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FUNKCIJU AUDITA DARBA GRUPA  

VALSTS IEŅĒMUMU DIENESTĀ UN FUNKCIONĀLI SAISTĪTĀS 
IESTĀDĒS  

2117.04.201009. gada 17.aprīlī 
224.04.2009. Nr.4   RĪGĀ 
 

Funkciju audita komisijas  
vadītājai G. Veismanei  

 
Par funkciju audita ziņojumu 
 
 
 Izpildot Ministru prezidenta 2009.gada 12.marta rīkojumu Nr.92 
„Par funkciju audita darba grupu un funkciju audita veikšanu  
Valsts ieņēmumu dienestā un funkcionāli saistītās iestādēs”, Funkciju 
audita grupa iesniedz izvērtēšanai veiktā funkcionālā audita noslēguma 
ziņojumu. 
 Ziņojums tika izstrādāts saskaņā ar Ministru kabineta 27.01.2009. 
instrukciju Nr.3 „Kārtība, kādā plāno un veic valsts pārvaldes funkciju 
auditu un ievieš funkciju audita ieteikumus”.    
 
Pielikumā: 

1. Funkciju audita ziņojums uz 13 lap. 
1.1. Ziņojuma pielikums „Izziņa „Par funkciju auditā iesaistīto 

pušu paustajiem iebildumiem, priekšlikumiem un 
komentāriem par ziņojuma projektu”” uz 17 lap. 

1.2. Ziņojuma pielikums „Priekšlikumu un viedokļu apkopojums 
par Valsts ieņēmumu dienestam neraksturīgām funkcijām, 
no kuru veikšanas būtu pamats atteikties” uz 4 lap. 

1.3. Ministru kabineta rīkojuma projekts „Par funkciju audita 
Valsts ieņēmumu dienestā un funkcionāli saistītās iestādēs 
ieteikumu ieviešanu” uz 1 lap. 

2. Valsts proves uzraudzības inspekcijas sagatavotā sākotnējā 
informācija uz 106 lap. 

3. Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijas sagatavotā sākotnējā 
informācija uz 51 lap. 

4. Valsts ieņēmumu dienesta sagatavotā sākotnējā informācija uz 15 
lap. 

5. Finanšu ministrijas sagatavotā sākotnējā informācija uz 14 lap. 
6. Izložu un azartspēļu inspekcijas 21.04.2009. atzinums par 

funkciju audita ziņojuma projektu uz 4 lap. 
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7. Valsts proves uzraudzības inspekcijas 20.04.2009. atzinums par 
funkciju audita ziņojuma projektu uz 3 lap. 

8. Valsts ieņēmumu dienesta 21.04.2009. komentāri par funkciju 
audita ziņojuma projektu uz 3 lap. 

9.  Finanšu ministrijas 20.04.2009. iebildumi par funkciju audita 
ziņojuma projektu uz 1 lap. 

10. Latvijas Spēļu biznesa asociācijas 21.04.2009.  atzinums par 
funkciju audita ziņojuma projektu uz 2 lap. 

11. Latvijas Darba devēju konfederācijas cilvēkresursu un e-
pārvaldes ekspertes I. Rones 20.04.2009. komentāri par funkciju 
audita ziņojuma projektu uz 2 lap. 

12. Latvijas Darba devēju konfederācijas tautsaimniecības un finanšu 
eksperta M. Dzelmes 21.04.2009. komentāri par funkciju audita 
ziņojuma projektu uz 2 lap. 

13. Funkciju audita darba grupas darba materiāli, kā arī iestāžu 
papildus iesniegtā informācija, t.sk. elektroniski – 1 sējums un 1 
datu nesējs - nodoti Funkciju audita komisijas sekretariātā. 

 
 
 

Vadītājs        P. Lībietis 
 

Pēteris Lībietis 
Zemkopības ministrijas 
Politikas koordinācijas departamenta direktors 
Peteris.Libietis@zm.gov.lv 
67027267 


