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Funkciju audita komisijas sēdi vada  
Valsts kancelejas direktore Elita Dreimane 

 
Piedalās: 
E.Dreimane, - Valsts kancelejas Direktore 
E.Egle, – LDDK pārstāve 
J.EndziĦš, - Latvijas tirdzniecības un rūpniecības kameras vadītājs 
J.Kaijaks, - LBAS pārstāvis (aizvieto L.Marcinkēviču) 
I.Šimanska, - NVO pārstāve (aizvieto P.Salkazanovu) 
P.Lībietis, - Finanšu ministrijas pārstāvis (aizvieto M.Bičevski) 
L.Straujuma, – VARAM valsts sekretāra vietniece 
M.Lazdovskis, - Tieslietu ministrijas valsts sekretārs 
O.Kokāne, - LPS pārstāve (aizvieto M.Pūėi) 
 
Nepiedalās: 
E.Zalāns, –  LR Saeimas deputāts 
I.Pundurs, - Ārlietu ministrijas valsts sekretāra vietnieks 
M.Golubeva, - Stratēăiskās analīzes komisijas pārstāve 
 
Protokolē: 
V.Stūris, - Valsts kancelejas Stratēăiskās analīzes departamenta konsultants 
 
Par funkciju auditu valsts pārvaldes institūcijās, kas nodrošināja Nacionālā 
attīstības plāna 2007.-2013.gadam izstrādes procesu ziĦo – Z.Ozola, Valsts 
kancelejas Stratēăiskās analīzes departamenta konsultante, norādot pētījuma autoru 
ierosinājumus un secinājumus, kā arī Funkciju audita grupas papildinājumus ar 
iespējamiem risinājuma variantiem. Galvenais uzsvars tiek likts uz pētnieku 
piedāvājuma īstenošanu, proti - pētījuma ziĦojumu virzīt izskatīšanai MK, pievienojot 
MK protokollēmumu, kurā uzdot izstrādāt MK noteikumus par Nacionālo attīstības 
plānu 2014. – 2020.gadam (turpmāk – NAP), Ħemot vērā rekomendācijas:  
1. NAP izstrādā 7 gadiem, ietverot LIAS 2030, ES 2020 un NRP noteikto, veicot 

spēkā esošo politikas plānošanas dokumentu revīziju, kā arī paredzot sasaisti ar 
valdības deklarāciju; 

2. NAP aptver visas publiskās politikas jomas (nozares), kā arī teritoriālo aspektu; 
3. NAP saturā ietver vismaz divu līmeĦu mērėus, rezultātus un rezultatīvos rādītājus 

ar konkrētām skaitliskām vērtībām, visu publiskās politikas jomu (nozaru) 
pamatprincipus, valsts prioritātes (stratēăiskos vektorus konkurētspējai), teritoriju 
un reăionu dimensiju (integrētās prioritātes), kā arī definē sabiedrisko labumu; 

4. pasākumu līmenim izstrādā NAP rīcības plānu;  
5. NAP izstrādā VARAM, uzraudzību un komunikāciju ar sabiedrību un Saeimu 

uzĦemas MP, NAP apstiprina Saeima, kur arī notiek ikgadēja atskaitīšanās par 
paveikto;  



6. NAP izvirza mērėus gan attiecībā uz budžeta bāzes, gan attīstības daĜu, gan ES 
fondu un citas ārvalstu finanšu palīdzības plānošanu (vienlaikus nosakot 
“investīciju” prioritātes un principus finansējuma pārskatīšanai); 

7. NAP regulāri aktualizē un tas notiek sinhroni ar budžeta procesu.; 
8. NAP sagatavošana (līdz autorizācijai)notiek līdz 2012.gada vasarai (2011.gada 

maijs – 2012.gada jūnijs - 14 mēneši). 
 
Diskusijas: 
L.Straujuma: Uzsver ka līdz šim jau vairākkārt veikta attīstības plānošanas 
dokumentu analīze un revīzija (piemēram, LIAS 2030 izstrādes procesā). 
J.EndziĦš: Vērš uzmanību, ka vienlaicīgi atbalstot rekomendāciju 1-4.punktu, ir 
jāparedz 5.punkta risinājuma varianti – izveidojot specializētu valsts pārvaldes 
struktūrvienību Valsts kancelejas sastāvā, bet tiešā MP padotībā, nodrošinot pieejamo 
resursu koncentrāciju un svarīgo plānošanas instrumentu (plānošanas dokumentu, 
budžeta un ES fondu līdzekĜi) sasaisti. 
E.Dreimane: Atbalsta variantu iekĜaušanu MK protokollēmumā, papildinot ar 
nepieciešamību nodrošināt NAP sasaisti ar teritoriju plānošanas dokumentiem. 
L.Straujuma: Vērš uzmanību, ka Nacionālā attīstības plāna rezultātu ieviešana 
vienmēr ir bijusi apgrūtinoša, bez lieliem ieguvumiem, kas galvenokārt ir saistīts ar 
politiskās gribas trūkumu plānoto uzdevumu ieviešanai. 
E.Egle: Norāda, ka Reformu vadības grupā gūtā pieredze liecina ka politisko gribu 
var veicināt argumentējot lēmumu nepieciešamību. Nepiekrīt apgalvojumiem, ka 
atsevišėā ministrijā veiktā NAP izstrādes funkcija spēj nodrošināt nepieciešamo 
sadarbību un prioritāšu noteikšanu. 
O.Kokāne: Informē, ka LPS ir ierosinājusi pariet no sektorālām politikām uz 
teritoriālu pieeju attīstības politiku izstrādē, iedalot noteiktas resursu kvotas 
pašvaldībām, izmantojot principu – „nauda seko iedzīvotājiem”. Uzsver, lai atteiktos 
no horizontālā politiku plānošanas ir nepieciešams politiskais atbalsts. 
 
Lēmums: 
Valsts kancelejai sagatavot iesniegšanai Ministru kabinetā informatīvo ziĦojumu un 
protokollēmumu, atspoguĜojot pētījuma ziĦojuma rekomendācijas un norādot 
iespējamos risinājuma variantus NAP izstrādes institucionālajam ietvaram (NAP 
izstrādā VARAM vai arī NAP izstrādā MP padotībā esoša struktūrvienība vai 
sekretariāts). 
  
 
 Par zemes pārvaldības institucionālās sistēmas auditu ziĦo – Vides aizsardzības 
un reăionālās attīstības ministrijas pārstāvis E.KāpostiĦš un Tieslietu ministrijas 
pārstāvis M.Lazdovskis. VARAM informē par zemes politikas izstrādē un ieviešanā 
iesaistīto institūciju skaitu un funkciju sadalījumu starp tām, īpašu uzmanību vēršot 
politikas ieviešanā iesaistīto organizāciju skaitam un līdzšinējām sadarbības 
problēmām. 
 
Diskusijas: 
E.Dreimane: Norāda, ka atbilstoši jau pieĦemtajiem attīstības plānošanas 
dokumentiem, risinājumi iesniedzami vienlaikus ar Zemes pārvaldības likumprojektu. 
M.Lazdovskis: Uzsver, ka speciāls funkciju audits šajā jomā nav nepieciešams, bet 
konkrētās problēmas ir jārisina gadījumos, kad tās tiek konstatētas un starp iestādēm 
kuras ir iesaistītas. 



 
Lēmums: 
Funkciju auditu neveikt. PieĦemt zināšanai, ka Funkciju audita komisija ierosina 
nepieciešamības gadījumā  izveidot darba grupu konkrētu jautājumu risināšanai. 
 
Latvija ārējās ekonomiskās darbības vadība un koordinācija starp Ārlietu, 
Ekonomikas un Satiksmes ministriju ziĦo –Ārlietu ministrijas pārstāvis 
A.Teikmanis un Ekonomikas ministrijas pārstāvis J.Pūce. Ir nodrošināta sadarbība ar 
LIAA, projekti ir apspriesti un nodrošināta investīciju politikas izstrādes un 
kompetences sadale.  
 
Lēmums: 
Funkciju auditu Latvija ārējās ekonomiskās darbības vadība un koordinācijas jomā 
neveikt.  
 
Par medicīnā un veterinārmedicīnā izmantojamo rentgenstaru iekārtu darbību 
reglamentējošiem normatīviem aktiem, ziĦo – Latvijas veterinārārstu biedrības 
pārstāve M.Viduža un Vides aizsardzības un reăionālās attīstības ministrijas pārstāve 
D.Šatrovska. 
 
Lēmums: 
Funkciju audita komisiju sasaukt 2011.gada 18.maijā un turpināt izskatīt medicīnā un 
veterinārmedicīnā izmantojamo rentgenstaru iekārtu darbības jomas 
jautājumus, kuri nebūs atrisināti Latvijas veterinārārstu biedrības un Vides 
aizsardzības un reăionālās attīstības ministrijas savstarpējās darba tikšānās reizēs. 
 
 

 

 
Valsts kancelejas direktore, E.Dreimane 
Funkciju audita komisijas vadītāja 
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