
 
 

Protokols 
 

Funkciju audita komisijas VIII sēde  
2010.gada 19.maijā plkst.14:00 - 17.00 

2010.gada 26.maijā plkst.14:00 - 17.00 (nav kvorums, lēmumu nevar pieĦemt) 
 

Ministru kabineta ZaĜajā zālē 
 

Funkciju audita komisijas sēdi vada Valsts kancelejas direktore Gunta Veismane 
 
Darba kārtība 
 

2010.gada 19.maijā plkst.14:00 - 17.00 
 
1. Funkciju audita ziĦojumu projekti 

 

1.1. Funkciju audita grupas ziĦojums par atbalsta (administratīvo) funkciju optimizēšanu 
(ziĦo – Zanda Ozola, Politikas koordinācijas departamenta konsultante) 

1.2. Funkciju audita grupas ziĦojums par izglītības iestāžu uzraudzību (ziĦo – Inese Vaivare, 
Politikas koordinācijas departamenta konsultante) 

 

2010.gada 26.maijā plkst.14:00 - 17.00 (nav kvorums, lēmumu nevar pieĦemt) 
 

1.3. Funkciju audita grupas ziĦojums par valsts pārvaldes institūcijām, kas uzkrāj 
elektronisku informāciju, uztur un nodrošina reăistru un valsts informācijas sistēmu 
darbību, kā arī sniedz elektronizētus pakalpojumus un nodrošina datubāzu darbību 
(ziĦo – A. Laurinovičs, RAPLM, Valsts informācijas sistēmu nodaĜas vadītājs) 
 

2. Par Funkciju audita plāna izpildes gaitu (situācija līdz 2010.gada 19.maijam) 
 
2.1. Funkciju audita grupas paveiktais par komersantu uzraudzības jomā (ziĦo – Rudīte 

Osvalde, Politikas koordinācijas departamenta vadītāja, Kristaps Soms - Politikas 
koordinācijas departamenta konsultants) 

 
2010.gada 9.jūlijā plkst.9:00 - 12.00  
 

2.2. Funkciju audita grupas ziĦojums par komersantu iestāžu uzraudzības funkciju 
optimizāciju  (ziĦo – Rudīte Osvalde, Politikas koordinācijas departamenta vadītāja, 
Kristaps Soms - Politikas koordinācijas departamenta konsultants) 

1.1.  

Piedalās: 
G.Veismane 
A. KrūmiĦa (M. Lazdovska vietā) 
A. ;; (E.Egles vietā) 
G.KauliĦš (M. Bičevska vietā) 
P.Salkazanovs 

 
Nepiedalās: 
I. Pundurs 
M.Golubeva 
L.Straujuma  
M.Pūėis 
L .Marcinkēviča 
No Saeimas 
 
A. Lavrinovičs: 
 



1. Atsevišėām iestādēm (KIS bilancē ir 8000 datoru), informācijas sistēmas 430, tās, kas ir apzinātas, 
pieĦemot, ka grāmatvedības sistēmas arī tiek identificētas kā dažādas sistēmas. Mobilo telefonu 
izmaksas ir dažādas. 
2. Par EKK kodu izmantošanu un pielietošanu, vienādota uzskaitīšana. 
3. Izpildes rezultatīvie rādītāji, efektivitātes rādītāji, atbalsta funkciju rezultatīvie rādītāji, kā 

salīdzinošie rādītāji 
4. Kādi ir priekšlikumi par sistēmu unifikāciju? ZiĦojums par valsts informācijas sistēmu attīstības 

perspektīvām. Kādas iespējas ir valsts informācijas sistēmu „sabuntēšanā”. Valsts informācijas 
sistēmas ir daudz mazāk, jo nav precīzi VIS reăistrācijas principi? 

5. Kāpēc nevar savietot VSAA un VOAVAS sistēmas? Ir divi dažādi biznesa procesi, IT nevar 
izmantot, kā pamatojumu tam, ka iestādes ir jāapvieno, IT nevar būt par pamatu lēmumu 
pieĦemšana 

 
6. Kāpēc netiek izmantoti ārpakalpojumi – nav standartizēta un harmonizēta infrastruktūra. 
 
7. Precizēt rekomendācijas pār nosaukumu 
 
8. Audits ir tehniskā un tehnoloăiskie jautājumi, nav atrisināti jautājumi par reăistru savietojamību, 

izstrādājot rekomendācijas par IT savietojamību, VIS sadarbspējas informatīvais ziĦojums? 
Uzdevums Valsts Kancelejai sniegt priekšlikumus par biznesa procesu izmaiĦām, lai atrastu tādus 
biznesa procesus, kurus var „sabuntēt”. Cik valsts var ietaupīt uz biznesa procesu analīzi un 
optimizācijas priekšlikumi? Satikties ar RAPLM un vienoties par tālāko konceptuālajiem 
risinājumiem. 

 
9. Akceptēts ar izmaiĦām, iesniegt VK, MK rīkojuma sagatavošanai un saskaĦošanai ar Ministrijām. 
 
R. Osvalde 
 

1. ZiĦojums par paveikto Funkciju audita grupas paveiktais par komersantu uzraudzības 

jomā 
 
2. Diskusija (piedalās: 

 
 
3.  

 
 


