija «Dārzu un parku kopšana» un «Viesnīcu 
pakalpojumi», kurās attiecīgi mācījās 97 un 95 audzēkņi. 2015. gadā pieprasītākās izglītības programmas bija 
«Ēdināšanas pakalpojumi» un «Dārzu un parku kopšana», kurās attiecīgi mācījās 86 un 85 audzēkņi.

01.01.2013. 01.01.2014. 01.01.2015.

Dārzkopība Dārzu un
parku kopšana

Ēdināšanas
pakalpojumi

Floristikas
pakalpojumi

Restorānu
pakalpojumi

Stādu
audzēšana

Viesnīcu
pakalpojumi

38 38

28

97

64

85 86 87 86

42
36

17

0 0

16
21

8 8

95
107

75
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38 853 EUR. Revīzijā norādīts uz risku, ka Kapitāl-
sabiedrība nepietiekami kontrolē līgumu izpildi, jo 
tā, piemēram, nav izmantojusi līgumā noteiktās tie-
sības pārskatīt nomas maksas apmēru, ja palielinās 
zemes kadastrālā vērtība, tā negūstot ieņēmumus 
2697 EUR apmērā.

Vērtējot Kapitālsabiedrības pārējās saimnieciskās 
darbības efektivitāti, revidenti norāda uz būtiskiem 
trūkumiem saistībā ar Kapitālsabiedrības neefektīvo 
rīcību ar finanšu līdzekļiem vismaz 246 050  EUR 
apmērā, jo:

 • revidenti neguva pārliecību, kāds ir 
realizācijai pieejamās produkcijas apjoms 
Kapitālsabiedrības tirdzniecības vietās un, 
ka ieņēmumi tajās 233 501 EUR apmērā ir 
uzrādīti patiesā apmērā;

 •  netiek veikti saražotās produkcijas 
pašizmaksas un realizācijas cenas aprēķini un 
nav noteikti preču dabiskie zudumi, līdz ar to 
pastāv risks, ka rodas papildu izdevumi, kuri 
jāsedz no valsts budžeta līdzekļiem;

 • Bērnu rotaļu un attīstības centra «Knīpiņa», 
kuru Kapitālsabiedrība izveidojusi kā alternatīvu 
bērnudārzam, ieņēmumi par sniegtajiem 
pakalpojumiem nesedz izmaksas par tiem, un 
trūkstošais finansējums 12 549 EUR apmērā 
tiek iegūts no Kapitālsabiedrības citiem 
mērķiem paredzētā finansējuma;

 • nav veikti dienesta viesnīcas īres maksas 
un mācību un kursu maksas pašizmaksas 
aprēķini, lai gūtu pārliecību, ka ieņēmumi 
no sniegtajiem pakalpojumiem sedz 
Kapitālsabiedrības izmaksas par tiem.

Revidentu ieskatā Kapitālsabiedrība 170 096 EUR ir 
izlietojusi nesaimnieciski, jo Kapitālsabiedrībā nav 
nodrošināta arī tās ikdienas darbības procesu kon-
trole — revīzijā tika konstatēti būtiski trūkumi un 
neatbilstības:

 • tā kā grāmatvedības pakalpojumu 
sniedzējs nav izpildījis visas līgumsaistības, 
Kapitālsabiedrība nav nodrošinājusi 
finanšu un vadības grāmatvedības 

416 136

628 158

364 745

17 260

458 637

675 967

759 621

148 182

229 032

324 500

41 022

104 011

2013 2014 2015 (līdz 30.06.2015.)

Pašu ieņēmumi Valsts budžeta dotācija Papildu valsts budžeta dotācija ES �nansējums

Tabula nr. 3. Kapitālsabiedrības dotācijas un pašu ieņēmumu apmēri no 2013.gada līdz 2015.gada 30.jūnijam.
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uzskaites organizāciju atbilstošā kvalitātē. 
Kapitālsabiedrības grāmatvedības sniegtā 
informācija nav savlaicīga un pareiza, kā 
arī pastāv risks, ka Kapitālsabiedrībā netiek 
pietiekami kontrolēta tās mantas saglabāšana;

 • naudas inkasāciju veic grāmatvedības 
pakalpojumu sniedzēja pārstāvis, kas 
nav noteikts noslēgtajos līgumos ar 
grāmatvedības pakalpojumu sniedzēju, un ir 
radīta situācija, ka Kapitālsabiedrība kreditē 
grāmatvedības pakalpojumu sniedzēju;

 • Valsts kontroles veiktajās skaidras naudas 
līdzekļu inventarizācijās tika konstatēts 
naudas līdzekļu pārpalikums mācību 
siltumnīcas elektroniskajā kases aparātā 35 
EUR apmērā un naudas līdzekļu iztrūkums 
seifā 94,41 EUR apmērā;

 • Kapitālsabiedrība 21 526 EUR apmērā 
(ieskaitot VSAOI) līdz 2014. gada 
septembrim bija noteikusi piemaksas un 
noslēgusi papildu uzņēmumu un sadarbības 
līgumus par darbiem, kas noteikti darbinieku 
amata aprakstos; 

 • nesaskaņojot ar dalībnieku sapulci, 
Kapitālsabiedrība bija veikusi piemaksas 
darbiniekiem 37 614 EUR apmērā (ieskaitot 
VSAOI);

 • Kapitālsabiedrība bijušajam valdes loceklim 
ir aprēķinājusi atlīdzību par 3778 EUR 
(ieskaitot VSAOI) vairāk, nekā pienākas pēc 
pilnvarojuma līguma;

 • pastāv risks, ka ir veikta samaksa par 
darbinieku privātajām vajadzībām 
izlietoto degvielu vismaz 14 441 EUR 
apmērā, jo ceļazīmes par transportlīdzekļu 
izmantošanu netika sagatavotas vai tajās 

iekļautā informācija bija vispārīga, turklāt ir 
apšaubāms ceļazīmēs norādītās informācijas 
patiesums;

 • iegādājoties preces 27 632 EUR vērtībā, 
Kapitālsabiedrība nav ievērojusi Publisko 
iepirkumu likuma prasības iepirkumu 
organizēšanā, tā nenodrošinot objektīvu un 
atklātu pretendentu atlases procedūru un 
brīvas konkurences principu ievērošanu;

 • par Kapitālsabiedrības kavētiem 
maksājumiem ir aprēķināti soda procenti un 
soda nauda 65 105 EUR apmērā.

Būtiskākie ieteikumi

Lai nodrošinātu efektīvu un caurskatāmu Kapitālsa-
biedrības pārvaldību un uzraudzību aicinām IZM:

 • pieņemt lēmumu par Kapitālsabiedrības 
juridisko statusu, lai veicinātu 
Kapitālsabiedrības tālāku attīstību;

 • izstrādāt ministrijas institūcijas vadības 
dokumentu – institūcijas darbības stratēģiju, 
nosakot, prioritātes, rīcību un atbildību;

 • izstrādāt iekšējo tiesību aktu, kurā papildus 
normatīvajā aktā2 norādītajam būtu noteikti 
Kapitālsabiedrības pārvaldības pamatprincipi, 
tajā skaitā pārvaldības mērķi un uzdevumi, 
rezultāti un rezultatīvie rādītāji, darbības 
finanšu rādītāju robežlielumi, informācijas 
apjoms un tās aprites kārtība starp IZM 
un kapitālsabiedrībām, kārtība un kritēriji 
valdes locekļu iecelšanai un atsaukšanai no 
amata, kā arī atbilstības ieņemam amatam 
izvērtēšanai;

2  Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību 

pārvaldības likums.
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 • izvērtēt Kapitālsabiedrības attīstības un 
investīciju stratēģijas noteiktos mērķus, 
veicamos uzdevumus, sasniedzamos 
rezultātus un rādītājus to sasniegšanai, kā 
arī darbības finanšu rādītāju robežlielumus, 
kuri Kapitālsabiedrības vadībai ir jāsasniedz 
noteiktā laika posmā.

Lai tiktu novērsta neefektīva rīcība ar finanšu lī-
dzekļiem un tiktu nodrošināts, ka gūtie ienākumi 
tiek ieguldīti mācību procesa nodrošināšanai, Valsts 
kontroles ieskatā Kapitālsabiedrībai:

 • jāuzlabo iekšējā kontrole pār 
Kapitālsabiedrības iekšējiem procesiem 
dotāciju izlietojuma uzskaitē, ieņēmumu 
uzskaitē, krājumu uzskaitē un izlietojumā, 
uzraudzībā pār transportlīdzekļu 
izmantošanu, pār skaidras naudas inkasāciju 
un uzglabāšanu un Kapitālsabiedrības mantas 
saglabāšanu;

 • jānodrošina finanšu un vadības 
grāmatvedības uzskaites organizācija 
atbilstošā kvalitātē; 

 • jāievēro Publisko iepirkumu likuma3 
prasības iepirkumu organizēšanā, tā 
nodrošinot objektīvu un atklātu pretendentu 
atlases procedūru un brīvas konkurences 
principu ievērošanu, iegādājoties preces un 
pakalpojumus.

Valsts kontrole aicina ar ES struktūrfondu līdzfinan-
sējumu celto mācību siltumnīcu izmantot atbilstoši 
projekta mērķim un tajā organizēt mācību procesu, 
kas sniegs iespēju audzēkņiem apgūt praktiskās ie-
maņas atbilstoši kvalifikācijas prasībām.

3 Publisko iepirkumu likuma 63. panta pirmās daļas 

3. punkts.
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