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Satiksmes ministrijas ziņošanas par ieteikumu ieviešanu laika grafiks
Nr.
p.k.

Valsts kontroles ieteikumi

Termiņš, kādā Satiksmes ministrija
rakstveidā ziņo par ieteikumu
ieviešanu

1

2

3

1.

Satiksmes ministrijai pārskatīt deleģēšanas
līgumā iestrādāto mehānismu attiecībā uz
neattiecināmo izmaksu turpmākas rašanās
pārtraukšanu, lai nodrošinātu finanšu
disciplīnu un neradītu papildus slogu uz
budžeta izdevumiem.
Satiksmes
ministrijai
izstrādāt
risku
pārvaldības procesu Rail Baltica projekta
īstenošanas uzraudzībai kā to paredz Rail
Baltica projekta nodaļas reglaments1, lai
nodrošinātu attiecīgā procesa caurskatāmību,
izsekojamību
un
pēctecību.
Veicot
pasākumus ieteikuma ieviešanai, saskaņot tos
ar Apvienotajā revīzijā2 sniegto ieteikumu
izpildi.
Lai sekmētu Rail Baltica projekta mērķu
sasniegšanu un dažādu projekta vajadzībām
izstrādāto
metodisko
rekomendāciju,
ziņojumu, pētījumu un citu dokumentu
lietderību un mērķtiecīgu izmantošanu,
Satiksmes ministrijai noteikt šāda veida
dokumentu izvērtēšanas un pielietošanas
kārtību.
Satiksmes ministrijai izvērtēt nepieciešamību

2.

3.

4.
1

2020.gada 21.decembris

2020.gada 15.decembris

2020.gada 30.septembris

Satiksmes ministrijas 03.12.2018. reglaments Nr.01-01/9 “Rail Baltica projekta nodaļas reglaments”
9.6.apakšpunkts.
2
Igaunijas, Latvijas un Lietuvas augstāko revīzijas iestāžu kopīgi veiktā atbilstības/lietderības revīzija par Rail
Baltica projekta īstenošanu. Ziņojums “Implementation of the Rail Baltica Project. Is there a plan for financing
and a framework in place for procurement and contract management for the implementation of the Rail Baltica
Project?” pieejams: http://www.lrvk.gov.lv/uploads/Majaslapa%20ENG/Audit%20report/2019/2.4.140_2019/KA_80002_Cooperative%20audit%20RB_17.12.2019_LOPP.pdf

5.

atjaunot augsta līmeņa vadības darba grupas
un/vai starpresoru padomes sēdes, lai
veicinātu Rail Baltica projektam nozīmīgu
jautājumu efektīvu risināšanu, kā arī
aktualizēt rīkojumus par to personālsastāvu,
lai būtu skaidri definētas lomas un atbildības.
Satiksmes ministrijai nodrošināt, ka SIA
“Eiropas dzelzceļa līnijas” dalībnieku sapulce
apstiprina stratēģijas ieviešanas rīcības plānu,
kas ietver uzdevumus un par uzdevumiem
atbildīgos valdes locekļus, kā to paredz
Satiksmes ministrijas iekšējie noteikumi3.

2020.gada 30.aprīlis

2020.gada 30.aprīlis

Sektora vadītāja

L.Reine
I.Kalvāne

Departamenta direktore
ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI
PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO

PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

3

Satiksmes ministrijas 17.05.2016. iekšējie noteikumi Nr.01-02/5 “Valsts kapitāla daļu pārvaldes kārtība”.

