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Auditējamās iestādes
▌ Valsts aģentūra „Valsts tehniskās uzraudzības
aģentūra” (VTUA)
▌ Valsts akciju sabiedrība „Ceļu satiksmes
drošības direkcija” (CSDD)
▌ Valsts aģentūra „Rīgas Motormuzejs”
(Motormuzejs)
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Auditējamās funkcijas
▌ Politikas plānošanas funkcijas
▌ Atbalsta funkcijas
▌ Regulēšanas funkcijas
▌ Pakalpojumu funkcijas

Funkciju audita grupas ieteikumi 1
▌ Attiecībā uz valsts aģentūru „Rīgas
motormuzejs”, darba grupa piedāvāja šādus
rīcības variantus
▌ Saglabāt pašreizējo statusu, nodrošinot Motormuzeja darbību
līdz funkciju audita muzeju sistēmā pabeigšanai.
▌ Pabeigt uzsākto VA „Rīgas motormuzejs” reformu un pievienot
to VAS „Ceļu satiksmes drošības direkcija” kā atsevišķu
struktūrvienību, veicot ieguldījumus muzeja ēkā un tā attīstībā,
lai pilnveidotu ar muzeja darbību saistītos pakalpojumus, kā arī
lai palielinātu klientu loku un muzeja apmeklētību.
▌ Apvienot VA „Rīgas motormuzejs” ar Zemkopības ministrijas
padotībā esošu muzeju – VA „Latvijas Lauksaimniecības
muzejs”.

Funkciju audita grupas ieteikumi 2
▌ Attiecībā uz sertifikācijas funkcijas veikšanu
darba grupa piedāvā šādu rīcību:
▌ Nepieciešams paātrināt Eiropas Padomes direktīvas
2007/46/EK „ar ko izveido sistēmu mehānisko transportlīdzekļu
un to piekabju, kā arī tādiem transportlīdzekļiem paredzētu
sistēmu, sastāvdaļu un atsevišķu tehnisku vienību
apstiprināšanai” ieviešanu nacionālajā likumdošanā.
▌ Ņemot vērā, ka Eiropā Savienībā tiek veidota vienota piešķirto
tipu apstiprinājumu datu bāze, tad darba grupa atbalsta, ka
CSDD nepieciešamos sertifikācijas dokumentus iegūst no šīs
datu bāzes pēc dīlera pieprasījuma, ja šī informācija ir
pieejama datu bāzē. Izmaksas tiek segtas no informācijas
pieprasītāja puses.

Funkciju audita grupas ieteikumi 3
▌ Attiecībā uz tehniskās apskates (t.sk. tehniskās
kontroles) veikšanu jauniem vieglajiem
automobiļiem, piekabēm, autobusiem, kravas
automobiļiem un motocikliem, darba grupa
piedāvā šādu rīcību:
▌ Tehniskā apskate (t.sk. tehniskā kontrole) jauniem vieglajiem
automobiļiem, kuros nav vairāk par astoņām sēdvietām,
neskaitot vadītāja sēdvietu, piekabēm, un motocikliem jāveic
trešajā gadā pēc pirmās reģistrācijas, ja ir ievēroti ražotāji
noteiktie garantijas nosacījumi un turpmāk katru gadu.
▌ Autobusiem, kravas automašīnām, piekabēm un puspiekabēm,
kuru maksimālā atļautā masa pārsniedz 3 500 kg,
taksometriem, ātrās medicīniskās palīdzības automašīnām –
pēc viena gada no dienas, kad transportlīdzeklis ir pirmo reizi
reģistrēts, ja ir ievēroti ražotāji noteiktie garantijas nosacījumi
un turpmāk katru gadu.

Funkciju audita grupas ieteikumi 4
▌ Attiecībā uz traktortehnikas tehniskās apskates
veikšanu darba grupa piedāvā šādus rīcības
variantus:
▌ Tehniskā apskate traktortehnikai, ja tā tiek lietota uz
sabiedrības koplietošanas ceļa, tiek veikta katru gadu, izņemot
traktortehniku, kurai ir garantijas laiks, šādai tehnikai tehniskā
apskate jāveic ne vēlāk kā trešajā gadā pēc pirmās
reģistrācijas un turpmāk katru gadu.
▌ Atteikties no traktortehnikas tehniskās apskates, nosakot
nepārprotamas minimālas prasības, kuru izpildi esošo funkciju
ietvaros kontrolē Valsts policija, īstenojot kontroles funkcijas uz
koplietošanas ceļiem.
▌ Noteikt nepārprotamas minimālas prasības (attiecībā uz
apgaismojumu, apstāšanos un kustīgo daļu noslēpšanu), par
kuru ievērošanu ir atbildīgs attiecīgais traktortehnikas vadītājs.

Funkciju audita grupas ieteikumi 5
▌ Attiecībā uz tehniskās apskates (t.sk. tehniskās
kontroles) veikšanu autotransportam darba
grupa piedāvā šādus rīcības variantus:
▌ Variants paredz, ka tehnisko apskati (t.sk. tehnisko kontroli)
veic CSDD un tās meitas uzņēmumi;
▌ Variants paredz, ka tehnisko apskati (t.sk. tehnisko kontroli)
paralēli CSDD un tā meitas uzņēmumiem veic valsts akreditēti
attiecīgās markas automašīna ražotāja autorizēti servisa centri,
kuri atbilst valsts noteiktām prasībām;
▌ Variants paredz, ka tehniskās apskates (t.sk. tehniskās
kontroles) veikšana tiek nodota valsts akreditētiem servisa
centriem, kuri atbilst noteiktām prasībām.

Funkciju audita grupas ieteikumi 6
▌ Attiecībā uz valsts aģentūras „Valsts
tehniskās uzraudzības aģentūra” funkciju
veikšanu darba grupa piedāvā šādus
rīcības variantus :
▌ VTUA reorganizācija un apvienošanas ar CSDD.
▌ Saglabāts VTUA patreizējais juridiskais statuss un
funkcijas, optimizējot tās struktūru.
▌ Izveidot VTUA kā kapitālsabiedrību, analogu CSDD,
optimizējot tās struktūru.

Papildus ierosinājumi turpmākiem
funkciju auditiem
▌ Nepieciešams veikt muzeju sistēmas funkciju auditu,
nosakot vienotas muzeju sistēmas institucionālās
prasības, kā arī optimizējot to darbību, struktūru,
veicinot efektivitātes palielināšanos.
▌ Nepieciešams veikt Autotransporta inspekcijas un
Lauku atbalsta dienesta funkciju izvērtējumu, kopējo
kontrolējošo institūciju funkciju izvērtējuma sastāvā.
▌ Nepieciešams veikt padziļinātu Funkciju auditu
sertifikācijas institūcijās Latvijā, optimizējot to skaitu,
funkcionālo padotību un funkcijas.

Valsts budžeta resursu ietaupījums
Rīcības
varianta
Nr.

Piezīmes

Ietekme gadā
LVL
Pirmajā gadā
pēc ieviešanas

Otrajā un
turpmākajos
gados

6.1.1.

0

0

VB: Nepieciešams nodrošināt muzeja darbību, līdz funkcija auditam
muzeju sistēmā. 2009.g. -75 000 Ls; 2010.g. -150 000 Ls. Resursi
nodrošināmi Satiksmes ministrijas piešķirto valsts budžeta līdzekļu
ietvaros.

6.3.

+ 323 731

+ 331 286

Sab.: +400 822 Ls VB: - 69 536 Ls neiegūts PVN veidā, -5 967 Ls
neiegūtie nodokļi no personas ienākumiem, -2 382 Ls īstermiņa
izmaksas saistītas ar samazināšanu (794 Ls sedzami no institūcijas
līdzekļiem).

6.4.2.

+ 5 555

+ 502 238

Sab.: +502 238 Ls VB: -319 899 Ls neiegūtie nodokļi no personas
ienākumiem, -230 318 Ls īstermiņa izmaksas saistītas ar samazināšanu
(53 534 Ls sedzami no institūcijas līdzekļiem).

6.6.1

- 292 084

+ 324 488

Sab. Īstenojot 6.4.2. variantu +502 238, papildus pieļaujama cenu
samazināšanās uz pakalpojumu skaita pieaugumu. VB: -397 116 Ls
neiegūtie nodokļi no personas ienākumiem, -285 912 Ls īstermiņa
izmaksas saistītas ar samazināšanu (66 456 Ls sedzami no institūcijas
līdzekļiem). -225 000 Ls nodevas samazinājums. +47 250 PVN
ieņēmumi. Aprēķinos ir iekļauti izdevumi, kas saistīti ar 6.4.2.
varianta īstenošanu.

Kopā Ls:

+ 31 647

+ 655 774

Paldies par uzmanību!

Kristaps Soms, Funkciju audita grupas vadītājs, tālr.: 67082988, e-pasts: Kristaps.Soms@mk.gov.lv
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