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Valsts kontrole kā Vispasaules augstāko revīzijas ies-
tāžu apvienības biedre ir starptautiski atzīta un novēr-
tēta kā kompetents partneris ārējās revīzijas jomā. Ļoti 
vērtīga ir līdzšinējā Valsts kontroles pieredze, īstenojot 
reformas un stiprinot savu kapacitāti. Ir svarīgi iesais-
tīties starptautiskos attīstības sadarbības pasākumos, 
šajā gadījumā – sniegt atbalstu ES Austrumu partne-
rības augstākajām revīzijas iestādēm un apzināties, ka 
tās savā pilnveides procesā ir apstākļos, kādos reiz 
bija Latvijas Republikas Valsts kontrole.

Ukrainas, Moldovas un Gruzijas valdības, paraks-
tot asociācijas līgumus ar ES, uzņēmās arī būtiskas 
saistības savu publisko finanšu un ārējo revīziju jomā. 
Publiskā sektora revīzija, neapšaubāmi, ir būtisks ins-
truments un līdzeklis parlamentārās kontroles sistē-
mā, lai gūtu skaidru un patiesu priekšstatu par valsts 
finanšu izmantošanas mērķiem, rezultātiem, atbilstību 
un arī to efektivitāti.

Lai gan minētajās valstīs veikta virkne reformu sistē-
mas pilnveidošanai, tā joprojām vērtējama kā pāreja 
no postpadomju ekonomiskās sistēmas uz tādu, kas 
pilnībā atbilstu starptautiskajiem augstāko revīzijas 
iestāžu standartiem (ISSAI). 
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Projektā plānotās aktivitātes iedalāmas divos virzie-
nos:

1) starptautiskās sadarbības pasākums partnerībā ar 
donoru – Zviedrijas Karalisti – darba grupa lietde-
rības revīziju pilnveides jomā. Šajā grupā iesaistās 
revidenti ar praktisku gadījuma analīzi;

2) apmācība finanšu revīziju, lietderības revīziju un 
augstāko revīzijas iestāžu institucionālo jautājumu 
jomā (ietverot detalizētu mācību vajadzību izpēti 
un analīzi) katrā no sadarbības partnervalstīm.

Kopumā sniedzām tiešu atbalstu sadarbības part-
neru iestāžu 121 revidenta profesionālajai pilnvei-
dei revīziju praktiskos jautājumos, kā arī nodrošinā-
jām piecu mācību semināru organizēšanu Moldovā, 
Ukrainā un Gruzijā.

Valsts kontrole aktivitāšu īstenošanai izmanto da-
žādas pieejas un metodes, nodrošinot atbilstošāko 
ietekmi uz mērķgrupām, piemēram, organizējot kla-
ses tipa seminārus vai darbnīcas. Tāpat piedāvā-
jam individuālas ekspertu konsultācijas konkrētām 
partnervalsts ARI revīzijas grupām, sniedzot atbal-
stu reālu revīziju īstenošanā.

Sadarbība ar Valsts kontroles 
ekspertiem attīstības 
sadarbības jomā jau kļuvusi 
par pašsaprotamu iniciatīvu. 
Augsti novērtējam Latvijas 
sniegto atbalstu, pieredzi un 
padomus tieši ārējās revīzijas 
jomā. Ne vienmēr Eiropas 
ekspertiem ir pietiekama 
izpratne par attīstības 
procesiem tādās iestādēs kā 
mūsējā, tomēr Valsts kontrole 
ir spējusi iedziļināties mūsu 
situācijā, problēmās un 
piedāvāt piemērotākos atbalsta 
instrumentus ceļā uz mūsu 
darbības integrēšanu atbilstoši 
starptautiskajiem publiskā 
sektora revīziju standartiem.

Seminārs Ukrainas augstākajā revīzijas iestādē par ētikas aspektiem un revīzijas kvalitātes kontroli.

— Moldovas augstākās revīzijas 
iestādes starptautiskās 
sadarbības eksperte 
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