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Koncepcijas īstenošana: 

2014.gada  

auditējamās prioritātes rezultāti 
Vija Kurpniece 

10.12.2014.  
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MK katru gadu pēc finanšu ministra priekšlikuma nosaka 

kopējās valsts pārvaldē auditējamās prioritātes 

nākamajam kalendāra gadam. 

 

Mērķis - vienlaicīgi novērtēt iekšējās kontroles valsts 

pārvaldei nozīmīgās jomās un kopumā veicināt valsts 

pārvaldes attīstību. 
 

 

Ievads (1)  
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2014.gada auditējamās prioritāte - Likumu un MK 

noteikumu izstrādes un virzības novērtēšana:  

 

 izstrādes savlaicīgums un atbilstība MK 07.04.2009. 

noteikumiem Nr.300 «Ministru kabineta kārtības rullis»;  

 

 sabiedrības līdzdalības nodrošināšanu likumu un MK 

noteikumu izstrādē; 

 

 likumu un MK noteikumu izstrādes ekonomiskā 

efektivitāte (laiks, izmaksas).  

Ievads (2)  
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Ar MK 28.07.2008. rīkojuma Nr. 435 “Par koncepciju “Lobēšanas 

tiesiskās reglamentācijas nepieciešamība Latvijā” 6.punktu ministrijām 

un citām centrālajām valsts iestādēm līdz 01.11.2008. bija jānodrošina 

ētikas normu izstrāde atbilstoši koncepcijas 7.3.1.apakšpunktā 

minētajiem principiem un to ieviešana iestādēs. 

 

Prioritārā audita ietvaros tika uzdots novērtēt, vai:  

 ministriju un iestāžu ētikas kodeksos ir iekļauti valsts 

amatpersonu uzvedības noteikumi komunikācijā ar 

lobētājiem atbilstoši koncepcijas  7.3.1.apakšpunktam;  

 ministrijas un iestādes nodrošina, lai informācija par 

komunikāciju ar lobētājiem būtu publiski pieejama to 

mājaslapās internetā. 
 

Viens no prioritārā audita uzdevumiem 
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Auditu rezultāti 

Apkopojuma rezultāti attiecas uz 16 centrālajām valsts iestādēm, kurās 

darbojas iekšējā audita funkcija: 13 ministrijas un 3 centrālās valsts iestādes. 

Komunikācijas ar lobētājiem atklātības 

nodrošināšana, % 

2014.12.11. 6 

 

 

 

 

 

 Pievērsta uzmanība lobēšanas riskam un 
pieņemts lēmums atbilstoši papildināt ētikas 
kodeksus.  

 Ētikas kodeksā iekļaut lobēšanas atklātības 
principus nav nepieciešams, jo iestāde 
nevirza normatīvos aktus (viena iestāde). 

 Vienā resorā ētikas kodeksi daļēji atbilst 
koncepcijai, tomēr, ņemot vērā, ka likumā 
„Par interešu konflikta novēršanu valsts 
amatpersonu darbībā” ir noteikts koncepcijai 
līdzīgs regulējums un kodeksu papildināšanai 
paredzētais resursu izlietojums būtu 
nesamērīgs pret ieguvumu, ētikas kodeksi 
netika atbilstoši papildināti.  

 

 

 

 

 
 

Ētikas kodeksu atbilstība koncepcijai 

50% 

19% 

12% 

19% 

Ētikas kodeksa atbilstība 

koncepcijai 

Jā Daļēji Nē Nav sniegts viedoklis
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 75% gadījumos ētikas kodeksi ir pieejami institūciju 

mājaslapās internetā, 6% - nav publiski pieejams (pieejams 

institūcijas iekštīklā) un 19% par to nav sniegts viedoklis. 

 

 

Ētikas kodeksu pieejamība 

mājaslapās 

75% 

6% 

19% 

Ētikas kodeksa pieejamība mājaslapā 

Jā Nē Nav sniegts viedoklis
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 Tikai 19% gadījumos tiek nodrošināts, lai komunikācija ar 

lobētājiem būtu publiski pieejama institūcijas mājaslapā 

internetā, pārējos gadījumos tas nav nodrošināts (37%) vai 

arī par to nav sniegts viedoklis (44%). 

 

Komunikācijas ar lobētājiem atklātības 

nodrošināšana (1)  

19% 

37% 

44% 

Komunikācijas ar lobētājiem atklātība  

Jā Nē Nav sniegts viedoklis
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Tā kā nav normatīvais regulējums valsts pārvaldes 

amatpersonu komunikācijā ar lobētājiem, institūcijās pastāv 

atšķirīgas prakses: 

 visbiežāk auditējamie sniedza informāciju, ka lobēšana 

neesot notikusi, un auditoriem nebija objektīvu pierādījumu 

par pretējo; 

 audita rezultātā rosināts institūcijās noteikt, kam, kādā veidā 

nodot ar lobēšanu saistītu informāciju, taču, tā kā nav 

reglamentēta lobēšanas atklātība, audita ieteikumi 

informācijas publicitātei netika sniegti;  

 atsevišķos gadījumos audita rezultātā institūciju mājaslapās 

internetā tiks ieviesta sadaļa, kas nodrošinās informācijas par 

lobētāju publicitāti; 

 atsevišķos gadījumos ieteikts veicināt darbinieku vienotu 

izpratni par lobēšanas atklātības jautājumiem (piemēram, 

organizējot apmācības, izstrādājot infografikas). 

 

Komunikācijas ar lobētājiem atklātības 

nodrošināšana (2)  
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 Skaidras un vienotas izpratnes veicināšanai atsevišķi auditori norādījuši 

uz vienota regulējuma, kas noteiktu sabiedrības līdzdalības NA izstrādē 

un informācijas par to ievietošanu institūcijas mājaslapā internetā, 

izstrādes nepieciešamību. Auditori vērš uzmanību, ka attiecīgais 

sadarbības partneris var būt klasificējams gan kā lobijs, gan – sociālais 

partneris, gan – sabiedriskās līdzdalības īstenotājs u.tml. 

 

 Lai valsts pārvaldē veicinātu kopīgu izprati par lobēšanas atklātības 

jautājumiem, Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam sadarbībā 

ar institūcijām būtu lietderīgi organizēt apmācības par lobēšanas 

atklātības jautājumiem.  

 

Ierosmes 
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Priekpilnu un spēkpilnu darbošanos! 


