
 
 

Protokols 
 

Funkciju audita komisijas sēde  

2011.gada   18.maijā plkst.14.00 - 16.00 

Valsts kancelejas bibliotēka, 4.stāvs, 459 Brīvības 36 
 

Funkciju audita komisijas sēdi vada  

Valsts kancelejas direktore Elita Dreimane 
 
Piedalās: 
E.Dreimane, - Valsts kancelejas Direktore 
J.EndziĦš, - Latvijas tirdzniecības un rūpniecības kameras vadītājs 
J.Kaijaks, - LBAS pārstāvis 
P.Salkazānovs, - NVO pārstāvis  
B.Bāne, - Finanšu ministrijas valsts sekretāra vietniece  
L.Straujuma, – VARAM valsts sekretāra vietniece (par 1 darba kārtības jautājumu) 
A.Rācene-KrūmiĦa, - Tieslietu ministrijas pārstāvē (aizvieto - M.Lazdovski, Tieslietu 
ministrijas valsts sekretāru) 
M.Pūėis, - LPS pārstāvis 
 
Nepiedalās: 
E.Zalāns, –  LR Saeimas deputāts 
I.Pundurs, - Ārlietu ministrijas valsts sekretāra vietnieks 
M.Golubeva, - Stratēăiskās analīzes komisijas pārstāve 
E.Egle, - LDDK pārstāve 
 
Protokolē: 
V.Stūris, - Valsts kancelejas Stratēăiskās analīzes departamenta konsultants 
 
 
Par  rentgenstaru iekārtu licencēšanu reglamentējošiem normatīviem aktiem 
(ziĦo –Vides aizsardzības un reăionālās attīstības ministrijas pārstāve D.Šatrovska, 
citas uzaicinātās amatpersonas). 
 
Diskusijas: 

 
M.Pūėis: Vai veicot izmaiĦas tiek samazināts administratīvais slogs? Diskusija par 
iesniedzamo dokumentu skaitu, kas nepieciešamai licenču saĦemšanai 
(pagarināšanai), kopumā vairāk nekā 15 dokumenti. 
P.Salkazānovs: Kāpēc ir nepieciešamas Drošības policijas atĜaujas? Speciālisti 
informē, ka tās ir nepieciešamas tikai īpašo gadījumos. 
M.Pūėis: Vai pieprasītā informācija nav pieejama jau institūciju uzturētajās 
informācijas sistēmās? 
M.Epermane: informē ka nav saprotama sertifikācijas nepieciešamība iekārtas 
sastāvdaĜām. 
 

Lēmums: 

 



Ieteikt Valsts kancelejai: 
1. Izstrādājot tehnisko nosacījumus iepirkumam, kas saistīts ar sertifikācijas un 

akreditācijas procesa izvērtēšanu komersantiem, papildināt to ar specializētu 
funkcija auditu faktisko procedūru un faktiskā administratīvā sloga izpētei 
jonizējošā starojuma avotu licencēšanas jomā . 

 
Aicināt Labklājības un Vides aizsardzības un reăionālās attīstības ministrijas veikt 
normatīvo aktu projektu uzlabojumus, ar mērėi: 

2. skaidrot komersantiem darbību ar jonizējošā starojuma avotiem ierobežojumu 
pamatojumu, izstrādājot publiski pieejamas vadlīnijas speciālistiem, kas veic 
licencēšanu, iedibinot vienveidīgu pieeju pakalpojuma sniegšanai; 

3.  paplašināt ārstu loku, kuri var veikt obligātās veselības pārbaudes visām ar 
jonizējošo starojuma avotu nodarbināto kategorijām sagatavot grozījumus 
Ministru kabineta 2009.gada 10.marta noteikumos Nr.219 „Kārtība, kādā 
veicama obligātā veselības pārbaude”. 

 
Iesaistītajām ministrijām grozījumu projektus normatīvajos aktos apspriest un 
saskaĦot ar attiecīgās jomas nevalstiskajām organizācijām un par sasniegto progresu 
ziĦot Funkciju audita komisijas septembra - oktobra sēdē.  
 
Par atbalsta funkciju centralizācijas alternatīvām (ziĦo – Z.Ozola, Valsts 
kancelejas Stratēăiskās analīzes departamenta konsultante).  
 

Diskusijas: 

 
M.Pūėis: Informē, ka pamatā ir sagaidāmi tikai ietaupījumi no personāla 
samazināšanas, bet nav aplūkoti visi centralizācijas / koncentrācijas ieguvumi un 
zaudējumi. 
P.Salkazānovs: Vai ir izvērtētas arī pamatfunkciju centralizācijas iespējas, kā arī 
atsevišėu funkciju (grāmatvedības) nodošana ārpakalpojumiem? 
B.Bāne: Kādā veidā tiks nodrošināt atbalstu funkciju un tiem nepieciešamo izdevumu 
uzskaite? 
 

Lēmums: 

 
Ierosināt Reformu vadības grupā izskatīt Funkciju audita grupas ziĦojumu un 
piedāvātos atbalsta funkciju centralizācijas risinājumu variantus. 
 
 
 
Valsts kancelejas direktore, E.Dreimane 
Funkciju audita komisijas vadītāja 
 
 
 
 
V.Stūris 
67082933 
valerijs.sturis@mk.gov.lv 


