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1. VISPĀRĒJA INFORMĀCIJA PAR VALSTS KONTROLI
1.1. Darbības normatīvais regulējums
Valsts kontrole atbilstoši Latvijas Republikas Satversmē un Valsts kontroles likumā
noteiktajam ir neatkarīga koleģiāla augstākā revīzijas (audita) iestāde Latvijas Republikā un ir
pakļauta vienīgi likumam.
Valsts kontroles darbību reglamentē Valsts kontroles likums, Valsts kontroles nolikums un
citi Valsts kontroles iekšējie normatīvie akti, kurus apstiprinājusi Valsts kontroles padome.
Valsts kontroles iekšējās kontroles vides nodrošināšanai ir izstrādāti darba procesu apraksti.
Valsts kontrole ir INTOSAI1 un EUROSAI2 locekle, un tai ir saistoši starptautisko augstāko
revīzijas iestāžu organizāciju dokumenti, kuros ir nostiprināti augstāko revīzijas iestāžu
darbības principi, revīziju veikšanas jautājumi, kā arī prasība nodrošināt augstāko revīzijas
iestāžu neatkarību.
Valsts kontrole aktīvi līdzdarbojas Eiropas Savienības dalībvalstu augstāko revīzijas iestāžu
un Eiropas Revīzijas palātas sadarbības platformā – Kontaktu komitejā.
Augstākās revīzijas iestādes, kā tas noteikts Limas deklarācijā3 un Apvienoto Nāciju
Organizācijas rezolūcijās4, savus uzdevumus var veikt objektīvi un efektīvi tikai tad, ja tās ir
neatkarīgas no revidējamās vienības, aizsargātas no ārējas ietekmes un ir nodrošinātas ar
uzdevumu pildīšanai nepieciešamajiem finanšu līdzekļiem.
Valsts kontroles darbības mērķis ir, veicot revīzijas, noskaidrot, vai rīcība ar publiskas
personas finanšu līdzekļiem ir tiesiska, pareiza, ekonomiska un efektīva, kā arī sniegt
rekomendācijas atklāto trūkumu novēršanā.

Augstāko revīzijas iestāžu starptautiska apvienība.
Eiropas Augstāko revīzijas iestāžu apvienība.
3
Lima Declaration of Guidelines on Auditing Precepts: http://www1.worldbank.org/publicsector/pe/befa05/LimaDeclaration.pdf.
4
UN General Assembly Resolution A/66/209 „Promoting the efficiency, accountability, effectiveness and transparency of public administration by strengthening
supreme audit institutions”: http://www.intosai.org/fileadmin/downloads/downloads/0_news/2012/UN_Resolution_A_66_209_E.pdf.
UN General Assembly Resolution A/C.2/69/L.25/Rev.1 „Promoting and fostering the efficiency, accountability, effectiveness and transparency of public
administration by strengthening supreme audit institutions”: http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N14/642/37/PDF/N1464237.pdf?OpenElement.
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Saskaņā ar Valsts kontroles likumu Valsts kontrole veic revīzijas atbilstoši Latvijas Republikā
atzītiem starptautiskajiem revīzijas standartiem5. Valsts kontrole revīzijās piemēro
starptautiskās augstāko revīzijas institūciju organizācijas INTOSAI standartus un
starptautiskās grāmatvežu federācijas IFAC standartus.
Valsts kontroles revīzijai ir pakļauta ikviena persona, kuras rīcībā ir publiskas personas
finanšu līdzekļi vai manta, kā arī personas, kuras pilda valsts vai pašvaldības iepirkumu.
Valsts kontroles revīzijai nav pakļauta tikai Saeima. Lai nodrošinātu Valsts kontroles
neatkarību, likumdevējs tai ir piešķīris tiesības pašai noteikt revidējamo vienību, revīzijas
laiku, veidu un uzdevumu.
Valsts kontrole:


katru gadu sniedz Saeimai un Finanšu ministrijai atzinumu par finanšu ministra iesniegto
saimnieciskā gada pārskatu par valsts budžeta izpildi un par pašvaldību budžetiem;



katru gadu sniedz atzinumus par ministriju un citu centrālo valsts iestāžu gada pārskatu
sastādīšanas pareizību;



iesniedz Saeimai un Ministru kabinetam ziņojumu par finanšu revīzijām tajās
revidējamās vienībās, kurām sniegti Valsts kontroles atzinumi ar piezīmēm, negatīvi
atzinumi vai atteikts sniegt atzinumu, par visām Valsts kontroles veiktajām lietderības
revīzijām, par īpaši svarīgiem un nozīmīgiem konstatējumiem;



informē Saeimas Publisko izdevumu un revīzijas komisiju par Valsts kontroles veikto
revīziju rezultātiem, tajā skaitā par revīzijās sniegto ieteikumu ieviešanas gaitu;



ziņo valsts iestādēm par konstatējumiem, kas skar šo iestāžu darbību, kā arī
tiesībaizsardzības iestādēm par revīzijā konstatētajiem tiesību normu pārkāpumiem;



savas kompetences ietvaros sadarbojas ar Eiropas Savienības institūcijām un citām
starptautiskām organizācijām vai institūcijām.

1.2. Valsts kontroles struktūra
Valsts kontroli veido valsts kontrolieris, Valsts kontroles padome, revīzijas departamenti un
atbalsta struktūrvienības.
Valsts kontrolieris ir Valsts kontroles padomes priekšsēdētājs. Valsts kontrolieri amatā ieceļ
Saeima uz četriem gadiem, to var iecelt amatā atkārtoti, bet ne vairāk kā divus termiņus pēc
kārtas. Valsts kontrolieris apstiprina revīziju metodoloģiju un prasības revīziju kvalitātes
kontrolei, atbild par iekšējās kontroles sistēmas izveidošanu.
Valsts kontroles padome apstiprina Valsts kontroles darbību reglamentējošos tiesību aktus un
izskata citus jautājumus atbilstoši Valsts kontroles likumam. Padomes sastāvā ir valsts
kontrolieris un seši padomes locekļi, kas pilda revīzijas departamentu direktoru amatus.
Padomes locekļus ievēl Saeima uz četriem gadiem, tos var apstiprināt amatā atkārtoti, bet ne
vairāk kā divus termiņus pēc kārtas.
2015.gada 17.decembrī Saeima Valsts kontroles padomē ievēlēja divus jaunus padomes
locekļus - Edgaru Korčaginu un Zitu Zariņu.
Atbilstoši likuma “Par zvērinātiem revidentiem” 1. panta pirmās daļas 12. punktam Latvijā atzītie starptautiskie revīzijas standarti ir Latvijas Zvērinātu
revidentu asociācijas apstiprināti Starptautiskās grāmatvežu federācijas izdotie starptautiskie revīzijas standarti un ar tie m saistītie paziņojumi un standarti, ciktāl
tie attiecas uz revīziju.
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Revīzijas darbus ar Valsts kontroles padomes lēmumu sadala starp revīzijas departamentiem.
Katrs revīzijas departaments ir sadalīts sektoros. Sektora sastāvā ietilpst sektora vadītājs un
Valsts kontroles revidenti (valsts revidenti, valsts revidenti-juristi, vecākie valsts revidenti,
vecākie valsts revidenti-juristi, valsts revidentu palīgi un informācijas sistēmu auditori).
Revīzijas departamenti veic revīzijas atbilstoši katra departamenta pārziņā esošajai jomai un
saskaņā ar Valsts kontroles padomes apstiprinātu revīziju gada plānu.
Atbalsta struktūrvienības nodrošina ikdienas administratīvos procesus un sniedz atbakstu
revīziju darbā. Valsts kontrolierim tieši pakļauti ir Valsts kontroliera biroja darbinieki,
kvalitātes vadības sistēmu speciālists, politikas plānošanas projektu un analīzes procesu
vadītājs, Personāla daļa, Juridiskā daļa un Kanceleja. Kancelejā ietilpst Finanšu un budžeta
plānošanas daļa, Informācijas un tehnoloģiju daļa, Plānošanas un analītikas daļa, Lietvedības
daļa un Saimniecības daļa.
Pārskata gadā veiktas šādas izmaiņas struktūrā:


Valsts kontroliera birojā izveidots amats, kura uzdevums ir veicināt revidējamo vienību
amatpersonu un darbinieku atbildību par revīzijās konstatētajiem tiesību normu
pārkāpumiem, rosinot atbilstošas izmaiņas normatīvajos aktos;



izveidots valsts kontrolierim tieši pakļauts amats - politikas plānošanas projektu un
analīzes procesu vadītājs, kas veic starptautisko tendenču un prakses analīzi nozaru un
horizontālo politiku izstrādē un uzraudzībā, valsts pārvaldes un citu strukturālo reformu
sagatavošanā un īstenošanā, kā arī sniedz atbalstu revīzijas personālam nozaru un
horizontālo politiku kvalitātes un īstenošanas izvērtēšanā un ieteikumu sniegšanā politiku
izstrādei un pilnveidošanai;



izveidota Pārkāpumu izvērtēšanas daļa, kura izvērtē Valsts kontroles revīzijās konstatētos
tiesību normu pārkāpumus, sagatavo un atbildīgajām iestādēm sniedz informāciju par
revīzijā konstatētajiem tiesību normu pārkāpumiem, veicina pārkāpumu izskatīšanu,
atbilstoši pilnvarojumam pārstāv Valsts kontroli tiesās, valsts un pašvaldību institūcijās.

Uz pārskata perioda beigām Valsts kontrolē bija 175 štata vietas, tajā skaitā 132 revīzijas
personālam un 43 atbalsta personālam. Darba attiecībās ar Valsts kontroli pārskata perioda
beigās bija 173 darbinieki, tajā skaitā 131 – revīzijas personāls un 42 – atbalsta personāls.
Darbinieku mainības koeficients bija 15 %, kas, salīdzinot ar iepriekšējo 2014.gadu, ir
samazinājies par 2%.
2. VALSTS KONTROLES DARBĪBA PĀRSKATA GADĀ
2.1. Galvenie notikumi, kas ietekmējuši Valsts kontroles darbību pārskata gadā
2.1.1. Valsts kontroles darbības stratēģijā noteiktie virzieni
Valsts kontroles darbību 2015.gadā noteica 2013.gada 27.decembrī apstiprinātā Valsts
kontroles darbības stratēģija 2014.-2017.gadam.
Stratēģija nosaka trīs darbības virzienus – (1) atbalsts Latvijas Republikas Saeimai un
izpildvarai publiskā sektora pārvaldības pilnveidošanā, veicinot efektīvu publisko līdzekļu
izmantošanu sabiedrības interesēs, (2) Valsts kontroles attīstības ilgtspējas nodrošināšana un
(3) Valsts kontroles darbības efektivitātes uzlabošana – un no tiem izrietošus ilgtermiņa
stratēģiskos mērķus un atbilstošus sasniedzamos rezultātus.
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Valsts kontroles padome darbības stratēģijas īstenošanai katru gadu apstiprina darba plānu,
kurā ir iekļauts revīziju plāns, noteiktas attiecīgajā gadā veicamās aktivitātes darbības
stratēģijā noteikto mērķu un rezultātu sasniegšanai, noteikti atbalsta struktūrvienībām pārskata
gadā veicamie uzdevumi un katrai aktivitātei noteikta atbildīgā struktūrvienība, izpildes
termiņi, plānotās cilvēkstundas un budžets.
Valsts kontroles stratēģiskās darbības virziens – atbalsts Latvijas Republikas Saeimai un
izpildvarai publiskā sektora pārvaldības pilnveidošanā, veicinot efektīvu publisko
līdzekļu izmantošanu sabiedrības interesēs – ir noteikts, lai sniegtu sabiedrībai pārliecību
par publiskā sektora resursu likumīgu un lietderīgu pārvaldību, kā arī sniegtu atbalstu Saeimai
un Ministru kabinetam publiskā sektora pārvaldības pilnveidošanā.
Būtiskākie darbības rezultāti:


revīziju darbs tika veikts saskaņā ar Valsts kontroles padomes apstiprināto darba plānu
2015.gadam. Darba plāns katrai revīzijai nosaka kalendāro laiku sadalījumā pa posmiem
(plānošana, pierādījumu iegūšana un noslēgums), kā arī katrā posmā nepieciešamās
cilvēkstundas. Pārskata gadā kopā tika pabeigtas 45 revīzijas, tajā skaitā 27 finanšu
revīzijas un 18 likumības un lietderības revīzijas. Revīziju rezultātā kopā sagatavoti 74
ziņojumi;



pienākums veikt ikgadējās finanšu revīzijas ir noteikts Valsts kontroles likumā.
Iepriekšējos gados veiktās finanšu revīzijas ir devušas redzamus uzlabojumus – finanšu
pārskatos tiek uzrādīta patiesa informācija, ir veicināta valstij un pašvaldībām piederošo
aktīvu uzskaites sakārtošana, daudzās institūcijās ir ieviesta visaptveroša grāmatvedības
politika. Finanšu revīzijās papildus uzskaites jautājumiem tika uzsāktas arī atbilstības
jautājumu pārbaudes – tika pārbaudīta būtisku finanšu pārskatam pakārtotu darījumu
atbilstība tiesību aktiem un plānošanas dokumentiem, kas uz tiem attiecas. Pareiza
finanšu uzskaite ir būtiska, tomēr likumdevējam un sabiedrībai daudz svarīgāk ir gūt
pārliecību, ka valsts pārvalde ievēro tiesību aktus un ar valsts resursiem rīkojas efektīvi
un sabiedrības interesēs. Tāpēc Valsts kontrole mērķtiecīgi stiprina lietderības jautājumu
izvērtēšanas kapacitāti. Pārskata periodā 40,5% no kopējiem revīzijām pieejamiem
resursiem ir novirzīti lietderības revīziju un likumības revīziju ar lietderības aspektiem
veikšanai;



Valsts kontrole revīziju rezultātā sniedz ieteikumus, kuriem nav tieši nosakāma finanšu
ietekme (iekšējās kontroles sistēmas sakārtošana, nozaru tiesiskā regulējuma
pilnveidošana, valsts un pašvaldību nekustamo īpašumu un kapitāla pārvaldības
uzlabošana, tiesību aktu ievērošana publiskajos iepirkumos), un ieteikumus, kuriem ir
nosakāma finanšu ietekme (samazināti valsts un pašvaldību budžetu izdevumi un
palielināti ieņēmumi, novērsti nelikumīgi nodokļu, pakalpojumu un preču iegādes avansu
maksājumi, sakārtota valsts un pašvaldību aktīvu uzskaite). Pārskata periodā
revidējamām vienībām kopā bija jāievieš 572 ieteikumi, no kuriem ieviesti 492 ieteikumi
jeb 86,0%, ieviešanas stadijā bija 51 ieteikums jeb 8,9%, nebija uzsākta ieviešana
pieciem ieteikumiem jeb 0,9% un zaudēja aktualitāti 24 ieteikumi jeb 4,2%;



Valsts kontrole ir izstrādājusi mehānismu, lai varētu atprasīt nelikumīgi izlietotos finanšu
līdzekļus, ja valsts vai pašvaldības iestāde pretēji likumā noteiktajam to nedarīs pati.
Atbilstoši Valsts kontroles izstrādātajam likumprojektam „Grozījumi Valsts kontroles
likumā” lēmums par piedziņu jāpieņem revidējamā vienībā, ja Valsts kontroles revīzijā
būs konstatēta nelikumīga rīcība ar finanšu līdzekļiem vai mantu. Ja iestāde to nedarīs,
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Valsts kontrole varēs lemt par administratīvās lietas uzsākšanu, lai izvērtētu, vai un pret
kuru amatpersonu vai darbinieku veicama zaudējumu piedziņa. Vienlaikus ar Valsts
kontroles kompetences paplašināšanu Valsts kontrole ir izstrādājusi priekšlikumus
grozījumiem Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas
likumā, kas paredz, ka finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas gadījumā jāpagarina
noilgums zaudējumu piedziņai no diviem uz četriem gadiem. 2015.gada 1.oktobrī
Saeimas Prezidijs likumprojektus nodeva izskatīšanai komisijām.
Valsts kontroles darbības virziens – Valsts kontroles attīstības ilgtspējas nodrošināšana –
ir noteikts, lai, ņemot vērā starptautisko pieredzi un sabiedrības vajadzības, nodrošinātu
Valsts kontroles tālāku attīstību, sniegtu profesionālus ieteikumus publiskā sektora darbības
pilnveidošanai un sabiedrībai kompetentu viedokli par publiskā sektora darbību.
Būtiskākie darbības rezultāti:


Valsts kontrole īsteno strukturētu darba izpildes plānošanu un novērtēšanu, ar katra
darbinieka individuālā snieguma uzlabošanos panākot labākus institūcijas darbības
rezultātus. Pārskata periodā kā katru gadu tika veikts darbinieku darba izpildes
novērtējums, kurā piedalījās 142 darbinieki. Rezultātā vērtējuma kategoriju A ieguva 49
darbinieki jeb 34,5% (34 revīzijas personāla un 15 atbalsta struktūrvienību darbinieki),
kategoriju A/B – 38 darbinieki un B – 55 darbinieki. Pēc vērtēšanas 14 darbiniekiem tika
paaugstināta kvalifikācijas pakāpe, septiņiem – amats un kvalifikācijas pakāpe;



Valsts kontrolē ir izstrādātas apmācību programmas un praktiskie uzdevumi, kuri ir
koncentrēti tieši uz tām funkcijām, kas ir nozīmīgas revidenta darbā. Pārskata periodā
kopumā darbinieki apmeklēja 80 dažādas profesionālās pilnveides mācības, kursus un
seminārus, no tām 18 mācības un seminārus vadīja Valsts kontroles darbinieki;



būtisks mācību apjoms kapacitātes paaugstināšanai lietderības revīziju veikšanai tika
īstenots ar Eiropas Sociālā fonda projekta “Atbalsts strukturālo reformu ieviešanai valsts
pārvaldē” aktivitātes “Valsts kontroles kapacitātes stiprināšana” atbalstu. Mācības tika
īstenotas par šādiem tematiem: par izmaksu-ieguvumu un izmaksu-efektivitātes analīzes
metodām, statistiskām metodēm, biznesa procesu vadību un analīzi, efektīvu iekšējās
kontroles sistēmu, lietderības aspektu vērtēšanu, pārbaudot publiskos iepirkumus, kā arī
ziņojumu un ziņojumu kopsavilkumu rakstīšanas prasmēm lietderības revīzijās.
Kombinējot teorētiskās apmācības ar praktiskām zināšanu pilnveides nodarbībām,
Valsts kontroles revīzijas personāls ir būtiski palielinājis kompetences līmeni, ļaujot
integrēt ikdienas darbā jaunas metodes un instrumentus, nodrošinot revīziju kvalitātes
turpmāku paaugstināšanos;



pārskata periodā tika pilnveidota kopēja pieeja revīzijas darba rezultātu izskaidrošanai
un prezentēšanai tās mērķauditorijai. Ir ieviesta jauna pieeja revīzijas ziņojumu
vizualizācijā un daudz plašāk revīzijas darbā tiek piemērotas jaunas metodes
(informācijas un komunikāciju tehnoloģiju rīku pielietošana, analītisku un statistisku
metožu pielietošana, nozares profesionāļu un ekspertu viedokļu analīze un iekļaušana
revīzijas ziņojumos, infografiku izstrāde);



Eiropas Sociālā fonda finansētās aktivitātes „Valsts kontroles kapacitātes stiprināšana”
ietvaros tika veikts starptautisks novērtējums (Peer review) – pārbaude, kuras atbilstīgi
starptautiskajiem revīzijas standartiem konkrētajā revīzijas iestādē veic citu valstu
augstāko revīzijas iestāžu pārstāvji. Valsts kontroles darbības efektivitāti vērtēja ekspertu
grupa, kuru vadīja Slovākijas augstākā revīzijas iestāde. Novērtējuma grupā bija arī
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Nīderlandes, Polijas, Dānijas un Amerikas Savienoto Valstu augstākās revīzijas iestādes,
kā arī Eiropas Revīzijas palātas pārstāvji. Novērtējums aptvēra visus Valsts kontroles
darbības aspektus – stratēģisko un operatīvo plānošanu, revīziju metodoloģiju un tās
piemērošanu finanšu, likumības un lietderības revīzijās, kvalitātes vadību, personāla
vadību un citas atbalsta funkcijas. Ārvalstu augstāko revīzijas iestāžu pārstāvji, atzinīgi
novērtējot līdz šim paveikto darbības pilnveidošanā, aicināja turpināt darbu, lai panāktu
revīzijas ziņojumu vieglāku uztveramību, kā arī attīstīt turpmāku sadarbību ar
revidējamām vienībām, zvērinātiem revidentiem un citām valsts iestādēm, lai veicinātu
revīzijas darba izpratni. Eksperti savā rekomendācijā norādīja uz nepieciešamību uzsākt
diskusiju ar atbildīgo Saeimas komisiju, lai risinātu galveno personāla mainības iemeslu –
atlīdzības konkurētspējas nodrošināšanu ar citām valsts pārvaldes iestādēm un privāto
sektoru;


2015.gadā Valsts kontrole organizēja Eiropas Savienības augstāko revīzijas iestāžu un
Eiropas Revīzijas palātas sadarbības platformas – Kontaktu komitejas – sanāksmi.
Sanāksmē piedalījās Eiropas Savienības dalībvalstu un piecu kandidātvalstu augstāko
revīzijas iestāžu vadītāji, pārstāvji no Eiropas Komisijas, Eiropas Investīciju bankas,
Eiropas Revīzijas palātas prezidents V.Kaldeira. Šajā sanāksmē viens no galvenajiem
diskusiju jautājumiem bija jaunais Eiropas Stratēģisko investīciju fonds un ar to saistītās
augstāko revīzijas iestāžu preventīvās aktivitātes, uzraugot fonda darbību un novēršot
iespējamas neatbilstības un nelietderīgus naudas tēriņus. Tika apspriesti jautājumi, kas ir
aktuāli gan katrai valstij atsevišķi, gan visai Eiropai kopā – augstāko revīzijas iestāžu
sadarbība ar tiesībsargājošajām institūcijām un amatpersonu atbildības stiprināšana, kā arī
turpmākā pieeja Eiropas Savienības fondu izlietošanas lietderības revīzijām.

Valsts kontroles darbības virziens – Valsts kontroles darbības efektivitātes uzlabošana – ir
saistīts ar Valsts kontroles rīcībā esošo resursu maksimāli efektīvu izlietošanu gan revīziju
darbā, gan atbalsta struktūrvienību darbībā, kā arī ar efektīvu resursu pārvaldību, jauna un
rīcībā esošā programmnodrošinājuma attīstību un pamatdarbības produktivitātes
pilnveidošanu.
Būtiskākie darbības rezultāti:


revidentu laika patēriņš revīziju darbam pārskata periodā bija 83,4 % un plānotajā
termiņā pabeigti 96 % revīziju;



efektīvākai revīziju veikšanai Valsts kontrole izmanto revīzijas atbalsta rīkus, kas
nodrošina darba laika plānošanu, revīziju darba dokumentēšanu un atvieglo revīzijas
ieteikumu uzraudzību, kā arī ļauj efektīvāk analizēt valsts pārvaldē uzkrātos datus.
Informācijas sistēmu pieejamības nodrošināšanai katrai Valsts kontrolē lietojamai
informācijas sistēmai ir apstiprinātas informācijas sistēmas risku pārvaldības procedūras
un atjaunošanas plāni. Informācijas sistēmu pieejamības uzlabošanai ir ieviesta serveru
virtualizācija un daļa serveru ir saslēgti serveru klasterī. Specifisku informācijas sistēmu
un programmatūru (piemēram, personāllietu sistēma, grāmatvedības sistēma, iekšējo
dokumentu pārvaldības sistēma, e-padomes sistēma, revīzijas atbalsta programmatūra
TeamMate, šifrēšanas programmatūra) uzturēšanu nodrošina ārpakalpojumu sniedzēji
saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem. Informācijas sistēmu pieejamības rādītājs bija 98,8 %;



Valsts kontrole revīzijas procesā iegūst, analizē un uzkrāj liela apjoma informāciju, kuras
aizsardzība ir būtiska valsts iekšējās un ārējās drošības, ekonomisko interešu un
sabiedrības sociālās drošības nodrošināšanai. Līdz ar to Valsts kontrole savā darbības
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stratēģijā ir izvirzījusi mērķi – informācijas tehnoloģiju drošība atbilst ne mazāk kā 80%
no informācijas drošības labākās prakses standartā noteiktā. Lai to īstenotu, Valsts
kontrole ir noteikusi informācijas tehnoloģiju drošības politiku, izvirzot augsta līmeņa
prasības, principus un nosacījumus informācijas konfidencialitātes, integritātes un
pieejamības nodrošināšanai.
2.1.2. Pārskata periodā veiktās finanšu revīzijas
2015.gadā kopumā Valsts kontrole sniedza 26 atzinumus par ministriju un centrālo valsts
iestāžu 2014.gada pārskatu sagatavošanas pareizību – 25 gadījumos atzinumi tika sniegti bez
iebildēm, bet no tiem piecos gadījumos – akcentējot būtiskus tiesību normu pārkāpumus, un
vienā gadījumā - ar iebildēm, tajā skaitā, akcentējot būtiskus tiesību normu pārkāpumus.
Finanšu revīzijās tika veiktas pārbaudes ne tikai par finanšu uzskaites jautājumiem, bet arī
tika vērtēti aktuāli finanšu vadības un budžeta līdzekļu izlietošanas jautājumi – tādi kā avansa
maksājumu pamatotība, nodokļu avansa maksājumu pamatotība, Latvijas prezidentūras
Eiropas Savienības Padomē nodrošināšanas izdevumu atbilstība paredzētajam mērķim.


Atzinums ar iebildēm

Valsts kontrole par Kultūras ministrijas 2014.gada pārskatu sniedza atzinumu ar iebildi, jo
revīzijā tika atklātas būtiskas neatbilstības un nevarēja gūt pārliecību par Latvijas Nacionālās
bibliotēkas pamatlīdzekļu 9,41 miljonu euro vērtībā un inventāra 0,5 miljonu euro vērtībā
uzskaites pilnīgumu un eksistenci.


Atzinumi ar apstākļu akcentējumu un avansu maksājumi

Valsts kontrole jau vairākus gadus revīziju ietvaros vērtē iestāžu rīcību, veicot avansa
maksājumus gada beigās, ar mērķi noskaidrot, vai iestādes ievēro Likumā par budžetu un
finanšu vadību noteikto par apropriāciju izmantošanu tikai gadskārtējā valsts budžeta likumā
noteiktajām vajadzībām.
Revīziju rezultātā ir konstatēts, ka kopējie prettiesiski veiktie un ekonomiski nepamatotie
avansa maksājumu apmēri turpina palielināties – salīdzinājumā ar 2013.gadu, kad tie
sasniedza 2,54 miljonus euro, un salīdzinājumā ar 2012.gadu, kad tie bija 395 tūkstoši euro,
2014.gada avansa maksājumu apmērs bija sasniedzis jau 2,76 miljonus euro.
Valsts kontrole par nepamatotiem avansa maksājumiem bija akcentējusi apstākļus Kultūras,
Izglītības un zinātnes, Labklājības, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības, Tieslietu,
Iekšlietu ministrijai un Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomei.


Atbilstības jautājumu izvērtējuma rezultāti

Revīziju laikā septiņās ministrijās tika pārbaudīta būtisku finanšu pārskatam pakārtotu
darījumu atbilstība tiesību aktiem un plānošanas dokumentiem, kas uz tiem attiecas.
Veikto pārbaužu rezultātā tikai divās ministrijās – Labklājības un Tieslietu – Valsts kontrole
nekonstatēja trūkumus pārbaudītajos jautājumos. Par konstatētajiem trūkumiem piecās
ministrijās – Finanšu, Iekšlietu, Aizsardzības, Zemkopības un Ārlietu – Valsts kontrole
nesniedza atzinumus, jo atbilstības jautājumu pārbaudes tika veiktas kā pilotprojektu revīzijas.
Atbilstības jautājumu pārbaudēm izvēlēto pilotprojektu revīziju ietvaros Valsts kontrole
vērtēja gan jaunu vai nesen uzsāktu pasākumu īstenošanu un tiem piešķirtā finansējuma
izlietojumu (piemēram, personu, kuras cietušas no vardarbības un vajāšanas, personisko
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tiesību aizsardzības ieviešanas pasākumi, Āfrikas cūku mēra izplatības ierobežošanas
pasākumi, Zemessardzes attīstības un spēju paaugstināšanas pasākumi, speciālo
ugunsdzēsības un glābšanas transportlīdzekļu iegāde, Zolitūdes traģēdijas seku likvidēšanai
piešķirtā finansējuma izlietojumu Labklājības un Veselības ministrijā), gan arī jau ilgstoši
realizētus pasākumus un aktivitātes, kuriem finansējums tika piešķirts arī 2014.gadā
(piemēram, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja izvietošanu tam piemērotās telpās,
administratīvo pārkāpumu lietās izņemtās mantas un dokumentu glabāšanas, realizācijas un
iznīcināšanas izdevumi).


Revīzijās papildus izvērtētie jautājumi un citi būtiski trūkumi

Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē nodrošināšanas izdevumi
2014.gadā sagatavošanās pasākumu finansēšanai budžeta programmā „Latvijas prezidentūras
Eiropas Savienības Padomē nodrošināšana 2015.gadā” tika apstiprināti 47,5 miljoni euro, no
kuriem izlietoti 76% jeb 36,3 miljoni euro.
No 2014.gada faktiski izlietotajiem līdzekļiem 19,6 miljonus euro jeb 54% izdevumu veikusi
Ārlietu ministrija, savukārt 16,6 miljonus euro jeb 46% izdevumu veikuši pārējie iesaistītie
resori. Finanšu revīzijās, veicot izlases veida pārbaudes, 10 resoros ir konstatēts, ka iestādes
nav ievērojušas tiesību aktos un plānošanas dokumentos noteiktās prasības, kas attiecināmas
uz Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē nodrošināšanai radušos izdevumu
segšanu.
Publisko iepirkumu normu neievērošana
Revīzijās par 2014.gada pārskatu sagatavošanas pareizību tika konstatēta Publisko iepirkumu
likuma normu neievērošana Nacionālajā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomē, Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības, Kultūras, Izglītības un zinātnes, Iekšlietu un Ārlietu
ministrijā.


Revīziju laikā konstatētās kļūdas

Revīzijās par 2014.gada pārskatu sagatavošanas pareizību nozīmīgākās nelabotās kļūdas tika
identificētas Kultūras ministrijā un nozīmīgākie labojumi veikti Iekšlietu un Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijās. Revīzijās par 2014.gadu konstatētās kļūdas
salīdzinājumā ar 2012.gadu un 2013.gadu ir samazinājušās, attiecīgi par 84% un 22%.


Valsts kontroles sniegtie ieteikumi

Revīziju rezultātā kopumā Valsts kontrole revidējamām vienībām ir sniegusi 68 ieteikumus,
kurus ieviešot tiks nodrošināta piešķirto valsts budžeta līdzekļu likumīga, efektīva un
ekonomiska izlietošana atbilstoši paredzētajiem mērķiem, tiks pilnveidota iekšējās kontroles
sistēma un turpmāk netiks pieļauti līgumos neparedzēti avansa maksājumi un nodokļu avansa
maksājumi, tiks nodrošināta grāmatvedības uzskaites kārtošana atbilstoši normatīvo aktu
prasībām un patiesas un pilnīgas informācijas atklāšana gada pārskatos.
2.1.3. Pārskata periodā veiktās likumības un lietderības revīzijas
Likumības un lietderības revīzijās revidentiem ir jānovērtē, vai revidējamās vienības darījumi
un darbība atbilst normatīvo aktu prasībām, vai sistēma darbojas, lai sasniegtu noteikto mērķi,
un vai izvēlētās metodes mērķa sasniegšanai ir bijušas iespējami efektīvas.
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Likumības un lietderības revīziju tēmas Valsts kontrole nosaka, balstoties uz revidējamo jomu
stratēģisko novērtējumu.
Saskaņā ar 2015.gada darba plānu pārskata gadā tika pabeigtas kopā 18 likumības, lietderības
un likumības/lietderības revīzijas par:


Kultūras ministrijas piešķirto dotāciju biedrībām un nodibinājumiem lietderību un
efektivitāti;



VSIA „Bulduru Dārzkopības vidusskola” saimnieciskās darbības lietderību un likumību;



ieteikumu ieviešanu likumības revīzijā „VAS „Starptautiskā lidosta „Rīga””;



ieteikumu ieviešanu likumības revīzijā „Satiksmes ministrijas darbības izvērtējums,
pārvaldot VAS „Latvijas Pasts”, un VAS „Latvijas Pasts” darbību";



valsts budžeta dotācijas dzelzceļa pasažieru pārvadājumu pakalpojumu sniedzējiem
piešķiršanas un izlietojuma atbilstību normatīvajiem aktiem un AS „Pasažieru vilciens”
darbību;



patvēruma politikas un imigrācijas kontroles īstenošanu;



maksātnespējas politiku;



informācijas sistēmām veselības aprūpē;



“Dzīvojamo māju pārvaldīšanas un apsaimniekošanas maksas noteikšanu SIA „Rīgas
namu pārvaldnieks"" un "SIA „Lielvārdes Remte” darbības atbilstību plānotajiem
mērķiem un normatīvo aktu prasībām";



Eiropas Lauksaimniecības fonda un Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansēto
projektu izvērtējumu;



sadzīves atkritumu apsaimniekošanu;



amatpersonu deklarāciju tiesiskumu un atklātību;



pašvaldības finanšu līdzekļu izmantošanu kultūrai, atpūtai un sporta pasākumiem;



Valsts ieņēmumu dienesta veiktās reorganizācijas efektivitāti;



biometrijas pasu izsniegšanas procesu un to atbalstošo informācijas sistēmu darbību;



elektronisko dokumentu un datu saglabāšanu Latvijas Nacionālajā arhīvā.

2.1.4. Ziņojumi par revīzijās konstatētajiem tiesību normu pārkāpumiem
Valsts kontroles likums nosaka pienākumu Valsts kontrolei ziņot tiesībaizsardzības iestādēm
par revīzijās konstatētajiem tiesību normu pārkāpumiem.
2015.gadā tiesībaizsardzības iestādēm ir ziņots par sešās revīzijās (četrās likumības/lietderības
un divās finanšu) konstatētajiem pārkāpumiem.
Prokuratūra tika informēta par konstatētajiem tiesību normu pārkāpumiem:


atkritumu apsaimniekošanas jomā;



termiņuzturēšanās atļauju ārzemniekiem izsniegšanas jomā;



maksātnespējas jomā;
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SIA ”Rīgas namu pārvaldnieks” darbībā, iespējams, fiktīvi pieņemot darbā darbiniekus
un maksājot tiem atlīdzību;



par Ekonomikas ministrijas amatpersonu iespējamu bezdarbību saistībā ar Latvijas
dalības starptautiskā izstādē ”Expo Milano 2015” nenodrošināšanu;



par prettiesisku rīcību ar finanšu līdzekļiem Brocēnu novada pašvaldībā.

Saistībā ar Valsts kontroles 2015.gadā nosūtīto informāciju Prokuratūrai Valsts policijā ir
uzsākti trīs kriminālprocesi, vienas revīzijas materiāli ir pievienoti jau uzsāktam
kriminālprocesam. Par divās revīzijās nosūtītajiem materiāliem turpinās pārbaudes.
Vienā gadījumā par iespējamu likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu
darbībā” neievērošanu Valsts kontrole informēja Korupcijas novēršanas un apkarošanas
biroju.
Pārskata gadā6:


krimināllietā pieņemts lēmums par kriminālsoda (piespiedu darbs uz 140 stundām)
piemērošanu pašvaldības kapitālsabiedrības amatpersonai par dienesta stāvokļa
ļaunprātīgu izmantošanu, nepamatoti palielinot pakalpojuma izmaksas 78,4 tūkstošu euro
apmērā. Sākotnēji tika pieņemts lēmums par atteikšanos uzsākt kriminālprocesu, taču pēc
Valsts kontroles sūdzības izskatīšanas tika uzsākts kriminālprocess;



ir stājies spēkā notiesājošs spriedums – persona ir atzīta par vainīgu dienesta stāvokļa
ļaunprātīgā izmantošanā, kapitālsabiedrībā prettiesiski izmaksājot materiālos labumus ne
mazāk kā 37,2 tūkstošu euro apmērā, un sodīta ar naudas sodu piecu minimālo mēnešalgu
apmērā. Lieta tika skatīta apelācijas instancē;



pirmās instances tiesā atradās izskatīšanai četras lietas:



-

trīs lietas par dienesta stāvokļa ļaunprātīgu izmantošanu (par SIA ”Jelgavas pilsētas
slimnīca” prettiesiski izmaksātām prēmijām, par SIA ”Jelgavas poliklīnika”
kapitālsabiedrības finanšu līdzekļu izmantošanu privātām vajadzībām, par Jelgavas
pilsētas pašvaldības aģentūrā ”Jelgavas pilsētsaimniecība” nepamatoti izlietotiem
kapitālsabiedrības finanšu līdzekļiem);

-

viena lieta par valsts amatpersonas bezdarbību (par Sociālās integrācijas valsts
aģentūras amatpersonas pienākumu nepildīšanu, apstiprinot kases slēguma atskaites,
nepārbaudot, vai visos darījumus apstiprinošajos dokumentos esošās summas sakrīt
ar kases ieņēmumu orderos norādītajām un grāmatvedības uzskaites sistēmā
ievadītajām summām);

kriminālprocesu ietvaros piecas personas par dienesta stāvokļa ļaunprātīgu izmantošanu ir
nodotas kriminālvajāšanai (divas SIA „Baložu komunālā saimniecība” amatpersonas par
nepamatotu atlaišanas pabalstu izmaksu valdes locekļiem, Sociālās integrācijas valsts
aģentūras amatpersona par līgumu ar tūrisma uzņēmumiem slēgšanu un zemākas
pakalpojumu maksas nekā noteikts Ministru kabineta noteikumos noteikšanu, divas Rīgas
brīvostas pārvaldes amatpersonas saistībā ar likumības revīzijā „Rīgas Brīvostas
pārvaldes darbības atbilstība normatīvo aktu prasībām” konstatētajiem pārkāpumiem).

Valsts kontrole 2015.gadā Iepirkumu uzraudzības biroju informēja par septiņās revīzijās
konstatētiem pārkāpumiem publisko iepirkumu jomā:
6

Informācija norādīta uz 2015.gada 31.decembri.
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vienā gadījumā noslēgtais līgums neatbilst iepirkuma nolikumam – Valsts policijas
noslēgtā līguma noteikumi vieglo automašīnu piegādei atšķiras no organizētās
iepirkuma procedūras nolikumam pievienotā līguma projekta noteikumiem;



piecos gadījumos nav veikts iepirkums – Rīgas horeogrāfijas skolā, Profesionālās
izglītības kompetences centrā „Rīgas Tehniskā koledža”, Murjāņu sporta ģimnāzijā,
Profesionālās izglītības kompetences centrā „Smiltenes Tehnikums”, SIA „Rīgas namu
pārvaldnieks”;



vienā gadījumā iepirkums sadalīts daļās – būvdarbu veikšanai Valsts vides dienesta
ēkās.

Iepirkumu uzraudzības birojs 2015.gadā par konstatētajiem pārkāpumiem trīs personas ir
administratīvi sodījis, trīs gadījumos turpinājās administratīvā pārkāpuma lietvedība, vienā
gadījumā lietvedību uzsākt nevarēja, jo iestājies noilgums7.
Pārskata gadā revidējamās vienībās un to augstākās iestādēs ir notikušas pārbaudes par 18
Valsts kontroles veiktajām revīzijām. Veikto pārbaužu rezultātā sešām par pārkāpumiem
vainīgajām personām izteikta piezīme, viena amatpersona uz vienu gadu pazemināta amatā,
divas amatpersonas atbrīvotas no amata, izbeidzot valsts civildienesta attiecības, piecām
personām izteikts aizrādījums, viena persona atstādināta no darba.
2.2. Būtiskās pārmaiņas Valsts kontroles darbībā un to ietekme uz finanšu rezultātiem
Valsts kontroles vadība ir izvērtējusi iestādes spēju turpināt darboties savā jomā, tāpēc finanšu
pārskati ir sagatavoti pieņemot, ka iestāde darbosies arī turpmāk.
Valsts kontroles budžetu 2015.gadā tāpat kā iepriekšējos gados veidoja viena valsts budžeta
programma – 01.00.00 „Valsts kontrole”.
No Ministru kabineta budžeta programmas 63.07.00 „Strukturālo reformu ieviešana valsts
pārvaldē (2007-2013)” Valsts kontrolei tika piešķirts finansējums, lai īstenotu projekta
1DP/1.5.1.1.1./10/IPIA/CFLA/004/002 “Atbalsts strukturālo reformu ieviešanai valsts
pārvaldē” aktivitāti „Valsts kontroles kapacitātes stiprināšana”.
Saskaņā ar likumu „Par valsts budžetu 2015.gadam” Valsts kontroles kopējie plānotie
izdevumi bija 5,43 miljoni euro, tajā skaitā izdevumi atlīdzībai 4,2 miljoni euro un Eiropas
Sociālā fonda finansētai aktivitātei „Valsts kontroles kapacitātes stiprināšana” 221,7 tūkstoši
euro.
Faktiskie izdevumi pārskata periodā veidoja 5,4 miljonus euro, tajā skaitā:

7



izdevumi atlīdzībai 4,06 miljoni euro, tajā skaitā izdevumi darbinieku mēnešalgai 2,8
miljoni euro (neieskaitot sociālos maksājumus) jeb 69,8% no kopējās atlīdzības;



ar iestādes darbības nodrošināšanu saistītie uzturēšanas un kārtējie izdevumi 947,5
tūkstoši euro apmērā;



izdevumi projekta 1DP/1.5.1.1.1./10/IPIA/CFLA/004/002 “Atbalsts strukturālo reformu
ieviešanai valsts pārvaldē” aktivitātei „Valsts kontroles kapacitātes stiprināšana” 221,7
tūkstoši euro;

Informācija uz 2015.gada 31.decembri.
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izdevumi kapitālieguldījumiem 144,5 tūkstoši euro apmērā, tajā skaitā programmatūru
licences 80,4 tūkstoši euro un biroja tehnika 64,1 tūkstoši euro;



maksājumi starptautiskās sadarbības ietvaros 910 euro.

Laika periodā kopš bilances slēgšanas datuma līdz šajā vēstulē minētajam datumam nav
radušies nekādi apstākļi vai notikuši kādi notikumi, kuri nebūtu atspoguļoti finanšu
pārskatos, kuru rezultātā būtu bijis nepieciešams izdarīt korekcijas finanšu pārskatos.
3. VALSTS KONTROLES TURPMĀKĀS DARBĪBAS PRIORITĀTES
3.1. Paredzamie notikumi, kas varētu būtiski ietekmēt Valsts kontroles darbību
nākotnē


Zaudējumu piedziņas tiesību piešķiršana Valsts kontrolei

Iepriekšējā prakse liecina, ka amatpersonas vairumā gadījumu ir gatavas ieviest Valsts
kontroles ieteikumus, novērst trūkumus un uzlabot darbu. Tomēr ne vienmēr ir gatavas
izvērtēt savā pārraudzībā esošo institūciju un amatpersonu atbildību par nepamatoti
pieņemtiem lēmumiem, kas noveduši pie zaudējumiem valsts vai pašvaldību budžetiem.
Valsts kontroles izstrādātie grozījumi „Valsts kontroles likumā” un „Publiskas personas
finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likumā”, ar kuriem paredzēts noteikt
Valsts kontrolei tiesības sākt zaudējumu piedziņas procesu pret amatpersonām, ja revīzijās
konstatēta šo amatpersonu nelikumīga rīcība, 2016.gada 10.martā ir atbalstīti Saeimā
1.lasījumā. Pieņemot minētos grozījumus 1.lasījumā, Saeima ir noteikusi, ka priekšlikumi
likumprojektu 2.lasījumam ir iesniedzami līdz 2016.gada 2.maijam. Valsts kontrole rūpīgi
vērtēs visus priekšlikumus, lai nodrošinātu, ka grozījumi likumos tiek pieņemti atbilstoši to
mērķim – stiprināt atbildības izpratni publiskas personas institūcijās.


Valsts kontroles vadošā loma publiskā sektora starptautisko revīzijas standartu
adaptācijā un piemērošanā Latvijā

Starptautiskā prakse un INTOSAI revīziju standarti uzsver arvien pieaugošās atšķirības starp
pieeju publiskā un privātā sektora revīzijām. Ja privātajā sektorā akcents tiek likts uz pareizu
darījumu uzskaiti, sniedzot pārskata lietotājam pārliecību par uzņēmuma finanšu stāvokli, tad
valsts un pašvaldību institūciju gadījumā daudz būtiskāka uzmanība ir pievēršama darījumu
likumībai un lietderībai.
Valsts kontrole revīzijas jau šobrīd veic atbilstoši INTOSAI revīziju standartiem, bet ir būtiski,
ka tos piemēro visā publiskajā sektorā. Tāpēc publiskā sektora revīziju standartu tiesiskā
regulējuma sakārtošana ir svarīgs priekšnosacījums valsts un pašvaldību budžetu atbilstošas
finanšu uzskaites un drošas finanšu vadības nodrošināšanai.
Atsaucoties INTOSAI aicinājumam, Valsts kontrole ir uzņēmusies vadošo lomu publiskā
sektora revīzijas standartu adaptācijā un piemērošanā Latvijā. Lai to īstenotu, Valsts kontrole
izstrādās nepieciešamās izmaiņas tiesiskajā regulējumā, ar mērķi panākt, ka publiskā sektora
(valsts un pašvaldību) institūciju finanšu revīzijas tiks veiktas pēc vienotiem revīzijas
standartiem.


Valsts kontroles sniegto ieteikumu finanšu ietekmes novērtēšana

Lai pastāvīgi un visās nozarēs vērtētu revīzijās sniegto ieteikumu ieviešanas finanšu ietekmi,
respektīvi, gūtu pārliecību par izmērāmu valsts budžeta līdzekļu ekonomiju, Valsts kontrole
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turpinās darbu pie metodikas pilnveides, kas ļaus novērtēt un trešajām pusēm sniegt
pārliecību, ka uz katru Valsts kontroles iztērēto euro tiek iegūta vismaz pieckārtīga atdeve
ieekonomētu valsts budžeta resursu vai novērstu nelietderīgu izdevumu izteiksmē (1:5
princips).
Valsts kontrole jau šobrīd ir veikusi aplēses par tās ieteikumu ieviešanas rezultātā panākto
fiinanšu ietekmi atsevišķās nozarēs. Tomēr Valsts kontrolei nav uzkrāta pietiekama pieredze
finanšu ietekmes novērtēšanā un aplēšu veikšanā, vērtējot komplicētus darījumus, lai veiktu
ieteikumu finanšu ietekmes izvērtējumu visās nozarēs.
1:5 principa piemērošana dotu iespēju likumdevējam izmantot Valsts kontroli kā
pilotprojektu publiskā sektora institūciju darba kvantitatīvai izvērtēšanai, to darba vērtēšanai
izmantojot finanšu rādītājus. Savukārt, revidējamās vienības – valsts pārvaldes un
pašvaldību institūcijas būs motivētas ieviest Valsts kontroles ieteikumus, pašām
demonstrējot to rīcības rezultātā radītos ietaupījumus valsts un pašvaldību budžetos.


Valsts budžeta plānošanas procesa pilnveide

Valsts kontrole, revīzijās vērtējot likumības un lietderības aspektus un uzsākot arī finanšu
revīzijās atbilstības pārbaudes, analizē kopumā valsts budžeta plānošanas un izpildes procesu.
Līdz šim konstatētais norāda uz trūkumiem valsts attīstības un budžeta politikas sasaistē.
Valsts kontrole arī turpmāk revīzijās vērtēs publisko resursu izlietojumu atbilstoši politikas
plānošanas dokumentos noteiktajiem mērķiem un sasniedzamajiem rezultātiem, tādējādi
sniedzot ieguldījumu budžeta plānošanas procesa pilnveidē un veicinot, ka ar budžeta
līdzekļiem tiek sasniegti iedzīvotāju interesēm atbilstīgi un attīstības plānošanas dokumentos
definētie mērķi.
3.2. Būtiskie riski un neskaidrie apstākļi, ar kuriem Valsts kontrole saskaras
Valsts kontrolē joprojām ir saglabājusies augsta darbinieku mainība – pārskata gadā mainības
koeficients bija 15%. Augsti kvalificētu speciālistu piesaiste un motivēšana darbam Valsts
kontrolē ir būtisks priekšnosacījums, lai nodrošinātu revīziju darba aizvien lielāku pievienoto
vērtību valsts pārvaldes darba sakārtošanā un sabiedrības interešu aizstāvībā.
Valsts kontrolē veiktā starptautiskā novērtējuma (Peer review) eksperti savā rekomendācijā
norādīja uz nepieciešamību pārskatīt Valsts kontroles darbinieku atlīdzības sistēmu kopējā
publiskā sektora atlīdzības sistēmas modelī, lai novērstu galveno personāla mainības iemeslu
– atlīdzības konkurētspēju ar citām valsts pārvaldes iestādēm un privāto sektoru. Vienlaicīgi
nepieciešams risināt finansējuma nodrošinājuma jautājumu, lai nodrošinātu Valsts kontroles
darbinieku mēnešalgas pārskatīšanu, tuvinot to līdzvērtīgu amatu atlīdzībai Valsts kontroles
darbības specifikai atbilstošajā privātajā sektorā.
E.Krūmiņa

Valsts kontroliere
ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS
AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU
UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

2016.gada 31.martā
I.Freiberga 67017515
inga.freiberga@lrvk.gov.lv
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