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Valsts kontroles vīzija, misija un vērtības 

Vīzija
palīdzēt valstij gudri 

pārvaldīt un izlietot resursus

Misija
sekmēt finanšu pārvaldības attīstību

un atbildību par izlietotajiem līdzekļiem

Vērtības

atbildība

atklātība

attīstība



Sadarbības veidi 

Partnerība

diskusijas par nozares riskiem un prioritātēm

regulāra pieredzes un zināšanu apmaiņa

paļaušanās uz revidentu un iekšējā audita 

darbu 

Laba 

sadarbība

patstāvīga komunikācija un informācijas 

apmaiņa par nozares riskiem

pieredzes un zināšanu apmaiņa vienotas 

izpratnes veidošanai

Formāla 

sadarbība

informācijas apmaiņa par atsevišķiem 

jautājumiem
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Valsts kontrole savā darbā sadarbojas ar: 

– Zvērināti revidenti 

– Iekšējie auditori 

 

 

Revidējamo vienību  

– vadība 

– grāmatveži 
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Sadarbības pamatnosacījumi 

Ētikas prasības

Profesionālie standarti



                               Godprātīga rīcība 

 
 

                                                                  Neatkarība 

Konfidencialitāte      Ētikas kodekss       objektivitāte 

                                                                  taisnīgums 

 

 

                         Profesionāla kompetence 
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Sadarbība ar revidentiem un iekšējiem 

auditoriem 
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Sadarbība ar revidentiem un iekšējiem 

auditoriem 

 
 Profesionālie standarti – IFAC Starptautiskie revīzijas 

standarti (600 un 610) 

 

 
– Uz risku balstīta revīzijas     

    pieeja 

– Paveiktais darbs ir caurskatāms  

    un izsekojams 

– Revidents atbild par savu darbu 
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Mērķis - Partnerība  

 
    Partnerība 

 Ar revidentiem –– turpinām uzlabot 

vidi sniedzot viedokli un atbalstu 

finanšu uzskaites sakārtošanai  

 
 

 

    Sadarbība 

 Ar iekšējiem auditoriem – veicinām 

izpratnes veidošanu par iekšējās 

kontroles nozīmi un sadarbojamies 

trūkumu novēršanā 



ANO Labas pārvaldības definīcija 

Laba pārvaldība veicina 

vienlīdzību, līdzdalību, 

plurālismu, caurskatāmību, 

atbildību un tiesiskumu, tādā 

veidā, kas ir produktīvs, 

efektīvs un ilgstošs. 
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Mērķis – Laba sadarbība 

 Labai sadarbībai nepieciešama vides 

pilnveidošana – profesionālie 

standarti, izpratne par iekšējo 

kontroli un atbildība par produktīvu 

un efektīvu rīcību. 

 

 Ar grāmatvežiem un vadību – ir 

patstāvīga komunikācija un 

informācijas apmaiņa 
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Pasākumi sadarbības veicināšanai 

 
Ar revidentiem

Savstarpējā sadarbībā iesaistām Finanšu ministriju 

un Valsts kasi grāmatvedības profesionālo prasību  

pilnveidošanai

Ar iekšējiem 

auditoriem

Esam parakstījuši vienošanos par  ciešāku 

sadarbību, lai veicinātu labas pārvaldības izpratni 

Ar 

grāmatvežiem 

un vadību

Reizi gadā informējam par revīzijās apzināto labo 

praksi un tipiskākajām kļūdām

Esam snieguši priekšlikumu noteikt pienākumu 

amatpersonai  izvērtēt Valsts kontroles norādītos 

pārkāpumus un vainīgo atbildību

Izmaiņas 

likumdošanā



Jautājumi? 

 

 

 

 

 

 

Paldies 
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