
 
F u n k c i j u  a u d i t a  k o m i s i j a s  I X  s ē d e s  p r o t o k o l s  

 
Funkciju audita komisijas IX sēde 

2010.gada 4.oktobrī plkst.13:00 – 14.30 
Ministru kabineta Ministru Prezidenta zālē. 

 
 
Piedalās: 
G.Veismane  – Valsts kancelejas direktore 
M.Bičevskis              – Finanšu ministrijas valsts sekretārs (aizvieto - P. Lībietis) 
E.Egle –Latvijas Darba devēju konfederācijas ăenerāldirektore (aizvieto 

- A.Jakobsons) 
M. Lazdovskis          – Tieslietu ministrijas valsts sekretārs  

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 
 

Nepiedalās: 
M.Golubeva  – Valsts prezidenta Stratēăiskās analīzes komisijas pārstāve  
L. Marcinkēviča – Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības priekšsēdētāja vietniece 
L.Straujuma   –Reăionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas valsts 

sekretāre 
A. Ėikuste –Saeimas deputāte, Saeimas valsts pārvaldes un pašvaldību 

komisijas pārstāvis 
 
1.jautājums: Funkciju audita plāna projekta 2011.gadam projekta 

apstiprināšana. 
 
ZiĦo: V.Stūris 
Diskusija: (G.Veismane, M.Pūėis, M. Lazdovskis, P. Salkazanovs, B. Pētersone 
(Valsts kanceleja)). 
 
Diskusija par Funkciju audita plāna 2011.gadam projekta izvirzītajiem 
priekšlikumiem un iespējām tās paplašināt un precizēt. 
 
FAK lēmums: 
 

1. Papildināt funkciju audita plāna projektu ar jaunu tēmu „Publisko personu 
darbības privāto tiesību jomā mērėu izvērtējums, vadības procesu analīze, lai 
palielinātu to darbības caurskatāmību”, saskaĦojot to papildus, ar Ekonomikas 
ministriju un noskaidrojot Ekonomikas ministrijas vadītās darba grupas 
paveikto un nepieciešamos papildus pasākumus. Pēc minētās informācijas 
noskaidrošanas formulēt funkciju audita grupas specifisko mērėi. 

2. Papildināt 2011.gada funkciju audita tēmas veicot padziĜinātu sertifikācijas un 
akreditācijas sistēmas novērtējumu. 

 
2.jautājums: Funkciju audita grupas komersantu uzraudzības jomā institūciju 

sniegto labojumu un pētnieku izteikto priekšlikumu saskaĦošana. 



 
ZiĦo: K. Soms 
Diskusija: (G.Veismane, M.Pūėis, M. Lazdovskis, P. Salkazanovs. I. Pundurs, 
A.Krūze (Ekonomikas ministrija), B.Petersone (Valsts kanceleja), P. Lībietis (Finanšu 
ministrija)).  
 
Diskusijas tēmas un ieteikumi: 

1. Patentu valdes finansēšanas optimālais modelis un ieguvumi. Nolēma atbalstīt 
Patentu valdes pašfinansēšanas modeli un Patentu valdes bibliotēkas nodošanu 
Latvijas Nacionālajai bibliotēkai. Ierosināja Patentu valdes juridiskā statusa 
optimālo modeli izvērtē Tieslietu ministrijai.  

2. Akreditācijas sistēmas atzīšanas jomā. Akcentēja uzmanību, ka nepieciešami 
vienoti principi un mehānisms sertifikācijai, funkciju deleăēšanai un 
uzraudzībai no valsts puses, panākot vienotu pieeju. Diskusijas rezultātā tika 
panākta vienošanās, ka nepieciešama vienota pieeja un kārtība sadarbībā ar 
nozaru asociācijām, nosakot vienotu kārtību kā finanšu līdzekĜus atgūst 
faktiskie sertifikācijas procesa veicēji. Nolēma atbalstīt FAG priekšlikumu 
akreditācijas sistēmas pilnveidošanai un papildināt funkciju audita plānu 
2011.gadam ar jaunu funkciju audita tēmu, piedāvājot padziĜinātu 
sertifikācijas un akreditācijas sistēmas novērtējums. 

3. HACCP (kvalitātes standarta) prasību atvieglojumi mazajiem ēdināšanas 
uzĦēmumiem. Ierosināja lūgt ZM izvērtēt prasību piemērošanas mehānismu, 
lai novērstu neadekvātus un subjektīvus piemērošanas gadījumus, izslēdzot 
nepamatotu sodīšanu. Nolēma atbalstīt  HACCP (kvalitātes standarta) prasību 
atvieglojumu ieviešanu mazajiem ēdināšanas uzĦēmumiem un šo pasākumu 
iekĜaut FAG ziĦojumā, piedāvājot attiecīgus pasākumus. 

4. ZāĜu reăistrēšanas atvieglošanai izskatīja jautājumu par iespējām papildināt 
VK pasūtīto pētījumu tēmas no ESF ar jaunu tēmu – zāĜu reăistrēšanas 
kārtības atvieglošana, kā iespējamo pētījuma tēmu. 

5. Priekšlikumi būvniecības jomā nolēma atbalstīt FAG piedāvātos 
priekšlikumus būvniecības jomā uzsverot nepieciešamību nosūtīt tos par 
būvniecības likumprojekta virzību atbildīgajai LR Saeimas komisijai un 
Ekonomikas ministrijai. Valsts kancelejai sagatavot attiecīgu vēstuli LR 
Saeimai un Ekonomikas ministrijai.   

6. Svītrot no FAK ziĦojuma priekšlikumu par preču paraugu izĦemšanu 
pārbaudēm. 

 

FAK lēmums: 
 

1. Atbalstīt Funkcija audita ziĦojumu un tā papildinājumus komersantu darbības 
jomā, izskatīšanai un virzīšanai lēmuma pieĦemšanai Ministru kabinetā, Ħemot 
vērā diskusiju gaitā izskanējušos priekšlikumus un papildinājumus. 

2. FAG ziĦojumu saskaĦot ar nozares ministrijām, pirms virzīšanas izskatīšanai 
Ministru Kabinetā, precizējot neprecizitātes. 

3. Precizēt FAG ziĦojumā punktu par saimnieciskās darbības veicējiem un citiem 
komersantiem, izslēdzot pārspīlētas prasības pēc reăistros esošos informācijas 
pieprasījuma un iesniegšanas. 

4. FAG kopīgi ar pētniekiem, Finanšu ministriju organizēt Valsts ieĦēmumu 
dienesta sniegtās sākotnējās informācijas pārbaudi un veikt nepieciešamos 
precizējumus finanšu aprēėinos. 



5. Atbalstīt FAG vadītājas R.Osvaldes priekšlikumu virzīt izskatīšanai Ministru 
kabinetā funkciju audita ziĦojumā ietvertos pasākumus kā ikgadējo pasākumu 
plānu administratīvā sloga samazināšanai, administratīvo procedūru 
vienkāršošanai un publisko pakalpojumu kvalitātes uzlabošanai uzĦēmējiem 
atbilstoši ESF finansētajam un VK īstenotajam projektam 
1DP/1.51.2.0/08/IPIA/SIF/001.  

 
 
 
 
 
 

Valsts kancelejas direktore, 
Funkciju audita komisijas 
vadītāja  

G.Veismane 

 


