
 
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 III sēde 

2009.gada 26.jūnijā plkst.10:00 – 13:00 
Ministru kabineta ZaĜā zālē. 

 
 
Piedalās: 

G.Veismane  – Valsts kancelejas direktore, Funkciju audita komisijas vadītāja 
E.Egle – Latvijas Darba devēju konfederācijas ăenerāldirektore 
M.Lazdovskis – Tieslietu ministrijas valsts sekretārs 
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 
S.Šāvēja - Ārlietu ministrijas pārstāve (I.Pundura vietā) 
Nepiedalās: 

S.Ėikuste                  -  Saeimas valsts pārvaldes un pašvaldību komisijas pārstāve 
I.Pundurs     – Ārlietu ministrijas valsts sekretāra vietnieks  
M. Golubeva  – Valsts prezidenta Stratēăiskās analīzes komisijas pārstāve  
L.Marcinkēviča – Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības priekšsēdētāja vietniece 
M.Bičevskis      – Finanšu ministrijas valsts sekretārs, Funkciju audita komisijas 

vadītāja vietnieks 
 
Uzaicināti: 

Funkciju audita grupas pārstāvji, auditēto iestāžu pārstāvji, Nevalstisko organizāciju 
pārstāvji un Funkciju audita grupu dalībnieki. 
 

Darba kārtības jautājumi: 
 

1. Funkciju audita plāna 2009.gada pirmajam pusgadam izpildes gaita. Funkciju 
audita grupas „Funkciju audits Valsts arhīvu ăenerāldirekcijā un funkcionāli 
saistītās iestādēs” ziĦojums (ziĦo – Valērijs Stūris). 

 
(Diskusijā piedalās – V.Štāls, M.Pūėis M.Bičevskis, L.Straujuma, 

P.Salkazanovs, G.Veismane, E.Egle) 
 

V. Stūris. Sniedz pārskatu par funkciju audita darba grupas izpildītājiem uzdevumiem 
un sasniegtajiem rezultātiem. 
 
V.Štāls. Valsts arhīvu ăenerāldirekcijas vadītājs. Kopumā atbalsta izstrādāto 
ziĦojuma projektu un tajā piedāvātos risinājumus, vēršot uzmanību uz nepieciešamību 
izveidot vienu iestādi un līdz ar dokumentu saglabāšanas funkcijām nodrošināt arī 
dokumentu pārvaldību, lai samazinātu kopējo uzglabājamo vienību apjomu. Atbalsta 
padotības maiĦu uz Tieslietu ministriju, kā arī noteikt ka valsts arhīva uzdevums ir 
glabāt tikai valsts pārvaldes institūciju dokumentus. Atbalsta funkciju koncentrāciju 
vienas iestādes ietvaros, veidojot reăionālās un funkcionālās iestādes 
struktūrvienības. 



M. Pūėis. Uzskata, ka ir būtiski dekoncentrēt funkciju izpildi. 
E.Egle. Atbalsta uzdevumu valsts arhīviem samazināt darba apjomu, atbalsta 
dokumentu pārvaldības sistēmas izveidošanu un arhīvu sistēmas padotību Tieslietu 
ministrijai. 
P. Salkazanovs. Lūdz noteikt, ka valsts arhīviem ir teritoriālās iestādes, tās nesaistot 
ar plānošanas reăioniem. 
M. Pūėis. Lūdz atzīmēt, ka perspektīvā pastāv iespēja arhīvu sistēmas teritoriālās 
iestādes savietot ar RAPLM īstenotu e-pārvaldes  sistēmu. 
G.Veismane. Atbalsta audita ziĦojuma projektā izteikto 2. risinājuma variantu, 
paredzot valsts arhīvu sistēmas padotības variantus, Kultūras ministrijai, Tieslietu 
ministrijai un Reăionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai. 
L. Straujuma. Lūdz uzsvērt vienas pieturas aăentūra principa ievērošanu un 
ieviešanu valsts arhīvu sistēmas iestādēs. 

 
2. Funkciju audita plāna 2009.gada pirmajam pusgadam izpildes gaita. Funkciju 

audita grupas „Funkciju audits Valsts tiesu ekspertīžu birojā un funkcionāli 
saistītās iestādēs” ziĦojums (ziĦo – Inga Bite). 

 (Diskusijas – M.Pūėis) 
 

I. Bite. Sniedz pārskatu par funkciju audita darba grupas izpildītājiem uzdevumiem 
un sasniegtajiem rezultātiem. 
 
M. Pūėis. Lūdz precizēt, vai atbalsta funkcijas tiek nodotas  vienai ministrijai un 
akcentē uzmanību uz atbalsta funkciju izvērtēšanas nepieciešamību. 
M. Lazdovskis. Piekrīt Valsts tiesu ekspertīžu biroja (VTEB) un Valsts policijas 
Kriminālistikas pārvaldes (VPKP)  apvienošanai, bet par Valsts tiesu medicīnas 
ekspertīzes centra (VTMEC) un Valsts SIA „Rīgas psihiatrijas un narkoloăijas 
centrs” (RPNC) lemt pēc 2012.gada. 
L. Straujuma. Akcentē ierobežotas iespējas funkcijas un uzdevumus, kurus īsteno 
auditējamās iestādes nodot privātajam sektoram, jo privātajā sektorā nav 
nepieciešamās sertifikācijas. 
E. Ozols. Akcentē uzmanību, ka arī Nacionālais Diagnostikas centrs ir tiesīgs un 
spējīgs veikt laboratoriskās analīzes civiltiesisko prasību gadījumos. 
 
Vispārīga diskusija par funkcijas pārĦemšanu un nodošanu, par funkciju un 
uzdevumu sadalījumu starp iestādēm, par privātās jomās uzĦēmumu līdzdalību, 
pieprasījumu, par funkcijas funkciju finansēšanas modeli. Valsts prokuratūras 
pārstāvis, kategoriski iebilst pret iestāžu apvienošanu, uzsverot ka ir jānodala 
funkciju īstenošana, uzsverot ka ekspertīzes privātajā sektorā izmaksā dārgāk, 
norādot ka arī iepriekšējie apvienošanas gadījumi nav bijuši veiksmīgi. Valsts 
policijas vadītāja vietnieks (A. Vonda), uzsver, ka funkcijas izmaksas ir galvenā 
problēma, kā ir būtiski izvērtēt tos ieguldījumus, kas ir veikti līdz šim, norādot, ka 
problēmas galvenokārt ir saistītas ar darba organizāciju. Papildus tiek norādīts, ka 
Latvijai ir būtiskas saistības, ko tā uzĦēmās kā Šengenas un Vīnes konvencijas valsts, 
atkārtoti norādot, ka funkcijas nododot privātajam sektoram izmaksas vairākkārtīgi 
palielināsies.  
 
G.Veismane. Akcentē uzmanību uz nepieciešamību ievērot principu, ka nauda seko 
pasūtījumam, valdības sēdē izskatot jautājumu ierosinām pirmajā kārtā lemt par 
VTEB un VPKP apvienošanu un nodošanu Tieslietu ministrijas padotībā, otrajā kārtā 



par VTMEC un RPNC pievienošanu, vienlaikus uzdodot Tieslietu ministrija izvērtēt 
iespēju mainīt finansēšanas modeli. 
A. Vonda. Atkārtoti uzsver ka privātās iestādes funkciju veikt dārgāk. 
B. Pētersone. Lūdz norādīt rīkojuma projektā, ka ir jāievēro princips – nauda seko 
pasūtījumam. 
 
Vispārīga diskusija par pakalpojumu pasūtījumiem, to noteikšanas principiem, 
iekārtu uzturēšanas izmaksām. 

 
3. Funkciju audita plāna 2009.gada pirmajam pusgadam izpildes gaita. Funkciju 

audita grupas „Funkciju audits valsts akciju sabiedrībā „CeĜu satiksmes un 
drošības direkcija” un funkcionāli saistītās iestādēs” ziĦojums (ziĦo – Kristaps 
Soms) 

 
K. Soms. Sniedz pārskatu par funkciju audita darba grupas izpildītājiem uzdevumiem 
un sasniegtajiem rezultātiem. 
 
Vispārīga diskusija par funkcijas pārĦemšanu un nodošanu, par funkciju un 
uzdevumu sadalījumu starp iestādēm, par  privātās jomās uzĦēmumu līdzdalību, 
pieprasījumu, par funkcijas īpatsvaru pakalpojumu sniegšanai un kontroles sadaĜās, 
kā arī principiem, kurus būtu nepieciešamas noteikt, lai funkciju pievienotu jau 
esošajām iestādēm (CSDD). Diskusija par valsts tehnisko pārbaužu periodiskuma 
noteikšanu un iespējām iesaistīt privātpersonas pakalpojumu sniegšanā. 
 
A. LukstiĦš. Atbalsta obligāto tehnisko pārbaužu termiĦu izmaiĦu, paredzot 
palielinātu pirmās pārbaudes laiku jaunām mašīnām, jo 92 % jauno mašīnu tehniskās 
pārbaudes iziet bez problēmām. Ierosina noteikt ka komerctransporta pārbaudes  
notiek biežāk nekā privātā transporta pārbaudes. 
G. Liberts. Norāda, ka maksimālais termiĦš autotransporta tehniskām apskatēm 
nedrīkst būt mazāks par diviem gadiem, jo autotransports nolietojas ievērojot ceĜu 
tehnisko stāvokli. Iebilst pret privāto servisu iesaistīšanu valsts pārvaldes funkciju 
īstenošanā. 
A. Binovskis. Kategoriski iebilst pret Valsts tehniskās uzraudzības aăentūras 
pievienošanu VAS CSDD, jo tādējādi valsts neiekasēs aptuveni 800 000 LVL kā valsts 
nodevu. 
 
Vispārīga rakstura diskusija par VTUA un VAS CSDD apvienošanas iespējām, kurā 
tiek pausti diametrāli pretēji uzskati, nepanākot kopēju vienošanos par minēto iestāžu 
apvienošanas iespējām. Papildus tiek norādīts uz nepieciešamību veikt visu reăistru 
auditu, lai iegūtu pārliecību par reăistros atspoguĜotas informācijas ticamību. 
 
G.Veismane. Diskusijas kopsavilkuma ieteikumus ir izskatīt VTUA un VAS CSDD 
apvienošanas iespējas, paredzēt privāto, akreditēto servisu līdzdalību valsts 
obligātajās tehniskajās pārbaudēs, vienoties par kompromisa variantu nosakot 
autotransporta tehniskās pārbaudes biežumu, kā arī, gadījumā, ja traktortehnika 
nepiedalās ceĜu satiksmē, pārbaudes netiek veiktas. 
 
Vispārējā rakstura diskusija par valsts sniegto pakalpojumu sniegšanu un to kā 
nodrošināt cenu kontroli sniegtajiem pakalpojumiem, kuru apjoms dinamiski mainās 

 



 
Nolemj: 

1) Apstiprināt V.Stūra vadītās funkciju audita grupas ziĦojumu „Funkciju audits 
Valsts arhīvu ăenerāldirekcijā un funkcionāli saistītās iestādēs” un uzdot 
Valsts kancelejai sagatavot Ministru kabineta rīkojuma projektu to virzot 
izskatīšanai Ministru kabineta sēdē. 

2) Apstiprināt I.Bites vadītās funkciju audita grupas ziĦojumu „Funkciju audits 
Valsts tiesu ekspertīžu birojā un funkcionāli saistītās iestādēs” un uzdot Valsts 
kancelejai sagatavot Ministru kabineta rīkojuma projektu to virzot izskatīšanai 
Ministru kabineta sēdē. 

3) Apstiprināt K.Soma vadītās funkciju audita grupas ziĦojumu „Funkciju audits 
valsts akciju sabiedrībā „CeĜu satiksmes un drošības direkcija” un uzdot Valsts 
kancelejai sagatavot Ministru kabineta rīkojuma projektu to virzot izskatīšanai 
Ministru kabineta sēdē. 

 
4) Pārcelt neizskatītos dienas kārtības jautājumus uz nākošo Funkciju audita 

komisijas sēdi. Funkciju audita komisijas sēdes dienas kārtības jautājumi, kas 
tiek pārcelti uz nākošo sēdi, 2009.gada 3. jūlijā, ir šādi: 

i. Funkciju audita plāna projekta 2009.gada otrajam pusgadam 
apstiprināšana. 

ii. Informācija par valsts pārvaldes funkciju pārskatu. 
iii. Par izmaiĦām Funkciju audita komisijas sastāvā. 

 
Valsts kancelejas direktore, Funkciju audita 
komisijas vadītāja  

G.Veismane 

 
 
 
 
19.05.2011 
1239 
V.Stūris 
67082933; valerijs.sturis@mk.gov.lv  


