
 

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 II sēde 

2009.gada 6.maijā plkst.11:00 – 13:00 

Ministru kabineta Ministru prezidenta zālē. 

 

 

Piedalās: 

G.Veismane  – Valsts kancelejas direktore, Funkciju audita komisijas vadītāja 
M.Bičevskis      – Finanšu ministrijas valsts sekretārs, Funkciju audita komisijas 

vadītāja vietnieks 
E.Egle – Latvijas Darba devēju konfederācijas ăenerāldirektore 
M. Golubeva  – Valsts prezidenta Stratēăiskās analīzes komisijas pārstāve  
M.Lazdovskis – Tieslietu ministrijas valsts sekretārs 
L.Marcinkēviča – Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības priekšsēdētāja vietniece 
M.Pūėis – Latvijas Pašvaldību savienības pārstāvis 
P.Salkazanovs  – Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības 

memoranda īstenošanas padomes pārstāvis 
L.Straujuma   – Reăionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas valsts 

sekretāre 
Nepiedalās: 

Saeimas valsts pārvaldes un pašvaldību komisijas pārstāvis 
I.Pundurs     – Ārlietu ministrijas valsts sekretāra vietnieks  
 

Uzaicināti: 

Funkciju audita grupas pārstāvji, auditēto iestāžu pārstāvji, Nevalstisko organizāciju 
pārstāvji un Funkciju audita grupu dalībnieki. 
 

Darba kārtības jautājumi: 

 

1. Funkciju audita plāna 2009.gada pirmajam pusgadam izpildes gaita. Funkciju 

audita grupas „Funkciju audits Valsts ieĦēmumu dienestā un funkcionāli 

saistītās iestādēs” ziĦojums (ziĦo – Pēteris Lībietis). 

 

(Diskusijā piedalās – M.Pūėis, M.Bičevskis, L.Straujuma, P.Salkazanovs, 
P. Lībietis, G.Veismane, E.Egle, M. Golubeva, Ă. Ludeks, S.Birne, M. 

Dzelme. G.KauliĦš) 
 

P.Lībietis. Sniedz pārskatu par funkciju audita darba grupas izpildītājiem 
uzdevumiem un sasniegtajiem rezultātiem. 
M. Bičevskis. Atbalsta sagatavoto ziĦojuma projektu, lūdzot precizēt rīkojuma 
projektā noteiktos termiĦus. 
M. Pūėis. Akcentē jautājumu par VID reorganizāciju un pakalpojumu pieejamību 
reăionos 
M. Bičevskis. Uzsver, ka turpinot VID reorganizāciju, samazināsies darba vietas, gan 
centrā, gan arī reăionos, saglabājoties servisa pieejamībai. Tomēr, samazinot 
kontroles un uzraudzības funkcijas, netiks veidoti trīs pārvaldes līmeĦi VID sistēmai. 
L. Straujuma. Uzsver nepieciešamību samazināt kontroles funkcijas, bet ne 
pakalpojumu sniegšanu. 



M. Bičevskis. Uzsver nepieciešamību centralizēt kontroli, novēršot dublēšanos, bet 
decentralizēt pakalpojumu sniegšanu. 
P.Salkazanovs. Vērš uzmanību, ka saskaĦā ar Administratīvo pārkāpumu kodeksu 
(APK) ir konstatētas 45 institūcijas, kas kontrolē un soda juridiskās personas, tāpēc 
uzsver nepieciešamību veikt horizontālo funkciju auditu, pārdalot funkcijas. Iebilst 
pret kapitālsabiedrību veidošanu, jo tās mērėis ir gūt peĜĦu, bet pārvaldes funkciju 
īstenošanas nevar būt peĜĦas gūšanas avots. 
M. Bičevskis. Sniedz īsu pārskatu par iespējamām reformām, kas saistītas ar 
kapitālsabiedrību un valsts aăentūru finanšu un tiesību darbības ietvaru, izvirzot 
domu par bezpeĜĦas organizācijas statusa atjaunošanu 
M. Pūėis. Atbalsta ierosinājumu atjaunot bezpeĜĦas kapitālsabiedrību statusu. 
G.Veismane. Akcentē uzmanību uz to ka pēc būtības valsts aăentūru finansēšanas 
modelis nav ieviests, kas izraisa līdz šim minētās grūtības. 
M. Lazdovskis. Uzsver ka nevar īstenot „automātisku” iestāžu statusa nomaiĦu, jo ir  
nepieciešams vērtēt iestādes īstenojamās funkcijas un funkciju audits tiek uzskatīts kā 
metode detālam funkciju pārskatam. 
E. Egle. Neatbalsta Ministru kabineta rīkojuma projektu, jo plānotais ieguvums nav 
adekvāts nozares kopējam apgrozījumam un strādājošo skaitam. Uzskata ka 
kapitālsabiedrības izveidošanas ir tikai starpposms funkcija nodošanas privātpersonu 
rokās. Uzskata ka lēmumu par funkciju audita ziĦojumu var ieĦemt tikai pēc Valsts 
ieĦēmuma dienesta audita. 
G.Veismane. Pateicas audita grupai par darbu un uzver ka ir gatavība nodot funkciju 
privātiem uzĦēmējiem, bet līdz šim nav pieprasījums šādas funkcijas īstenošanai. 
M. Golubeva. Atbalsta uzskatu, ka kapitālsabiedrības veidošanas šajā jomā nav 
nepieciešama, jo visu, ko var privatizēt ir jāprivatizē. Aktualizē jautājumu par 
nepieciešamību  veikt laikietilpīgus funkciju auditus.  
 
Vispārīga diskusija par funkcijas pārĦemšanu un nodošanu  privātās jomās 
uzĦēmumam, pieprasījumu pēc šādas funkcijas un to vai tā ir valsts funkcija, par 
funkcijas īpatsvaru pakalpojumu sniegšanai un kontroles sadaĜās, kā arī principiem, 
kurus būtu nepieciešamas noteikt, lai to vai citu funkciju nodotu privātajam sektoram. 
 
S. Birne. Uzsver nepieciešamību saskaĦot plānotos  grozījumus ar Eiropas 
Savienības komisiju, uzsver nepieciešamību izvērtēt riskus un izvērtēt iespēju finansēt 
inspekciju no atskaitījumiem no nozares ieĦēmumiem. 
G. KauliĦš. Vērš uzmanību uz nepieciešamību uzkrāt informāciju par iegūtajiem 
rezultātiem un mērījumiem, par vienas funkciju izmaksām, lai savstarpēji salīdzinātu 
tās. 
Ă. Ludeks. Izsaka šaubas vai labi strādājoša sistēma ir jāreformē, to pievienojot 
iestāde, kas strādā sliktāk. 
M. Dzelme. Būtiski ir panākt, lai palielinās nodokĜu atskaitījumi, vienlaicīgi izsaka 
bažas, ka palielinās kontroles funkciju īpatsvars. 
G.Veismane. Līdz precizēt informatīvo ziĦojumu un Ministru kabineta rīkojuma 
projektu, kapitālsabiedrības izveidošana ir pagaidu risinājums un lūdz virzīt 
jautājumu izskatīšanai Ministru kabineta sēdē. 
P.Salkazanovs. Uzsver nepieciešamību kapitālsabiedrība funkcijas deleăēt privātā 
sektora uzĦēmējiem. 
 

 



2. Informācija par sabiedrības sniegtajiem priekšlikumiem Funkciju audita 

komisijai priekšlikumi@mk.gov.lv (ziĦo – Valērijs Stūris). 

(Diskusijas – M.Pūėis) 
 

V. Stūris. Sniedz pārskatu par sabiedrības pārstāvju iesniegtajiem priekšlikumiem 
Funkciju audita komisijai, to iedalījumu, galvenajām tendencēm un to iedalījumu, kā 
arī ieteikumiem, kurus nepieciešams ievērot īstenojot turpmākos funkciju auditus. 
M. Pūėis. Akcentē uzmanību uz terminu koncentrācija un dekoncentrācija lietošanu 
un to atšėirībām, uzsverot dekoncentrācijas procesa nepieciešamību. 

 

3. Funkciju audita plāna 2009.gada pirmajam pusgadam papildinājumu 

apstiprināšana (ziĦo – MārtiĦš KrieviĦš). 

 

M. KrieviĦš. Sniedz informāciju par sagatavoto Ministru kabineta rīkojuma projektu 
„Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 3.marta rīkojumā Nr.147 „Funkciju audita 
plāns 2009.gada pirmajam pusgadam””. 
P.Salkazanovs. Vēlreiz uzsver inspicējošo, sertificējošo, licencēšanas un citu 
kontrolējošo iestāžu skaitu un nepieciešamību to samazināt vai apvienot, daĜu 
sodīšanas un uzraudzības funkciju nododot tiesām. 
E.Egle. Uzskata, ka funkciju audits apskata pārāk sīkas lietas un uzsver 
nepieciešamību nodrošināt sadarbību ar Finanšu ministriju funkciju auditu procesa 
īstenošanā. 
M. Golubeva. Atbalsta Izglītības un zinātnes ministrijas iestāžu sistēmas sakārtošanu. 
P.Salkazanovs. Uzskata ka nepieciešamas aktīvāk īstenot strukturālās reformas 
īstenojot horizontālos funkciju auditus. 
M. Pūėis. Uzsver nepieciešamību apvienot inspekcijas samazinot to skaitu. 

 

4. Citi jautājumi. 

� Par izmaiĦām Funkciju audita komisijas sastāvā. 

Jautājums funkciju audita komisijā netiek skatīts 
 
Nolemj: 

1) Apstiprināt P.Lībieša vadītās funkciju audita grupas ziĦojumu „Funkciju 

audits Valsts ieĦēmumu dienestā un funkcionāli saistītās iestādēs” un uzdot 

Valsts kancelejai sagatavot Ministru kabineta rīkojuma projektu to virzot 

izskatīšanai Ministru kabineta sēdē. 

2) Apstiprināt „Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 3.marta rīkojumā Nr.147 

„Funkciju audita plāns 2009.gada pirmajam pusgadam”” un uzdot Valsts 

kancelejai sagatavot normatīvā akta projektus izskatīšanai Ministru kabineta 

sēdē, kā arī sagatavot Ministru prezidenta rīkojumus par funkciju audita grupu 

izveidošanu identificētajās funkciju audita jomā. 

 

Valsts kancelejas direktore, Funkciju audita 

komisijas vadītāja  

G.Veismane 

aizvieto no 13.00, Valsts kancelejas Politikas 

koordinācijas departamenta vadītājs 

M.KrieviĦš 

 
19.05.2011 
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V.Stūris 
67082933; valerijs.sturis@mk.gov.lv  


