24. Valsts kontrole
Valsts kontroles darbības joma:

Revīziju veikšana

Valsts kontroles galvenie pasākumi 2021. gadā:
1) nodrošināt revīziju darbu atbilstoši starptautiskajiem revīziju standartiem un Valsts
kontroles darbības stratēģijā 2018. – 2021. gadam noteiktajiem mērķiem un
stratēģiskajām prioritātēm:
• īstenot uz risku analīzi un revidējamo jomu stratēģiskajiem novērtējumiem
balstītu revīziju tēmu izvēli, identificējot būtiskus, sabiedrībai nozīmīgus
jautājumus, kuru rezultātā būs iespējams sniegt ieteikumus uzlabojumiem,
aizvien vairāk resursu novirzot atbilstības un lietderības pārbaudēm visu
revīziju ietvaros;
• veikt finanšu revīzijas par visu ministriju un citu centrālo valsts iestāžu
2020. gada pārskatu sagatavošanas pareizību un finanšu revīziju par Latvijas
Republikas 2020. gada pārskatu par valsts budžeta izpildi un pašvaldību
budžetiem, vērtējot atbilstības jautājumus (pasākumu, aktivitāšu, darījumu vai
rīcības atbilstība tiesību aktiem, plānošanas dokumentiem, valstiski vai
starptautiski atzītai praksei un nozares standartiem);
• veikt atbilstības, lietderības un apvienotās (atbilstības / lietderības) revīzijas par
tēmām, kas saistītas ar valsts fiskālās politikas principu ievērošanu, valsts un
pašvaldību funkciju vai pasākumu īstenošanu, veikto reformu un jaunu politiku
īstenošanu, valsts pārvaldes institūciju un valsts un pašvaldību kapitālsabiedrību
darbības efektivitāti un to pārvaldības jautājumiem, pašvaldības darbības
tiesiskumu un efektivitāti, kā arī pārbaudes par Covid-19 seku novēršanai
novirzītā finansējuma izlietojumu;
• novērtēt revīziju rezultātā sniegto ieteikumu ietekmi: valsts budžeta izdevumu
samazinājumu / ieņēmumu
palielinājumu,
ieguvumus
iedzīvotājiem
(pakalpojumu pieejamība, maksa par pakalpojumiem utml.), kā arī uzraudzīt
ieteikumu ieviešanu;
• veikt revīzijas katrā pašvaldībā vismaz vienu reizi trīs gados, sniedzot
sabiedrībai savlaicīgu un regulāru pārliecību par finanšu līdzekļu izlietojuma
likumību un lietderību iedzīvotājiem svarīgu jautājumu risināšanā, kā arī
veicinot iedzīvotājiem sniegto pašvaldību pakalpojumu kvalitāti, pieejamību un
izmaksu samērīgumu;
• veikt revīzijas, reaģējot uz aktuālajiem notikumiem valstī, par atsevišķiem
būtiskiem darījumiem, attīstības pasākumiem vai projektiem;

2) stiprināt valsts un pašvaldību amatpersonu atbildību par pieņemto lēmumu
tiesiskumu un pamatotību:
• sniegt tiesībaizsardzības iestādēm informāciju par revīzijās konstatētajiem
tiesību normu pārkāpumiem un nodrošināt atbalstu tiesībaizsardzības iestādēm
revīzijas materiālu izskatīšanā, veicinot vispusīgu revīzijās konstatēto
pārkāpumu izvērtēšanu un ar tiem saistīto tiesisko seku izpratni;
• izvērtēt tiesībaizsardzības iestāžu pieņemtos lēmumus un nepamatotu lēmumu
gadījumos vērsties pie augstākas amatpersonas, lai nodrošinātu nepilnību
novēršanu procesa virzītāja darbībā;
• izvērtēt revidējamās vienības vai tās augstākās iestādes pieņemtos lēmumus par
personu atbildības izvērtēšanas rezultātiem, lai panāktu vispusīgas pārbaudes un
atbilstošu tiesību normu interpretēšanu par revīzijās konstatētajiem
pārkāpumiem un atbildīgo personu saukšanu pie normatīvajos aktos noteiktās
atbildības;
• īstenot Valsts kontroles likumā paredzētās tiesības un nodrošināt procesu virzību
saistībā ar revīzijās konstatēto nelikumīgas rīcības rezultātā nodarīto zaudējumu
piedziņu gadījumos, ja radītā kaitējuma novēršanu nepamatoti nenodrošina
pārkāpēju pārraugošā amatpersona vai iestāde;
3) īstenot starptautiskās sadarbības pasākumus:
• nodrošināt pārstāvību augstāko revīzijas iestāžu starptautisko organizāciju
vadības struktūrās – EUROSAI valdē un INTOSAI Profesionālo revīzijas un
labas prakses standartu padomē (FIPP), lai panāktu starptautisko revīzijas
standartu pilnveidošanu un jaunu standartu izstrādi, Valsts kontroles
profesionālo interešu ievērošanu starptautiskā mērogā un Valsts kontroles labās
prakses revīziju veikšanā iekļaušanu starptautiskajos revīziju standartos;
• piedalīties EUROSAI, INTOSAI un Kontaktu komitejas darba grupās;
• īstenot divpusēju un daudzpusēju sadarbību ar citu valsts augstākajām revīzijas
iestādēm, veicinot pieredzes un labās prakses apmaiņu;
4) veicināt labas pārvaldības principu ievērošanu publiskajā sektorā:
• veicināt starptautisko publiskā sektora revīzijas un labas pārvaldības standartu
(ISSAI un INTOSAI GOV) piemērošanu visā publiskajā sektorā, pildot
Revīzijas pakalpojumu likumā;
• turpināt Valsts kontroles revidentu sertifikāciju, apliecinot revidentu zināšanas
un prasmes Valsts kontroles revīziju veikšanai;
5) noteikt Valsts kontroles stratēģiskos mērķus, prioritātes un plānotos rezultātus
turpmākajiem četriem gadiem, izstrādājot Valsts kontroles darbības stratēģiju
2022.–2025. gadam.
Valsts kontroles kopējo izdevumu izmaiņas no 2019. līdz 2023. gadam
Euro

7 100 000

6 696 887

6 913 126

7 054 513

7 054 513

7 038 013

7 000 000
6 900 000

40 828

6 800 000
6 700 000

79 282
6 600 000

7 054 513

7 054 513

7 038 013

2021.gada
projekts

2022.gada
prognoze

2023.gada
prognoze

6 872 298

6 500 000

6 617 605
6 400 000
6 300 000
2019.gads
(izpilde)

2020.gada
plāns

ES politiku instrumentu un pārējās ĀFP līdzfinansēto un finansēto projektu un pasākumu īstenošana
valsts pamatfunkciju īstenošana

Vidējais amata vietu skaits no 2019. līdz 2023. gadam

Vidējais amata vietu skaits gadā
Tajā skaitā:
Valsts pamatfunkciju īstenošana
Vidējais amata vietu skaits gadā

2019. gads
(fakts)
177

2020. gada
plāns
180

2021. gada
projekts
180

2022. gada
prognoze
180

2022. gada
prognoze
180

177

180

180

180

180

Politikas un resursu vadības karte
1. Revīziju veikšana
Politikas mērķis: Valsts kontrole ir sabiedrības atzīts tās interešu pārstāvis un, stiprinot labu publiskā sektora
pārvaldību, veicina sabiedrības labklājību un iedzīvotāju uzticību valsts pārvaldei / Valsts kontroles darbības stratēģija
2018. - 2021. gadam
Politikas rezultatīvie rādītāji
APD vai normatīvie akti
Faktiskā
Plānotā
vērtība
vērtība
(2019)
(2023)
Valsts
kontroles
ieteikumi publiskā
sektora
Valsts
kontroles
darbības
pārvaldības pilnveidošanai tiek ieviesti savlaicīgi un
93,6
92
stratēģija 2018. - 2021. gadam
pēc būtības (ieviesto ieteikumu īpatsvars %)
2019. gads
(izpilde)
Izdevumi kopā, euro, t.sk.:
Vidējais amata vietu skaits kopā,
t.sk.:
01.00.00 Valsts kontrole
63.08.00 Eiropas Sociālā fonda
(ESF) projekti (2014-2020)
Citi ieguldījumi
Lietderības,
atbilstības
un
apvienotajām revīzijām novirzītie

6 696 887
177

2020. gada
plāns
Ieguldījumi
6 913 126
180

6 617 605
177
79 282
-

6 872 298
180
40 828
-

44,1

52

2021. gada
projekts

2022. gada
prognoze

2023. gada
prognoze

7 054 513
180

7 054 513
180

7 038 013
180

7 054 513
180
-

7 054 513
180
-

7 038 013
180
-

40

54

55

resursi (īpatsvars % no kopējā
revīzijās patērētā laika)
Atbilstības pārbaudēm novirzītie
resursi (īpatsvars % no finanšu
revīzijās patērētā laika)1
Finanšu revīzijas, kurās ir izvērtēti
atbilstības jautājumi (skaits)
Finanšu revīzijās sniegtie atzinumi
par atbilstības jautājumiem un/vai
cita veida izvērtējumi (skaits)

2019. gads
(izpilde)

2020. gada
plāns

2021. gada
projekts

2022. gada
prognoze

2023. gada
prognoze

32,2

40

63

50

50

18

18

56

56

Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji
22
18
18
56

48

56

Prioritārajiem pasākumiem
papildu piešķirtais finansējums no 2021. līdz 2023. gadam

Nr.
p.k.

1.

Pasākuma nosaukums
Izdevumi, euro /
Darbības apraksts
rādītāji, vērtība
Darbības rezultāts
Rezultatīvais rādītājs
2021. gadā
2022. gadā
2023. gadā
Programmas (apakšprogrammas) kods un
nosaukums
Valsts kontroles (VK) revīziju rezultātu ietekmes
378 388
378 388
361 888
stiprināšana efektīvas, atbildīgas, pārredzamas
publiskās pārvaldes attīstībai
Valsts kontrole, pildot Revīzijas pakalpojumu likumā noteikto mandātu un nosakot vienotus
revīziju standartus visa publiskā sektora revīzijām, savas darbības rezultātā sniedz ieteikumus ar
iespējami lielāku vērtību publiskā sektora darbības pilnveidošanai.
Paaugstināta Valsts kontroles revīzijas personāla kvalifikācija
Apmācīti un sertificēti Valsts kontroles
20
20
0
revidenti (skaits)
Lietderības, atbilstības un apvienotajām
40
54
55
revīzijām novirzītie resursi (īpatsvars % no
kopējā revīzijās patērētā laika)
01.00.00 Valsts kontrole
Kopā
378 388
378 388
361 888

Pamatojums

MK
22.09.2020.
sēdes prot.
Nr.55 38.§
3.punkts

Budžeta programmu (apakšprogrammu) paskaidrojumi
Valsts kontrole 2021. gadam, salīdzinot ar 2020. gadu ir veikusi šādas izmaiņas budžeta
programmu (apakšprogrammu) struktūrā:
1) izslēgta apakšprogramma 63.08.00 “Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekti (2014 –
2020)”.
01.00.00 Valsts kontrole
Programmas mērķis:
veicot revīzijas, noskaidrot, vai rīcība ar publiskas personas finanšu līdzekļiem ir
tiesiska, pareiza, ekonomiska un efektīva, un sniegt rekomendācijas atklāto trūkumu
novēršanā.
Galvenās aktivitātes:
1) veikt finanšu, lietderības, atbilstības un apvienotās (atbilstības / lietderības)
revīzijas atbilstoši starptautiskajiem revīziju standartiem, Valsts kontroles darbības stratēģijā

noteiktajiem mērķiem un prioritātēm un Valsts kontroles padomes apstiprinātajam darba
plānam;
2) uzraudzīt revīziju rezultātā sniegto ieteikumu ieviešanu un pēc iespējas novērtēt
ieteikumu ieviešanas finanšu ietekmi (samazināti budžeta izdevumi vai palielināti ieņēmumi)
un ieguvumus iedzīvotājiem (pakalpojumu pieejamība, maksa par pakalpojumiem utml.);
3) veicināt revīzijās konstatēto tiesību normu pārkāpumu vispusīgu izvērtēšanu:
• sniegt tiesībaizsardzības iestādēm informāciju par revīzijās konstatētajiem
tiesību normu pārkāpumiem, sekot līdzi konstatēto pārkāpumu izvērtēšanai,
izvērtēt tiesībaizsardzības iestāžu pieņemtos lēmumus un nepieciešamības
gadījumā vērsties pie augstākas amatpersonas trūkumu novēršanai procesa
virzītāja darbībā;
• izvērtēt revidējamās vienības, vai tās augstākās iestādes pieņemtos lēmumus
par personu atbildības izvērtēšanas rezultātiem;
• īstenot Valsts kontroles likumā paredzētās tiesības un nodrošināt procesu
virzību saistībā ar revīzijās konstatēto nelikumīgas rīcības rezultātā nodarīto
zaudējumu piedziņu gadījumos, ja radītā kaitējuma novēršanu nepamatoti
nenodrošina pārkāpēju pārraugošā amatpersona vai iestāde.
4) īstenot starptautiskās sadarbības pasākumus, nodrošinot dalību EUROSAI valdē un
INTOSAI Profesionālo revīzijas un labas prakses standartu padomē (FIPP), un piedaloties
INTOSAI, EUROSAI un Kontaktu komitejas darba grupās, veicināt Valsts kontroles labās
prakses revīziju veikšanā iekļaušanu starptautiskajos revīzijas standartos, sniegt konsultatīvu
atbalstu citu valstu augstākajām revīzijas iestādēm projektu un citu divpusējās un
daudzpusējās sadarbības pasākumu ietvaros;
5) veicināt starptautisko publiskā sektora revīzijas un labas pārvaldības standartu
(ISSAI un INTOSAI GOV) ieviešanu visā publiskajā sektorā, īstenot revidentu sertifikāciju.
Programmas izpildītājs: Valsts kontrole.
Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam
2019. gads 2020. gada 2021. gada 2022. gada 2023. gada
(izpilde)
plāns
projekts
prognoze
prognoze
Nozīmīgās sabiedrības interešu jomās tiek veiktas lietderības, atbilstības un/vai apvienotās revīzijas.
Finanšu revīzijās tiek vērtēta pasākumu, aktivitāšu, darījumu vai rīcības atbilstība tiesību aktiem, plānošanas
dokumentiem, valstiski vai starptautiski atzītai praksei un nozares standartiem.
Veiktas finanšu revīzijas, kurās ir izvērtēti
22
18
18
18
18
atbilstības jautājumi (skaits)
Sniegti finanšu revīzijās atzinumi un/vai cita veida
56
48
56
56
56
vērtējumi par atbilstības jautājumiem (skaits)
Atbilstoši veiktajam izvērtējumam par katrā pašvaldībā nepieciešamo darba apjomu tiek veiktas revīzijas pašvaldībās.
Pārbaudītas pašvaldības (skaits)
64
40
40
40
40
Tiek nodrošināta likumdevēja informēšana par Valsts kontroles darbības rezultātiem.
Sniegta informācija LR Saeimai par revīziju
72
50
50
50
50
rezultātiem, ieteikumu ieviešanas gaitu,
konstatētajiem tiesību normu pārkāpumiem un
citiem Valsts kontroles darbības rezultātiem,
piedaloties Saeimas komisijas sēdēs (sēžu skaits)

Finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

Kopējie izdevumi, euro
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret
iepriekšējo gadu
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo
gadu
Atlīdzība, euro
Vidējais amata vietu skaits gadā
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī) euro
Kopējā atlīdzība gadā par ārštata
darbinieku un uz līgumattiecību pamata
nodarbināto, kas nav amatu sarakstā,
pakalpojumiem, euro

2019. gads
(izpilde)
6 617 605
×

2020. gada
plāns
6 872 298
254 693

2021. gada
projekts
7 054 513
182 215

3,8

2,7

5 504 393
180
2 548
-

5 797 108
180
2 684
-

×
5 229 820
177
2 452
20 960

2022. gada
prognoze
7 054 513
-

2023. gada
prognoze
7 038 013
-16 500

-

-0,2

5 797 108
180
2 684
-

5 797 108
180
2 684
-

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2021. gada projektu ar 2020. gada plānu
Pasākums
Izdevumi - kopā
t. sk.:
Prioritārie pasākumi
Valsts kontroles (VK) revīziju rezultātu ietekmes stiprināšana
efektīvas, atbildīgas, pārredzamas publiskās pārvaldes attīstībai
Ilgtermiņa saistības
Iemaksu veikšana starptautiskajās organizācijās, t .sk.:
INTOSAI
EUROSAI
Citas izmaiņas
Samazināti izdevumi prioritārajam pasākumam “Starptautiskas
ekspertīzes nodrošināšana Valsts kontroles (VK) revīzijā noziedzīgu
nodarījumu ekonomisko un finanšu jomās izmeklēšanas un
iztiesāšanas efektivitātes izvērtēšanai”, ievērojot, ka finansējums
piešķirts 2020. gadam
Palielināti izdevumi valsts kontroliera un Valsts kontroles padomes
locekļu atlīdzībai atbilstoši Valsts un pašvaldību institūciju
amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 6.panta otrajā daļā
noteiktajam
Samazināts finansējums saistībā ar valsts sociālās apdrošināšanas
obligāto iemaksu (VSAOI) likmes samazināšanu (saskaņā ar MK
2020.gada 22.septembra sēdē nolemto)

Samazinājums
224 493
-

Palielinājums
406 708

Euro
Izmaiņas
182 215

378 388
378 388

378 388
378 388

2 209
2 209
709
1 500
222 284
200 000

2 209
2 209
709
1 500
26 111
-

0
0
0
0
-196 173
-200 000

-

26 111

26 111

22 284

-

-22 284

