
 
F u n k c i j u  a u d i t a  k o m i s i j a s  s ē d e s  p r o t o k o l s  

 

Funkciju audita komisijas IV sēde  
2009.gada 17.decembrī plkst.13:00 – 16:00  

Ministru kabineta ZaĜajā zālē 
 

Piedalās: 
G.Veismane  Valsts kancelejas direktore, Funkciju audita komisijas 

vadītāja 
M.Dzelme     LDDK pārstāvis, Latvijas Darba devēju konfederācijas 

ăenerāldirektores vietā 
M.Lazdovskis        Tieslietu ministrijas valsts sekretārs 
M.Pūėis                 Latvijas Pašvaldību savienības pārstāvis 
P.Salkazanovs   Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības 

memoranda īstenošanas padomes pārstāvis 
I.Pundurs  Ārlietu ministrijas valsts sekretāra vietnieks 
G.Kaulinš            Finanšu ministrijas pārstāvis, Finanšu ministrijas valsts 

sekretāra, Funkciju audita komisijas vadītāja vietnieka 
vietā 

D.PavĜuts             Latvijas tirdzniecības un rūpniecības kameras pārstāvis 
 
Nepiedalās: 
S.Ėikuste Saeimas valsts pārvaldes un pašvaldību komisijas 

pārstāve, deputāte 
M. Golubeva        Valsts prezidenta Stratēăiskās analīzes komisijas pārstāve 
L.Marcinkēviča    Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības priekšsēdētāja 

vietniece 
L.Straujuma       Reăionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas valsts 

sekretāre 
 
Uzaicināti: 
Funkciju audita grupu pārstāvji, Nevalstisko organizāciju pārstāvji un 
Funkciju audita grupu dalībnieki. 
 

Darba kārtības jautājumi: 
 
1. Par Funkciju audita plāna līdz 2009.gada 31.decembrim izpildes gaitu: 

a. Funkciju audita grupas valsts pārvaldes institūciju, kas uzkrāj 
elektronisku informāciju, uztur un nodrošina reăistru un 
valsts informācijas sistēmu darbību, kā arī sniedz 
elektronizētus pakalpojumus un nodrošina datubāzu darbību 



jomā paveiktais (ziĦo – A. Laurinovičs, RAPLM, Valsts 
informācijas sistēmu nodaĜas vadītājs); 

b. Funkciju audita grupas izglītības iestāžu uzraudzības jomā 
paveiktais (ziĦo – Inese Vaivare, Politikas koordinācijas 
departamenta konsultante); 

c. Funkciju audita grupas atbalsta (administratīvo) funkciju 
optimizēšanas jomā paveiktais (ziĦo – Zanda Ozola, Politikas 
koordinācijas departamenta konsultante); 

d. Funkciju audita grupas komersantu uzraudzības jomā 
paveiktais (ziĦo – Rudīte Osvalde, Politikas koordinācijas 
departamenta vadītāja vietniece) 

2. Citi jautājumi: 
a. Informācija par foto biznesu (P.Alševska iesniegums); 
b. Par pirmā palīdzības funkciju deleăēšanu; 
c. Par Latvijas veterinārārstu biedrības iesniegumu; 
d. Latvijas teātra nozares nākotnes stratēăija (D.Grīnvalda 

iesniegums) 
 
Funkciju audita grupas valsts pārvaldes institūciju, kas uzkrāj 
elektronisku informāciju, uztur un nodrošina reăistru un valsts 
informācijas sistēmu darbību, kā arī sniedz elektronizētus 
pakalpojumus un nodrošina datubāzu darbību jomā paveiktais (ziĦo 
– A.Laurinovičs, RAPLM, Valsts informācijas sistēmu nodaĜas vadītājs, 
Diskusijā piedalās – M.Pūėis, G.Veismane, D.PavĜuts) 
 
Funkciju audita grupas vadītājs sniedz pārskatu par paveikto, norādot, ka 
galvenās problēmas grupas darbā ir saistītas ar lielu darba apjomu 
(nepieciešams apkopot vairāk kā 300 institūciju iesūtītos datus), ar 
kvalitatīvas un ticamas informācijas saĦemšanu, funkciju audita 
uzdevuma izpildes termiĦiem un pārklāšanos ar citās funkciju audita 
grupās izskatāmajām tēmām. Apkopojot iesniegto informāciju galvenie 
pieĦēmumi ir saistīti ar nepieciešamību noteikt kārtību, kādā racionāli 
izmantot tehniskos resursus, panākt vienādas izmaksas standarta 
procesiem, noteikt IKT un IS uzturēšanas izmaksu izstrādes kārtību, kā 
arī izstrādāt IKT un IS funkciju izpildes indikatoru kopumu, lai varētu 
salīdzināt sistēmu un institūciju darbības efektivitāti.  
 
Diskusija par nepieciešamību paplašināt audita uzdevumu loku un kopā 
ar tehnoloăiju auditu izvērtēt arī biznesa procesus un saistītās pārvaldes 
funkcijas. 
 
Funkciju audita komisija nolēma: 

atbalstīt termiĦa pagarinājumu.  



 
Funkciju audita grupas izglītības iestāžu uzraudzības jomā 
paveiktais (ziĦo – I.Vaivare, Politikas koordinācijas departamenta 
konsultante, Diskusijās piedalās – M.Pūėis, M.Lazdovskis, D.PavĜuts) 
 
Funkciju audita grupas vadītāja sniedz pārskatu par paveikto, norādot 
galvenās problēmas grupas darbā, dalībnieku skaitu un svarīgākos 
pieĦēmumus turpmākajam darbam.  
 
Diskusijā īpaša uzmanība tiek pievērsta tādu procesu analīzei, kas 
veicinātu izglītības produktu eksportu, to sasaistot ar administratīvā sloga 
samazināšanas jautājumiem. Funkciju audita grupa vienlīdz lielu 
uzmanību pievērš gan valsts, gan arī privātajām izglītības iestādēm. 
 
Funkciju audita komisija nolēma: 

atbalstīt funkciju audita grupas paveikto, vēršot īpašu uzmanību uz 
šėēršĜu samazināšanu, lai veicinātu izglītības produktu  eksportu.  
 

Funkciju audita grupas atbalsta (administratīvo) funkciju 
optimizēšanas jomā paveiktais (ziĦo – Z.Ozola, Politikas koordinācijas 
departamenta konsultante, Diskusijās piedalās – D.PavĜuts, G.Veismane, 
I.Pundurs, M. Pūėis) 
 
Funkciju audita grupas vadītāja sniedz pārskatu par grupas dalībnieku 
skaitu, paveikto, norādot galvenās problēmas grupas darbā un svarīgākos 
pieĦēmumus turpmākajam darbam.  
 
Diskusijas gaitā tiek norādīts uz nepieciešamību precīzi nodalīt 
informācijas tehnoloăiju atbalsta funkciju analīzi no IKT un IS funkciju 
audita grupas īstenoto auditu, novēršot to pārklāšanos. Funkciju audita 
komisija uzsver nepieciešamību norādīt labākos risinājumus, labākās 
prakses piemērus, kā arī papildināt risku analīzi ar izmaksu un ieguvumu 
analīzi. Tiek uzsvērta arī dekoncentrācijas nozīme funkciju izvērtēšanā un 
lēmuma pieĦemšanā. 
 
Funkciju audita komisija nolēma: 

organizēt kopīgu sanāksmi ar funkciju audita grupu valsts pārvaldes 
institūciju, kas uzkrāj elektronisku informāciju, uztur un nodrošina 
reăistru un valsts informācijas sistēmu darbību, kā arī sniedz 
elektronizētus pakalpojumus un nodrošina datubāzu darbību jomā, lai 
precīzi nodalītu kompetences. 

 



Funkciju audita grupas komersantu uzraudzības jomā paveiktais 
(ziĦo – R.Osvalde, Politikas koordinācijas departamenta vadītāja 
vietniece, Diskusijā piedalās – P.Salkazanovs, M.Dzelme, M.Pūėis, 
D.PavĜuts, G.Veismane) 
 
Funkciju audita grupas vadītāja sniedz pārskatu par paveikto, norādot 
galvenās problēmas grupas darbā, dalībnieku skaitu un svarīgākos 
pieĦēmumus turpmākajam darbam.  
 
Diskusijās gaitā tiek norādīta nepieciešamība turpmākā analīzē 
koncentrēties uz tām komercdarbības jomām, kas dod galveno pienesumu 
ekonomikā un kas būtu attīstāmas kā galvenās eksporta nozares, 
neizslēdzot pārējās nozares, kurās asociācijas gatavas aktīvākai iesaistei. 
Galvenās analizējamās nozares būtu apstrādes rūpniecība, ēdināšanas, 
izmitināšanas un tirdzniecības pakalpojumiem (HORECA), loăistika un 
transporta pakalpojumi. Funkciju audita grupas vadītāja kā galvenos 
izaicinājumus atzīmē to, ka minētais funkciju audita uzdevums ietver Ĝoti 
plašu jautājumu loku, kas apskatāms gan nozaru griezumā, gan 
procedūru, gan kontrolējošo institūciju, gan arī teritoriālajā (valsts un 
pašvaldību) griezumā. Vienlaikus jānodrošina audita sasaiste ar līdz šim 
veiktajām jeb plānotajām aktivitātēm – pētījumi, citas darba grupas un 
struktūrfondu aktivitātes. 
 
Funkciju audita komisija nolēma: 

atbalstīt funkciju audita grupas paveikto, īpašu uzmanību pievēršot ES 
struktūrfondu aktivitātīšu plānošanai, panākot to racionālu 
izmantošanu.  

 
Informācija par foto biznesu (P.Alševska iesniegums) 
 
Funkciju audita komisija nolēma: 

lūgt Iekšlietu ministrijas Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldi līdz 
2010.gada 8.februārim sagatavot un iesniegt izskatīšanai Funkciju 
audita komisijas sēdē priekšlikumus, piedāvājot noteikt izvēles 
iespējas attiecībā uz fotogrāfijas dokumentiem izgatavošanas procesu 
un vietu. 

 
Par pirmā palīdzības funkciju deleăēšanu. 
 
Funkciju audita komisija nolēma: 

1. Valsts kancelejai sagatavot Ministru prezidenta rezolūcijas 
projektu ar uzdevumu Veselības ministrijai izvērtēt un iesniegt 



priekšlikumu par pirmās palīdzības funkciju izpildes deleăēšanas 
iespējām.  

2. līdz 2010.gada 8.februārim informēt Funkciju audita komisiju par 
rezultātiem. 

 
Par Latvijas Veterinārārstu biedrības iesniegumu. 
 
Funkciju audita komisija nolēma: 

iekĜaut funkciju audita veikšanu Pārtikas un veterinārajā dienestā 
2010.gada funkciju audita plānā; 

 
Latvijas teātra nozares nākotnes stratēăija (D.Grīnvalds) 
 
Funkciju audita komisija nolēma: 

Valsts kancelejai sagatavot Ministru prezidenta rezolūcijas projektu ar 
uzdevumu Kultūras ministrijai, Reăionālās attīstības un pašvaldību 
lietu ministrijai un Izglītības un zinātnes ministrijai deleăēt pārstāvjus 
darba grupas izveidei, lai sagatavotu modeli valsts atbalsta 
mehānismam un valsts darbībai teātra, kultūras, muzeju, mākslas un 
citu kultūras iestāžu darbības jomā. 

 
Papildus Funkciju audita komisijas nolēma: 

visām tematiskajām funkciju audita grupām līdz 2010.gada 
8.februārim iesniegt Valsts kancelejā starpziĦojumu, kas tiks izskatīts 
nākamajā Funkciju audita komisijas sēdē. 

 
 

 
 
Valsts kancelejas direktore, 
Funkciju audita komisijas vadītāja 

G.Veismane 

 
 
 
 
 
 
 
 
V. Stūris, 67082933 
Valerijs.sturis@mk.gov.lv 


