
 

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 I sēde 

2009.gada 6.martā plkst.14:00 – 16:00 

Ministru kabineta ZaĜajā 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 
I.Pundurs     – Ārlietu ministrijas valsts sekretāra vietnieks  
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: 

A. Kampars – Saeimas deputāts, Saeimas valsts pārvaldes un pašvaldību komisijas 
pārstāvis 
 

Uzaicināti: 

Ministriju valsts sekretāri, Nevalstisko organizāciju pārstāvji un Funkciju audita 
grupu dalībnieki. 
 

Darba kārtības jautājumi: 

 

1. Valsts kancelejas direktores G.Veismanes uzruna. 

 

Funkciju audits ir nepieciešams, lai optimizētu valsts pārvaldes funkcijas, tās 
deleăējot, optimizējot  vai atsakoties no to izpildes.  
 

2. Funkciju audita mērėi un izpilde 

 

(ziĦo - Baiba Pētersone, Valsts kancelejas direktora vietniece valsts pārvaldes 

attīstības un politikas koordinācijas lietās) 

 
Sniedz pārskatu par līdz šim pieĦemtajiem normatīvajiem aktiem, kas atbalsta 
funkciju audita īstenošanu valsts pārvaldē, par funkciju audita uzdevumiem un misiju, 
par pirmo auditu izvēli un rezultātiem, kas tiek sagaidīti no Funkciju audita grupām. 
Informē par otrā posma funkciju auditu tēmām, darba organizāciju un Funkciju 
audita komisijas sadarbības mehānismu ar Ministru kabinetu un Ministru prezidentu. 
Lūdz izstrādāt priekšlikumus un ierosinājumus Funkciju audita plāna papildināšanai. 

 
3. Priekšlikumi Funkciju audita plāna papildināšanai 



  

(Diskusija, piedalās – G. Veismane, P. Salkazanovs, L. Straujuma, M. Pūėis, M. 

Gruškevics, M. Golubeva, M. Sprindžuks, B.Petersone) 

 
G. Veismane. Ierosina Funkciju audita komisijas locekĜus izteikties par turpmākā 
darba prioritātēm. Argumentējot, kāpēc ir izvēlētas šādas prioritātes - 1.prioritāte ir 

jomas, kuras ir saistītas ar LR Saeimas apstiprināto Latvijas ekonomikas stabilizācijas 

un izaugsmes atjaunošanas programmu, Starptautiskā Valūtas fonda direktoram 

nosūtīto Latvijas nodomu protokola un Saprašanās memoranda starp Eiropas kopienu 

īstenošanu (Izglītības un zinātnes ministrijas un Veselības ministrijas iestādes un to 

īstenotās funkcijas). 2.prioritāte. Kontroles un uzraudzības funkcijas audits konkrēti 

definētām uzĦēmēju vai pašvaldību iestāžu grupām (piemēram, kontroles un 

uzraudzības funkcijas, kas tiek veiktas attiecībā pret bērnudārziem, lauksaimniecības 

ražošanas uzĦēmumiem, lauksaimniecības primārās pārstrādes uzĦēmumiem).3. 

prioritāte. Iestādes, kuras ir uzsākušas funkciju audita procesu patstāvīgi (Zemkopības 

ministrija un Vides ministrija). 

M.Gruškevics. Ierosina funkciju auditu uzsākt ar izglītības sistēmas padziĜinātu 
izvērtēšanu. Uzsver, ka nav pamats uzskatīt, ka pašas iestādes varēs īstenot funkciju 
auditu. Atbalstot pirmo prioritāti, uzsver nepieciešamību palielināt pamatfunkciju 
apjomu, samazinot regulējošās un uzraugošās funkcijas. 
M.Pūėis. Uzsver, ka izglītības jomā uzsākot auditus būs jāsaskaras ar politisku 
lēmumu pieĦemšanu, tāpēc audita rezultātu ieviešana būs apgrūtināta. Piedāvā 
īstenot kontroles un uzraudzības funkciju auditēšanu izglītības jomā, izvērtējot tās 
funkcijas, kas traucē izglītības jomas attīstību. Līdzīgus auditus būtu iespējams īstenot 
arī zemkopības jomas uzĦēmumos.  
L.Straujuma. Funkciju audits izglītības jomā ir atkarīgs no otrā līmeĦa pašvaldību 
funkciju apjoma noteikšanas, jo tikai tad var uzsākt izglītības funkciju analīzi, pēc tam 
- kontroles funkcijas.  
M.Bičevskis. Funkciju pārdale starp pašvaldību I un II līmeni ir politiskas debates 
jautājums. Uzskata, ka nevar uzsākt funkciju pārdales izvērtēšanu, ja nav pieĦemts 
politisks lēmums.  
P.Salkazanovs. Uzsver nepieciešamību auditēt horizontālās funkcijas, atbalsta otro 
prioritāti. 
M.Golubeva. Aktualizē netiešās kontroles darbības - akreditācijas procesi un citas 
netiešās kontroles, ko īsteno arī IZM.  
M.Bičevskis. Uzskata par nepieciešamu pārapstiprināt valdības mandātu, jo 
nepieciešamas nodalīt un saskaĦot valsts pārvaldes „fiskālās samazināšanas” pieeju 
ar ”funkciju audita” pieeju, lai novērstu paralēlas darbības iespējas.  
G.Veismane. Akcentē „fiskālās samazināšanas” un „audita pieejas” atšėirības. 
Uzskata, ka nav laika un tiesību izdarīt lietas nekvalitatīvi, jo ir lieli fiskālie 
samazinājumi, nav naudas un nevaram zaudēt kvalitāti, bet varam no kaut kā 
atteikties. Piekrīt IZM pozīcijai, ka, gadījumā ja ir vērojami lieli fiskālie 
samazinājumi un ierobežotas iespējas samazināt vēl par -20%,ir jāpieĦem lēmums no 
kā atsākamies, novērtējot kā līdzekĜi tērēti un tērēt lietderīgāk. 
M.Golubeva. Uzsver, ka nav atcelti plānošanas dokumenti, kas nosaka, ka prioritātes 
tautsaimniecībā sākas ar zinātnes attīstību. 
M.Pūėis. Uzsver, ka piedāvātā funkciju audita metodika risina vidēja termiĦa 
problēmas, vajag risināt aktuālākās problēmas, kas pieprasa politiska lēmuma 
nepieciešamību. Nepieciešamas metodes, kā īstenot funkciju auditu laikā, kad nevar 



nodrošināt darbaspēka pieplūdumu citās nozarēs, lai neradītu palielinātu sociālo 
spiedzi.  
L.Straujuma. Vērš uzmanību, ka nepieciešams pašiem pieĦemt lēmumu par funkciju 
izmaiĦām, jo audits šajos gadījumos nevar palīdzēt. 
G.Veismane. Aktualizē jautājumu par iespējām īstenot kontroles un uzraudzības 
funkciju apjoma samazināšanu visu līmeĦu iestādēs.  
M.Golubeva. Papildina, ka būtu nepieciešams īstenot arī nekustamo īpašumu 
pārraudzības funkciju auditu IZM padotības iestādēs.  
M.Sprindžuks. Akcentē funkciju auditu kā pārvaldes sistēmu sakārtošanu un politiku 
auditu. Uzsver nepieciešamību nosaukt funkcijas un noteikt cenu katrai funkcija – 
aktualizējot diskusiju un sabiedrības izlemšanu par funkciju izpildi. Otra dĜla – vidēja 
termiĦa funkciju audits, lai pārvalde nekĜūtu par 10 % vājāka. Nepieciešams 
sagatavot sarakstu ar funkcijām un to izmaksām pa iestādēm. 
M.Pūėis. Funkcijas ir noteiktas ar normatīviem un to veikšanai ir tik daudz naudas, 
cik ir piešėirts, lai īstenotu attiecīgo funkciju. Akcentē, ka funkcijas var īstenot 
ievērojot nepieciešamo intensitāti, formu, pieeju, veidu un citus parametrus (var 
minimizēt funkcijas tās saglabājot, veicot mazākā apmērā un mazākā apjomā)  
G.Veismane. Uzsver nepieciešamību mainīt normatīvo bāzi, jo ne vienmēr ES 
prasības ir noteiktas vai īstenotas, kā Eiropas kopiena to prasa tās likumdošanas 
normās. 
 
Nolemj: 

1)Sagatavot priekšlikumus funkciju audita plāna papildināšanai, ietverot kontroles 

un uzraudzības funkciju audita iespēju un apjomu noteikšanu attiecībā uz 

Izglītības un zinātnes ministrijas resorā ietilpstošām valsts, pašvaldību un 

privātām izglītības  iestādēm. 

2)Sagatavot priekšlikumus vispārinātam funkciju pārskatam par ministriju un 

resoru griezumiem, lai sniegtu vispārīgu priekšstatu par valsts īstenotajām 

funkciju grupām, izmaksām, cilvēkresursiem un to sociālo nozīmību. 

 

4. Funkciju audita grupu vadītāju un sastāva noteikšana, lai īstenotu Funkciju audita 

plānu 2009.gada I pusgadam  

(Gunta Veismane) 

 

Ierosina apstiprināt funkciju audita grupu vadītājus un funkciju audita grupas, lai 
īstenotu Ministru kabineta apstiprināto funkciju audita plānu pirmajam pusgadam. 
 
Sociālie partneri, nevalstiskās organizācijas un uzĦēmēji tiek lūgti nominēt savus 
pārstāvjus darba funkciju audita grupās. 
 
Funkciju audita grupu vadītāji un grupu sastāvs apstiprināts šādā sastāvā: 
 

Funkciju auditam pakĜautās 
iestādes 

Funkciju audita uzdevums Funkciju audita grupas 
sastāvs un tā lomas 

Audita 
laiks 

TermiĦš funkciju 
audita ziĦojuma 

iesniegšanai 
Funkciju audita 
komisijas sēdē 

1.1.1. Valsts ieĦēmumu 
dienestā; 
1.1.2. Izložu un azartspēĜu 
uzraudzības inspekcijā; 
1.1.3. Valsts proves 

Pārskatīt un precizētu valsts 
pārvaldes funkcijas un 
uzdevumus, novēršot to 

pārklāšanos un dublēšanos 
starp iestādēm vai to 

Grupas vadītājs: 
Pēteris Lībietis 
Grupas locekĜi: 
Raimonds Pāps  

Zanda Ozola 

11.marts-
25.aprīlis 

25. aprīlis 



uzraudzības inspekcijā struktūrvienībām 
1.2.1. Latvijas Valsts arhīvu 
ăenerāldirekcijā;  
1.2.2. zonālajos valsts 
arhīvos; 
1.2.3. Personāla dokumentu 
valsts arhīvā; 
1.2.4. Latvijas Valsts arhīvā; 
1.2.5. Latvijas Valsts vēstures 
arhīvā; 
1.2.6. Latvijas Valsts 
kinofotofonodokumentu 
arhīvā; 
1.2.7. Centrālajā 
mikrofotokopēšanas un 
dokumentu restaurācijas 
laboratorijā; 

Pārskatīt un precizētu valsts 
pārvaldes funkcijas un 
uzdevumus, novēršot to 

pārklāšanos un dublēšanos 
starp iestādēm vai to 

struktūrvienībām 

Grupas vadītājs: 
Valērijs Stūris  

Grupas locekĜi: 
Ervīns Lenšs  

Velta Feodorova 
Māra Sīmane 

11.marts-
11.jūnijs 

11.jūnijs 

1.3.1. Valsts tiesu ekspertīžu 
birojā; 
1.3.2. Valsts policijas 
Kriminālistikas pārvaldē; 
1.3.3. Valsts tiesu medicīnas 
ekspertīžu centrā 

Pārskatīt un precizētu valsts 
pārvaldes funkcijas un 
uzdevumus, novēršot to 

pārklāšanos un dublēšanos 
starp iestādēm vai to 

struktūrvienībām 

Grupas vadītājs: 
Inga Bite 

Grupas locekĜi: 
Daiga Jurēvica 

Silvija Zaharāne 

11.marts 
– 

29.maijs 

29.maijs 

1.4.1. valsts akciju sabiedrībā 
"CeĜu satiksmes drošības 
direkcija"; 
1.4.2. valsts aăentūrā "Rīgas 
Motormuzejs"; 
1.4.3. valsts aăentūrā "Valsts 
tehniskās uzraudzības 
aăentūra" 

Pārskatīt un precizētu valsts 
pārvaldes funkcijas un 
uzdevumus, novēršot to 

pārklāšanos un dublēšanos 
starp iestādēm vai to 

struktūrvienībām, kā arī 
izvērtēt iespējas 

decentralizēt valsts 
pārvaldes funkcijas, veicot 

tās pakalpojuma saĦēmējam 
piemērotā valsts pārvaldes 

līmenī 

Grupas vadītājs: 
Kristaps Soms 

Grupas locekĜi: 
Anita Pušpure  

Agnese Rācene-
KrūmiĦa  

11.marts 
– 

29.maijs 

29. maijs 

 
 

 

Valsts kancelejas direktore, Funkciju audita 

komisijas vadītāja  

G.Veismane 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

19.05.2011 

1239 

V.Stūris 

67082933; valerijs.sturis@mk.gov.lv  

 


