Priekšlikumi par funkciju audita plāna 2009.gada pirmajam pusgadam papildināšanu
Materiāls diskusijām Funkciju audita komisijā (3.punkts).
Funkciju auditam pakļautās
iestādes
Sabiedrības veselības
aģentūra
Būvinspekcija
Valsts vides dienests
Valsts ieņēmumu dienests
Pārtikas un veterinārais
dienests
Izglītības inspekcija
Pašvaldības
Citas iestādes
Visas valsts pārvaldes
iestādes, kas uzkrāj
elektronisku informāciju,
informācijas reģistrus, valsts
informācijas sistēmas, datu
bāzes, sniedz elektronizētus
pakalpojumus

Funkciju audita uzdevums

Funkciju audita grupas sastāvs un tā
lomas

Pārskatīt un precizēt funkcijas kas saistītas ar izglītības iestāžu (valsts
un privātās) kontroli, uzraudzību, akreditāciju, pārbaudēm un
novērtēšanu, lai samazinātu kontroles un uzraudzības slogu

Inese Vaivare

Priekšlikums izriet no iepriekšējā Funkciju audita komisijas lēmuma
Pārskatīt un precizēt funkcijas kas saistītas ar privāto uzņēmēju
kontroli, uzraudzību, akreditāciju, pārbaudēm un novērtēšanu, lai
samazinātu kontroles un uzraudzības slogu
Priekšlikums izriet no iepriekšējā Funkciju audita komisijas lēmuma
Iestāžu informācijas sistēmu uzturēšanas funkciju izmaksu
izvērtējums, ar mērķi tās nodot ārpakalpojumu iepirkumiem
Izvērtējuma priekšmeti:
1. Nodevas par informācijas ievadi (struktūra, veidi, vienības cena,
gada kopējie ieņēmumi)
2. Ieņēmumi par informācijas izsniegšanu (struktūra, veidi, vienības
cena, gada kopējie ieņēmumi)
3. IT darbinieku skaits un to gada faktiskās algu izmaksas (pamatalga,
prēmijas, visi nodokļi) šādā sadalījumā:
a. Administrācija
b. Projektu vadītāji
c. Sistēmu administratori
d. Analītiķi
e. Galda datoru un piederumu apkalpošanā iesaistītie
darbinieki
4. IT darbinieku apmācību un komandējumu izdevumi
5. Telpu izmaksas
6. IT sistēmu programmatūras gada uzturēšanas izmaksas
7. IT infrastruktūras (serveri, datu centri) gada uzturēšanas izmaksas
8.
Ārējiem piegādātājiem nomaksātās IT sistēmu uzturēšanas un
attīstības izmaksas
9. Datu pārraides izmaksas
10. Iestādes centrālo sistēmu bilances vērtība, gada amortizācija
11. Iestādes kopējais datoru skaits (datorizēto darba vietu skaits),
bilances vērtība un gada amortizācija
12. Iestādes IT departamenta pārējo pamatlīdzekļu (IT inventārs,
sakaru līdzekļi, transporta līdzekļi, mēbeles) bilances vērtība un gada
amortizācija

Termiņš funkciju audita ziņojuma
iesniegšanai Funkciju audita
komisijas sēdē
1 jūlijs

Dana Stauvere
Līga Āboliņa
Inta Rozenšteine

1.augusts

Pēteris Lībietis
Zanda Ozola
Finanšu informācijas sistēmu
(uzskaites grāmatvedība, algu
aprēķins) apakšgrupa
Personāla vadības sistēmu
(personāla lietvedība, apmācība)
apakšgrupa
???
Jānis Andžāns
Jānis Gaigals
Sandra Elksne
Ance Pētersone
Guntis Eiduks
Aldis Ērglis
Mārtiņš Liberts
Saimnieciskās darbības uzskaites
sistēmu (darbības ar nekustamo
īpašumu, auto, vispārējas nozīmes
informācijas tīklu uzturēšana)
apakšgrupa
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13.
14.
15.
16.

Valsts ieņēmumu dienests
(FM)
Pilsonības un migrācijas lietu
pārvalde (IeM)
Tiesu namu aģentūra (TM)
Iekšlietu ministrijas
informācijas centrs (IeM)
Uzņēmumu reģistrs (TM)
Latvijas vēstnesis (TM)
Valsts sociālās
apdrošināšanas aģentūra
(LM)
Valsts zemes dienests (TM)
Tiesu administrācijas
Zemesgrāmatu departaments
(TM)
Centrālā statistikas pārvalde
(EM)

Sākotnējās iegādes (izstrādees izmaksas)
Papildinājumu budžets pēdējos 5 gados
Ikgadējais uzturēšanas budžets pēdējos 5 gados
Plānotais:
a. uzturēšanas budžets
b. plānotais papildinājumu budžets

Uzņēmēju, sociālo partneru un sabiedrības ierosinājums
Pārskatīt un precizēt nozīmīgāko valsts reģistru īstenotās funkcijas ar
mērķi nodrošināt to sadarbspēju, izslēdzot iedzīvotāju starpniecību
informācijas aprites procesos, t.sk. nodrošinot juridiski saistošu
elektroniskās publikāciju un operatīvās informācijas publicēšanu










PMLP IT sistēmas (Iedzīvotāju reģistrs)
VZD (Zemes Kadastru reģistrs u.c.)
Tiesu administrācijas IT sistēmas (t.sk. Tiesu namu
administrācijas IT sistēmu uzturēšana)
Zemesgrāmatu (Zemesgrāmatu reģistrs) sistēmas
IeM Informācijas centra sistēmas
Uzņēmumu reģistrs un saistītās IT sistēmas
VID IT sistēmas
CSP IT sistēmas
VSAA IT sistēmas

Apakšgrupas:
VID - VSAA – UR - PMPL
???
Arnis Bergs
Maija Mežaka
Sandra Elksne
Ainārs Brūvelis
Mārtiņš Liberts
Ilze Casno
VZD-ZG
???
Zane Fogelsone-Klodāne
Santa Mince
Ainārs Brūvelis
Mārtiņš Liberts
Ilze Casno
UR-LV- PMPL –saistītie reģistri

Uzņēmēju, sociālo partneru un sabiedrības ierosinājums

???
Kristaps Soms
Līga Austrupe
Tamāra Osipova
Ainārs Brūvelis
Mārtiņš Liberts
Ilze Casno
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