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Ievads 

 

Iekšējās kontroles sistēmas izveidošanas, uzraudzības un uzlabošanas vadlīnijas (turpmāk – vadlīnijas) 

ir izstrādātas, lai sniegtu praktisku atbalstu valsts pārvaldes iestādēm, veidojot iekšējās kontroles 

sistēmu un skaidrotu Ministru kabineta 2012.gada 8.maija noteikumos Nr.326 „Noteikumi par iekšējās 

kontroles sistēmu tiešās pārvaldes iestādēs” (turpmāk – Noteikumi) noteikto. 

Vadlīnijām ir šādi mērķi: 

1. Nodrošināt vienotu izpratni par iekšējās kontroles sistēmu visās valsts tiešās pārvaldes 

iestādēs (turpmāk – iestāde), skaidrojot iekšējās kontroles sistēmas izveidošanas, uzraudzības 

un uzlabošanas pamatprasības. 

2. Uzlabot iekšējās kontroles vides kvalitāti. 

3. Paaugstināt iekšējās kontroles efektivitāti, aprakstot pieeju, labās prakses piemērus un 

optimālās nepieciešamās darbības, veidojot iekšējās kontroles sistēmu. 

 

Vadlīnijās izmantotas COSO, Eiropas Komisijas Iekšējās kontroles standartu vadlīnijas INTOSAI  

„Iekšējas kontroles standartu vadlīnijas valsts pārvaldes vajadzībām”, kā arī iekļauta dažādos 

pētījumos un citos informācijas avotos pieejamā informācija par iekšējās kontroles sistēmu un tās 

elementiem. 

 

 Dokumentā ievietotās atsauces uz institūciju dokumentiem, mājaslapām u.c. resursiem uzskatāmas 

tikai par piemēriem, nevis vienīgo pareizo variantu. 

 

Iekšējās kontroles sistēmas elementu efektivitātes izvērtēšanas jautājumiem izmantots Eiropas 

Komisijas Iekšējās kontroles standartu vadlīniju 2.pielikums. 

http://ec.europa.eu/budget/library/biblio/documents/control/sec_2007_1341_annexes_en.pdf 

 

Vadlīnijās ir izmantoti šādi simboli: 

Ieteikumiem atsevišķu iekšējās kontroles sistēmas elementu izstrādes un 

ieviešanas procesā. 

 

 

 

 

 

 

Iestāžu pieredzes piemēriem par dažādiem iekšējās kontroles sistēmas 

elementiem. 

 

 

 

 

 

Vadlīnijas izstrādātas sadarbībā ar Finanšu ministriju.  

http://ec.europa.eu/budget/library/biblio/documents/control/sec_2007_1341_annexes_en.pdf
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Iekšējās kontroles sistēma  

 

Visu līmeņu vadītāji atbild par iestādei vai struktūrvienībai noteikto uzdevumu savlaicīgu un kvalitatīvu 

izpildi un mērķu sasniegšanu, efektīvi izmantojot esošos resursus. Vadītāji plāno, organizē, koordinē un 

vada struktūrvienību darbu, kā arī sniedz pārskatus par līdzekļu izlietojumu, pilnvaru realizēšanu, 

pienākumu izpildi. 

Lai vadītu iestādes darbu, nepiedaloties katrā notikumā personīgi, uzdevumi un pienākumi tiek 

deleģēti, tāpēc vadītājiem nepieciešams netieši kontrolēt darbu izpildi, t.i., izveidot iekšējās kontroles 

sistēmu. To, cik daudz un kādus iekšējās kontroles veidus ieviest, nosaka iestādes vadītājs, ņemot vērā 

iestādes lielumu, sarežģītību un citus faktorus. 

Iekšējās kontroles sistēma - risku vadības, kontroles un pārvaldības pasākumu kopums, kura 

uzdevums ir nodrošināt ministrijas vai iestādes mērķu sasniegšanu, efektīvu darbību, aktīvu 

aizsardzību, pārskatu ticamību, darbības atbilstību tiesību aktiem. 

Iekšējā audita likuma projekts 

 

Iekšējā kontrole ir iestādes vadības īstenotā politika un procedūras, kas ir ieviestas visos pārvaldes 

līmeņos, lai nodrošinātu ekonomisku un efektīvu vidi iestādes darbības mērķu sasniegšanai
1
. Iekšējā 

kontrole nav atsevišķi notikumi vai gadījumi, vai atsevišķas darbības, kuras nav saistītas ar pārējiem 

iestādes darbības  procesiem. 

 

2. Iekšējās kontroles sistēmas darbības pamatprasības ir: 
2.1. efektīva, lietderīga un ekonomiska iestādes darbība atbilstoši tās kompetencei, izvirzītajiem 
mērķiem, uzdevumiem un pieejamajiem resursiem; 
2.2. iestādes darbība sabiedrības interesēs, nodrošinot labu pārvaldību; 
2.3. iestādes darbība atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kompetencei; 
2.4. iespējamo korupcijas un interešu konflikta izveidošanās risku novēršana; 
2.5. mantas un finanšu līdzekļu izšķērdēšanas, neefektīvas un nelietderīgas izmantošanas 
novēršana; 
2.6. pieļauto kļūdu savlaicīga identificēšana un novēršana un nepieciešamo uzlabojumu veikšana;  
2.7. savlaicīgas ticamas finanšu vai vadības informācijas iegūšana un aizsardzība pret informācijas 
neatļautu izpaušanu.  

Noteikumi 

 

                                                                 
1
 Sk. INTOSAI „Iekšējas kontroles standartu vadlīnijas valsts pārvaldes vajadzībām” 10.–13.lpp. 

http://www.knab.gov.lv/uploads/free/intosai_ik_vadlinijas.pdf 

 

http://www.knab.gov.lv/uploads/free/intosai_ik_vadlinijas.pdf
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Atbilstoši Valsts pārvaldes iekārtas likuma 17.pantam un Noteikumu 11.punktam iestādes vadītājs 

nodrošina iestādes iekšējās kontroles sistēmas izveidi, uzraudzību un uzlabošanu. Savukārt iestādes 

darbinieki atbild par iekšējās kontroles sistēmas darbības efektivitāti. 

11. Iestādes vadītājs ir atbildīgs par iekšējās kontroles sistēmas izveidi, uzraudzību un uzlabošanu, 

nodrošinot pastāvīgu, ekonomisku, efektīvu un lietderīgu iestādes darbību atbilstoši Valsts pārvaldes 

iekārtas likumā noteiktajiem valsts pārvaldes principiem un normatīvo aktu prasībām. 

Noteikumi 

 

Iestādes vadītājs, lai nodrošinātu labas pārvaldības principu ievērošanu iestādes darbībā, 

nepārtrauktu iestādes sniegto pakalpojumu uzlabošanu un iestādes mērķu un uzdevumu izpildi, veido 

tādu iekšējās kontroles sistēmu, kura: 

 sniedz vadītājam pārliecību, ka izvirzītie mērķi tiks sasniegti; 

 savlaicīgi informē par iespējamiem riskiem sekmīgai uzdevumu izpildei.  

 

Iekšējās kontroles sistēmas elementi 

 
Iekšējā kontroles sistēma sastāv no šādiem savstarpēji saistītiem elementiem:  

 iestādes darbības plānošana; 

 kontroles vide; 

  risku vadība; 

 kontroles pasākumi; 

 informācija un saziņa; 

 uzraudzība. 

 

Iestādes darbības plānošana 

 

Iestādes darbības plānošanas process aptver iestādes vadības darbības attiecībā uz iestādes vīzijas, 

stratēģisko mērķu un sasniedzamo darbības rezultātu definēšanu. 

 

5. Iestādes darbības plānošanai:  
5.1. noteikts iestādes mērķis un vērtības; 
5.2. apstiprināti institūcijas vadības dokumenti; 
5.3. noteikti sasniedzamie darbības rezultāti; 
5.4. amatpersonām un darbiniekiem (turpmāk – darbinieki) noteikti mērķi un uzdevumi atbilstoši 
institūcijas vadības dokumentiem. 

Noteikumi  
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Iestādes darbības mērķim (virsmērķim) jeb misijai (turpmāk – misija) būtu jāatbilst iestādes 

nolikumam un citos ārējos tiesību aktos noteiktajām politikas jomām vai funkcijām. Ļoti būtiski ir 

iestādes vadībai noteikt arī vērtības, piemēram, godīgums, lojalitāte u.c., ko iestādes vadība atbalsta. 

 

Lai nodrošinātu sekmīgu izvirzītās misijas sasniegšanu un iestādē 

nodarbināto rīcības atbilstību noteiktajām vērtībām, tām jābūt: 

 izskaidrotām visam iestādes personālam; 

 viegli pieejamām ne tikai iestādes personālam, bet arī klientiem, 

sadarbības partneriem u.c. (piemēram, izsūtīta informācija visiem 

nodarbinātajiem, mērķi un iestādes vērtības skaidroti jaunajiem 

darbiniekiem, publicēti iestādes mājaslapā vai internetā u.c.) 

Sk. labās prakses piemērus
2
 iestādes misijas, mērķu un vērtību  publicēšanai mājaslapā: 

Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs 
http://www.knab.gov.lv/lv/knab/; 
Centrālā statistikas pārvalde 
http://www.csb.gov.lv/par-mums/par-mums-8272.html 
Valsts darba inspekcija  
http://www.vdi.lv/lv/par-mums/valsts-darba-inspekcija/ 
Satiksmes ministrija (virsmērķis un stratēģiskie mērķi)  
http://www.sam.gov.lv/satmin/content/?cat=134 
A/s „Latvenergo” (misija, vērtības) 
http://www.latvenergo.lv/portal/page/portal/Latvian/latvenergo/main_page/par_latvenerg
o/vizija/ 

 

Iestādes vadības dokumenti atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 13.oktobra noteikumiem Nr.1178 

„Attīstības plānošanas dokumentu izstrādes un ieviešanas noteikumi” ir iestādes darbības stratēģija 

un gada darba plāns.  

Iestādes darbības stratēģiju izstrādā, lai noteiktu iestādes darbības prioritātes, pamatojoties uz 

attiecīgajā nozarē apstiprinātajiem politikas plānošanas dokumentiem, Valdības rīcības plānu, tiesību 

aktiem u.c. dokumentiem, piemēram, Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģiju 2030.gadam, Latvijas 

Nacionālo attīstības plānu.  

Iestādes darbības stratēģijas un sasniedzamo darbības rezultātu izstrādi  un aktualizēšanu regulē šādi 

normatīvie akti: 

 Ministru kabineta 2011.gada 4.janvāra instrukcija Nr.1 „Kārtība, kādā izstrādā un aktualizē 
institūcijas darbības stratēģiju un novērtē tās ieviešanu”; 

 Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumi Nr.979 „Rezultātu un rezultatīvo 
rādītāju sistēmas darbības kārtība”; 

 Ministru kabineta 2009.gada 17.novembra instrukcija Nr.16 „Ministriju un citu centrālo valsts 
iestāžu rezultātu un to rezultatīvo rādītāju izstrādes un novērtēšanas metodika”. 

 

                                                                 
2
Šajā dokumentā ievietotās atsauces uz institūciju dokumentiem, mājaslapām u.c. resursiem 

uzskatāmas tikai par piemēriem, nevis vienīgo pareizo variantu. 

http://www.knab.gov.lv/lv/knab/
http://www.csb.gov.lv/par-mums/par-mums-8272.html
http://www.vdi.lv/lv/par-mums/valsts-darba-inspekcija/
http://www.sam.gov.lv/satmin/content/?cat=134
http://www.latvenergo.lv/portal/page/portal/Latvian/latvenergo/main_page/par_latvenergo/vizija/
http://www.latvenergo.lv/portal/page/portal/Latvian/latvenergo/main_page/par_latvenergo/vizija/
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Sk. labās prakses piemērus iestādēm, kurām ir izstrādāta iestādes darbības stratēģija: 

Valsts kase 
http://www.kase.gov.lv/uploaded_files/2010/VK_strategija_2010_2012.pdf 
Patentu valde 
http://www.lrpv.lv/dl/pdf/PVstrat_050309.pdf 
AS „Latvijas valsts meži” 
http://www.lvm.lv/lat/lvm/strategija/ 
Kultūrizglītības un nemateriālā mantojuma centrs (netradicionāla pieeja iestādes darbības 
stratēģijas definēšanai) 
http://www.knmc.gov.lv/index.php?option=com_content&task=view&id=279&Itemid=186 

 

Iestādes gada darba plānu (turpmāk – darba plāns) izstrādā iestādes darbības stratēģijas (kā arī 

politisko vadlīniju dokumentu un citu uzdevumu
3
) izpildei. Minētā dokumenta mērķis ir noteikt 

konkrētus struktūrvienību mērķus un uzdevumus, sasniedzamos darbības rezultātus, atbildīgos par 

mērķu un uzdevumu izpildi, ņemot vērā piešķirtos budžeta līdzekļus un identificētos riskus. 

Minētais dokuments ir iestādes vadības rīks, ar kura palīdzību iespējams sekot līdzi izvirzīto mērķu un 

uzdevumu izpildei.  

Darba plānā iekļautie mērķi būtu jāformulē tā, lai varētu uzraudzīt, vai mērķi tiek sasniegti un, ja 

iespējams, atbilstoši SMART principam:   

S specifisks un saprotams 
M mērāms kvantitatīvi un/vai kvalitatīvi 
A atbilstošs un sasniedzams 
R uz rezultātu orientēts 
T ar atbilstošu laika termiņu 

 

Efektīvas mērķu sasniegšanas uzraudzības priekšnoteikums ir skaidru sasniedzamās darbības rezultātu 

rādītāju un vērtēšanas kritēriju kopuma noteikšana. Sasniedzamie darbības rezultāti tiek noteikti: 

 lai iestādes vadība var novērtēt  un ziņot par izvirzīto mērķu un uzdevumu sasniegšanas 

progresu attiecībā pret  noteikto gala rezultātu; 

 atbilstoši   RACER
4
 kritērijiem; 

 vienam mērķim tiek noteikts vismaz viens rezultatīvais rādītājs. Pārāk daudz vai pārāk sīki 

rādītāji var būt mulsinoši un neefektīvi. 

                                                                 
3
 Skatīt Ministru kabineta 2009.gada 13.oktobra noteikumu Nr.1178 „Attīstības plānošanas 

dokumentu izstrādes un ieviešanas noteikumi” 26.punktu 
(http://www.likumi.lv/doc.php?id=200576&from=off). 
4
 RACER ir saīsinājums no angļu valodas, un ar to apzīmē atbilstošus, apstiprinātus, ticamus, 

vienkāršus un stabilus (relevant, accepted, credible, easy, robust) kritērijus. 

http://www.kase.gov.lv/uploaded_files/2010/VK_strategija_2010_2012.pdf
http://www.lrpv.lv/dl/pdf/PVstrat_050309.pdf
http://www.lvm.lv/lat/lvm/strategija/
http://www.knmc.gov.lv/index.php?option=com_content&task=view&id=279&Itemid=186
http://www.likumi.lv/doc.php?id=200576&from=off
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Ieteikumi darba plāna izstrādei un izpildei: 

 iesaistīt visu līmeņu vadītājus, kuri plāno struktūrvienību darbu un 

sadarbībā ar padotajiem darbiniekiem izvirza individuālos mērķus un 

uzdevumus
5
; 

 nodrošināt, ka visi iestādes darbinieki ir informēti par mērķiem un 

uzdevumiem;  

 darba plāna izpildes gaitā, ja nepieciešams, to precizēt un aktualizēt, 

ņemot vērā būtiskas izmaiņas iestādes darbības prioritātēs;  

 izstrādāt (noteikt) kārtību informācijas apritei un kontrolei par darba 

plāna izpildi, lai vadība būtu informēta par mērķu sasniegšanas gaitu; 

 noteikt, kā rīkoties gadījumos, ja noteikto darbības rezultātu 

sasniegšana ir apdraudēta. 

 

Sk. labās prakses piemērus iestādēm, izstrādājot gada darba plānus: 

Veselības ministrija 
http://phoebe.vm.gov.lv/misc_db/web.nsf/626e6035eadbb4cd85256499006b15a6/f08a4b0
09a0f6b58c225742500391e69/$FILE/Darba%20plans_010212.pdf 
Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija 
http://www.bti.gov.lv/lat/aktualitates/gada_plani/ 

 

Iestādes darbiniekiem mērķus un uzdevumus nosaka darba plānā. 2013.gadā saskaņā ar Ministru 

kabineta 2012.gada 10.jūlija noteikumiem Nr. __ „Noteikumi par valsts tiešās pārvaldes iestādēs 

nodarbināto darba izpildes novērtēšanu” mērķus un uzdevumus darbiniekiem var noteikt 

Novērtēšanas elektroniskās veidlapas informācijas sistēmā.  

 

 

Situācijas piemērs: iestādes darbības plānošana 
 
 

Situācija: vadība (auditori) novēroja, ka struktūrvienību darbība nav saskaņota, darbinieki un vadītāji 
nespēj noteikt prioritātes un argumentēt savus lēmumus,  nav skaidra argumentācija lēmumu 
pieņemšanai. 
Vadības rīcība: prasība visām struktūrvienībām, gatavojot darba plānus, tos savstarpēji saskaņot un 
pakārtot iestādes darbības stratēģijai. 
Rezultāts: skaidri, iestādes darbības stratēģijā balstīti darba plāni, uzlabota sadarbība starp 
struktūrvienībām mērķu sasniegšanā – samazināts neražīgs darba resursu patēriņš, izmaksas, 
pilnveidota kontroles sistēmas uzbūve un darbības efektivitāte. 

                                                                 
5
 Sk. Darba izpildes plānošanas un vērtēšanas rokasgrāmatas 11.–16.lpp. 

http://www.mk.gov.lv/lv/esstrukturfondi/vk-realizetie-
projekti/strukturaloreformuistenosana/reformu-instrumenti/ 

Ieteikumi jautājumiem, vērtējot, vai darbības plānošanas process praksē atbilst plānotajam: 

 

http://phoebe.vm.gov.lv/misc_db/web.nsf/626e6035eadbb4cd85256499006b15a6/f08a4b009a0f6b58c225742500391e69/$FILE/Darba%20plans_010212.pdf
http://phoebe.vm.gov.lv/misc_db/web.nsf/626e6035eadbb4cd85256499006b15a6/f08a4b009a0f6b58c225742500391e69/$FILE/Darba%20plans_010212.pdf
http://www.bti.gov.lv/lat/aktualitates/gada_plani/
http://www.mk.gov.lv/lv/esstrukturfondi/vk-realizetie-projekti/strukturaloreformuistenosana/reformu-instrumenti/
http://www.mk.gov.lv/lv/esstrukturfondi/vk-realizetie-projekti/strukturaloreformuistenosana/reformu-instrumenti/
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Kontroles vide 

 

Kontroles vide ir galvenais elements iestādes iekšējās kontroles sistēmā. Tā veido pamatu pārējiem 

minētās sistēmas elementiem - risku noteikšanai, analīzei un novērtējumam, kontroles pasākumiem, 

informācijai un saziņai, uzraudzībai.  

Iekšējās kontroles vide ir iestādes vadības uzskati, prasības un attieksme par iekšējās kontroles 

nepieciešamību. 

Kontroles vide aptver ētikas prasības iestādē (darbinieku lojalitāte), iestādes struktūru  un pienākumu 

un atbildības deleģējumu, darba organizāciju, kā arī personāla atlases, attīstības, kompetentāko 

darbinieku noturēšanas jautājumus, iestādes darbībā nosakot kritērijus darba izpildes novērtēšanai  

un atlīdzībai, lai stiprinātu darbinieku atbildību par sasniegto rezultātu. 

6. Kontroles vides izveidošanai: 
6.1. noteikta iestādes mērķiem un darbībai atbilstoša iestādes struktūra; 
6.2. apstiprināti struktūrvienību reglamenti un darbinieku amatu apraksti (minētie dokumenti 
regulāri tiek pārskatīti un, ja nepieciešams, aktualizēti); 
6.3. iestādes iekšējos normatīvajos aktos noteikta loģiska, viegli pārskatāma un kontrolējama rīcības 
un atbildības deleģēšana, nodrošinot lēmumu pieņemšanas efektivitāti;  
6.4. apstiprināta un ieviesta iestādes personāla vadības politika, kas nodrošina atbilstošu personālu 
iestādes mērķu sasniegšanai; 
6.5. apstiprināti iekšējās kārtības noteikumi; 
6.6. apstiprinātas iestādes ētikas prasības, kas ir saistošas iestādes vadībai un darbiniekiem un 
nosaka to uzvedību un rīcību lēmumu pieņemšanā. 

Noteikumi 

 

Lai nodrošinātu labas pārvaldības principu ievērošanu iestādes darbībā, kā arī regulāru iestādes 

darbības pilnveidošanu, iestādes struktūra  un personāla sadalījums tiek veidots atbilstoši iestādes 

misijai, darbības prioritātēm un mērķiem. Iestādes struktūrai ir jāatbalsta efektīvs lēmumu 

pieņemšanas process, tai skaitā ietverot pilnvaras (authority), atbildību (responsibility) un pārskatu 

sniegšanas (accountability) kārtību. Iestādes struktūrai ir jāveicina darbinieku  ieguldījums iestādes 

mērķu sasniegšanā. 

 Vai iestādes misija atbilst spēkā esošajiem tiesību aktiem? Vai tā ir saprotama un 
iederas kopējā valsts pārvaldes struktūrā? 

 Vai iestādes personāls ir informēts par iestādes darbības misiju un saprot savu 
lomu iestādē? 

 Vai visi iestādes darbinieki ir iepazīstināti ar iestādes vadības dokumentiem? 
 Vai jēdziens „uz rezultātu virzīta darba izpilde” ir pietiekami izprasts,  apspriests un pieņemts 

(akceptēts) visiem vadītājiem un darbiniekiem? Vai šis jēdziens darbojas praksē? Ja nē, 
kāpēc? 

 Vai darbinieki zina sev izvirzītos mērķus un uzdevumus? 
 Vai resursu pārdalē tiek ņemti vērā prioritārie mērķi? 
 Vai rezultatīvie rādītāji koncentrējas uz iestādes galvenajiem mērķiem un uzdevumiem? 
 Vai iestādē ir noteikti kvalitatīvie rādītāji uzdevumiem, kuriem nav iespējams noteikt 

kvantitatīvus rezultatīvos rādītājus? 
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Iestādes  struktūrai var būt atšķirīga sarežģītības, formalizācijas un centralizācijas pakāpe. 

Struktūrvienības var veidot pa funkcijām, teritoriāli, pa pakalpojumu vai klientu veidiem, atsevišķiem 

projektiem vai matricu veidā. Struktūra var būt centralizēta vai decentralizēta. Vienlaikus jābūt 

atbilstošam kontrolējošo struktūrvienību vai darbinieku skaitam. 

Iestādes struktūras izveidošanas kārtību nosaka Ministru kabineta 2010.gada 14.decembra ieteikumi 

Nr.2 „Valsts pārvaldes iestādes struktūras izveidošanas kārtība”. 

Sk. piemērus vadības pieejai, veidojot iestādes struktūru: 

Funkcionāla
6
 struktūra 

http://www.zm.gov.lv/?sadala=1627 
Teritoriāla struktūra 
http://www.lad.gov.lv/files/struktura_28_11_2012.pdf 
Uz projektiem vērsta struktūra 
http://www.viaa.gov.lv/lat/viaa/struktura/ 
Decentralizēta struktūra 
http://www.mod.gov.lv/Ministrija/~/media/AM/Ministrija/Struktura_personals/CA2_LV_pdf
(01.04.2011.).ashx 
Pakalpojumu veidiem veidota struktūra 
http://www.vsaa.gov.lv/lv/par-vsaa/struktura 
Centralizēta struktūra 
http://izm.izm.gov.lv/upload_pic/strukturshema_25062012.PNG 
 

Atbilstoši Valsts pārvaldes likuma 73.panta pirmajai daļai un 75.panta pirmajai un otrajai daļai 

iestādes struktūrvienību uzbūve un darba organizācija tiek aprakstīta iestādes vadītāja izdotā 

reglamentā. 

Sk. piemērus: 

Tieslietu ministrija 
http://www.tm.gov.lv/lv/tiesibu_akti/reglaments/reglaments_2012.pdf 
Valsts kanceleja 
http://www.mk.gov.lv/lv/vk/dokumenti/reglaments/ 

 

Amatu apraksti parasti tiek izstrādāti, veicot darba analīzi, kas ietver iestādes veicamo uzdevumu 

analīzi, lai nodrošinātu  iestādes mērķu sasniegšanu un darbības atbilstību spēkā esošajiem tiesību 

aktiem. Analīzes ietvaros tiek noteikts ne tikai nepieciešamo amatu skaits uzdevumu veikšanai un 

pienākumu sadalījums, bet arī, kādas zināšanas, prasmes un kompetences ir nepieciešamas konkrētu 

pienākumu izpildei.  

Amata apraksta izstrādes mērķis ir noteikt amata nosaukumu, tā vietu iestādes struktūrā, amata 

mērķi, galvenos pienākumus un atbildību, kā arī amata izpildei nepieciešamās kvalifikācijas un 

pieredzes prasības (sk. piemēru 1.pielikumā). 

Iestādē nodarbināto ierēdņu amatu aprakstu izstrādi nosaka Ministru kabineta 2000.gada 5.decembra 

instrukcija Nr.5 „Ierēdņa amata apraksta izstrādāšanas kārtība”.  

                                                                 
6
 Šajā un pārējos piemēros ir iestāžu struktūras, kurām ir norādītā struktūras veida pazīmes. 

http://www.zm.gov.lv/?sadala=1627
http://www.lad.gov.lv/files/struktura_28_11_2012.pdf
http://www.viaa.gov.lv/lat/viaa/struktura/
http://www.mod.gov.lv/Ministrija/~/media/AM/Ministrija/Struktura_personals/CA2_LV_pdf(01.04.2011.).ashx
http://www.mod.gov.lv/Ministrija/~/media/AM/Ministrija/Struktura_personals/CA2_LV_pdf(01.04.2011.).ashx
http://www.vsaa.gov.lv/lv/par-vsaa/struktura
http://izm.izm.gov.lv/upload_pic/strukturshema_25062012.PNG
http://www.tm.gov.lv/lv/tiesibu_akti/reglaments/reglaments_2012.pdf
http://www.mk.gov.lv/lv/vk/dokumenti/reglaments/
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Ja iestādes amatu aprakstos tiek noteikti visi galvenie amata pienākumi, tad arī dažādu pilnvaru 

deleģēšanai (piemēram, tiesības parakstīt finanšu dokumentus) ir jābūt noteiktai rakstiski (piemēram, 

pilnvarojumi pārstāvēt iestādi tiesā vai tiesības parakstīt finanšu dokumentus). Dažādu pilnvaru 

deleģējumam ir jāatbilst spēkā esošo tiesību aktu prasībām. 

Iestādes personāla politika ir cieši saistīta ar iestādes misiju un darbības stratēģiju. Personāla vadības 

politikas mērķis ir atbalstīt iestādes izvirzītās misijas, darbības stratēģijas (tai skaitā mērķu un 

uzdevumu) sasniegšanu. Personāla vadības politikai ir jānodrošina, ka īstais cilvēks ir pareizajā amatā 

pareizajā laikā. To var panākt, savlaicīgi analizējot darbu apjomu un saturu, nepieciešamo personālu 

un prasmes, plānojot darbinieku mobilitāti, kvalifikācijas paaugstināšanas un karjeras attīstības 

iespējas
7
.  

Attēls. Personāla vadības stratēģijas sasaistei 
 ar iestādes stratēģiskajiem mērķiem 

 

 

Personāla vadības politika nav tikai izstrādāts un apstiprināts dokuments, bet procedūras, kā iestāde 

veic darbu satura analīzi un nosaka darba izpildei nepieciešamās prasmes un kvalifikāciju, izstrādā 

amata aprakstus, nosaka iestādes darbinieku atlīdzību, veic darbinieku atlasi, organizē darba izpildes 

novērtēšanu un darbinieku attīstību, kā arī domā par darbinieku mobilitāti un karjeras izaugsmes 

iespējām un risina citus ar personālu saistītus jautājumus, piemēram, nodrošina, ka darbinieku atlase 

                                                                 
7
 Papildu informācijai sk. ESF projekta „LDDK administratīvās kapacitātes stiprināšana reģionos”  

ietvaros izstrādātās rokasgrāmatas „Labas pārvaldības rokasgrāmata” un „Cilvēkresursu plānošanas 

un novērtēšanas metodes mazam un vidējam uzņēmumam”  

http://www.lddk.lv/index.php?c=255&p=1362 

http://www.lddk.lv/index.php?c=255&p=1362
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tiek veikta atbilstoši izvirzītajām darbības prioritātēm. Jaunajiem darbiniekiem tiek nodrošināts 

nepieciešamais atbalsts, lai ievadītu viņus darbā, integrētu komandā, tiek skaidroti iestādes mērķi un 

ētikas principi.  

Sk. piemēru: 

Valsts ieņēmumu dienesta Personāla vadības un attīstības stratēģija 

www.vid.gov.lv/getfile.aspx?sid=3085 

Iestādes kontroles vidi veido arī darba kārtības noteikumi, kuru izstrādes mērķis ir veicināt darba 

disciplīnas nostiprināšanu iestādē. Minētajos noteikumos tiek atrunāti visi jautājumi, kas ir saistīti ar 

darba organizāciju iestādē, piemēram, darba laiks, darba drošība, atvaļinājumu piešķiršanas kārtība 

u.c.  Darba kārtības noteikumu saturu nosaka Darba likuma 55.panta otrā daļa. 

Sk. piemēru: 

Valsts kancelejas darba kārtības noteikumi  
http://www.mk.gov.lv/lv/vk/dokumenti/vk-noteikumi/ 

 

Savukārt iestādes darba vidi, darbinieku savstarpējās attiecības nosaka iestādes vadības noteiktās 

ētikas prasības jeb prasības iestādes darbinieku uzvedībai un rīcībai lēmumu pieņemšanas procesos 

atbilstoši noteiktajām iestādes vērtībām. Ētikas prasību ievērošana iestādē ir viens no labas 

pārvaldības pamatprincipiem.  

 

Ieteikumi, ieviešot ētikas prasības iestādē: 

 informēt visus iestādes darbiniekus par iestādes ētiskajām vērtībām, it 

īpaši attiecībā uz ētisku uzvedību, rīcību interešu konflikta un 

krāpšanas novēršanā
8
, kā arī attiecībā uz ziņošanu minēto pārkāpumu 

konstatēšanas gadījumā; 

 vadībai ar savu rīcību demonstrēt iestādē noteikto ētikas principu 

ievērošanu lēmumu pieņemšanas procesā. 

Ierēdņa uzvedības principus nosaka Ministru kabineta 2001.gada 9.janvāra instrukcija Nr.1 „Ierēdņa 

uzvedības principi”.  

Sk. labās prakses piemērus, izstrādājot iestāžu ētikas prasības: 

Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs 
http://www.knab.gov.lv/lv/knab/code_of_ethics/ 
Izglītības un zinātnes ministrija 
http://izm.izm.gov.lv/ministrija/etikas-kodekss.html 
Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde 
http://www.pmlp.gov.lv/lv/documents/etikas_kod.pdf 
Patērētāju tiesību aizsardzības centrs 
http://www.ptac.gov.lv/page/206 

                                                                 
8
  Sk. „Iekšējās kontroles standarti pretkorupcijas organizatorisko pasākumu kontekstā” 

http://www.knab.gov.lv/uploads/free/ik_standarti_vadlinijas.pdf  

http://www.vid.gov.lv/getfile.aspx?sid=3085
http://www.mk.gov.lv/lv/vk/dokumenti/vk-noteikumi/
http://www.knab.gov.lv/lv/knab/code_of_ethics/
http://izm.izm.gov.lv/ministrija/etikas-kodekss.html
http://www.pmlp.gov.lv/lv/documents/etikas_kod.pdf
http://www.ptac.gov.lv/page/206
http://www.knab.gov.lv/uploads/free/ik_standarti_vadlinijas.pdf
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Situācijas piemērs: kontroles vide 

Situācija: vadība (auditori) novēroja, ka starp struktūrvienībām ir slikta sadarbība -  lieka sarakste 
starp struktūrvienībām, formālu dienesta ziņojumu vadībai skaita pieaugums, nepieņemot lēmumus 
un  lieki tērējot darba laika resursus. 
Vadības rīcība: izvirzītas prasības struktūrvienību vadītājiem iesniegt priekšlikumus lēmumu 
pieņemšanas procesa un  sadarbības starp struktūrvienībām  pilnveidošanai, pilnveidoti darba kārtības 
noteikumi. 
Rezultāts: uzlabota sadarbība starp struktūrvienībām problēmu risināšanā – samazināts neražīgs 
darba resursu patēriņš (samazināta liekā sarakste), pilnveidota kontroles sistēmas uzbūve attiecībā uz 
lēmumu pieņemšanu ( paaugstināta vadītāju atbildība lēmumu pieņemšanas procesā), līdz ar to 
uzlabota iestādes darbības efektivitāte. 

 

Ieteikumi jautājumiem, vērtējot, vai izveidotā kontroles vide praksē atbilst plānotajam: 

Iestādes struktūra, reglamenti, amatu apraksti 
 Vai iestādes struktūra, reglamenti, amatu apraksti tiek pārskatīti (vismaz reizi gadā) un 

nepieciešamības gadījumā pilnveidoti? 
Rīcības un atbildības deleģēšana 

 Vai ir kādi organizatoriski jautājumi, kas negatīvi ietekmē iestādes (struktūrvienības) darbu, 
uzdevumu izpildi vai kontroles vidi? Kādā veidā tie ietekmē? Vai reorganizācija varētu uzlabot 
situāciju? Kā? 

 Vai deleģētās atbildības un pienākumu apjoms ir skaidrs konkrētajām personām? 
 Vai ir pietiekami izvērtēti riski, deleģējot funkcijas un atbildību?  
 Vai ir izvērtēti visi riski attiecībā uz informācijas sistēmu ieviešanu un attīstību? 
 Vai iestādē ir veikti visi nepieciešamie kontroles pasākumi attiecībā uz tām funkcijām, kurām 

ir paaugstināti riski (piemēram, krāpšanās, interešu konflikta u.c.), lai tos mazinātu? 
Personāla vadība 

 Vai iestādē ir ieviesti nepieciešamie pasākumi, lai nodrošinātu efektīvu personāla plānošanu 
un izvietošanu? 

 Vai vadībai ir pietiekama informācija par prioritātēm un darbinieku darba noslodzi, tai skaitā 
par nepieciešamajām un esošajām prasmēm? 

 Vai ir kādas problēmas, kas saistītas ar atbilstošu darbinieku atlasi, kas būtiski ietekmē 
iestādes struktūrvienību sniegumu?  

  Vai ir veikti pietiekami pasākumi, lai nodrošinātu elastīgu un dinamisku iestādes darbību, 
piemēram, izmantotas intensīvas apmācības programmas, iestādes reorganizācija u.c. 
pasākumi? 

 Vai tiek analizēti iemesli personāla mainībai? Vai gadījumā, ja personāla mainība ir pārāk 
liela, ir īstenoti kādi pasākumi darbinieku aizplūšanas samazināšanai? Vai šie pasākumi ir 
bijuši veiksmīgi? Ja nē, kāpēc? 

 Vai ir apzināti riski darbinieku ar lielu pieredzi aizplūšanai un veikti pasākumi zināšanu 
saglabāšanai iestādē? 

Iekšējās kārtības noteikumi 
 Vai darbinieki ir iepazinušies ar iestādes iekšējās darba kārtības noteikumiem? 
 Vai iekšējās darba kārtības noteikumi ir viegli pieejami? 

Ētikas prasības 
 Vai iestādes dokuments, kurā aprakstīta iestādes darbinieku rīcība atbilstoši noteiktajām 

vērtībām un ētikas principiem, ir jēgpilns? Piemēram, vai jēdziens „interešu konflikts” tiek 
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Risku noteikšana, analīze un novērtēšana 

 

Katras iestādes, tās struktūrvienības darbību var ietekmēt  gan  ārējie, gan  iekšējie  riski. 

 

Risks šo vadlīniju izpratnē ir iespējamība, ka notiks kāds „nevēlams notikums” un negatīvi 

ietekmēs mērķu sasniegšanu. 

 

Tādējādi iestādei būtu jāīsteno risku noteikšanas, analīzes un novērtēšanas process
9
 (turpmāk – 

risku pārvaldība), kura mērķis ir samazināt „nevēlamu notikumu” jeb risku negatīvo ietekmi uz 

iestādes izvirzīto mērķu sasniegšanu.  

 

7. Risku (iespējamību, ka kāds notikums negatīvi ietekmēs iestādes mērķu sasniegšanu) noteikšanai, 
analīzei un novērtēšanai: 

7.1. apzināti iekšējie un ārējie riski, kas var traucēt iestādes mērķu sasniegšanu;  
7.2. novērtēta riska rašanās varbūtība (risku lielums) un ietekme uz mērķa sasniegšanu; 
7.3. apzināts iestādes pieņemamais risku līmenis, tos klasificējot no būtiskiem līdz maznozīmīgiem. 

Noteikumi 

 
Risku pārvaldība  ir plānots, nepārtraukts process,  kurā nosaka, novērtē, vada un kontrolē potenciālos 

notikumus vai situācijas, lai nodrošinātu pieņemamu pārliecību par institūcijas mērķu sasniegšanu. 

Risku pārvaldības procesu ieteicams veikt regulāri, nevis tikai reizi gadā, kā daļu no iestādes darbības 

plānošanas procesa, kad tiek plānoti iestādes galvenie uzdevumi, piemēram, uzraudzīt vai noteiktie 

risku novēršanas pasākumi ir ieviesti.  

 

Risku pārvaldības process
10

 ietver šādus soļus:  

                                                                 
9
 Papildu informācijai sk. INTOSAI „Iekšējas kontroles standartu vadlīnijas valsts pārvaldes 

vajadzībām” 22 .– 25.lpp. http://www.knab.gov.lv/uploads/free/intosai_ik_vadlinijas.pdf. 
10

 Papildu informāciju par risku pārvaldīšanas procesu sk.: 
www.mk.gov.lv/file/files/valsts_parvaldes_politika/KVS/fm.pps 
http://www.riski.lv/public/25931.html. 

attiecināts uz visiem iestādes darbiniekiem? 
 Vai izstrādātais dokuments ir lietotājam saprotams (vienkāršā valodā, kodolīgs, īss, liekot 

uzsvaru uz galvenajiem jautājumiem)? 
 Vai visi iestādes darbinieki ir informēti par ētikas prasībām (tai skaitā jaunie darbinieki)? 
 Kāda ir darbinieku attieksme pret ētikas normu ievērošanu? Vai ir veiktas darbinieku aptaujas 

par šiem jautājumiem? 
 Vai ir veikti nepieciešamie pasākumi, lai ētikas normas būtu iespējams piemērot rīcībā 

(piemēram, noteikta kārtība, kā personālam konfidenciāli un droši ziņot par iespējamiem 
pārkāpumiem)? 

 Vai ir veikti atbilstoši pasākumi gadījumos, ja uzraugošo aktivitāšu (audita) rezultātā ir 
identificētas iespējamas problēmas attiecībā uz ētisku rīcību iestādē?  

http://www.knab.gov.lv/uploads/free/intosai_ik_vadlinijas.pdf
http://www.mk.gov.lv/file/files/valsts_parvaldes_politika/KVS/fm.pps
http://www.riski.lv/public/25931.html
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1. Risku noteikšana – tiek noteikti iestādes galvenie iekšējie un ārējie riski jeb „nevēlami 

notikumi”, kas var ietekmēt iestādes izvirzīto mērķu sasniegšanu vai negatīvi ietekmēt iestādes 

resursus.  

 

Riski tiek aprakstīti un grupēti pēc konkrētām pazīmēm, kā arī noteikts atbildīgais darbinieks, 

kuram ir iespēja risku novērst
11

. Riskus var grupēt pēc dažādām kategorijām, piemēram, finanšu riski, 

juridiskie, personāla, stratēģiskie u.c. 

 
Iestādes vadītāju identificētie riski

12
: 

„Informācijas aprites risks – ir novērotas problēmas Latvijas pozīcijas 

saskaņošanā un koordinēšanā.  

Informācijas drošības risks – ņemot vērā to, ka ministrijas rīcībā nonāk 

klasificēta informācija, nepieciešams nodrošināt tās pieejamību 

ierobežotam personu lokam.” 

„Kļūdas budžeta plānošanā – konkrētajās jomās – galvenokārt  

saistītas ar IT un datu atlases pareizību, kā arī kontroli pār datu ievadi IT 

sistēmā.” 

„IT joma, jo katra struktūrvienība izstrādā savas sistēmas, kur nākotnē 

iespējamas problēmas ar integrēšanu, drošību; mērķis – vienota datu 

centra izveide – datu drošība, pieejamība un konfidencialitāte. Datubāzu 

savietojamība.” 

„Motivācijas trūkums, nepietiekama darbinieku kvalifikācija. Bonusu 

sistēma ir sagrauta, kompetentie cilvēki aiziet, vietā nāk mazkvalificēti. 

Kapitālsabiedrībām jāmaksā speciālistiem pēc tirgus likmēm. Algu sistēma 

neļauj samaksāt lielāku atalgojumu vadītājiem u.c. 

Mehānisks līdzekļu samazinājums. Darba tirgus neaprobežojas ar Latviju. 

Daudzas profesijas ir pieprasītas – konkurētspējīgās nozares. Valsts 

kancelejas izstrādātajos dokumentos arī netiek paredzēta pozitīvā 

motivācija.” 

 

Attiecībā uz korupcijas risku noteikšanu ieteicams izmantot Korupcijas novēršanas un apkarošanas 

biroja izstrādāto dokumentu „Vadlīnijas iestādes pretkorupcijas pasākumu plāna izstrādei” (sk. 

http://www.knab.gov.lv/uploads/free/ik_pasakumu_plans_vadlinijas.pdf ). 

 

Piemēri iestāžu praksei, izstrādājot pretkorupcijas risku plānus: 

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra  

 http://www.cfla.gov.lv/userfiles/files/Pretkorupcijas_pasakumu_plans_2009-

2013_16122011.pdf 

                                                                                                                                                                                        

Projektu risku vadības process: http://www.vraa.gov.lv/uploads/Par%20mums/rokasgramata_pasv-
es-fondu-projekti-03-02-2012.pdf 
11

 Sk. „Riski valsts pārvaldē” 
http://www.iai.lv/files/Publiska%20sadala/Jaunumi/2012/vadlinijas_risku_modelis_valsts_prvaldei.pd
f. 
12

 Avots: Finanšu ministrijas Iekšējā audita departamenta vadības  intervijās ar iestāžu vadītājiem 
apkopotā informācija.  

http://www.knab.gov.lv/uploads/free/ik_pasakumu_plans_vadlinijas.pdf
http://www.cfla.gov.lv/userfiles/files/Pretkorupcijas_pasakumu_plans_2009-2013_16122011.pdf
http://www.cfla.gov.lv/userfiles/files/Pretkorupcijas_pasakumu_plans_2009-2013_16122011.pdf
http://www.vraa.gov.lv/uploads/Par%20mums/rokasgramata_pasv-es-fondu-projekti-03-02-2012.pdf
http://www.vraa.gov.lv/uploads/Par%20mums/rokasgramata_pasv-es-fondu-projekti-03-02-2012.pdf
http://www.iai.lv/files/Publiska%20sadala/Jaunumi/2012/vadlinijas_risku_modelis_valsts_prvaldei.pdf
http://www.iai.lv/files/Publiska%20sadala/Jaunumi/2012/vadlinijas_risku_modelis_valsts_prvaldei.pdf
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Rīgas Austrumu izpilddirekcija 

http://www.rigasaustrumi.lv/Dokumenti/faili/pielikumi/2012/txt/Pretkorupcijas_pasakumu_

plans_2012.pdf 

 

2. Risku novērtēšana – tiek noteikta riska rašanās varbūtība jeb iespējamā riska iestāšanās 

biežums iestādes izvirzītā mērķa sasniegšanas laikā un tā izraisītās sekas jeb ietekme uz mērķa 

sasniegšanu vai iestādes resursiem. 

Attēls. Risku novērtēšanas process 

 

 

Piemērs. Risku līmeņa noteikšana, izmantojot kvalitatīvu vērtēšanu
13

 

Riska rašanās 

varbūtība 

Sekas 

Nenozīmīgas Viduvējas Lielas 

Gandrīz droši 

R
is

ka
 

līm
en

is
 

Viduvējs Augsts Augsts 

Iespējams Zems Viduvējs Augsts 

Reti Zems Viduvējs Viduvējs 

 

Piemērs. Risku līmeņa noteikšana, izmantojot kvantitatīvu vērtēšanu. 
Apdraudējuma iestāšanās varbūtības novērtējuma tabula 

Varbūtības 

līmenis 

Varbūtība Varbūtība 1 gada 

laikā 

Pamatojums / Skaidrojums 

1 Ļoti maza Visticamāk nenotiks 
1 % gadā 

Varbūtība, ka apdraudējums, risks 
iestāsies ne biežāk  kā reizi  100  gadu 
laikā   

2 Maza Maz ticams   
2–5 % gadā 

Varbūtība, ka risks iestāsies ne biežāk kā 
reizi 20 gadu laikā 

3 Vidēja Iespējams 5–10% 
gadā 

Varbūtība, ka risks iestāsies ne biežāk kā 
reizi 10 gadu laikā 

                                                                 
13

 Avots: Vadlīnijas projekta risku pārvaldībai . Sk.: 

www.viaa.gov.lv/files/free/99/799/vadlinijas_riski_12242.doc 

 

 

http://www.rigasaustrumi.lv/Dokumenti/faili/pielikumi/2012/txt/Pretkorupcijas_pasakumu_plans_2012.pdf
http://www.rigasaustrumi.lv/Dokumenti/faili/pielikumi/2012/txt/Pretkorupcijas_pasakumu_plans_2012.pdf
http://www.viaa.gov.lv/files/free/99/799/vadlinijas_riski_12242.doc
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4 Liela Ļoti iespējams 10–
50% gadā 

Varbūtība, ka risks iestāsies ne biežāk kā 
reizi 2 gadu laikā 

5 Ļoti liela Visticamāk notiks 50-
100% gadā 

Varbūtība, ka risks iestāsies nākamo 2 
gadu   

 

Piemērus risku novērtēšanas procesam un kontroles noteikšanai sākotnējo risku 

ierobežošanai sk. vadlīniju 3.pielikumā. Piemērus risku novērtējumam ES finansētajiem projektiem sk. 

dokumentā „Rokasgrāmata pašvaldībām darbam ar ES fondiem” (piemēram, 61.–64.lpp.) 

http://www.vraa.gov.lv/uploads/Par%20mums/rokasgramata_pasv-es-fondu-projekti-03-02-2012.pdf  

  

3. Risku vadības pasākumi – tiek noteikti organizatoriski un/vai tehniski pasākumi, lai 

samazinātu zaudējumu apjomu gadījumā, ja kāds no noteiktajiem riskiem iestājas.  

 

Nosakot iestādes pieņemamo riska līmeni un pasākumus riska mazināšanai 

vai novēršanai: 

  jāņem vērā izmaksu/ieguvumu aspekti (plānoto pasākumu 

izmaksām ir jābūt mazākām nekā iespējamie zaudējumi). 

Piemērs. Risku vadības plāns 

Iestādes 

mērķis/ 

uzdevums 

Riska veids un apraksts 

 

Riska 

līmenis 

Pasākumi riska 

novēršanai vai 

samazināšanai 

Atbildīgā 

struktūrvienība 

(persona) 

     

     

     

     

 

Papildu informāciju par risku vadību projektu ieviešanas laikā sk. dokumenta „Rokasgrāmata 

pašvaldībām darbam ar ES fondiem” 114.–118.lpp. 

(http://www.vraa.gov.lv/uploads/Par%20mums/rokasgramata_pasv-es-fondu-projekti-03-02-

2012.pdf). 

 

Situācijas piemērs: risku noteikšana, analīze un novērtēšana 

 

http://www.vraa.gov.lv/uploads/Par%20mums/rokasgramata_pasv-es-fondu-projekti-03-02-2012.pdf
http://www.vraa.gov.lv/uploads/Par%20mums/rokasgramata_pasv-es-fondu-projekti-03-02-2012.pdf
http://www.vraa.gov.lv/uploads/Par%20mums/rokasgramata_pasv-es-fondu-projekti-03-02-2012.pdf
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Kontroles pasākumi 

 

Kontroles pasākumi ir darbības (ieviestas ar dažādu iestādes darbības plānošanas dokumentu 

un procedūru palīdzību), kas palīdz nodrošināt iestādes vadības rīkojumu izpildi, kas ir noteikti, lai 

nodrošinātu iestādes darbības atbilstību tiesību aktu prasībām un samazinātu iespējamos riskus 

iestādes mērķu sasniegšanas procesā.  

 
Situācija: vadība (auditori) novēroja, ka liels resursu patēriņš tiek veltīts maznozīmīgu 
problēmu risināšanai, rezultātā pastāvīgi trūkst laika stratēģiski svarīgu jautājumu 
risināšanai un pastāv risks, vai izdosies noteiktajā termiņā sasniegt mērķus. 

Vadības rīcība: prasība vadītājiem noteikt līdzsvarotus mērķus un prioritātes struktūrvienībās un veikt 
pasākumus noteikto risku novēršanai.  
Rezultāts: pilnveidota mērķu un prioritāšu noteikšana, kas koncentrē resursus nozīmīgākajās jomās, 
nodrošina lietderīgu resursu izlietošanu un efektīvu risku vadību mērķu sasniegšanai. 

 

Ieteikumi jautājumiem, vērtējot,  vai risku vadības process praksē atbilst plānotajam: 

 Vai risku pārvaldības process ir pietiekami saprotams vadībai un darbiniekiem? (Apsekojumus 

var izmantot, lai identificētu problēmas šajā jomā.) 

 Vai riska pārvaldības process ir integrēts iestādes darbības plānošanas procesā? Vai par 

riskiem tiek regulāri pārrunāts vadības sanāksmēs? 

 Kāda ir iestādes vadības un darbinieku attieksme pret risku pārvaldības procesu? (Vai tiek 

izprasta šī procesa nepieciešamība vai arī to uzskata par  "birokrātisku slogu"?) 

8. Kontroles pasākumu īstenošanai:  
8.1. noteiktas un ieviestas tiesību deleģēšanas, pārvaldes lēmumu pārbaudes, saskaņošanas un 
apstiprināšanas procedūras; 
8.2. nodrošināta materiālo un finanšu resursu aizsardzība; 
8.3. noteiktas un ieviestas pienākumu (atbildības) nošķiršanas, korupcijas un interešu konflikta 
novēršanas procedūras; 
8.4. izveidota sistēma (kārtība) pārskatu sniegšanai par sasniegtajiem rezultātiem atbilstoši 
institūcijas vadības dokumentiem; 
8.5. veikta regulāra darbinieku darba izpildes novērtēšana; 
8.6. noteikti un regulāri pārskatīti iestādes galvenie procesi un jomas, kurās nepieciešama 
vienveidīga rīcība vienādos gadījumos, un noteikta iekšējā kārtība to īstenošanā; 
8.7. īstenoti risku vadības pasākumi, lai samazinātu iestādes būtiskākos riskus un nodrošinātu 
iestādes mērķa sasniegšanu; 
8.8. izstrādātās un ieviestās procedūras nodrošina, ka grāmatvedības uzskaite un cita informācija ir 
patiesa, salīdzināma, savlaicīga, nozīmīga, saprotama un pilnīga; 
8.9. veikti citi kontroles pasākumi, lai nodrošinātu finanšu un citu resursu efektīvu un lietderīgu 
izmantošanu, ievērojot labas pārvaldības principus. 
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Kontroles pasākumi tiek īstenoti visos iestādes līmeņos un darbības procesos, tai skaitā informācijas 

tehnoloģiju vidē. Tie pēc dabas var būt vērsti uz iepriekšēju riska samazināšanu (preventīvi kontroles 

pasākumi) vai atklājoši (detective).  

 

Kontroles pasākumi aptvert tādas darbības kā tiesību pilnvarošana, pārvaldes lēmumu pārbaudes, 

saskaņošanas un apstiprināšanas procedūras, materiālo un finanšu resursu aizsardzības pasākumi, 

pienākumu (atbildības) nošķiršanas, korupcijas un interešu konflikta novēršanas procedūras.  

 

 

Ieteikumi kontroles pasākumu nodrošināšanai:  

 procesiem ar noteiktu paaugstinātu risku ir jānodrošina atbilstoša 

pienākumu nodalīšana, piemēram, iepirkumu procesos, 

grāmatvedības procesos; 

 nepieciešamības gadījumā izstrādājama kārtība, kādā amatpersonas 

un darbinieki informē par citu amatpersonu un darbinieku 

pārkāpumiem un pretlikumīgām darbībām, tajā skaitā iestādes 

mantas vai finanšu līdzekļu piesavināšanos vai izšķērdēšanu, 

koruptīvām darbībām vai interešu konfliktu, nodrošinot personas, kura 

sniegusi attiecīgo informāciju, aizsardzību un tās sniegtās informācijas 

konfidencialitāti iestādē. 

 

 

 Lai novērstu valsts budžeta līdzekļu neatbilstošu izlietojumu, iestādes vadībai īpaša vērība ir jāpievērš 

finanšu plānošanas un grāmatvedības uzskaites sistēmām, nodrošinot materiālo un finanšu resursu 

aizsardzību, valsts budžeta līdzekļu izlietojumu atbilstoši tiesību aktu prasībām. Iestādes vadībai, 

ieviešot procedūras, kuras nodrošina patiesu, salīdzināmu, savlaicīgu, nozīmīgu, saprotamu un pilnīgu 

finanšu informāciju, vienlaicīgi ir jāseko, lai ar minētajiem jautājumiem nodarbotos darbinieki ar 

atbilstošu kvalifikāciju, zināšanām un prasmēm.  

 

 

Ieteikumi kontroles pasākumiem attiecībā uz finanšu plānošanu un 

uzskaiti: 

 katram darbiniekam, kura pienākumi ir saistīti ar finanšu analīzi un 

vadību vai grāmatvedības uzskaiti, skaidri noteikt atbildību par 

informācijas ticamību un pilnīgumu; 

 iestādes finanšu plānošanas un grāmatvedības sistēmu darbību 

īstenot atbilstoši grāmatvedības standartiem; 

 nodrošināt, ka visas finanšu darbības un kontrole tiek pienācīgi 

dokumentēta. 

 
 

Kontroles pasākumi ir arī pārskatu sniegšanas sistēma (kārtība) par sasniegtajiem rezultātiem, 

darbinieku darba izpildes novērtēšana un citi pasākumi. 

 

Noteikumi 
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Iestādes vadītāju pieredze, īstenojot kontroles pasākumus. 

„Regulāri tiek rīkotas sanāksmes, kurās piedalās ministre, valsts sekretārs 

un iestāžu vadītāji. Iknedēļas plānošanas sanāksmes, kurās piedalās 

struktūrvienību vadītāji. Sanāksmēs tiek izskatīti plānotie uzdevumi, 

izskatīti aktuālie jautājumi, problēmas, kā arī atskaitīšanās par paveikto. 

Divas reizes gadā valsts sekretārs organizē tikšanos ar katru 

struktūrvienību, kur notiek diskusija ar katru darbinieku no katras 

ministrijas struktūrvienības.” 

„Ar padotības iestādēm ir noslēgti pārvaldes līgumi, kuros ir ietverti to 

veicamie uzdevumi un atskaitīšanās sistēma. Divas reizes gadā tiek 

sagatavotas rezultatīvo rādītāju atskaites par paveikto.” 

 
Darba izpildes novērtēšana tiek īstenota iestādē, lai izvērtētu darbinieka sniegumu atbilstoši 

izvirzītajiem individuālajiem mērķiem un uzdevumiem, noteiktu mērķus un uzdevumus nākamajam 

periodam. Ļoti svarīgi ir ne tikai novērtēt darba rezultātus, bet arī strādāt ar iestādē nodarbināto 

darbinieku attīstības vajadzībām, pilnveidojot to prasmes, lai būtu iespējams nodrošināt efektīvāku 

iestādes darbības rezultātu sasniegšanu.  

 

Darba izpildes novērtēšanas procesa pilnveidošanai ieteicams izmantot Darba izpildes plānošanas un 

vērtēšanas rokasgrāmatu (skatīt: http://www.mk.gov.lv/lv/esstrukturfondi/vk-realizetie-

projekti/strukturaloreformuistenosana/reformu-instrumenti/ ).  

 

Darba izpildes novērtēšanas kārtību nosaka Ministru kabineta 2001.gada 12.februāra instrukcija Nr.2 

„Ierēdņa darbības un tās rezultātu novērtēšanas kārtība”, no 2012.gada 1.novembra  darba izpildes 

plānošana un novērtēšana būs jāveic saskaņā ar Ministru kabineta 2012.gada 10.jūlija noteikumiem 

Nr. __ „Noteikumi par valsts tiešās pārvaldes iestādēs nodarbināto darba izpildes novērtēšanu”.  

 

Lai nodrošinātu vienveidīgu rīcību vienādos gadījumos  iestādes galveno procesu jeb pamatfunkciju 

veikšanai, kā arī svarīgāko atbalsta funkciju nodrošināšanai, iestādē tiek izstrādāti  dažādi procedūru 

apraksti, standarti, vadlīnijas, metodoloģijas vai kārtības, rīkojumi, procesu shēmas (piemēru sk. 

2.pielikumā) u.c. dokumenti, kuri nodrošina  gan spēkā esošo tiesību aktu prasību ievērošanu, gan 

efektīvu dažādu procesu īstenošanu.  

 

Galvenie principi, izstrādājot iestādes procesu un procedūru aprakstus: 

 tie tiek izstrādāti svarīgākajiem iestādes darbības procesiem, kuriem ir 

identificēti augstākie darbības riski (piemēram, pakalpojumu 

sniegšana, finanšu operācijas un procesi, IT sistēmu dokumentēšana); 

 tie tiek veidoti iespējami  „draudzīgi” lietotājam; 

 apraksts nodrošina atbilstošu pienākumu dalīšanu (ieskaitot nefinanšu 

darbības), procesa izsekojamību; 

 apraksts atbilst spēkā esošo normatīvo aktu prasībām, jo īpaši 

attiecībā uz finanšu procesiem, un ietver kontroles elementus, kas 

http://www.mk.gov.lv/lv/esstrukturfondi/vk-realizetie-projekti/strukturaloreformuistenosana/reformu-instrumenti/
http://www.mk.gov.lv/lv/esstrukturfondi/vk-realizetie-projekti/strukturaloreformuistenosana/reformu-instrumenti/
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nodrošina iespēju izsekot vai identificēt  novirzes vai kļūdas 

procesa/procedūras īstenošanas laikā. 

Piemēri: 

Valsts kancelejas izstrādātā metodoloģija mācību plānošanai, organizēšanai un novērtēšanai 
http://www.mk.gov.lv/lv/esstrukturfondi/atbildigaiestade/esaktualijaunumi/tehniska-
palidziba/macibu-metodika/ 
Valsts kases kvalitātes un risku vadības pamatprincipi 
http://www.kase.gov.lv/?object_id=6140 
Centrālās statistikas pārvaldes kvalitātes vadlīnijas  
http://www.csb.gov.lv/sites/default/files/item_file_11864_kvalitates_vadlinijas2008.pdf 
Valsts meža dienesta kvalitātes rokasgrāmata 
http://www.lsif.lv/nodevumi/nodevumi/3135/VMD%20Kvalitates%20rokasgramataII_apst.9.
10.2010..pdf 

 

Kontroles vides sastāvdaļa ir arī dažādas informācijas sistēmas, kuras nodrošina iestādes: 

 pamatfunkciju īstenošanu (piemēram, Valsts kancelejas Dokumentu aprites un uzdevumu 
kontroles sistēma „DAUKS”, kura nodrošina dokumentu apriti starp ministrijām un  Valsts 
kanceleju,  Valsts ieņēmumu dienesta Elektroniskās deklarēšanas sistēma u.c.); 

 atbalsts funkciju īstenošanu (piemēram, grāmatvedības uzskaite, personāla vadība u.c). 
 

 
 

Ieteikumi jautājumiem, vērtējot, vai praksē darbojas  ieviestie kontroles pasākumi: 

Procesi un procedūras 
 Vai galvenie procedūru apraksti, ko izmanto iestādes uzdevumu īstenošanā, ir pietiekami 

vienkārši („draudzīgi lietotājam”), aktualizēti? 
 Vai dokumentu apstrādē tiek izmatota datu aizsardzība? 
 Vai vadība ir veikusi risku novērtējumus galvenajiem iestādes procesiem (procedūrām) un, ja 

nepieciešams, pilnveidojusi procedūras? 
 Vai ir izstrādātas atbilstošas procesu kontrolēšanas procedūras? Vai ir skaidrs, kurš veic 

kontroli, kāda informācija nepieciešama kontroles novērtēšanai, cik bieži jāveic kontrole?  
 Ja kādā procesā ir iesaistītas vairākas iestādes, vai šis process ir pietiekami aprakstīts, 

nosakot katras iesaistītās puses atbildību par darbībām vai rezultātiem.  
  

Darbinieku darba izpildes novērtēšana 

 Vai darbiniekiem noteiktie mērķi un uzdevumi ir pietiekami sarežģīti (izaicinoši), jēgpilni un 

 

Situācijas piemērs: kontroles pasākumi 

 

 

Situācija: vadība (auditori) novēroja, ka struktūrvienības izstrādā smagnējus, grūti saprotamus 
iekšējos normatīvos dokumentus. 
Vadības rīcība: prasība normatīvos dokumentus un procesus sagatavot uzskatāmus un ērti lietojamus. 
Rezultāts: pilnveidoti kontroles pasākumi, procesi, samazināts kļūdu skaits un darba laika patēriņš 
normatīvo dokumentu, procesu  pielietošanā. 
 

http://www.mk.gov.lv/lv/esstrukturfondi/atbildigaiestade/esaktualijaunumi/tehniska-palidziba/macibu-metodika/
http://www.mk.gov.lv/lv/esstrukturfondi/atbildigaiestade/esaktualijaunumi/tehniska-palidziba/macibu-metodika/
http://www.kase.gov.lv/?object_id=6140
http://www.csb.gov.lv/sites/default/files/item_file_11864_kvalitates_vadlinijas2008.pdf
http://www.lsif.lv/nodevumi/nodevumi/3135/VMD%20Kvalitates%20rokasgramataII_apst.9.10.2010..pdf
http://www.lsif.lv/nodevumi/nodevumi/3135/VMD%20Kvalitates%20rokasgramataII_apst.9.10.2010..pdf
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saskaņoti ar attiecīgo personu? Vai  gada laikā noteiktie mērķi tiek aktualizēti? 

 Vai darba izpildes novērtēšanas laikā tiek vērtēta aktualizētu mērķu sasniegšana? Vispārēju 

un novecojušu mērķu sasniegšanas vērtēšana palielina risku vērtēt darbiniekus subjektīvi un 

tendenciozi, kā arī var negatīvi ietekmēt darbinieku motivāciju. 

 Vai ir īstenoti pietiekami daudz pasākumi, lai analizētu un noteiktu personālam 

nepieciešamās prasmes iestādes mērķu un uzdevumu izpildei, kā arī plānotas darbinieku 

attīstības vajadzības un nākotnes personālam nepieciešamās prasmes un iemaņas? 

Efektīvam personāla attīstības plānam vajadzētu ne tikai noteikt katram darbiniekam 

individuālās attīstības vajadzības, bet arī visa kolektīva prasmes un kompetences, kas 

nepieciešamas iestādes mērķu sasniegšanā. Veicot analīzi, ir iespējams noteikt ievērojamas 

atšķirības starp nepieciešamajām un pieejamajām prasmēm un zināšanām iestādē, ko var 

izmantot kā efektīvu līdzekli, lai veiktu personāla attīstību. 

 Vai ir pieejama statistika par apmācībām iestādē? Vai darbinieki attīsta prasmes, kuras ir 

noteiktas kā nepieciešamas konkrēta darba izpildei? 

Finanšu uzskaite un grāmatvedība 

 Vai visiem finanšu un grāmatvedības struktūrvienībās nodarbinātajiem ir atbilstošas prasmes 

un zināšanas? 

 Vai grāmatvedības uzskaites informācijas kvalitātes pārbaudes ir pienācīgi dokumentētas? 

Piemēram kontroles attiecībā uz vispārējās grāmatvedības kontu analīzi, avansa maksājumu 

analīzi, pienākumu nodalīšanu, ziņojumu ticamības pārbaudēm, IT sistēmu saskarņu 

pārbaudēm u.c. Vai vadība ir pārliecināta, ka ieviestie kontroles pasākumi darbojas atbilstoši 

plānotajam? 

 Vai tiek veikti regulāri pasākumi finanšu un grāmatvedības sistēmu kvalitātes 

paaugstināšanai? 

 

Iestādes darbības procedūru apraksti (standarti, vadlīnijas, kārtības, rīkojumi u.c.) 
 Vai izstrādātais dokuments ir lietotājam saprotams (vienkāršā valodā, īss, liekot uzsvaru uz 

galvenajiem jautājumiem)? Vai dokuments ir pieejams tā  adresātam? Vai nepieciešamības 
gadījumā dokuments tiek pārskatīts un pilnveidots atbilstoši izmaiņām procedūrās?   

 Vai ir noteikti pasākumi, kas nodrošina datu aizsardzību manuāli veiktiem procesiem? 
 Vai galvenajiem iestādes procesiem un procedūrām ir veikts risku novērtējums? Vai 

darbībām, kurām ir noteikts paaugstināts risks, ir ieviesti kompensējoši kontroles pasākumi?  
 Vai procesa kontroles pasākumi ir atbilstīgi? Vai ir skaidrs: (1) Kurš veic kontroli; (2) Kā 

kontrole tiek veikta (metodoloģija, izlases lielums u.c.); (3) Kāda informācija ir nepieciešama, 
lai veiktu kontroli; (4) Cik bieži kontrole tiek veikta; (5) Kādi kritēriji tiek izmantoti, lai noteiktu 
neatbilstības būtiskuma pakāpi (piemēram, kāda veida jautājumus, kurus kontrole identificē, 
uzskata par nozīmīgu kļūdu vai kāda veida kļūdu uzskata par nelielu)? 

 Vai ir audita ziņojumi par tādu procedūru vai procesu neatbilstībām, kuriem ir noteikts 
paaugstināts risks? 

 

 

 

 

 

 

 



 

23 

 

 

Informācija un saziņa 

 

Efektīvas informācijas un saziņas nodrošināšana iestādē visu līmeņu vadītājiem un darbiniekiem ir 

viens no priekšnoteikumiem sekmīgai iestādes izvirzīto mērķu un uzdevumu sasniegšanai. 

 

Iekšējā informācijas aprite un saziņa iestādē ir nepārtraukts process, sniedzot, daloties un iegūstot 

nepieciešamo informāciju. 

 

Informācija un saziņa aptver: 

 iestādes iekšējās informācijas aprites sistēmu, kas ir veids, kādā informācija tiek izplatīta 

visā iestādē, plūst uz augšu, uz leju un horizontāli starp struktūrvienībām. Iekšējā informācijas 

aprite iestādē ļauj darbiniekiem saņemt skaidru vēstījumu no vadības, ka kontroles pienākumi 

ir jāņem nopietni, nodrošina iespēju gan iestādes vadībai, gan  darbiniekiem būt informētiem 

par lēmumiem, projektiem vai pasākumiem, tai skaitā arī par darba vides jautājumiem 

(piemēram, dažādas sanāksmes, protokoli, rīkojumi, intranets, e-pasts u.c.); 

 

 iestādes ārējo komunikācijas sistēmu, kas ir divējāda – nodrošina informācijas sniegšanu 

sabiedrībai par iestādes darbību un tās rezultātiem (piemēram, komunikācija ar 

sabiedriskajiem medijiem, mājaslapa, dažādu pārskatu par iestādes darbību publicēšana 

u.c.), kā arī iegūst informāciju no ārējiem informācijas avotiem (piemēram, klientu 

atsauksmes, informācija par riskiem, izmaiņām tiesību aktos u.c.). 

 

Labās prakses pieredze, izmantojot informāciju no ārējiem avotiem: 

 Iedzīvotāji ieteikumus administratīvā sloga mazināšanai var izteikt 

Valsts kancelejas mājaslapā 

http://www.surveygizmo.com/s3/911150/Sloga-mazin-ana 

Labās prakses pieredze, informējot sabiedrību par iestādes darbību: 

 Veselības ministrija piedāvā iespēju jebkuram interesentam 

iepazīties ar visām ministrijā izveidotajām darba grupām un to 

ietvaros izlemtajiem jautājumiem: 

http://www.vm.gov.lv/lv/ministrija/darba_grupas/pamatnostadnu_cilvekresursu_attistiba_veseli

bas_aprupe_un_pr/ 

9. Informācijas un saziņas nodrošināšanai: 
9.1. iestādes darbinieki ir informēti par iestādes mērķi, institūcijas vadības dokumentiem, iekšējiem 
normatīvajiem aktiem un ētikas principiem; 
9.2. iekšējās informācijas aprites un saziņas sistēma nodrošina visu līmeņu vadītājiem un 
darbiniekiem nepieciešamo informāciju, lai būtu iespējams efektīvi veikt uzdevumus un tiktu 
sasniegti iestādes mērķi; 
9.3. ja nepieciešams, izstrādātas procedūras, lai sniegtu informāciju sabiedrībai un nodrošinātu 
sabiedrības pārstāvju līdzdalību; 
9.4. izveidota dokumentu aprites un uzglabāšanas sistēma, lai iestādē nodrošinātu atbilstošu, 
aktuālu, precīzu un pieejamu informāciju; 
9.5. izstrādāta informācijas sistēmu drošības politika, un darbinieki ar to ir iepazīstināti. 

Noteikumi 

http://www.surveygizmo.com/s3/911150/Sloga-mazin-ana
http://www.vm.gov.lv/lv/ministrija/darba_grupas/pamatnostadnu_cilvekresursu_attistiba_veselibas_aprupe_un_pr/
http://www.vm.gov.lv/lv/ministrija/darba_grupas/pamatnostadnu_cilvekresursu_attistiba_veselibas_aprupe_un_pr/
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Iestādei informācija ir nepieciešama, lai īstenotu iekšējās kontroles pienākumus, atbalstot tās mērķu 

sasniegšanu. Informācija par iestādes darba izpildes rādītājiem (mērķu sasniegšanu) tiek sasaistīta ar 

iestādes darbības stratēģijā un darba plānā noteiktajiem mērķiem un uzdevumiem, tādējādi 

nodrošinot, ka visu līmeņu vadītāji un nodarbinātie var saprast  katra lomu to sasniegšanā. 

 

 

Situācijas piemērs: informācija un saziņa 

 

 

Situācija: darbinieku novērtēšanas laikā vadība konstatēja, ka ir tiem ir nepietiekama izpratne par 
iestādes darbības mērķiem un konkrētā darbinieka lomu mērķa sasniegšanā, kā rezultātā iestādes 
darbības mērķu sasniegšana ir problemātiska, jo katra struktūrvienība strādā tikai savu uzdevumu 
izpildei, neņemot vērā iestādes kopējos mērķus. 
Vadības rīcība: iestādes nodarbinātie iesaistīti gada darba plāna izstrādē,  konkrētāk norādīta katras 
struktūrvienības (darbinieka) loma kopējo iestādes mērķu sasniegšanā, kā arī noteikti atbildīgie par 
konkrētu uzdevumu izpildi. Darbinieki iepazīstināti ar minētajiem dokumentiem un nodrošināta 
dokumentu  pastāvīga pieejamība. Darba izpilde regulāri tiek pārrunāta vadības sanāksmēs. 
Rezultāts:  uzlabota darbinieku informētība par iestādes mērķiem, pilnveidota informācijas aprite par 
virzību uz mērķu sasniegšanu, paaugstināta darbinieku motivācija. 

 

 

Ieteikumi, organizējot iestādes iekšējo un ārējo  informācijas apriti:  

 aicināt visus darbiniekus informēt par konstatētajiem trūkumiem 

iekšējās kontroles sistēmās; 

 noteikt atbildīgo amatpersonu, kura koordinē konstatēto problēmu 

risināšanu; 

 organizēt iestādes iekšējo un ārējo saziņu atbilstoši spēkā esošo tiesību 

aktu prasībām, tai skaitā attiecībā uz autortiesībām; 

 ja nepieciešams, izstrādāt ārējās komunikācijas stratēģiju, kurā ir 

noteiktas mērķa auditorijas, prioritātes attiecībā uz informāciju un 

rīcības plāns, lai nodrošinātu efektīvu un  saskaņotu komunikāciju, 

kura atbilst iestādes uzskatiem; 

 nozares ministrijai veidot vienotu stratēģiju ar padotībā esošajām 

iestādēm. 

 

Informācijas avotu noteikšana. 

 

Iestāde rada vai izmanto un lieto ticamu un kvalitatīvu informāciju (piemēram, iestādes darbības 

rādītāji attiecībā pret uzdevumu izpildes termiņiem, finanšu informācija, informācija par izmaksām, 

kuras radušās neatbilstību un kļūdu rezultātā, būtiski audita un revīziju konstatējumi, personāla 

vadības rādītāji u.c. informācija), lai atbalstītu citu iekšējās kontroles komponentu darbību. 

 

Lai  iegūtu atbilstošu informāciju, vadībai ir nepieciešams noteikt prasības informācijai jeb 

informācijas avotiem (iekšējiem un ārējiem), kādi tiek uzskatīti par ticamiem un tiek izmantoti par 

pamatu konkrētu lēmumu pieņemšanai. Prasību noteikšana nepieciešamajai informācijai ir 

nepārtraukts process, kas atbalsta pārējo iekšējās kontroles elementu darbību. 
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Piemēri, kā informācija atbalsta pārējos 

 iekšējās kontroles elementus 

Iekšējās kontroles elements Piemērs izmantojamai informācijai 

Iestādes darbības plānošana Izstrādājot iestādes darbības stratēģiju, tiek 

analizēti pārskati par vadības rīcības plāna izpildi. 

Kontroles vide Vadība veic iestādes darbinieku aptauju, lai 

apkopotu informāciju par viņu personisko rīcību,  

ievērojot informācijas drošības kārtību iestādē. 

Iegūto informāciju iestādes vadība izmanto kā 

daļu no procesa, kurš nodrošina kontroles vides 

uzlabošanu iestādē. 

Risku noteikšana, analīze un novērtēšana Iestādē izstrādāts risku reģistrs, kurā tiek 

apkopota informācija par iekšējā vai ārējā audita, 

kvalitātes vadības sistēmas auditoru ziņojumos 

konstatētajiem trūkumiem attiecībā uz iekšējās 

kontroles sistēmas darbību. 

Kontroles pasākumi Iestādes procedūrām izstrādāti rezultatīvie 

rādītāji, kuri sniedz iestādes vadībai priekšstatu 

par iestādē ieviesto kontroles pasākumu 

efektivitāti. 

Uzraudzība Vadība analizē Finanšu ministrijas sagatavoto 

ikgadējo informatīvo ziņojumu par iekšējā audita 

darbību ministrijās un iestādēs, lai uzlabotu 

iekšējā audita struktūrvienības darbu. 

 
Būtiski, lai iestādē ieviestā kontroles vide un kontroles pasākumi nodrošinātu savlaicīgu, ticamu 

finanšu un vadības informāciju, kura atbilst spēkā esošo tiesību aktu prasībām. 

 

Informācijas apstrāde izmantojot informācijas sistēmas. 

 

Būtiska loma iestādes iekšējās informācijas apritē ir informācijas sistēmām, kuras nodrošina liela 

informācijas apjoma apkopošanu, glabāšanu un apstrādi, tai skaitā efektīvu un drošu iestādes 

dokumentu apriti, grāmatvedības uzskaiti un finanšu vadību, personāla uzskaiti u.c.  

 

Katrai informācijas sistēmai iestādē ir konkrēts mērķis, piemēram, dokumentu pārvaldības sistēmai ir 

jānodrošina efektīva un droša iestādes dokumentu aprite un atbilstība spēkā esošo normatīvo aktu 

prasībām, tai skaitā attiecībā uz dokumentu glabāšanu, personas datu aizsardzību, ierobežotas 

pieejamības informācijas apriti, informācijas drošību u.c. jautājumiem. Grāmatvedības uzskaites un 

finanšu vadības sistēmai ir jānodrošina visu grāmatvedības operāciju pārskatāmība un finanšu 

informācijas pieejamība.  

 

Ieviešot iestādē jaunas informācijas sistēmas, svarīgi ir atrast līdzsvaru starp ieguvumiem, kas rodas 

informācijas sistēmas ieviešanas rezultātā un nodrošina iestādes darbības mērķu sasniegšanu 

(piemēram, iespēja efektīvi apkopot un analizēt liela apjoma informāciju, iespēja atvieglot kāda 

procesa kontroli u.c.),  un IS iegādes un uzturēšanas izmaksām. 
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Informācijas kvalitāte 

 

Lai nodrošinātu informācijas kvalitāti, ir nepieciešama efektīva iekšējās kontroles sistēma, īpaši ņemot 

vērā mūsdienu informācijas lielos apjomus. Spēja ģenerēt kvalitatīvu informāciju ir saistīta ar 

sākotnējo datu kvalitāti. Nepilnīgi vai neakurāti dati nenodrošinās atbilstošu, aktuālu un precīzu 

informāciju. 

 

 

 

Par kvalitatīvu var uzskatīt informāciju, kura ir: 

 pietiekamā daudzumā (sufficient) – pietiekamas detalizācijas pakāpes 

un apjoma informācija, lai izvairītos no neefektīvas, nepareizas 

informācijas interpretācijas; 

 pareizajā laikā (timely) – informācija ir pieejama no informācijas 

sistēmas vienmēr, kad nepieciešams; 

 aktuāla (current) – dati tiek apkopoti atbilstošā regularitātē un 

izmantojot aktuālus informācijas avotus; 

 pareiza (correct) – dati ir patiesi un pilnīgi. Informācijas sistēmās ir 

iekļauti kontroles elementi, kas pārbauda informācijas pareizumu un 

pilnīgumu; 

 pieejama (accessible) – informācija ir viegli pieejama tiem, kam tā ir 

nepieciešama darba vajadzībām; 

 aizsargāta (protected) – pieeja ierobežotas pieejamības vai slepenai 

informācijai ir noteikta tikai konkrētam personu lokam. Dati tiek 

klasificēti, lai atbalstītu informācijas drošību, dati tiek nodoti tikai tām 

personām, kuras ir pilnvarotas to saņemt; 

 pārbaudāma (verifiable) – informācijai tiek norādīti datu avoti 

(pierādījumi); 

 saglabājama (retained) – informācija tiks glabāta noteiktu laika 

periodu, lai nodrošinātu iespēju atbalstīt dažādus informācijas 

pieprasījumus vai pārbaudes no ārpuses. 

 

 

Tādējādi ir būtiski svarīgi iestādei izstrādāt informācijas vadības un informācijas sistēmu drošības 

politiku, kurā iekļauta risku analīze un atbilstošas IS drošības prasības attiecībā uz datu pārvaldību, tai 

skaitā datubāzu administrēšanu, datu kvalitātes nodrošināšanu, obligātajiem drošības pasākumiem 

un normatīvo aktu prasībām par personas datu aizsardzību. 

 

Galvenos tiesību aktus, kuri regulē personas datu aizsardzības prasības, sk. 
http://www.dvi.gov.lv/likumdosana/.  
Tiesību aktus  informācijas sistēmu drošības jautājumos sk. http://www.cert.lv/section/show/49. 
 

 

Situācijas piemērs: informācija un saziņa 

 

 

http://www.dvi.gov.lv/likumdosana/
http://www.cert.lv/section/show/49
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Ieteikumi jautājumiem, vērtējot, vai informācija un saziņa praksē atbilst plānotajam: 

 

 

Iekšējās un ārējā informācijas aprite 

 Vai iestādes vadības/struktūrvienību sagatavotā informācija ir aktuāla, ticama un 
izmantojama to darbības mērķu sasniegšanai, kuriem tā ir sagatavota? Ja iespējams, vai ir 
saikne ar iestādes apstiprinātajiem darbības mērķiem. Vai iestādes sagatavotie pārskati 
ietver ticamu informāciju par iestādes darbības progresu noteikto mērķu izpildē. Ja nē, 
kāpēc? Vai būtu kaut kas jādara, lai uzlabotu informācijas pareizību? 

 Vai esošā iestādes iekšējā informācijas aprites sistēma nodrošina, ka iestādes visu līmeņu 
vadītāji un darbinieki ir informēti par citu struktūrvienību aktivitātēm vai lēmumiem, kas 
varētu ietekmēt viņu pienākumus un uzdevumus? 

 Vai ir konstatēti trūkumi iestādes iekšējā vai ārējā komunikācijā, kas ir ietekmējuši iestādes 
darbību? Ja jā, vai ir analizēti to cēloņi un veikti pasākumi, lai novērstu līdzīgas problēmas 
nākotnē?  

 Vai iestādē ir analizētas pašreizējo metožu un procedūru, ko izmanto ārējā saziņā, stiprās un 
vājās puses, tai skaitā analizējot izmaksu/ieguvumu aspektus? 

 Kas tiek darīts, lai analizētu iestādes komunikācijas stratēģijas ietekmi uz atsauksmes 
noteiktajām mērķauditorijām? Vai iegūtā informācija ir uzticama un atbilstīga? Vai iegūtā 
informācija tiek analizēta un izmantota, lai pilnveidotu iestādes komunikācijas stratēģiju? 

Dokumentu pārvaldība  
 Vai dokumenti ir pienācīgi aizsargāti pret bojāeju, zādzību, ugunsgrēku u.c.? 
 Vai darbinieki ir informēti par lietvedības kārtošanas procedūrām ( piemēram, dokumentu 

reģistrācijas un aprites  kārtība) iestādē? Vai šī kārtība tiek ievērota praksē? 
 Vai nepieciešamos dokumentus var atrast saprātīgā laikā? 
 Vai piemērojamie noteikumi attiecībā uz apiešanos ar ierobežotas pieejamības un slepeniem 

dokumentiem ir pietiekami zināmi darbiniekiem un tiek pielietoti praksē?  
 Vai vadība un darbinieki pietiekami informēti par dokumentu glabāšanas nosacījumiem 

(termiņi)? Vai šie termiņi tiek ievēroti praksē? 
 Vai tiek īstenotas nepieciešamās darbības, lai nodrošinātu iespēju iepazīties ar svarīgākajiem 

dokumentiem arī nākotnē? 
Informācijas sistēmu drošības politika 

 Vai visi iestādes darbinieki ir pietiekami informēti par informācijas sistēmu drošības politiku? 
Vai informācijas sistēmu drošības politika ir regulāra tēma iestādes vadības sanāksmēs? Vai 
noteiktie informācijas sistēmas drošības pasākumi tiek uzraudzīti? Vai ir kādi signāli par 
informācijas sistēmas drošības problēmām (piemēram, audita ziņojumi, IS uzraudzības 
rezultātā konstatētas problēmas u.c.), vai šīs problēmas tiek pārrunātas atbilstošā vadības 
līmenī? 

 Vai tiek apkopota un analizēta lietotāju sniegtā informācija par sistēmu veiktspēju? Vai tiek 
regulāri analizēta statistika par sistēmu  veiktspēju, serveru jaudu u.c. rādītājiem? Vai vadība 
tiek informēta, ja ir konstatētas sistēmas veiktspējas problēmas?    

 Vai iestādē ir efektīvas procedūras attiecībā uz informācijas saglabāšanu, rezerves 
informācijas kopēšanu, pieeju informācijai un informācijas arhivēšanu? Vai var pierādīt, ka šīs 
procedūras tiek ievērotas praksē? Vai ir informācija (piemēram, audita ziņojumi, „klientu 
sūdzības” u.c. avoti) par nepilnībām attiecībā uz  informācijas pārvaldības jautājumiem 
(piemēram, informācijas kvalitāti, informācijas zudumiem vai nesavlaicīgu informāciju u.c.)? 

Situācija: vadība (auditori) novēroja, ka, palielinot kontroles procedūru detalizāciju, kļūdas un novirzes 
nesamazinās. 
Vadības rīcība: vadība noteica obligātas darbinieku apmācības struktūrvienībām reizi mēnesī, prasot 
apliecināt prasmes procedūru pārzināšanā un pielietošanā. 
Rezultāts: kļūdu samazināšanās, uzlabota komunikācija, resursu ietaupījums. 
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Uzraudzība 

 

Iekšējās kontroles sistēmas uzraudzība tiek īstenota, lai nodrošinātu iestādes vadībai pārliecību, ka 

iekšējās kontroles sistēma darbojas atbilstoši noteiktajai kārtībai. 

 

Iekšējās kontroles sistēmas darbības uzraudzību nodrošina ne tikai iekšējais vai ārējais audits, veicot 

periodisku iekšējo kontroļu novērtēšanu, bet arī visu līmeņu vadītāji, kuri nodrošina, ka konkrētā 

vadītāja atbildībā esošajos procesos tiek ievērotas iestādē noteiktās prasības attiecībā uz kontroli, kā 

arī, ja ir konstatētas nepilnības vai kļūdas, – to novēršanu.   

Tā kā iestādes darbības veiksmīgai nodrošināšanai tiek izmantotas dažādas informācijas sistēmas, 

būtiski ir nodrošināt, ka visās informācijas sistēmās ir iestrādāti nepārtrauktās uzraudzības elementi, 

to skaitā  monitorings, auditācijas pieraksti, loģiskās piekļuves kontrole u.c. 

10. Iekšējās kontroles sistēmas uzraudzība tiek īstenota kā: 
10.1. iekšējā audita veikta periodiska iekšējo kontroļu novērtēšana; 
10.2. kontroļu darbības regulāras pārbaudes; 
10.3. informācijas sistēmās iestrādāti nepārtrauktās uzraudzības elementi; 
10.4. to iestādes darbības pārskatu vai rādītāju analīze, kas identificē iekšējās kontroles trūkumus, 
un trūkumu novēršana; 
10.5. iestādes vides un pārraudzības funkciju efektivitātes pašnovērtējumi; 
10.6. iekšējo un ārējo auditu rezultātu izvērtējumi; 
10.7. iekšējā audita struktūrvienības kvalitātes novērtējumi, ja iestādē ir izveidota šāda 
struktūrvienība. 

 
Noteikumi 

 

 

Ieteikumi uzraudzības nodrošināšanai: 

 vērtējot iestādes vides un pārraudzības funkciju efektivitāti, analizēt, 

vai visas iestādes darbības tiek īstenotas efektīvi, lietderīgi un 

ekonomiski, nodrošinot labu pārvaldību, atbilstību tiesību aktu 

prasībām, aktīvu aizsardzību, kā arī ir vērstas uz mērķu sasniegšanu; 

  vismaz reizi gadā veikt galveno iekšējās kontroles sistēmu 

efektivitātes pašnovērtējumu, izmantojot, piemēram, darbinieku 

aptaujas vai intervijas, vadības pārskatus par uzraudzības ziņojumiem, 

darbinieku novērtēšanas rezultātiem, audita ieteikumiem un citus  

avotus, kas sniedz būtisku informāciju par iestādes iekšējās kontroles 

efektivitāti; 

 iestādes gada publiskajos pārskatos iekļaut informāciju par iekšējās 

kontroles sistēmas darbības efektivitātes izvērtējumu; 

 nodrošināt iekšējā audita funkcijas neatkarību, kas sniedz objektīvu 

iekšējās kontroles sistēmas izvērtējumu, un konsultācijas 

pakalpojumus, kuriem ir pievienotā vērtība iestādes darbības 

uzlabošanā. 
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Piemēri pašnovērtējuma veikšanai: 
 Projekta pieteikuma pašvērtējums („Projektu  izstrādes un ieviešanas rokasgrāmata”, 60., 

61.slaids)  
http://www.rdpad.lv/uploads/sab_apspried/kapacitates_projekts/6/rokasgramata.ppt 
Projekta īstenošanas dokumentācijas pašnovērtējums („Rokasgrāmata pašvaldībām darbam 
ar ES fondiem”, 186.lpp. 
http://www.vraa.gov.lv/uploads/Par%20mums/rokasgramata_pasv-es-fondu-projekti-03-02-
2012.pdf 
 

Iekšējā audita struktūrvienības kvalitātes novērtējums tiek veikts atbilstoši Ministru kabineta 

2010.gada 10.augusta noteikumiem Nr.760 „Iekšējā audita struktūrvienību darba salīdzinošo 

pārbaužu veikšanas kārtība”.  

 

 

 

Ieteikumi jautājumiem, vērtējot uzraudzības efektivitāti: 

 

Vadības uzraudzība 
 Vai vadībai ir pietiekami pierādījumi, ka galvenie kontroles pasākumi praksē darbojas kā 

paredzēts (piemēram, par to liecina veikto kontroles uzraudzības darbību informācija, audita 
ziņojumi un citi informācijas avoti)? 

 Vai visi ziņojumi par iekšējās kontroles nepilnībām ir pienācīgi analizēti un nodrošinātas 
nepieciešamās darbības trūkumu novēršanai? 

 Vai uzraudzības pasākumi tiek vērsti uz procesiem, kuros ir noteikts augstāks riska līmenis 
(piemēram, liela apjoma finanšu darījumiem; personālam ar nepietiekamām prasmēm, 
kvalifikāciju vai pieredzi; procesiem, kuri tiek mainīti iestādes reorganizācijas rezultātā, 
ieviešot jaunas vai pārveidotas informācijas sistēmas; procesiem, kuriem ir iespējams  
interešu konflikta risks vai citu personu ietekme, darbības ar politiski jutīgu raksturu u.c.)? 

 Vai iestādei nozīmīgiem procesiem, kas noteikti, veicot uzraudzības darbības, tiek veiktas 
sistemātiskas pēcpārbaudes?  

 Vai iestādes ikdienas darbības uzraudzība tiek veikta, balstoties uz  noteiktajiem mērķiem un 
rezultatīvajiem rādītājiem? Vai  noteiktie mērķi un rezultatīvie rādītāji  ir pielietojami praksē? 
Ja nē, kāpēc? 

 
Iestādes kontroles vides un pārraudzības funkciju efektivitātes novērtēšana 

 Vai novērtēšanas darbības tiek caurskatāmi plānotas, novērtēšanas rezultāti ir savlaicīgi 
pieejami, lai varētu tikt izmantoti operatīvo un stratēģisko lēmumu pieņemšanas procesā?   

 Vai izvēlētajām novērtēšanas metodēm ir saprotams un skaidrs izvēlētās metodes mērķis un 
piemērotība? 

 

Situācijas piemērs: uzraudzība 

 
 

Situācija: vadība (auditori) novēroja, ka darbinieki strādā virsstundas, darbinieki sūdzas par laika 
resursu trūkumu. 
Vadības rīcība: darba laika uzskaites ieviešana par darba izpildi un projektiem, izvērtēta iespēja 
optimizēt iestādes darbības procesus, kā arī pārdalīt amatu pienākumus. 
Rezultāts: noteikti un novērsti iemesli laika resursu trūkumam, pilnveidoti iestādes darbības procesi,  
atbrīvoti papildu laika resursi. 

http://www.rdpad.lv/uploads/sab_apspried/kapacitates_projekts/6/rokasgramata.ppt
http://www.vraa.gov.lv/uploads/Par%20mums/rokasgramata_pasv-es-fondu-projekti-03-02-2012.pdf
http://www.vraa.gov.lv/uploads/Par%20mums/rokasgramata_pasv-es-fondu-projekti-03-02-2012.pdf
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 Vai novērtēšanas darbības nodrošina ticamus, pilnīgus un viegli saprotamus rezultātus? Vai 
novērtēšanas ziņojumus vadība izmanto savā darbībā? Vai tiem ir reāla ietekme lēmumu 
pieņemšanas procesā? Ja nē, kāpēc? 

 
Iekšējās kontroles sistēmas novērtēšana 

 Vai iestādes visu līmeņu vadītājiem un darbiniekiem, kuri  piedalās iekšējās kontroles sistēmas 
pašnovērtējumā, ir pietiekama izpratne par iekšējo kontroli un riska pārvaldību? Ja nav, kas 
tiek darīts, lai izvairītos no nepareizas interpretācijas vai pārpratumiem, kas varētu ietekmēt 
iekšējās kontroles sistēmas pašnovērtējuma rezultātus ? 

 Vai iekšējās kontroles sistēmas pašnovērtējuma process  ir labi organizēts un ar pievienoto 
vērtību? Vai tas tiek uzskatīts par „birokrātisku slogu”? Vai šo procesu atbalsta iestādes 
vadība? 

 Vai iekšējās kontroles sistēmas pašnovērtējums ir vērsts uz galvenajiem iestādes darbības 
procesiem ar augstāk noteiktu  risku (pārāk plašs vai pārāk šaurs IKS pašnovērtējums var 
samazināt tā efektivitāti)? 

 Vai IKS pašnovērtējuma rezultāti tiek izmantoti, piemēram, lai uzlabotu iestādes darbību, 
pilnveidojot procesus?  

 
Iekšējā audita funkcijas kapacitāte 

 Vai iekšējā audita funkcijas iestādē tiek īstenotas atbilstoši starptautiski atzītiem IA 
standartiem vai citam ekvivalentam dokumentam? 

 Vai ir identificētas kādas situācijas, kuras var apdraudēt iekšējā audita organizatorisko 
neatkarību? 

 Vai iekšējie auditori ir pietiekami informēti par auditoru ētikas standartiem, tai skaitā savā 
darbībā demonstrē tādas kompetences kā godīgums, objektivitāte, konfidencialitāte? 
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Pielikumi 

 

1.pielikums. Amata apraksta paraugs  

 
APSTIPRINU: 

_________________ 
Iestādes nosaukums  

_________________ 
Amata nosaukums 

________________ 
Vieta, datums 

 

AMATA APRAKSTS 

1. Iestādes nosaukums 

2. Iestādes struktūrvienības nosaukums 

3. Ierēdņa/darbinieka amata nosaukums 

Šajā sadaļā norāda amata nosaukumu (piemēram, vecākais referents) un amata kodu saskaņā ar 

Ministru kabineta 2010.gada 18.maija noteikumu Nr.461 "Noteikumi par Profesiju klasifikatoru, 

profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām un Profesiju klasifikatora 

lietošanas un aktualizēšanas kārtību" 1.pielikumu (piemēram, 2422 03) un amatu saimi un līmeni 

saskaņā ar Ministru kabineta 2010.gada 30.novembra noteikumu Nr.1075 "Valsts un pašvaldību 

institūciju amatu katalogs”1.pielikumu. 

4. Ierēdņa/ darbinieka amata pakļautība 

5. Amata mērķis 

Šādu sadaļu ieteicams iekļaut amata aprakstā, lai noteiktu, kāpēc šāds amats ir izveidots un kāds ir 

amata ieguldījums iestādes darbības mērķu sasniegšanas nodrošināšanā. 

Piemēram: 

„Nodrošināt lietvedības apriti iestādē.” 

„Uzturēt un attīstīt iestādes mājaslapu.” 

 

6. Ierēdņa/darbinieka amata pienākumi 
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Šajā sadaļā tiek uzskaitīti galvenie pienākumi, kuri ierēdnim vai darbiniekam ir jāveic šajā amatā. 

Pienākumi tiek sakārtoti prioritārā secībā – sākumā svarīgākie pienākumi. 

Ieteikums pienākumus definēt pietiekami plaši, neuzskaitot katru ikdienas darbību sīkumos, kā arī 

paredzēt tiešajam vadītājam elastīgu pieeju darba uzdevumu noteikšanā. 

Pienākumiem būtu jābūt formulētiem tā, lai būtu saprotams, ko darbinieks dara, lietojot, piemēram, 

šādus darbības vārdus  – izstrādāt, sagatavot , analizēt, kontrolēt, reģistrēt u.c. 

Piemēram: 

„6.1. izstrādāt tiesību aktu un attīstības plānošanas dokumentu projektus informācijas sabiedrības 

attīstības jomā; 

6.2. sagatavot atzinumus par citu valsts tiešās pārvaldes institūciju izstrādātajiem tiesību aktu un 

attīstības plānošanas dokumentu projektiem;”. 

Ieteikums izvairīties no tādu pienākumu formulēšanas, kuri nekonkretizē veicamo darbu.  

Piemēram: 

„6.3. piedalīties ESF projekta „Vienotās valsts informācijas sistēmas izstrāde un ieviešana” 

īstenošanā”. 

IETEIKUMS. Lai būtu vieglāk klasificēt amatu, kā arī plānot darba apjomu, ieteicams amata 

pienākumiem noteikt apjomu no kopējo pienākumu skaita.  

Piemēram:  

„5.1. vadīt projektu ( 30 %);  

5.2. sniegt konsultācijas iepirkumu jomā ( 5 %)”. 

7.  Ierēdņa/darbinieka amata tiesības 

Šajā sadaļā norāda nevis vispārējās nodarbinātā tiesības, kuras izriet no darba likumdošanas vai Valsts 

civildienesta likuma u.c. spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, bet konkrētajam amatam noteiktās 

tiesības. 

Piemēram, tiesības pieprasīt informāciju darba pienākumu veikšanai no citām iestādes 

struktūrvienībām, tiesības sniegt informāciju par iestādes darbību savas kompetences ietvaros, 

patstāvīgi pieņemt lēmumus savu pilnvaru ietvaros u.c. Ja konkrētajam amatam ir noteikta kādas 

tiesības citos iestādes iekšējos normatīvajos aktos, tad šajā dokumentā tiek norādīta atsauksme uz 

minēto dokumentu. 

8. Ierēdņa/darbinieka amata pildīšanai nepieciešamā izglītība
14

 

Šajā sadāļā norāda: 

                                                                 
14

 Pamatojoties uz amata apraksta 7. un 8.punktā norādīto informāciju, tiek veikta amata pretendenta 
atlase.  
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1. Amata pienākumu pildīšanai nepieciešamo izglītību
15

, kā arī citas profesionālās kvalifikācijas 
prasības, kuras amata pretendents var pierādīt ar izglītības iestāžu izsniegtiem sertifikātiem. 

2. Amata pienākumu pildīšanai nepieciešamās tehniskās kompetences jeb profesionālās 
prasmes un iemaņas (piemēram, prasme strādāt ar MS Office programmām) un uzvedības 
kompetences

16
. 

 
9. Ierēdņa/darbinieka amata pildīšanai nepieciešamā profesionālā pieredze un kompetences 

Šajā sadaļā norāda: 

1. Kāda veida profesionālā darba pieredze ir nepieciešama, lai varētu veikt konkrētā amata 

pienākumus. 

Piemēram: 
Ne mazāk kā 3 gadu pieredze personāla vadības jomā, tai skaitā dažādu personāla dokumentu 
sagatavošana, personāla atlases interviju organizēšana, personāla mācību plānošana. 
 

2. Kāda veida “mīkstās” jeb uzvedības kompetences ir nepieciešamas, lai izcili veiktu amata 

pienākumus. 

Piemēram:  
Rūpes par kārtību, precizitāti un kvalitāti – rīkojas, lai nodrošinātu sava un citu darba precizitāti un 
kvalitāti, pārbaudot vai uzraugot datus un darbu un/vai izveidojot un uzturot darba un informācijas 
organizēšanas sistēmas. 
 
10. Ierēdņa/darbinieka amata pildīšanai nepieciešamā sadarbība 

Šajā sadaļā norāda sadarbības apmērus (gan iestādes līmenī, gan ārpus tās), veicot amata 

pienākumus. 

11. Ierēdņa/darbinieka atbildība par darba norisi un rezultātiem 

Šajā sadaļā norāda konkrētā amata veicēja atbildību par darba norisi un rezultātiem.  
Piemēram: 
Atbild par nodaļai noteikto uzdevumu savlaicīgu izpildi. 
Atbild par sagatavoto administratīvo aktu projektu atbilstību spēkā esošo normatīvo aktu prasībām. 
Atbild par sniegtās informācijas precizitāti un patiesumu. 
 

 

Ar amata aprakstu iepazinos________________ ___________________ _________ 

   (nodarbinātā paraksts,     paraksta atšifrējums,    datums) 

 

 

 

                                                                 
15

 Informācijai sk. http://www.aiknc.lv/lv/prog_aip_virziens.php. 
16

 Amata aprakstā norādītās uzvedības kompetences tiek vērtētas, veicot darba izpildes novērtēšanu. 

http://www.aiknc.lv/lv/prog_aip_virziens.php


 

34 

 

 

 

 

 

 

 

2.pielikums. Procesu shēmas piemērs  
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3.pielikums 

 

Katastrofas (ārkārtējas situācijas) apdraudējuma ietekmes/smaguma novērtējuma tabula 

Ietekmes 
līmenis 

Ietekme uz 
valsti 

Ietekmes joma Ietekmes vai seku apraksts/kritēriji 

1 Nenozīmīga Cilvēku dzīvība un 
veselība 

Neattiecas 
 

Ekonomiskie 
zaudējumi 

Ekonomiskie zaudējumi ir ļoti mazi vai to nav vispār 
(no 0 līdz 100 000 EUR) 

Sociālie/politiskie 
zaudējumi 

Neattiecas 
 

2 Maza Cilvēku dzīvība un 
veselība 

Neattiecas 
 

Ekonomiskie 
zaudējumi 

Zaudējumu apjoms ir no 100 tūkst. līdz 1 milj. EUR  

Sociālie/politiskie 
zaudējumi 

Neattiecas 
 

3 Vidēja Cilvēku dzīvība un 
veselība 

Neattiecas 
 

Ekonomiskie 
zaudējumi 

Zaudējumu apjoms ir no 1 līdz 10 milj. EUR  

Sociālie/politiskie 
zaudējumi 

Neattiecas 
 

4 Būtiska Cilvēku dzīvība un 
veselība 

Neattiecas 
 

Ekonomiskie 
zaudējumi 

Zaudējumu apjoms ir  no 10 līdz 100 milj. EUR 

Sociālie/politiskie 
zaudējumi 

Neattiecas 
 

5 Katastrofāla Cilvēku dzīvība un 
veselība 

Vairāki desmiti bojāgājušo. Vairāk nekā 400 smagi 
ievainoto. Upuru un cietušo skaits pārsniedz kopējo 
valsts veselības aprūpes resursu iespējas, 
nepieciešama starptautiskā palīdzība 

Ekonomiskie 
zaudējumi 

Nepieciešama starptautiskā palīdzība, izdevumi 
lielāki par 0,5 % no IKP vai vairāk par 100 milj. EUR 

Sociālie/politiskie 
zaudējumi 

Smagi tiesiskie aspekti (suverenitātes, cilvēktiesību, 
ES līguma būtiska neizpilde). Vides ainava ir zaudēta. 
Ekosistēmas darbība ir bojāta neatgriezeniski. 
Iepriekšējo situāciju atjaunot nav iespējams 
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Riska matrica, karte 

IETEKME→  
Nenozīmīga 

 
Maza Vidēja Būtiska Katastrofāla VARBŪTĪBA↓ 

Visticamāk notiks 
 

V  5 
 

V  10 A  15 AA  20 AA  25 

Ļoti iespējams  
Z  4 

 
V    8 A  12 AA  16 AA  20 

Iespējams  
Z  3 

 
V  6 V  9 A  12 A  15 

Maz ticams  
ZZ  2 

 
ZZ  2 V  6 V  8 V  10 

Visticamāk 
nenotiks 

 
ZZ  1 

 
ZZ  2 Z  3 Z  4 V    5 

 

Riska matricas krāsojuma nozīme 

MELNS Ļoti augsts risks 

TUMŠI PELĒKS  Augsts risks 

GAIŠI PELĒKS Vidējs risks 

BALTS Zems risks 

 

Ļoti augs risks:  
Šīm ārkārtējām situācijām vai katastrofām ir ļoti augsta riska klase un tām nepieciešams sagatavoties. 
Minētās ārkārtējās situācijas vai katastrofas jāuzskata par augstākām prioritātēm. Šīs ārkārtējās 
situācijas vai katastrofas prasa ne tikai novēršanās pasākumus, bet arī būtiskus sagatavošanās 
pasākumus. Ir obligātas starpinstitūciju mācības un treniņi, kā arī resursu plānošana. 
Augsts risks:  
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Šīs ārkārtējās situācijas vai katastrofas ir uzskatāmas par ievērojamiem riskiem, tomēr to varbūtība ir 
nedaudz zemāka nekā ļoti augstam riskam. Ņemot vērā iespējamās sekas, tām nepieciešams 
sagatavoties. Ir ieteicams organizēt starpinstitūciju mācības, un plānot resursus ārkārtējās situācijas 
vai katastrofas novēršanai un seku mazināšanai. 
Vidējs risks: 
Ļoti zema avārijas situācijas iespējamība. Ir iespēja sagatavoties ārkārtējai situācijai vai katastrofai un 
seku mazināšanai notikuma vietā.  
Zems risks: 
Iestādes ikdienas nelaimes gadījumi un traucējumi, kuriem iestāde spēj sagatavoties un tos novērst. 
 

 

 

Piemērs. Nepieciešamo kontroļu noteikšana sākotnējo risku ierobežošanai  

 

 

Iestādes risku informācijas sistēma  

Struktūra, sistēma, process  Riska notikuma apraksts Seku apraksts  
Cēloņu  

apraksts 
Sākotnējā  

varb. 
Sākotnējā  
ietekme Kontroles 

Atlikusī  
varb. 

Atlikusī  
ietekme 

Riska  
apetīte 

Pasākuma  
plāns riska  
izmaiņām 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Iegādes process 
Personālvadības process 


