
Ziņojums par Funkciju izvērtēšanas darba grupas 
priekšlikumiem par valsts budžeta finansētu funkciju izvērtēšanu 

 
Ievads  
 

Atbilstoši Ministru kabineta 2010.gada 22.februāra rīkojuma Nr.91 „Par 
pasākumiem, kas veicami, lai nodrošinātu valsts budžeta fiskālo konsolidāciju 
2011. un 2012.gadā, un par likumprojekta "Par valsts budžetu 2011.gadam" 
sagatavošanu” 1. un 2. pielikumā noteiktajiem uzdevumiem un Reformu vadības 
grupas rīkotajā seminārā atbalstītajai funkciju izvērtēšanas metodikai ir veikta 
no valsts budžeta finansēto funkciju izvērtēšana. 

  
Funkciju vērtēšanas organizatoriskai nodrošināšanai ar Ministru 

prezidenta 2010.gada 9.jūlija rīkojumu Nr. 284 tika izveidota darba grupa no 
Latvijas Pašvaldību savienības, Latvijas Darba devēju konfederācijas, Latvijas 
Tirdzniecības un rūpniecības kameras, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības, 
Finanšu ministrijas, Valsts kancelejas pārstāvjiem. Darba grupā piedalījās 
Valdības un nevalstisko organizāciju sadarbības memoranda padomes deleģēta – 
biedrība „Latvijas Pilsoniskā alianse”, kura atbilstoši iepriekš izstrādātiem 
kritērijiem, katras nozares funkciju vērtēšanā iesaistīja nozarē kompetentas un 
nozari pārzinošas organizācijas un to pārstāvji.  

 
Informatīvajā ziņojuma sniegtā informācija ir kopējais darba grupas 

viedoklis un tā nav saistāma ar kādas konkrētas organizācijas vērtējumu, 
izņemot gadījumus, kad vērtēšanas procesā ieskaitītā konkrētā organizācija ir 
paudusi savu atšķirīgo viedokli un aicinājusi darba grupu to norādīt ziņojumā. 
 

Funkciju izvērtēšanas procesa mērķis ir sagatavot priekšlikumus tādu 
funkciju un ar to izpildi saistītu pakalpojumu izslēgšanai, kas rada 
iespējami zemākus sociālos un ekonomiskos riskus, nodrošinot atvērtu 
izvērtēšanas procesu, iesaistot partnerus, ekspertus un sabiedrības 
pārstāvjus, cik iespējams, panākot viedokļu tuvināšanos. 

 
Informatīvajā ziņojumā visi noradītie samazinājumi konkrētas funkcijas 

izpildei ir indikatīvi un kalpo par pamatu lēmumu pieņemšanai par finanšu 
līdzekļu samazinājuma apjoma noteikšanu konkrētām funkcijām, pieņemot 
ikgadējo valsts budžeta likumu. Atbilstoši Likuma par budžetu un finanšu 
vadību 21.panta nosacījumiem -  Saeimas vēlēšanu gadā gadskārtējā valsts 
budžeta likuma (budžeta likumprojektu paketes) projekts un vidēja termiņa 
makroekonomiskās attīstības un fiskālās politikas ietvars iesniedzams Saeimai 
ne vēlāk kā četrus mēnešus pēc tam, kad jaunievēlētā Saeima izteikusi 
Ministru kabinetam savu uzticību. 
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No valsts budžeta finansēto funkciju izvērtēšanu gan 2009. gan 2010.gadā 

nosaka valsts budžeta konsolidācijas mērķi. Atšķirībā no starptautiskajā praksē 
plaši piemērotām metodēm (piemēram, PART metode ASV un citās valstīs) šī 
funkciju izvērtēšana ir orientēta uz iespējami lielāku izmaksu samazinājumu, 
pamatā vērtējot riskus un kritiskās robežas, lai saglabātu valsts pamatfunkcijas 
un minimāli nepieciešamo publisko pakalpojumu saņemšanu. Šajā pieejā 
netiek vērtēta  mērķu un rezultātu sasniegšanai paredzēto finanšu līdzekļu 
efektīva izmantošana. Sniedzot novērtējumu, mazāka uzmanība tiek pievērsta 
institūcijas darbības efektivitātei un sasniegtajiem rezultātiem, bet lielāka – 
funkcijas atbilstībai valsts  pastāvēšanas pamatvērtībām un „minimālu” publisko 
pakalpojumu nodrošināšanai. Tas paredz arī tādu funkciju pārtraukšanu un 
optimizāciju, kuru izpilde šobrīd tiek nodrošināta visefektīvākajā veidā ar 
vislabākajiem sasniegumiem, bet nav kritiska valsts pastāvēšanas mērķim. 
 

Ievērojot valsts pārvaldes hierarhiju, valsts budžeta finansētu funkciju 
izvērtēšana nav veikta šādām centrālajām valsts pārvaldes institūcijām; 

‐ Valsts prezidenta kanceleja,  
‐ Saeima,  
‐ Valsts kontrole,  
‐ Augstākā tiesa,  
‐ Satversmes tiesa,  
‐ Latvijas Republikas Prokuratūra,  
‐ Centrālā Vēlēšanu komisija,  
‐ Centrālā zemes komisija,  
‐ Nacionālā radio un televīzijas padome, 
‐ Tiesībsarga birojs, 
‐ Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs 

 
Latvijas Darba devēju konfederācija, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības 
kamera un NVO pārstāvji uzskata, ka arī augstākminētajām iestādēm var 
paredzēt finanšu līdzekļu samazinājumu proporcionāli vidējām valsts pārvaldes 
iestāžu samazinājumam. 
 
1. Funkciju izvērtēšanas metodika 
 
Funkciju izvērtēšanas metodika, paredzēja ikvienas funkcijas novērtēšanu, 
balstoties uz šādiem kritērijiem: 
‐ Ikvienai valsts budžeta finansētai funkcijai “atrast vietu” vienotā sarakstā 

atbilstoši funkciju vērtēšanas matricas koordinātēm – vērtību skala (t.sk. 
vidēja termiņa budžeta mērķi) un pārvaldības skala. 

‐ Atbilstoši noteiktām koordinātēm piedāvāt divus vērtējumus: 
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o Funkcijas turpmākās izpildes alternatīvas (valsts pārvaldē vai 
ārpus valsts pārvaldes) 

o Funkcijas indikatīvais finanšu līdzekļu ietaupījums, atbilstoši 
piedāvātajiem procentiem 

 
Vērtību skala  un tās hierarhija ir noteikta savstarpēji konsultējoties ar 
vērtēšanas procesā iesaistītajiem valdības partneriem, pieņemot noteiktu vērtību 
cēloņsakarību – proti – valsts pārvaldes minimums, rīcībspēja, suverenitāte, 
iekšējā un ārējā drošība ir priekšnosacījumi konkurētspējai valsts ekonomiskajai 
attīstībai, izglītībai un zinātnei, kas savukārt nodrošina nepieciešamos resursus 
sociālajai un veselības aprūpei, visu augstākminēto vērtību kopums atbalsta 
kultūras un vides kapitāla saglabāšanu un pieejamību. Vērtību skalas hierarhiju 
nosaka valsts atbildības pakāpe un spēja tieši ietekmēt konkrēto vērtības jomu. 
Vērtību skalu, veido šādi kritēriji un vērtības (sākot ar hierarhiski augstākajām, 
valsts rīcībspējai nozīmīgākajām vērtībām): 
‐ VALSTS UN DROŠĪBA. Funkcija ir neatņemama valsts varas pastāvēšanas 

sastāvdaļa, tās īstenošana nodrošina valsts rīcībspēju, suverenitāti un 
starptautisko atpazīstamību un kritiski nepieciešamo valsts iekšējās un ārējās 
drošības uzturēšanas līmeni. 

‐ KONKURĒTSPĒJA. Funkcija ir saistīta ar valsts ekonomiskās 
konkurētspējas veicināšanu un ekonomiskās attīstības atbalstu, tā pozitīvi 
ietekmē zinātnes un izglītības resursu attīstību. Atbalsta  vidēja termiņa 
budžeta mērķi - 1.1. uzņēmējdarbības vides konkurētspējas attīstīšana. 

‐ SOCIĀLAIS NODROŠINĀJUMS. Funkcijas īstenošana samazina 
nabadzības, sabiedrības noslāņošanos un nevienlīdzības palielināšanās riskus, 
pozitīvi ietekmē migrāciju un mobilitāti, uzlabo demogrāfisko situāciju un 
veicina bezdarba samazināšanos, kā arī atbalsta kritiski nepieciešamo 
veselības aprūpes līmeni. Atbalsta  vidēja termiņa budžeta mērķi - 1.2. 
sociālās drošības un atbalsta nodrošināšana, tai skaitā konsekventi turpinot 
Sociālās drošības tīkla stratēģijā iekļauto pasākumu īstenošanu. 

‐ KULTŪRAS UN VIDES KAPITĀLS. Funkcijas īstenošana nodrošina 
kultūrkapitāla, kultūras un vides vērtību un resursu saglabāšanu un attīstību 

‐ CITAS, augstākminētajās hierarhiskajās grupās neietilpstošas funkcijas, 
izņemot tās, kuras netiek vērtētas. 

 
Labas pārvaldības skalu veido vispārpieņemti kritēriji un vērtības, vērtējot 

funkciju no tās nepieciešamības, nozīmības, uzņemtajām saistībām pret citām 
valstīm un starptautiskajām organizācijām.  
 
Labas pārvaldības skalu veido šādi kritēriji (sākot ar nozīmīgākām vērtībām): 
‐ Funkciju pēc būtības var īstenot tikai valsts, tā nodrošina valsts rīcībspēju 
‐ Funkcijas ietvaros iedzīvotājiem vai uzņēmējiem tiek sniegti būtiski (pēc 

apjoma un nozīmības) publiskie pakalpojumi  
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‐ Funkcija nodrošina ES un ar citām starptautisko tiesību normām noteiktas 
valsts uzņemtās saistības 

‐ Funkcijai ir vērojamas iespējamās dublēšanās pazīmes ar  funkcijām, kuras 
īsteno citas valsts vai publiskās pārvaldes institūcijas 

‐ Cits, labas un saprātīgas pārvaldības aspekts, kas ir būtisks, lai vērtētu 
funkcijas, piemēram neadekvāti liels finansējums, darbiniekus skaits, u.t.t..  

 
Lai novērstu iestādes vai organizācijas īpašā viedokļa vai novērtējuma ietekmi 
uz kopējo vidējo vērtējumu, tika pielietota metode, kura izslēdz maksimālo un 
minimālo vērtējumu. Konkrētā vērtība tika precizēta darba grupas kopējās 
diskusijās. Papildus, tikai ņemta vērā Finanšu ministrijas informācija, par 
funkcijām, kuru nodrošināšanai nepieciešamais finansējums tiek gūts sniedzot 
maksas pakalpojumus, tādējādi nemainot Finanšu ministrijas noteikto 2011.gada 
budžeta bāzes finansējumu. 
 
Atbilstoši funkciju izvērtēšanas metodikai netika vērtētas šādas funkcijas: 
‐ iemaksas Eiropas Kopienas budžetā;  
‐ iemaksas NATO un ANO;  
‐ ES politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto 

un finansēto projektu un pasākumu īstenošana;  
‐ izdevumu, kas saistīti ar mērķa ieņēmumiem no Klimata pārmaiņu finanšu 

instrumenta;  
‐ valsts parāda vadība, procentu maksājumi studiju un studējošo kreditēšanai;  
‐ rezervētie līdzekļi neparedzētiem gadījumiem;  
‐ valsts sociālās apdrošināšanas speciālais budžets, izņemot Valsts sociālās 

apdrošināšanas aģentūras administratīvās darbības nodrošināšanai 
nepieciešamo speciālo  budžetu;  

‐ pensijas;  
‐ valsts atbalsts sociālajai apdrošināšanai (Valsts budžeta uzturēšanas 

izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz valsts speciālo budžetu);  
‐ sociālā drošības tīkla pasākumu īstenošanai nepieciešamais  finansējums.  
‐ dotācija pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondam.  
 
2. Funkciju izvērtēšanas process 

 
Funkciju izvērtēšanas process tika organizēts divos posmos, kas sadalīti 

vairākos soļos. Vērtēšanas pirmajā posmā no 2010.gada 1.jūnija līdz 23.jūnijam 
atbilstoši vienotai struktūrai ministrijas sniedza informāciju par to īstenotajām 
funkcijām un finansējuma samazinājuma iespējām, identificējot horizontālās 
funkcijas un jomas, kas ir padziļināti analizējamas vērtēšanas otrajā posmā 

 
Ministriju iesniegtā informācija tika sagatavota, lai novērtētu ministriju 

2008. un 2009.gadā sasniegto, īstenojot pakāpenisku attiekšanos no valsts 
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pārvaldei neraksturīgām funkcijām, apzinātu riskus un apdraudējumus, kā arī 
apkopotu priekšlikumus par iespējamām turpmākām izmaiņām.  
 
2.1. Funkciju izvērtēšanas I posms 
 

Pirmajā ministriju uzklausīšanas posmā no 2010.gada1.jūnija līdz 
16.jūnijam procesā piedalījās valdības sadarbības partneri, Valsts kanceleja, 
Finanšu ministrija, nevalstisko organizāciju pārstāvji, kuru līdzdalību 
nodrošināja „Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības 
memoranda īstenošanas padomes” deleģēts pārstāvis, kā arī Saeimas frakciju 
pārstāvji. 
Pārskats par dalību funkciju izvērtēšanas pirmajā posmā. 

 
Ministrija\ 
piedalās LBAS LDDK LRTK LPS NVO ZZS JL TB/ 

LNNK PCTVL SC TP LC/ 
LPP PS 

 Valdības sadarbības partneri Politisko partiju pārstāvji, eksperti, deputāti 

Satiksmes 
ministrija X X X X X X - - - - - X X 

Ekonomikas 
ministrija - - X X - X - - - - - - X 

Labklājības 
ministrija - - X - X - X - - - - X X 

Kultūras 
ministrija X X - X X X X - - - - X - 

Finanšu 
ministrija - X X X X X X - - -  X - 

Vides 
ministrija - X X X X - - - - - - - - 

Tieslietu 
ministrija - - X - X X - X - X - - - 

Iekšlietu 
ministrija - X - - X - - - - X - - X 

Aizsardzības 
ministrija - - - - X - X - - X - - - 

RAPLM - X X X X - - - - X - - X 

Valsts 
kanceleja - X - X X - - - - X - X X 

KNAB - - - - X X - - - X - - X 
Zemkopības 

ministrija - - - X X - - - - X - - X 

Ārlietu 
ministrija - - - - X  X - - X - X - 

Izglītības un 
zinātnes 

ministrija 
‐  X X X X - - - - - - - - 

Veselības 
ministrija  X X X X X X X - X - X X 

  
Ministrijas iesniedzot informāciju funkciju izvērtēšanas procesa pirmajā 

posmā norādīja šādu informāciju: 
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‐ kopējo finanšu līdzekļu samazinājumu sākot ar 2006.gadu, kā arī 
nepieciešamos kopējos finanšu līdzekļus 2011.un 2012.gadam, t.sk. 
ietverot informāciju par nodarbināto skaita izmaiņām; 

‐ riskus un apdraudējumus, kas ir saistīti ar atsevišķu funkciju pārtraukšanu, 
apturēšanu uz laiku vai finansējuma samazināšanu; 

‐ informāciju par līdz šim īstenotajiem funkciju optimizācijas pasākumiem; 
‐ galvenās funkciju grupas, finanšu līdzekļu apjomu to īstenošanai; 
‐ salīdzinošu informāciju ar kaimiņvalstīm, to radniecīgām iestādēm; 
‐ detalizētu informāciju par finanšu ietilpīgākajām funkcijām un līdzekļu 

pietiekamību to īstenošanai; 
‐ priekšlikumus turpmākajiem pasākumiem, lai sasniegto nospraustos 

fiskālās konsolidācijas mērķus. 
 

Visas ministriju sagatavotās prezentācijas, kā arī papildus informācija, kas 
tika apkopota funkciju izvērtēšanas procesa nodrošināšanai ir publiski pieejama 
Ministru kabineta mājas lapā internetā http://www.mk.gov.lv/lv/vk/funkciju-
audita-komisija/funkciju-izvertesana/ 
 
2.2. Funkciju izvērtēšanas procesa II posms 
 

Otrajā posmā no 2010.gada 14.jūlija līdz 9.augustam, balstoties uz iegūto 
informāciju, tika veikta padziļināta funkciju analīze un priekšlikumu 
sagatavošanu lēmumu pieņēmējiem, lai nodrošinātu ilgtspējīgas strukturālās 
izmaiņas un vidēja termiņa fiskālo konsolidāciju atsevišķās horizontālās 
funkciju vai politikas jomās. 

 
Kopumā šajā posmā notika 25 konsultatīvās diskusijas, aktualizējot dažādu 

valstu pieredzi konkrētā reformu jomā, saņemot papildus informāciju par 
konkrētu funkciju kopu, tajās sniegto pakalpojumu būtību, procesu organizāciju, 
nodarbināto skaitu u.c.. Konsultatīvajās diskusijās kopumā piedalījās vairāk 
nekā 400 dalībnieku. 
 

Funkciju izvērtēšanas II posmā piedalījās valdības sadarbības partneri, 
Valsts kanceleja, Finanšu ministrija, nevalstisko organizāciju pārstāvji, kuru 
līdzdalību nodrošināja „Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta 
sadarbības memoranda īstenošanas padomes” deleģēts pārstāvis, kā arī Saeimas 
frakciju pārstāvji, ministriju, valsts institūciju un nevalstisko organizāciju 
iesaistīti nozaru eksperti.  

 
Atbilstoši funkciju izvērtēšanas metodikai, konkrētas funkcijas atrašanās 

vietai vērtību koordināšu sistēmā, ekspertu ieteikumiem, secinājumiem, kā arī 
ministrijas sniegtajai informācijai funkciju uzskaites rīkā – funkciju izvērtēšanas 
grupa pieņēma lēmumu par konkrētas vērtības piešķiršanu, nosakot 
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rekomendējamo fiskālās konsolidācijas apjomu. Individuālie  ekspertu un 
organizāciju vērtējumi tika apkopoti funkciju grupās un kopās, kas raksturo 
valsts politikas funkcionālās jomas. Piemēram, atsevišķa kopā ir nodalītas 
funkcijas, kas raksturo valsts darbību Veselības un Sociālās aizsardzības jomā 
Valsts pārvaldes padotības iestādes, „Neatkarīgās iestādes”, ES un citu bilaterālo 
palīdzības finansējuma apkalpošanu, kā arī valsts parādu un tā vadībai 
nepieciešamos izdevumus. 
 
Galvenie kritēriji fiskālās konsolidācijas priekšlikumi izstrādei ir šādi: 
‐ Ministriju sniegtā informācija par rezultatīvo rādītāju izmaiņām, sniegto 

pakalpojumu apjoma izmaiņām, situācijas izmaiņas samazinoties 
pakalpojumu saņēmēju skaitam (dzimstības samazināšanās, skolēnu skaita 
samazināšanās u.c.).  

‐ Ekspertu, ministriju un funkciju vērtēšanas grupas priekšlikumi par 
strukturālo reformu iespējām, t.sk. politikas izmaiņām, mainot pakalpojumu 
sniegšanas veidu. 

‐ Gadījumi, kas saistīti ar funkciju izpildei piešķirto finanšu līdzekļu apjomu, 
varbūtēju funkciju dublēšanos. 

‐ Citu valstu pieredze, salīdzinājumi, kas saistīti ar iespējamām institucionālām 
vai politikas izmaiņām atsevišķās jomās. 

 
3. Darba grupas funkciju vērtējums un fiskālās konsolidācijas priekšlikumi  
 
Vēršam uzmanību, ka šeit un turpmāk norādītie fiskālās konsolidācijas apjomi 
un to sadalījums pa funkciju kopām un grupām ir indikatīvs, matemātiski 
aprēķināts vidējais novērtējums, kas ir precizēts funkciju izvērtēšanas grupā, 
diskutējot individuāli par katru vērtējumu.  

 
Vēršam uzmanību, ka konkrētās funkciju izmaksas, to bāzes 2011.gada 

budžetam,  ir dinamisks lielums, kas tiek grozītas balstoties uz lēmumiem, kas  
tiek pieņemti Ministru kabinetā. Piemēram, pieņemto konceptuālu lēmumu par 
finanšu līdzekļu papildus piešķiršanu Latvijas Nacionālās bibliotēkas 
celtniecībai, operatīvi tiek mainīts arī budžeta izdevumu bāzes lielumi. 

 
Pārskatot funkciju vērtējumus, nevalstisko organizāciju pārstāvji uzskata, ka 

darba grupai ir  jāpārvērtē un jāvienādo funkciju vērtējumi pēc rakstura līdzīgām 
funkcijām, tādējādi vēl vairāk samazinot valsts budžeta izdevumus. Pēc 
vienotiem kritērijiem, vienāds vērtējums sniedzams, piemēram,: 

• sabiedrības informēšana (funkcijas nr.102 un nr.476, arī nr.802) 
• nozares vadība (funkcijas nr.981, nr.56, nr.369, nr. 514, arī nr.867.9, 

nr.1110) 
• muzeju darbība (funkcijas nr.2, nr.803) 
• muzejisko vērtību uzkrāšana (funkcijas nr.330 un nr.623).  
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3.1. Kopējais darba grupas piedāvātais fiskālās konsolidācijas apjoms 
un tā sadalījums atbilstoši funkciju kopām (neiekļaujot valsts budžeta 
konsolidācijas matemātiskās vērtības). 

 

Funkciju kopa 
Bāzes 

finansējums 
2011.gadam 

Priekšlikums 
2011.gada 

budžeta 
apropriācijai 

Priekšlikums 
fiskālās 

konsolidācijas 
apjomam (Ls) 

Priekšlikums 
fiskālās 

konsolidācijas 
apjomam (%) 

Politiku veidošana 
(Ministru kabinets, 
ministriju centrālie 

aparāti) 

44 432 063 40 780 204 -3 651 859 8,219% 

Sabiedriskā kārtība, 
drošība un valsts 

aizsardzība 
284 377 682 267 111 159 -17 266 523 6,072% 

Ekonomiskās darbības 
plānošana, atbalsts, 

subsīdijas, mērķdotācijas 
un atbalsts plānošanas 

reģioniem 

175 192 226 159 155 911 -16 036 315 9,154% 

Veselība 399 765 893 388 808 755 -10 957 138 2,741% 

Kultūra, sports, atpūta 79 427 203 73 748 945 -5 678 258 7,149% 

Izglītība un zinātne 372 142 704 363 391 282 -8 751 422 2,352% 

Sociālā aizsardzība 1 603 152 173 1 595 397 372 -7 754 801 0,484% 

Valsts parāda vadība, 
iemaksas ES un 
starptautiskajās 

institūcijās 

410 282 735 410 000 879 -281 856 0,000% 

Valsts pārvaldes iestādes 178 030 317 169 523 113 -8 507 204 4,779% 

Ar ārvalstu finanšu 
palīdzības apguvi saistīti 

izdevumi 
994 928 661 994 928 661 0 0,000% 

“Neatkarīgās” iestādes 85 443 510 85 443 510 0 0,000% 

Kopā 4 627 175 167  4 548 289 790  ‐78 885 377   
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1.attēls. Bāzes finansējuma sadalījums atbilstoši funkciju kopām. 
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2.attēls. Darba grupas piedāvātais indikatīvā konsolidācijas apjoma 
sadalījums atbilstoši funkciju kopām (Ls). 
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3.attēls. Darba grupas piedāvātais indikatīvā konsolidācijas apjoma 
sadalījums atbilstoši funkciju kopām (%). 
 

 
 
 
Kopējais visu no valsts budžeta finansētu funkciju izvērtējums saraksta veidā ir 
sniegts pielikumā. Vēršam uzmanību, ka aprēķinātā vidējā koeficienta vērtība ir 
visas darba grupas novērtējumu rezultātā iegūtā vērtība un neatspoguļo 
atsevišķas, funkciju izvērtēšanas procesā iesaistītās organizācijas viedokli. 
Gadījumā, kad viedoklis ir krasi atšķirīgs, tas norādīts paskaidrojumā par 
noteikto funkciju kopu. Vairumā gadījumu, darba grupa vienojās par kopīgo 
viedokli, izslēdzot maksimālās un minimālās indikatora vērtības.  
 
3.2. Darba grupas priekšlikumi fiskālās konsolidācijas sadalījumam pa 
funkciju grupām. 
 
3.2.1.Funkciju kopā - Politiku veidošana (Ministru kabinets, ministriju 
centrālie aparāti) 
 

Funkciju 
kopa Funkciju grupa 

Budžeta bāzes 
izdevumi 
2011.g. 

Fiskālās 
konsolidācijas 
apjoms (Ls) 

Fiskālās 
konsolidācijas 

apjoms (%) 

 11



Ministru kabinets 2 193 254 -85 892 3,92% 

Aizsardzības ministrija 3 546 766 -165 516 4,67% 

Ārlietu ministrija 7 616 650 -531 900 6,98% 

Ekonomikas ministrija 2 989 152 -448 677 15,01% 

Finanšu ministrija 4 821 258 -155 995 3,24% 

Iekšlietu ministrija 1 689 160 -111 906 6,62% 

Izglītības un zinātnes 
ministrija 2 353 728 -177 987 7,56% 

Zemkopības ministrija 3 957 893 -298 650 7,55% 

Satiksmes ministrija 2 160 419 -182 972 8,47% 

Labklājības ministrija 2 037 084 -144 776 7,11% 

Tieslietu ministrija 3 487 699 -263 038 7,54% 

Vides ministrija 2 113 937 -163 973 7,76% 

Kultūras ministrija 1 432 850 -111 940 7,81% 

Veselības ministrija 1 555 694 -102 066 6,56% 

Politiku 
veidošana 

Reģionālās attīstības un 
pašvaldību lietu 

ministrija 
2 476 519 -706 573 28,53% 

 
Fiskālās konsolidācijas apjomu tiek rekomendēts sasniegt izvērtējot 

izmaiņas pakalpojumu sniegšanas apjomā, grozot pastāvošo institucionālo 
struktūru, novēršot funkciju dublēšanos, konsolidējot radniecīgu funkciju izpildi 
lielākās, apjomīgākās institucionālās vienībās. Papildus iespējas izmaksu 
samazināšanai ir saistītas ar iespēju racionalizēt un samazināt valsts pārvaldes 
iestāžu aizņemtās telpas, pārvietojot iestādes uz mazākām telpām, novērtējot 
iestāžu telpu aizpildījumu. Ekonomikas un Reģionālās attīstības un pašvaldības 
ministriju centrālo aparātu īstenoto funkciju izvērtējuma vērtības atbilstoši 
metodikai neliecina, ka darba grupa zemu novērtē ekonomiskās un reģionālās 
attīstības nepieciešamību. Indikatīvie vērtējumi liecina, ka šajā jomā no valsts 
budžeta finansētās funkcijas dublējas, jo abas ministrijās tiek īstenotas līdzīgas 
politikas, kas daļēji ir saistītas arī ar Finanšu, Satiksmes, Zemkopības, Tieslietu 
un Ārlietu ministriju, kā arī daļēji ar Valsts kancelejas īstenotajām aktivitātēm. 
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Šāda situācija ir raksturīga jomās, kas īsteno horizontālas politikas, šajā 
gadījumā ekonomiskā un reģionālā attīstība ir horizontālas un pēc savas būtības 
līdzīgas politikas, kas arī atspoguļojas darba grupas sniegtajā vērtējumā.  
Latvijas pašvaldību savienība iebilst pret radikālu RAPLM funkciju apjoma 
samazināšanu. Finanšu ministrija uzskata, ka Valsts kancelejas īstenotās 
funkcijas normatīvo aktu juridiskās analīzes un tiesvedības Satversmes tiesā 
dublējas ar Tieslietu ministrijas funkcijām un ierosina radikālāku šo funkciju 
izmaksu samazināšanu nekā to nosaka darba grupas kopējais piedāvājums. 
 
3.2.2.Funkciju kopa – Sabiedriskā kārtība, drošība un aizsardzība 
 

Funkciju kopa Funkciju grupa 
Budžeta bāzes 

izdevumi 
2011.g. 

Fiskālās 
konsolidācijas 
apjoms (Ls) 

Fiskālās 
konsolidācijas 

apjoms (%) 

Policija 68 606 450 -5 234 114 7,63% 

Robežsardze 19 840 846 -1 916 538 9,66% 

Pilsonības un 
migrācijas lietas 6 109 389 -294 663 4,82% 

Ugunsdrošības, 
ugunsdzēsības, 
glābšanas un 

civilās drošības 
dienesti 

27 265 908 -501 178 1,84% 

Atbalsts 
sabiedriskās 

kārtības 
nodrošināšanai - 

Tiesu izpildītāji un 
ekspertīzes, 

juridiskā palīdzība 

2 042 738 -193 412 9,47% 

Ieslodzījumu vietas 21 443 773 0 0,00% 

Atbalsts 
sabiedriskai 

kārtībai un drošībai 
- IeM 

komunikācijas, 
īpašumu 

pārvaldīšana, 
lietisko 

pierādījumu 
glabāšana un AM 

militārā izlūkošana 

21 933 394 -2 618 082 11,94% 

Sabiedriskā 
kārtība, 

drošība un 
aizsardzība 

NBS atalgojums un 
pārstāvji ārvalstīs 54 992 822 -1 419 467 2,58% 
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NBS uzturēšana 60 188 834 -4 920 623 8,18% 

Civilā aizsardzība 
un Jaunsardzes 
centra darbība 

1 953 528 -168 445 8,62% 

 
Fiskālās konsolidācijas apjoma iespējas nosaka informācija par 

noziedzīgu nodarījumu skaita samazināšanos, tehnikas vienību izmantošanas 
intensitāte, iespējas gūt papildus ieņēmumus (atsevišķu nodevu apjoma 
palielināšana), samazinot valsts budžeta dotācijas apjomus operatīvās darbības 
funkciju veikšanā iesaistītajās institūcijās, kā arī citi institucionālās 
optimizācijas pasākumi, kuri tiek īstenoti kaimiņvalstīs (piem., Igaunijā). 
Papildus fiskālās konsolidācijas iespējas ir saistītas ar Iekšlietu ministrijas 
pārziņā esošo koledžu konsolidāciju vienā iestādē, kā arī izmaiņām funkciju 
izpildes intensitātē, atbilstoši noziedzīgu nodarījumu un iedzīvotāju skaita 
izmaiņām. Latvijas Pašvaldību savienība uzskata, ka samazinājumu šajās 
funkciju grupās ir jābūt proporcionāliem iedzīvotāju skaita samazinājumiem. 
Darba grupa uzskata, ka būtiskus ieguvumus fiskālās konsolidācijas mērķu 
sasniegšanai var gūt, ja tiek izvērtēta pašreizējā sodu sistēma, samazinot sodu 
īpatsvaru, kas saistīti ar brīvības atņemšanu. 
 
3.2.3.Funkciju kopa - Ekonomiskās darbības plānošana, atbalsts, 
subsīdijas, mērķdotācijas un atbalsts plānošanas reģioniem 
 

Funkciju kopa Funkciju grupa 

Budžeta 
bāzes 

izdevumi 
2011.g. 

Fiskālās 
konsolidācija
s apjoms (Ls) 

Fiskālās 
konsolidācijas 

apjoms (%) 

Vispārējie ekonomiskie, 
komerciālie un 
nodarbinātības 

publiskie pakalpojumi 

6 409 374 -360 330 5,62% 

Valsts atbalsts 
lauksaimniecībai un 

lauku attīstībai, 
lauksaimniecības risku 
fonds un citi atbalsta 

pasākumi mežu nozarē 
un zivsaimniecībā 

11 206 330 -2 095 015 18,69% 

Energoefektivitātes 
politika, ekonomikas 
veicināšana, atbalsts 

biodegvielas ražošanas 
veicināšanai 

3 617 462 -40 188 1,11% 

Ekonomiskās 
darbības 

plānošana, 
atbalsts, 

subsīdijas, 
mērķdotācijas 

un atbalsts 
plānošanas 
reģioniem 

Mērķdotācijas 
autoceļiem un to 

pārvaldīšana 
89 675 980 -4 511 461 5,03% 
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Dotācijas sabiedriskā 
transporta pārvadājumu 

organizēšana, 
zaudējumu segšanai un 

lidostai "Rīga" 

58 580 431 -7 645 522 13,05% 

Tūrisma attīstība, 
datordrošība, pasta 

darbība, pašvaldību un 
reģionu pārvaldes 

pakalpojumi 

5 702 649 -1 383 799 24,27% 

 
Fiskālās konsolidācijas apjomu ietekmē racionālas resursus izmantošanas 

iespējas, t.sk., atteikšanās no tādiem izglītības pasākumiem, kurus pēc būtības 
var nodrošināt un apmaksāt no apmācību procesā iesaistītajām personām. 
Izmaksas samazinās arī mazinot speciāli nodalīto finanšu līdzekļu fondus, kā arī 
palielinot maksu par pakalpojumiem, kurus sniedz lidostas pasažieriem, 
vienlaicīgi atsakoties no valsts budžeta dotācijas funkcijai. Būtiskākos 
ieguvumus šajās funkciju grupās var gūt konsolidējot valsts pārvaldes iestādes, 
t.sk. atsakoties no īpaša valsts atbalsta valsts pārvaldes iestādēm, kuras dublē 
vietējo pašvaldību vai valsts iestāžu darbību. Piemēram, koncentrējot ar 
pasažieru pārvadājumiem saistīto funkciju izpildi Autotransporta direkcijā, 
plānošanas reģionu administratīvās funkcijas koncentrējot ministrijas padotības 
iestādēs, pielietojot vienas aģentūras principu. 
 
3.2.4.Funkciju kopa - Veselība 
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Funkciju 
kopa Funkciju grupa 

Budžeta bāzes 
izdevumi 
2011.g. 

Fiskālās 
konsolidācijas 
apjoms (Ls) 

Fiskālās 
konsolidācijas 

apjoms (%) 
Kompensējamie un 
retie medikamenti 72 349 163 -7 466 219 10,32% 

Sporta medicīnas 
nodrošināšana 690 440 -144 992 21,00% 

Infekcijas slimību 
specifiskā 

diagnostika, ārstēšana 
un profilakse 

16 807 542 -1 680 754 10,00% 

Sabiedrības veselības 
dienestu pakalpojumi 6 447 991 -241 800 3,75% 

Medikamentu un 
materiālu iegāde, KF 
militāro pensionāru 

aprūpe, e-veselība un 
interešu izglītība 

10 195 934 -493 708 4,84% 

Veselība 

Maksa par veselības 
aprūpes 

pakalpojumiem, ko 
sniedz ārstniecības 

238 111 489 0 0,00% 



iestādes 
Sociālās drošības tīkla 

pasākumi 30 310 711 0 0,00% 

Neatliekamā 
medicīnas palīdzība 24 024 293 -852 001 3,55% 

Veselības aprūpe 
amatpersonām ar 

speciālajām dienesta 
pakāpēm 

828 330 -77 664 9,38% 

 
Fiskālās konsolidācijas apjomu var sasniegt, ja, piemēram, sporta medicīnas 
nodrošināšanas pasākumi, infekcijas slimību ārstēšanas specifiskie pasākumi 
tiek koncentrēti novēršot to pārklāšanos ar līdzīgām izdevumu pozīcijām dažāda 
tipa ārstniecības iestādēs, kā arī  efektīvi un lietderīgi organizējot iepirkumus 
veselības aprūpes jomā. Ņemot vērā 2010.gadā Veselības ministrijai papildus 
piešķirtos budžeta dotācijas līdzekļus vairāk nekā 26 milj. Ls apjomā, darba 
grupa uzskata, ka Veselības ministrijai ne vēlāk kā š.g. 1.novembrī ir jāsniedz 
argumentēts un uz pierādījumiem balstīts strukturālo reformu pasākumu plāns 
(2010.gada 24.augusta Ministru kabinetā apstiprinātais rīkojums (Prot. Nr.43, 
43§), informējot par priekšlikumiem efektīvai veselības aprūpes sistēmas 
resursu izmantošanai ar mērķi nodrošināt izdevumu optimizāciju un veselības 
aprūpes sistēmas darbības ilgtspējību, tai skaitā, paredzot šādu 2010.gada 
21.jūnijā Ministru kabinetā apstiprinātā informatīvā ziņojuma „Par situāciju 
veselības nozarē" (Prot.Nr.32, 58.§) pasākumu izpildi. Darba grupa uzskata, ka 
nepieciešams rūpīgi izvērtēt kompensējamo medikamentu saņēmēju struktūru un 
medicīnisko preparātu nozīmēšanas veidu, tā lai saņēmējiem būtu iespēja 
izvēlēties lētāko ārstniecības medikamentu no visa to pieejamā klāsta. 
 
3.2.5.Funkciju kopa - Kultūra, sports, atpūta 
 
Funkciju 

kopa Funkciju grupa 
Budžeta bāzes 

izdevumi 
2011.g. 

Fiskālās 
konsolidācijas 
apjoms (Ls) 

Fiskālās 
konsolidācijas 

apjoms (%) 

Sports 10 802 535 -2 114 606 19,58% 

 Bibliotēkas  37 375 932 -44 372 0,12% 

Muzeji un izstādes 13 429 973 -981 267 7,31% 

Teātri, izrādes, 
koncertdarbība 11 248 100 -1 485 375 13,21% 

Kultūra, 
sports, 
atpūta 

Filmu nozare 1 044 010 -313 203 30,00% 
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Kultūras procesu 
veicināšana, 
pieminekļu 

aizsardzība un arhīvi  

5 375 347 -704 174 13,10% 

Biedrības un 
reliģiskās 

organizācijas 
151 306 -35 260 23,30% 

 
Fiskālās konsolidācijas apjomu var sasniegt atliekot neuzsākto sporta 

infrastruktūras projektu īstenošanu, racionāli, intensīvi un efektīvi izmantojot 
pieejamos nekustamos īpašumus, palielinot to noslodzi, kā arī veicot citus 
pasākumus, piemēram kontroles un uzraudzības funkcijas kultūras pieminekļu 
jomā nododot būvniecības procesa uzraudzības speciālistiem, saglabājot tikai 
politikas koordinācijas funkciju ministrijā. Būtiskākie ierosinājumi, kas 
veicinātu pašu ieņēmumu palielināšanu un attiecīgi budžeta dotāciju 
samazināšanu ir tādu apstākļu radīšana kultūras jomas iestādēm, kas ļautu 
būtiski palielināt pašu ieņēmumus, veicinot pašiniciatīvas attīstību, vienlaikus 
samazinot birokrātiskās regulēšanas šķēršļus, nepieciešamību veikt papildus 
darbības, piemēram, atvieglotu muzeju rīcībā esošo krājumu uzskaiti, vai 
apmeklējuma biļešu cenu apstiprināšanu ar Ministru kabineta noteikumiem 
aizstāt ar vispārīga rakstura cenu noteikšanas metodiku. Darba grupa uzskata, ka 
īstenot daļu no augstākminētiem pasākumiem ir iespējams samazināt valsts 
budžeta dotācijas apjomu, vienlaikus nodrošināt kultūras pasākumu attīstības 
procesu. Darba grupa uzskata, ka Sporta muzeja funkciju ir iespējams deleģēt 
sporta federācijām vai Latvijas Olimpiskais komitejai, jo tās nav tipiskas valsts 
pārvaldes funkcijas. 
 
3.2.6.Funkciju kopa - Izglītība 
 
Funkciju 

kopa Funkciju grupa 
Budžeta bāzes 

izdevumi 
2011.g. 

Fiskālās 
konsolidācijas 
apjoms (Ls) 

Fiskālās 
konsolidācijas 

apjoms (%) 

Pirmsskolas izglītība 12 324 000 0 0,00% 

Vispārējā izglītība 209 961 038 -585 410 0,28% 

Profesionālā izglītība 49 250 120 -101 569 0,21% 

Augstākā izglītība 59 483 254 -5 657 329 9,51% 

Izglītība 
un 

zinātne 
  

Koledžas 5 394 240 -701 707 13,01% 
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Mērķdotācijas sporta 
izglītībai, 

kultūrizglītība, 
rezidentu apmācība 

16 109 204 -1 063 395 6,60% 

Starptautiskā 
sadarbība, jaunatnes 

politika, mācību 
satura pilnveide, 

dotācijas 

1 632 972 -430 375 26,36% 

Zinātniskās darbības 
nodrošināšana, 

pētījumu 
programmas, mežu 

resursu izpēte 

17 987 876 -211 637 1,18% 

 
Fiskālās konsolidācijas apjomu var sasniegt pamatojoties uz 

prognozējamo skolēnu un studentu skaita samazinājumu, ko izraisa aktuālās 
demogrāfiskās tendences, iespējām optimizēt augstākās izglītības institūciju 
struktūru, t.sk. integrējot koledžas augstskolu sistēmā, vienlaicīgi racionāli 
izmantojot pieejamos resursus, t.sk., piedāvājot plašāka spektra izglītības 
programmas. Darba grupa uzskata, ka neskatoties uz būtisku valsts budžeta 
līdzekļu samazinājumu Augstākās izglītības funkciju grupā, svarīgi ir nodrošināt 
to pārdali par labu eksaktajām un inženierzinātnēm, samazinot valsts atbalstu 
humanitārām, pedagoģiskajām un sociālajām zinātnēm, veicinot attiecīgo jomu 
izglītības institūciju izglītības programmu konsolidāciju, nepieciešams izvērtēt 
izglītības programmu izvietojumu, nodrošinot attiecīgo programmu pasniegšanu 
tikai specializētās (profilējošas) izglītības iestādēs, novēršot nevajadzīgu 
konkurenci un līdz ar to sadrumstalotu valsts budžeta dotāciju piešķiršanu. 
 
3.2.7.Funkciju kopa - Sociālā aizsardzība 
 

Funkciju 
kopa Funkciju grupa 

Budžeta bāzes 
izdevumi 
2011.g. 

Fiskālās 
konsolidācijas 
apjoms (Ls) 

Fiskālās 
konsolidācijas 

apjoms (%) 

Sociālā aizsardzība 
darba nespējas 

gadījumā 
272 081 043 -1 905 421 0,70% 

Valsts pensijas 1 084 546 833 0 0,00% 

Sociālā 
aizsardzība 

Izdienas pensijas 19 504 303 -77 814 0,40% 
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Atbalsts ģimenēm ar 
bērniem 11 249 661 -328 842 2,92% 

Atbalsts bezdarba 
gadījumā 113 454 021 -616 500 0,54% 

Valsts sociālie 
pabalsti un GMI 102 954 996 -4 770 984 4,63% 

Darba aizsardzība, 
atbalsts sporta 

veterāniem, valsts 
budžeta transferts 

sociālajam  
budžetam 

16 727 422 -55 239 0,33% 

 
Fiskālās konsolidācijas apjomu var sasniegt pamatojoties uz 

demogrāfiskās situācijas izmaiņām un ar to saistīto funkciju izpildes apjoma 
samazinājumiem, ekonomikas attīstības tendencēm, piemēram, tendenci 
samazināties bezdarba apjomam un citiem faktoriem, kuru īstenošanas rezultātā 
proporcionāli mazāk līdzekļu tiek tērēti sociālās aizsardzības pasākumiem. 
Darba grupa uzskata, ka šajā funkciju kopā būtiskākus fiskālās konsolidācijas 
apjomus var sasniegt, ja pārskata nodarbinātības speciālā budžeta un aktīvo 
nodarbinātības pasākumu un pabalstu izmaksu periodiskumu un apjomu, 
ģimenes valsts pabalstu izmaksāšanu tikai trūcīgām personām (vienlaikus tā 
administrēšanu nododot vietējām pašvaldībām) un palielinot pensionēšanās, t.sk. 
izdienas pensionēšanās vecumu. 
 
3.2.8.Funkciju kopa - Valsts pārvaldes padotības iestādes 
 

Funkciju 
kopa Funkciju grupa 

Budžeta bāzes 
izdevumi 
2011.g. 

Fiskālās 
konsolidācijas 
apjoms (Ls) 

Fiskālās 
konsolidācijas 

apjoms (%) 
Ar Ārlietu ministriju 

saistītās iestādes 15 282 668 -229 977 1,50% 

Ar Aizsardzības 
ministriju saistītās 

iestādes 
1 901 344 -278 072 14,63% 

Ar Ekonomikas 
ministriju saistītas 

iestādes 
16 956 717 -360 604 2,13% 

Valsts 
pārvaldes 
iestādes 

Ar Finanšu ministriju 
saistītas iestādes 58 307 024 -1 072 364 1,84% 

 19



 20

Ar Izglītības un 
zinātnes ministriju 
saistītas iestādes 

2 601 818 -278 197 10,69% 

Ar Zemkopības 
ministriju saistītas 

iestādes 
26 079 461 -2 981 989 11,43% 

Ar Labklājības 
ministriju saistītas 

iestādes 
14 109 223 -278 176 1,97% 

Ar Tieslietu 
ministriju saistītas 

iestādes 
21 303 290 -1 243 390 5,84% 

Ar Valsts kanceleju 
saistītas iestādes 100 510 0 0,00% 

Ar Vides ministriju 
saistītas iestādes 7 710 668 -1 026 025 13,31% 

Ar Veselības 
ministriju saistītas 

iestādes 
12 543 349 -644 069 5,13% 

 Ar Reģionālās un 
pašvaldību lietu 

ministriju saistītas 
iestādes 

1 134 245 -114 343 10,08% 

 
Fiskālās konsolidācijas apjomu var sasniegt optimizējot valsts pārvaldes 

institūciju struktūru un novēršot radniecīgu un saistītu funkciju atrašanos 
vairākās iestādes. Vienlaicīgi pastāv iespējas optimizēt nekustama īpašuma 
racionālu izmantošanu, atsakoties no līdz šim noslēgtiem īres līgumiem, kuri, 
iespējams, neatbilst patreizējam īres cenu līmenim, kā arī intensīvāk izmantot 
valsts pārvaldes institūcijām piederošās telpas, atsakoties no izīrētām telpām. 
Fiskālās konsolidācijas apjomu var sasniegt samazinot kontroles, uzraudzības un 
citas ar administratīvo slogu saistītas funkcijas, kas ietekmē nodarbināto skaitu 
un valsts budžeta dotācijas apjomu. Vienlaikus darba grupa vērš uzmanību, ka 
Valsts administrācijas skolas finansēšanas pārlikšana uz pašu ieņēmumiem 
2010.gadā ir pierādījusi neatbilstību reālajām iespējām tos nodrošināt. Ievērojot 
ES prezidentūras sagatavošanas nepieciešamību ir pakāpeniski atjaunojama 
valsts budžeta dotācija. 
 
 



4. Priekšlikumi, ieteikumi un rekomendācijas starpinstitucionālo no valsts budžeta finansēto funkciju izpildes organizācijā, lai sasniegtu 
fiskālās konsolidācijas mērķus. 
 
 

Funkciju kopa, kurā tiks 
īstenots izvirzītais  

priekšlikums, valsts 
pārvaldes iestāde, kuru 

skars pārmaiņas 

Priekšlikums, ieteikums 
rekomendācija 

Saistības ar līdzšinējo 
funkciju, līdzšinējais 

finanšu apjoms (Ls), kas 
nepieciešams funkcijas 

izpildei 

Iespējamie 
vērtētie 

ietaupījumi (Ls) 
īstenojot 

priekšlikumu 

Priekšlikumu tips (finanšu 
līdzekļu samazinājums un 
optimizācija, strukturālas 
izmaiņas, valsts pārvaldes 
konstruktīvs uzlabojums) 

Risku pieņēmumi, 
priekšlikuma 

īstenošanas grūtības, 
apdraudējumi 

Funkciju kopa -  Politiku veidošana (Ministru kabinets, ministriju centrālie aparāti) 

Ministru kabinets, Valsts 
kanceleja 

946 Juridiskā analīze 
TM 
516 

Politikas plānošana, izstrāde 
un uzraudzība tiesību nozarēs 

Skaidri nodalīt Juridiskās 
analīzes un tiesību politikas 

veidošanas funkciju 
- Juridisko analīzi veikt tikai 

Valsts kancelejā; 
- TM saglabāt tiesību politikas 
izstrādi, atsakoties no obligāta 

TM atzinuma sniegšanas visiem 
tiesību aktiem. 

 

VK – 167 461 
TM – 684 343 

Nepieciešams 
detalizēts 

izvērtējums, jo 
funkcija nav 

nodalīta no tiesību 
politikas izstrādes 

TM 

Funkciju optimizācija 
Nepieciešama tiesību 

aktu saskaņošanas 
procesa optimizācija 

Ārlietu ministrija 
991  

ES bibliotēkas uzturēšana un 
sabiedrības informēšana ES 

jautājumos 

Bibliotēku nodot Latvijas 
Nacionālajai bibliotēkai; 

Sabiedrības informēšanu veikt 
ministrijas CA komunikācijas 

funkcijas ietvaros 

ĀM 26 851 
Iespējamais finanšu 

ietaupījums līdz 
0,009 milj. Ls gadā 

Funkciju dublēšanās 
novēršana 

Samazināsies 
sabiedrībai pieejamā 
informācija par ES 

jautājumiem 

Ekonomikas ministrija 
909 

Ārējās ekonomiskās politikas 
līgumtiesiskās bāzes 

izstrādāšana un pilnveidošana 
910 Ārējās tirdzniecības 

politikas izstrāde un 
īstenošana 

916 Ārējo ekonomisko 
attiecību uzturēšana 
Ārlietu ministrija 

Ārējās tirdzniecības politiku 
koncentrēt Ārlietu ministrijā, 

ievērojot to, ka valsts 
ekonomisko interešu 

pārstāvniecība ir būtiska 
ārpolitikas funkcija 

EM 
‐ 77 506 
‐ 46 418 
‐ 66 531 

LIAA 
‐ 740 920 

 

Iespējamais finanšu 
ietaupījums līdz 
0,06 milj. Ls gadā  

Funkciju optimizācija, 
efektīvāka resursu 

izmantošana, 

Ekonomikas ministrijas 
papildus analīzē 

norāda, ka īstenojot 
funkciju Ārlietu 

ministrijas ietvaros tās 
izmaksas palielināsies 

un piedāvā visas 
attiecīgas grupas 
funkcijas īstenot 

Ekonomikas ministrijas 
ietvaros. 
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903 
Ārējās ekonomiskās darbības 

veicināšana 

Iespējams ekonomikas 
konsistences un 

kompetences zudums. 
Klientam ir svarīgi 

saņemt nepieciešamo 
informāciju vienā 

institūcijā. 

Ekonomikas ministrija 
920 

Makroekonomiskā analīze un 
prognozēšana, darba tirgus 
prognozēšana, ekonomiskās 

politikas koordinācija 
 

Koncentrēt makroekonomiskās 
analīzes kapacitāti FM EM 268 250 

Nepieciešams 
detalizēts 

izvērtējums 

Funkciju optimizācija, 
efektīvāka resursu 

izmantošana 

Jānodrošina sadarbības 
mehānisms starp FM 

un EM analīzes 
nodrošināšanai 

tautsaimniecības 
struktūrpolitikas 

izstrādei. Ekonomikas 
ministrija iebilst pret 

priekšlikumu. 
Ekonomikas ministrija 

929 
Mājokļu, t.sk. ēku 

energoefektivitātes, politikas 
izstrāde un īstenošana 

 

Funkciju nodot pašvaldībām, 
novēršot funkciju dublēšanos EM 149 973 

Nepieciešams 
detalizēts 

izvērtējums 

Funkciju dublēšanās 
novēršana 

Ekonomikas ministrija 
iebilst pret 

priekšlikumu. 

Ekonomikas ministrija  966 
Enerģijas un biodegvielas 
ražošanas administrēšana 

Priekšlikums izslēgt funkciju no 
Ekonomikas ministrijas 

pārraudzības, to nodot Vides vai 
Zemkopības ministrijai 

EM  86 060 
 

Nepieciešams 
detalizēts 

izvērtējums 

Funkciju dublēšanās 
novēršana samazinot 

finansējumu 
 

Finanšu ministrija 
66 

Pārvaldes iekšējā audita 
politika 

Koncentrēt pārvaldes iekšējo 
auditu FM, atteikties no iekšējā 

audita struktūrām vai 
speciālistiem ministrijās un 

iestādēs, pāriet uz pārvaldes kā 
vienotas sistēmas iekšējo auditu. 

FM 
63 046 

Iespējamais finanšu 
ietaupījums līdz 

0,019 milj. Ls gadā 
 

Efektīvāka funkcijas 
realizācija, kvalificētāko 

speciālistu atlase un 
piesaiste auditu veikšanai 

ES direktīvas 
nosacījumi, par audita 

funkcijas tiešu padotību 
iestādes vadītājam 

Vides ministrija 
734 

Vides informācijas 
sagatavošana, izplatīšana un 

sabiedrības izpratnes 

Funkciju deleģēt NVO, 
samazinot budžeta dotācijas 

apjomu 

VidM 
82 412 

Iespējamais finanšu 
ietaupījums līdz 

0,018 milj. Ls gadā 
 

Īstermiņā funkcijas 
samazināšana nerada 

būtiskus riskus, ilglaicīgā 
perspektīvā finansējums ir 

atjaunojams 

Samazinās sabiedrības 
informēšanas līmenis 
par vides jautājumiem 
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palielināšana par vides 
nozares jautājumiem 

Vides ministrija 
737 

Vides zinātne, izglītība un 
izglītība ilgtspējīgai attīstībai 

 

Būtība: Politikas izstrāde, 
konferenču semināru 

organizēšana, Vides zinātnes un 
izglītības padomes darbība. 

Atteikties no funkcijas 
īstenošanas krīzes periodā 

VidM 
20 063 

Iespējamais finanšu 
ietaupījums līdz 

0,02 milj. Ls gadā  
 

Īslaicīgā periodā funkcijas 
pārtraukšana nerada būtiskus 
riskus, ilglaicīgā perspektīvā 
finansējums ir atjaunojams 

Samazinās sabiedrības 
zināšanas par vides 

jautājumiem 

Ārlietu ministrija 
53 

Latvijas pozitīvas 
starptautiskās atpazīstamības 

veicināšana (Latvijas institūts) 
 

Funkcijas finansējums ir 
samazināts tādā apjomā, ka nav 

pamata saglabāt atsevišķu 
iestādi, priekšlikums iekļaut 

ĀM centrālajā aparātā 

ĀM 
20 656 

Iespējamais finanšu 
ietaupījums līdz 

0,007 milj. Ls gadā 
 

Funkcija nodrošināma ārējās 
komunikācijas funkcijas 
ietvaros un EM tūrisma 

politikas ietvaros  
 

Papildus ierosinājums ir 
pievienot Latvijas Institūtam 

TAVA vai nodrošināt 
efektīvāku sadarbību, jo 

starp abām institūcijām ir 
papildinošas funkcijas. 

Funkciju integrēt 
Ārlietu ministrijas 

centrālā aparātā 

Reģionālās attīstības un 
pašvaldību lietu ministrija 
459 (t.sk. saistītās funkcijas 

463, 464, 465) 
Pašvaldību attīstības atbalsta 

instrumentu ieviešana un 
uzraudzība (Mērķdotāciju 

plānošanas reģionu un vietējo 
pašvaldību teritorijas 

plānojumu un to grozījumu 
izstrādei avansa maksājumi) 

Pārtraucama funkcijas 
finansēšana no valsts budžeta, 

nepieciešamie izdevumi 
sedzami pašvaldību budžetu 

ietvaros. 

Kopējais finanšu apjoms 
funkciju īstenošanai 
pārsniedz 1 milj. Ls 

Iespējamie kopējie 
ietaupījumi 

pārsniedz 0,5 milj. 
Ls 

Teritoriju plānojumu 
izstrāde ir pašvaldību 
funkcija, atbalsts tika 

piešķirts administratīvi 
teritoriālās reformas 

ieviešanai, šobrīd 
jaunizveidotajiem novadiem 
ir jānodrošina nepieciešamā 
izmaiņu veikšana no saviem 

budžeta līdzekļiem. 
Vienlaikus tiek ierosināts 
atcelt strīdus izskatīšanas 

procesu, to nodot 
administratīvajām tiesām. 

 

LPS iebilst pret atbalsta 
samazināšanu 
pašvaldībām 
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Reģionālās attīstības un 
pašvaldību lietu ministrija 

467 
Zemes politika un pārvaldība, 

t.sk. politikas plānošana un 
normatīvās bāzes izstrāde 

 

Funkcija nododama Tieslietu 
ministrijai samazinot tai 

nepieciešamo finansējumu 

RAPLM 
97 611 

Iespējamais finanšu 
ietaupījums līdz 

0,02 milj. Ls gadā  
‐  

Tieslietu ministrija 
nodrošina zemes reformas 
jautājumus un ir racionāli 

funkcijas izpildi koncentrēt 
vienā iestādē 

 

Kultūras ministrija  
310 

Izdienas pensiju un pabalstu 
administrēšana kultūras 

darbiniekiem 

Patraucama funkcija KM 
1 343  

Funkciju izslēgt, visus 
līdzšinējos uzdevumus 
nododot Labklājības 
ministrijai (VSAA) 

 

Funkciju kopa -  Sabiedriskās kārtība, drošība un valsts aizsardzība 

Aizsardzības ministrijas 
31 

Valsts kartogrāfijas sistēmas 
uzturēšana un militārā 

kartēšana 

Pārveidot v/a „Latvijas 
Ģeotelpiskās informācijas 

aģentūru” par valsts 
kapitālsabiedrību, palielinot 

sniedzamo pakalpojumu apjomu 
un pašu ieņēmumus, attiecīgi 

samazinot valsts budžeta 
dotāciju. Šobrīd tipogrāfijas 

jaudas netiek noslogotas. 

AM 
1 901 344 

No tiem pašu ieņēmumi 
650 000 

Iespējamais 
finanšu 

ietaupījums līdz 
0,278 milj. Ls 

gadā  
 

Funkcijas optimizācija, 
samazinot valsts budžeta 

izdevumus 

Funkcija saistīta ar 
NATO saistību izpildi, 

ko vieglāk īstenot 
valsts aģentūras formā. 

Iekšlietu ministrija 
1055 

Valsts policijas profesionālās 
izglītības programmu un 
profesionālās pilnveides 
izstrāde un realizēšana 

147 
VRS profesionālās izglītības 
programmu un profesionālās 

pilnveides programmu 
izstrāde un realizēšana un 

Apvienot visas IeM sistēmā 
izveidotās vidējās un augstākās 
profesionālās izglītības iestādes 

(koledžas) 

IeM 
Valsts Policijas koledža 

1 473 514 
Valsts robežsardzes 

koledža 
1 950 691 

Ugunsdrošības un civilās 
aizsardzības koledža 

584 062 

Iespējamais 
finanšu 

ietaupījums līdz 
0,45 milj. Ls gadā 

Strukturālās reformas, iestāžu 
optimizācija, panākot izmaksu 

ietaupījumu uz 
administratīvajām un atbalsta 

funkcijām, apmācību telpu 
nodrošinājumu, mācību 
programmu kopējo daļu 

integrāciju 

. 
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VRS 1.līmeņa augstākās 
izglītības programmu izstrāde 

un realizēšana 
137 

Profesionālā vidējā, 
profesionālā augstākā izglītība 
un profesionālā tālākizglītība 

Iekšlietu ministrija 
119 

Kārtības nodrošināšana 
sabiedriskās vietās 

 
 

Izvērtēt iespēju novērst funkciju 
dublēšanos starp Valsts kārtības 
policiju un pašvaldību policiju 

tajās pašvaldībās, kur tā ir 
izveidota. 

1. alternatīva: 
Deleģēt valsts policijas 

funkcijas pašvaldību policijai; 
2. alternatīva: 

Deleģēt pašvaldību policijas 
funkcijas valsts kārtības 

policijai,  slēdzot līgumu par 
funkciju izpildi (Valmieras 

pašvaldības prakse) 

Valsts kārtības policija 
5 062 370 

808 nodarbinātie 
Rīgas pašvaldības policija 

700 nodarbinātie 

Iespējamais 
finanšu 

ietaupījums līdz 
0,956  milj. Ls 

gadā  
 

Strukturālās reformas, 
funkciju dublēšanās novēršana 

starp valsts un pašvaldību 
institūcijām. 

Reforma nav veicama 
īstermiņa, nav 

iespējami izmaksu 
ietaupījumi 2011.gada 
budžetā.. Pašvaldību 

policijā 
nodarbinātajiem ir 

zemākas profesionālās 
kvalifikācijas prasības. 

Nepastāv vienkāršs 
finanšu pārdales 

mehānisms starp valsts 
un pašvaldību 

budžetiem 
Iekšlietu ministrija 

121 
Aizturēto un apcietināto 

personu apsardze un 
konvojēšana. 

 
 
 

Nodot funkciju TM 
Ieslodzījuma vietu pārvaldei, 

optimizējot izmaksas 

IeM 
2 579 993 

Iespējamais 
finanšu 

ietaupījums līdz 
0,05 milj. Ls gadā 

 

Strukturālās reformas, 
funkcijas optimizācija, 
veicinot informācijas 

tehnoloģiju (videokonferenču) 
izmantošanu tiesu 

izmeklēšanā, samazinot 
personu fizisku pārvietošanu. 

 

Iekšlietu ministrija 
125 

Ieroču, munīcijas, speciālo 
līdzekļu, sprāgstvielu, 

spridzināšanas ietaišu un 
pirotehnisko izstrādājumu 
aprites kontrole, apsardzes 

darbības un detektīvdarbības 
kontrole. 

Palielināt valsts nodevu apjomu 
par licenču un sertifikātu 

izsniegšanu 

 
  Palielinās ieņēmumi valsts 

budžetā  

Iekšlietu ministrija Valsts policijas Kriminālistikas IeM Sākotnēji Strukturālās reformas,  
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125 
Kriminālprocesu izmeklēšanas 

nodrošināšana, veicot 
nepieciešamās ekspertīzes 

Tieslietu ministrija 
526 

Tiesu ekspertīzes veikšana 
kriminālprocesa, civilprocesa 

un administratīvā procesa 
ietvaros, kā arī pēc juridisko 

un fizisko personu 
pieprasījuma 

pārvaldei pievienot TM Valsts 
tiesu ekspertīžu biroju un VesM 

Valsts tiesu medicīnas 
ekspertīžu centru, saskaņā ar 

funkciju audita rekomendācijām 
 

349 829 
TM 

488 612 
VesM 

1 606 443 

novērtētā līdzekļu 
ekonomija 

1milj Ls gadā, 
nav ievērtēti 

2010.gadā veiktie 
budžeta 

samazinājumi 
 
 

ekspertīžu funkcijas 
dublēšanās novēršana, atbalsta 

funkciju optimizācija, 
papildus funkciju 

optimizācija, samazinot 
nepamatoti nozīmēto 

ekspertīžu skaitu, nododot 
dzīvo cilvēku ekspertīžu 

veikšanu ārstiem un ieviešot 
citas audita rekomendācijas. 

Zemkopības ministrija 
1001 

Meža ugunsdrošības pasākumi 
 

Nodot funkciju IeM VUGD 
ZM 

2 264 078 
 

Iespējamais 
finanšu 

ietaupījums līdz 
0,135 milj. Ls 

gadā  

Strukturālās reformas, 
funkciju dublēšanās 

novēršana, efektīvāka tehnisko 
resursu izmantošana 

Piesaistīt NVO (BUB) 
novērošanas funkcijas 

veikšanai torņos 

Iekšlietu ministrija 
149 

Personu apliecinošu un 
ceļošanas dokumentu 

izsniegšana – pasu un personu 
apliecību personalizēšanas un 

izsniegšana 

Palielināt pašu ieņēmumus 
sniedzot pakalpojumus 

attālinātiem klientiem ārvalstīs 

IeM 
2 974 396 

Iespējamais 
finanšu 

ietaupījums līdz 2 
milj. Ls gadā  

 

Pašu ieņēmumu apjoma 
palielinājums 

Palielinās maksa par 
publisko pakalpojumu 

sniegšanu 

Aizsardzības ministrija, 
Iekšlietu ministrija, Vides 

ministrija 
Krasta apsardzes, 

robežsardzes, glābšanas un 
piesārņojuma lokalizēšanas 

procesā izmantojamie kuģi un 
aprīkojums. 

 

Pārskatīt kuģu un cita līdzīga 
aprīkojuma izvietojumu, krasta 

bāzes uzturēšanas un 
apkalpošanas funkcijas ar mērķi 

koncentrēt resursus un 
pārvaldību vienas institūcijas 

ietvaros, samazinot 
administratīvos izdevumus un 
daļēji uzturēšanas izdevumus.  

 
Alternatīva – Valsts robežsardze 
var pilnā apjomā pārņemt NBS 

JS flotiles Krasta apsardzes 
uzdevumus cilvēku meklēšanas 

un glābšanas darbiem jūrā, 

Dažādu funkciju izpildei ir 
izveidotas vairākas 

struktūrvienības (Krasta 
apsardzes dienests, Valsts 
robežsardze, kā arī līdzīgs 
tehniskais nodrošinājums 

(motorlaivas, u.t.t) ir 
Valsts vides dienestam un 
Valsts ugunsdzēsības un 

glābšanas dienestam.  
Valsts robežsardzes rīcībā 
ir 3 patruļkuģi, 1 kuteris uz 
gaisa spilvena, 9 kuteri, 2 

motorlaivas. Vidēji  
uzturēšanas izdevumi 

Iespējamie 
finanšu 

ietaupījums 
koncentrējot 

funkcijas izpildi 
NBS JS flotiles 

Krasta apsardzes 
ietvaros, t.sk. 

Meklēšanas un 
glābšanas 

koordinācijas 
centrā – līdz 

1.milj. Ls gadā 

Finanšu līdzekļu 
samazinājums un funkcijas 

izpildes optimizācija, 
vienlaikus priekšlikumu 

aplūkojot plašāku strukturālo 
izmaiņu kontekstā – Valsts 

robežsardzes funkciju 
nodošanu Valsts Policijai, 

daļēji - NBS JS flotiles Krasta 
apsardzei 
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atstājot Meklēšanas un 
glābšanas koordinācijas centra 

funkcijas NBS JS flotiles Krasta 
apsardzes pārraudzībā 

svārstās no 0,37 līdz 0,2 
milj. Ls. Valsts vides 
dienesta kuģis netiek 

izmantots, bet piestātne 
tiek ekspluatēta, 

nodrošinot apsargāšanu un 
apkopi.  NBS JS flotiles 

Krasta apsardzei tiek 
izmantoti 3 kuģi, viena 
kuģa ekspluatācija ir 

aptuveni 1 milj. Ls gadā 

Tieslietu ministrija 
Iekšlietu ministrija 

Aizsardzības ministrija 
Drošības institūcijas 

 

Izvērtēt minētajiem dienestiem 
piešķirto finanšu līdzekļu 
apjomu un proporcionāli 

samazināt izdevumus 8-10% 
apjomā no 2011.gada bāzes 

budžeta summas 

Pastāv iespēja ietaupīt 
koncentrējot atbalsta 

funkciju izpildi  

Iespējamais 
finanšu 

ietaupījums līdz 2 
milj. Ls gadā 

Funkcijas optimizācija, 
samazinot valsts budžeta 

izdevumus 

Jautājums ir izskatāms 
LR Saeimā 

Funkciju kopa  - Ekonomiskās darbības plānošana, atbalsts, subsīdijas, mērķdotācijas un atbalsts plānošanas reģioniem 

Iekšlietu ministrija 
156 

Veselības ministrija, 
Ekonomikas ministrija 

Materiālo rezervju pārvalde, 
atjaunošana un uzglabāšana. 

 

Pārskatīt materiālo rezervju 
pārvaldības procesu: 
‐ samazināt materiālo 

rezervju nomenklatūras 
vienību skaitu un apjomu, 

kas atrodas glabāšanā; 
‐ samazinot noliktavu 

saimniecību apjomus, 
‐ samazināt materiālo 

rezervju  atjaunošanai 
nepieciešamos valsts 

finanšu resursus; 
‐ Normatīvā veidā noteikt 

komersantu līdzatbildību 
par attiecīgas 

nomenklatūras vienību 
rezervēm 

Aptuveni novērtētā finanšu 
līdzekļu summa, kas 

iesaistīta funkcijas izpildes 
nodrošināšanā  sadalās 

šādi: Ekonomikas 
ministrija – 1,3 milj. LS 
(nepieciešamas naftas 

produktu rezervju 
izveidošanai, prognozējot 
nākotnē to palielināt līdz 

8,1 milj. Ls), Iekšlietu 
ministrija 5,5 milj. Ls 

(faktiskos resursu pārvalda 
arī Satiksmes un 

Zemkopības ministrija 
institūcijas) Veselības 

ministrija (līdz 0,8 milj. Ls 
gadā, NMPD pārvalda 7 

noliktavas, 190 

Iespējamie 
finanšu līdzekļu 
ietaupījumi – 3 – 
5 milj. Ls gadā 

Strukturālas reformas 

Naftas rezervju 
veidošanu nosaka 

attiecīgas ES 
direktīvas, bet daļēja 
materiālo rezervju 
nomenklatūras un 
rezervju uzkrāšana 

komersantiem 
piederošās 

struktūrvienībās, 
palielinās finanšu slogu 
uzņēmējdarbībā, kas ir 
attaisnojama, jo tiek 

panākta lielāka elastība 
krājumus izmantošanas 

gadījumā un netiek 
palielināti nodokļi. 
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strādājošie). Kopējā 
finanšu līdzekļu summa 
funkcijas nodrošināšanai 
svārstās no 6,8 milj. Ls 

līdz 14 milj. Ls (ieskaitot 
nākotnes naftas rezervju 
radīšanai nepieciešamos 

līdzekļus) 
Reģionālās attīstības un 

pašvaldību lietu ministrija 
1074, u.c. līdzīgas funkcijas 

Sabiedriskā transporta 
pakalpojumu sniegšanas 

organizēšana attiecīgā reģionā 

Funkcijas izpildi koncentrēt 
valsts pārvaldes iestādē, 
samazinot kopējās valsts 
budžeta dotācijas apjomu 

Administratīvo funkciju 
izpildes decentralizācija 
nevajadzīgi sadārdzina 

funkcijas izpildei 
nepieciešamos līdzekļu 

apjomu 

Iespējamie 
finanšu līdzekļu 
ietaupījumi – 0,1 

milj. Ls gadā 

Funkciju izpildes 
koncentrācija 

Tiek nodrošināt 
vienota, unificēta 
pieeja funkcijas 

izpildes nodrošināšanai 

Funkciju kopa – Kultūra, sports,  atpūta 

Izglītības un zinātnes 
ministrija 

266 
Vākt un glabāt sporta vēstures 

materiālus 

Funkcijas izpildi ir iespējams 
deleģēt sporta federācijām vai 

LOK 

Nav raksturīga valsts 
pārvaldes funkcija 

Iespējamie 
finanšu līdzekļu 

ietaupījumi – 0,02 
milj. Ls gadā 

Funkcijas deleģēšana 

Funkcijas izpildi 
nodrošina pilsoniskās 

sabiedrības 
organizācija 

Aizsardzības ministrija 
2 u.c. līdzīgas Kultūras 

ministrijas funkcijas 
Latvijas Kara muzeja 

funkcijas 
 

Kultūras ministrijas funkcijas 
kas saistītas ar muzejiem, 

dokumentāro mantojumu un 
bibliotēkām 

Finanšu ministrijai jāizstrādā 
vienotas vadlīnijas vai 

instrukciju, kā tiek noteikti 
maksas pakalpojumi muzeju 

iestādēs, lai atvieglotu maksas 
pakalpojumu sniegšanu un 
organizāciju. Vienlaikus 
nepieciešams nodalīt tās 
aktivitātes (dokumentu 

restaurācija, kultūras mantojuma 
praktiska atjaunošana), kuras ir 

iespējams veikt 
kapitālsabiedrības formā, lai 

nodrošinātu īpašo zināšanu un 
uzkrātās pieredzes izmantošanu 

gūstot papildus ienākumus 

Kopējā valsts budžeta 
dotācija vairāk nekā 14 

milj. Ls 

Iespējamie 
finanšu līdzekļu 

ietaupījumi – 1 -2 
milj. Ls gadā 

Strukturālas reformas, 
samazinot administratīvos 
šķēršļus kultūras iestāžu 

darbības jomā 

Nepieciešams veikt 
izmaiņas normatīvos 
aktos, lai atvieglotu 
krājumu uzskaites 
procedūru kultūras 
iestādēs. Tas ļautu 
samazināt valsts 
budžeta dotācijas 

apjomu 

Kultūras ministrija 
345, 347, 348 u.c. 

Lielāko daļu no šo funkciju 
ietvaros veiktajām aktivitātēm 

Kopējā valsts budžeta 
dotācija vairāk nekā 1 milj. 

Iespējamie 
finanšu līdzekļu Strukturālas reformas Samazinās valsts 

kultūras pieminekļu 
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tamlīdzīgas funkcijas 
Kultūrvēsturisko pieminekļu 

aizsardzība un Valsts 
kultūras pieminekļu 
inspekcijas darbība 

var deleģēt iestādēm, kas ir 
atbildīgas par būvniecības 

procesa uzraudzību un 
pašvaldībām, kas atbilstoši 
normatīviem aktiem varētu 

nodrošināt normatīvu 
ievērošanu kultūras pieminekļu 

aizsardzības jomā. Politikas 
izstrādi koncentrēt Kultūras 

ministrijā 

Ls ietaupījumi – 0,5 
milj. Ls gadā 

aizsardzības iespējas 

Funkciju kopa - Valsts parāda vadība, iemaksas ES un starptautiskajās institūcijās 

Funkcijas, kas paredz valsts 
pārvaldes institūciju 

līdzdalību starptautiskās 
organizācijās 

Pārskatīt līdzšinējo līdzdalību 
starptautiskajās organizācijās, 
izslēdzot maksājumus šauri 
specializētās organizācijās, 

vienlaikus paredzot ka 
līdzdalības maksu, gadījumos 
kad tas iespējams nodrošina 
valsts kapitālsabiedrības no 

saviem ieņēmumiem 

11 476 856 

Iespējamais 
budžeta 

ietaupījums līdz 
0,12 milj.  Ls 

gadā 

Izdevumu apjoma 
samazināšana funkciju izpildei 

Samazinās valsts 
starptautiskā 
atpazīstamība 

Funkciju kopa - Izglītība 

Izglītības un zinātnes 
ministrija 

281 
Brīvpusdienu nodrošināšana 

1.klases izglītojamiem 

Funkcijas izpildi nodot 
pašvaldībām un tās 

administrēšanu Labklājības 
ministrijai, nodrošinot dotācijas 

izmantošanu atbilstoši 
nepieciešamībai tikai trūcīgo 

personu atbalstam 

2 264 018 

Iespējamais 
budžeta 

ietaupījums līdz 
0,5 milj. Ls gadā 

Izdevumu apjoma 
samazināšana funkciju 

izpildei, ņemot vērā trūcīgo 
personu skaitu 

 

Izglītības un zinātnes 
ministrija 

1176 
Mērķdotācija izglītības 

pasākumiem 

Samazināt dotāciju ņemot vērā 
izglītības nozares strukturālās 
reformas, kā arī kopējo bērnu 

skaita samazināšanos 

48 615 467 

Iespējamais 
budžeta 

ietaupījums līdz 
1,6 milj. Ls gadā 

Strukturālas reformas  

Iekšlietu ministrija 
Izglītības un zinātnes 

ministrija 
154, 198, 204, 205, 206, 209 

Grozīt valsts budžeta dotāciju 
sadalījumu, samazinot dotācijas 
sociālās zinātnes, komerczinību, 
humanitāro un mākslas zinātņu 

Vairāk nekā 59 milj. Ls 
gadā 

Iespējamais 
budžeta 

ietaupījums līdz 
5,6 milj. Ls gadā 

Strukturālas reformas 

Nepieciešams 
nodrošināt augstskolu 

tīkla optimizāciju 
izveidojot lielākas un 
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un citas līdzīgas funkcijas 
Augstākā izglītība un 

augstskolas  

studiju programmas, saglabājot 
eksakto zinātņu izglītības 
programmu finansējumu. 

Papildus, specializētās izglītības 
programmas (piemēram 

humanitārajā, mākslas jomā) 
pasniegt un finansēt tikai 

specializētās un profilējošās 
mācību iestādēs. 

konkurētspējīgākas 
augstākās izglītības 

iestādes, it īpaši 
reģionos 

Funkciju grupa – Sociālā aizsardzība 
Aizsardzības ministrija 

35 
Militārpersonu pensiju fonds 

Iekšlietu ministrija 
173 

Izdienas pensijas, pabalsti un 
kompensācijas 

Sadarbībā ar Labklājības 
ministriju palielināt izdienas 

pensionēšanas vecumu. 

Vairāk nekā 18 milj. Ls 
gadā 

Nepieciešami 
papildus aprēķini Strukturālas reformas  

Labklājības ministrija 
427, 428 

Bērnu tiesību aizsardzības 
nodrošināšana 

Būtisku daļu no minētās 
funkcijas deleģēt NVO vai 
līdzīga rakstura pilsoniskās 
sabiedrības organizācijām 

Vairāk nekā 0,6 milj. Ls 
gadā 

Iespējamais 
budžeta 

ietaupījums līdz 
0,04 milj. Ls 

Deleģēt NVO  

Labklājības ministrija 
854, 855 

Nodarbinātības speciālais 
budžets 

Pārskatīt izmaksu apjomu un 
periodus 

Vairāk nekā 113 milj. Ls 
gadā 

Iespējamais 
budžeta 

ietaupījums līdz 
7,4 milj. Ls 

Strukturālas reformas  

Labklājības ministrija 
416 

Valsts finansējums valsts 
sociāliem pabalstiem 

Personificēt  ģimenes pabalstu 
izmaksas sistēmu, tos 

izmaksājot tikai trūcīgām 
personām, savukārt funkcijas 

administrēšanu nododot 
pašvaldībām, to integrējot ar 

GMI izmaksām 

Vairāk nekā 95 milj. Ls 
gadā 

Iespējamais 
budžeta 

ietaupījums līdz 
10 milj. Ls 

Strukturālas reformas  

Funkciju kopa – Valsts pārvaldes padotības iestādes 

Ekonomikas ministrija  
1111, 881, 883 

Konkurences politikas 
ieviešana 

887 

Konkurences padomi un 
Sabiedrisko pakalpojumu 

regulēšanas komisiju apvienot 
vienā iestādē 

4 125 893 

Iespējamais 
budžeta 

ietaupījums līdz 
0,4 milj. Ls 

Strukturālas reformas  
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Sabiedrisko pakalpojumu 
regulēšana 

Tieslietu ministrija 
525, 595 

Valsts valodas centra īstenotās 
funkcijas 

Centra funkcijas valodas 
kontroles jomā pievienot 

Patērētāju tiesību aizsardzības 
centram, nodrošinot tās vienotas 

kontroles un uzraudzības 
sistēmas ietvaros 

586 567 

Iespējamie 
budžeta 

ietaupījumi vairāk 
nekā 0,15 milj.  

Ls 

Strukturālas reformas 
595 funkciju īstenojot 
ārpakalpojuma veidā 

 

Vides ministrija 
764, 765 

Vides aizsardzības projektu 
Zivju aizsardzības pasākumi 

Vides izglītības un informācijas 
pasākumus finansēt no Klimata 
pārmaiņu finanšu līdzekļiem, 
kuri netiek samazināti un ir 

paredzēti informēšanas 
pasākumu finansēšanai 

Vairāk nekā 0,45 milj. Ls 

Iespējamie 
budžeta 

ietaupījumi vairāk 
nekā 0,25 milj., 

Ls 

Izdevumu apjoma 
samazināšana funkciju izpildei  

Zemkopības ministrija 
1000, 831 

Valsts lauksaimniecības 
tehniskās uzraudzības 

nodrošināšana 

funkcijas izslēgt no valsts 
budžeta finansētājām funkcijām, 

bet daļu nodot CSDD 
Vairāk nekā 0,9 milj. Ls 

Iespējamie 
budžeta 

ietaupījumi vairāk 
nekā 0,2 milj., Ls 

Strukturālas reformas  

Zemkopības ministrija 
999 

Vispārējā atbalsta funkcijas 
LDC darbības 
nodrošināšana 

Lauksaimniecības datu centru 
apvienot ar Lauku atbalsta 

dienestu, samazinot 
administratīvos izdevumus 

Vairāk nekā 0,1 milj. Ls 

Iespējamie 
budžeta 

ietaupījumi vairāk 
nekā 0,02 milj., 

Ls 

Izdevumu apjoma 
samazināšana funkciju izpildei  

Veselības ministrija 
685 

Tiesu medicīniskā ekspertīze 

Īstenot funkciju audita 
rekomendācijas Vairāk nekā 1,6 milj. Ls 

Iespējamie 
budžeta 

ietaupījumi vairāk 
nekā 0,2 milj., Ls 

Izdevumu apjoma 
samazināšana funkciju izpildei  

Vides ministrija 
779 

Veselības ministrija 
650 

Zemkopības ministrija  
823 

Funkciju izpildi, kas saistīta ar 
ūdens baseinu kontroli, dzeramā 

ūdens, peldvietu un ūdens 
resursu aizsardzību vienas 
padotības iestādēs ietvaros 

Vairāk nekā 0,6 milj. Ls 

Iespējamie 
budžeta 

ietaupījumi vairāk 
nekā 0,2 milj., Ls 

Izdevumu apjoma 
samazināšana funkciju izpildei  
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5. Priekšlikumi no valsts budžeta finansēto funkciju strukturālajām izmaiņām vidējā termiņā. 
 

Funkciju kopa vai grupa 
(nepieciešamības gadījumā 

konkrētās funkcijas) 

Būtiskākās rekomendācijas 
funkciju samazināšanai 

Līdzšinējais finanšu apjoms (Ls), kas 
nepieciešams funkcijas izpildei 

Iespējamie ietaupījumi 
īstenojot funkciju izvērtēšanas 

grupas priekšlikumu 

Riski, grūtības, 
apdraudējumi 

Funkciju kopa  Politiku veidošana un vispārējie valdības dienesti (Ministru kabinets, ministriju centrālie aparāti un cieši saistītās iestādes) 

Tieslietu ministrija 
„Tiesu sistēmas politikas 

plānošana, izstrāde un 
uzraudzība” un citas saistītas 

funkcijas 

Tiesu sistēmas attīstības politiku 
nodalīt no Tieslietu ministrijas 
izveidojot Tieslietu padomi vai 
citu no izpildvaras neatkarīgu 

iestādi būtiski pārdalot Tieslietu 
ministrijas funkcijas tās 

samazinot 

Politikas izstrāde, Tiesu namu pārvaldība, 
Atalgojuma nodrošināšana tiesnešiem 

Izmaksu ietaupījums nav 
novērtējams bez konkrētas 

politikas priekšlikumu izstrādes 
un analīzes 

Nepieciešamība veikt 
strukturālas reformas 

valsts pārvaldē, nodalot 
tiesu varu no 

izpildvaras, kas 
sākotnēji var nedot 

vēlamo fiskālo efektu 

Funkciju kopa  Sabiedriskās kārtība,  drošība un valsts aizsardzība 

Tieslietu ministrija 
Sodu politikas pārskatīšana, 

samazinot ar brīvības atņemšanu 
saistīto sodu apjomus 

Neskatoties uz 2002.gadā 
apstiprinātu Sodu politikas 
koncepciju un atsevišķām 
izmaiņām Krimināllikumā 

paredzētajos brīvības 
atņemšanas sodos, Latvijā vēl 

arvien ir viens no augstākajiem 
brīvības atņemšanas sodu 
īpatsvariem ES. Veicot 

sistemātisku salīdzinājumu un 
pārskatot sodu sistēmas 

efektivitāti salīdzinājumā ar 
citām ES valstīm, būtu 
iespējams samazināt 

ieslodzījumu vietās atrodošos 
personu skaitu un attiecīgi valsts 

budžeta izdevumus. 

Esošais finansējums 
5 825 417 (532 drošības līdzekļa piemērošana) 

15 085 225 (531 soda izciešana) 
 

Apcietināto skaits 
2008.g. – 1 649 
2009.g. – 1 994 
2010.g. – 1 995 

Ar brīvības atņemšanu notiesātie (skaits) 
2008.g. – 5 029 
2009.g. – 5 126 
2010.g. – 5 142 

Izmaksu ietaupījums nav 
novērtējams bez konkrētas 

politikas priekšlikumu izstrādes 

Panāktais ietaupījums 
būtu novirzāms 
probācijas un 

preventīvo pasākumu 
finansēšanai 

Iekšlietu ministrija 
Valsts policija 

Valsts robežsardze 
Pilsonības un migrācijas lietu 

pārvalde 

Izvērtēt Iekšlietu dienestu 
struktūru apvienošanu. Igaunijas 
reformas modelis 2007 - 2009. 

Kopējais nodarbināto skaits 
 Latvijā – 11 000 
Igaunijā – 7 000 

30% ietaupījums uz atbalsta 
funkciju, vadības funkciju, IT 

sistēmu integrācijas rēķina 

Grūti ieviešama un 
komunicējama reforma 
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Tieslietu ministrija 
Līdzekļu, kas paredzēti valsts 

nodrošinātai juridiskajai 
palīdzībai, apsaimniekošana 

(nodrošināt valsts nodrošināto 
juridisko palīdzību civillietās 

(t.sk. pārrobežu strīdos), privātās 
apsūdzības kriminālprocesā 

cietušajam un administratīvajās 
lietās apelācijai 

 

Juridiskās palīdzības sniegšanā 
veicināt „pro bono” palīdzības 

attīstīšanu 

Esošais finansējums 
882 864 

Pro bono juridiskās palīdzības 
institūts ir reti sastopams Latvija 

un  ir tikai nedaudz juridisko 
biroju un juristu, kas sniedz 

šāda veida palīdzību 
maznodrošinātām personām vai 

kādām citām īpašām personu 
grupām, tādejādi ieguldot savu 

darbu sabiedrības vajadzību 
apmierināšanā. Ņemot vērā 

attīstīto juridisko konsultāciju 
pakalpojumu tirgu, Tieslietu 

ministrijai būtu īpaši 
jāpopularizē šādas darbības un 
jāaicina, kā arī jāatbalsta šādu 

pakalpojumu sniedzēji. 

Pro bono palīdzības 
veicināšana nav 
administratīvi 

regulējams pasākums 

Funkciju kopa - Ekonomiskās darbības plānošana, atbalsts, subsīdijas, mērķdotācijas un atbalsts plānošanas reģioniem 

Ekonomikas ministrija 
Funkcijas, kas saistītas ar 

priekšlikumu izstrādi 
uzņēmējdarbības vides 

uzlabošanas plānam, ārvalstu 
investoru padomes un citu augsta 
līmeņa tikšanos organizēšanu, u.c. 

līdzīgām darbībām 

Latvijas tirdzniecības un 
rūpniecības kamera ierosina 
būtiski pārskatīt minētās un 
citas Latvijas investīciju un 

attīstības aģentūras funkcijas tās 
samazinot vai deleģējot kā 

ārpakalpojumus 

Esošais finansējums pārsniedz 1 milj. Ls 
Izmaksu ietaupījums nav 

novērtējams bez konkrētas 
politikas priekšlikumu izstrādes 

Nevalstiskām 
organizācijām nav 

pieredze plašu 
mārketinga pasākumu 

organizēšanā 

Funkciju kopa – Izglītība un zinātne 

Izglītība. Koledžu līmeņa 
izglītības procesa 

nodrošināšana. Izglītības un 
zinātnes ministrija, Iekšlietu 

ministrija 

Koledžas pievienot profilējoša 
rakstura universitātēm, 
nodrošināt uzturēšanas 

izdevumu ekonomiju, vienlaikus 
pārskatot apmaksātu budžeta 
vietu sadalījumu pa mācību 

programmām, palielinot 
eksaktajās programmās 

studējošo skaitu 

Funkcijas izpildei tiek tērēti vairāk nekā 
5.milj. Ls gadā, t.sk vairāk nekā 1. milj. Ls 

iestāžu uzturēšanas izdevumi. Studējošo 
skaits samazinās, pasniedzēji vienlaikus 

sniedz savus pakalpojumus arī citām 
mācību iestādēm. Iekšlietu ministrijas 

ietvaros vien ir izveidotas trīs koledžas ar 
salīdzinoši nelielu apmācāmo skaitu, kuras 
varētu apvienot vienā specializētā iestādē, 

samazinot personālu, kas nav iesaistīts 

Iespējamais kopējais finanšu 
līdzekļu ietaupījums līdz 1,054 

milj. Ls gadā 

Īpaši tiek ietekmētas 
tās koledžas, kurā ir 

augsts no valsts 
budžeta finansētu 
studējošo vietu 
īpatsvars un nav 

raksturīgas, profilējošas 
universitātes tipa 
izglītības iestāde 
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mācību procesa nodrošināšanā. Šobrīd ir 
izveidotas 17, valsts dibinātas koledžas. 

Augstākās izglītības institūciju 
struktūra un skaits 

Veicot izmaiņas augstākās 
izglītības institūciju skaitā, 
izveidot spēcīgas reģionālās 

augstākās izglītības iestādes ar 
filiālēm un pārstāvniecībā 
parējās reģionā pilsētās. 
Papildus, to īstenotajam 

izglītības profilam raksturīgu 
valsts institūciju pievienošana, 
samazinot kopējo institūciju 

skaitu. 
Papildus minētajam ierosinām 
izvērtēt veselības aprūpes un 
sociālās labklājības izglītības 

dublēšanos divās mācību 
iestādēs (LU un RSU). Ierosināt 

šādas un līdzīgas izglītības 
programmas koncentrēt vienā 

mācību iestādē. 
Papildus ierosinām specializētās 
izglītības programmas pasniegt 

un finansēt tikai profilējošās 
mācību iestādēs. 

Šobrīd ir izveidotas 18 valsts dibinātas 
augstākās izglītības iestādes. 

Iespējamais kopējais papildus 
finanšu līdzekļu ietaupījums līdz 

2 – 4  milj. Ls gadā 

Panāktais izmaksu 
ietaupījums novirzāms 

augstākās izglītības 
konkurētspējas un 

kvalitātes 
paaugstināšanas 

pasākumiem 

Funkciju kopa - Veselība 

Veselības ministrija 
656 

Sporta medicīnas nodrošināšana 
658 

Infekcijas slimību specifiskā 
diagnostika, ārstēšana un 

profilakse 

Integrēt sporta medicīnas 
specifisko pasākumus 

ārstniecības iestāžu budžetā, 
savukārt infekcijas slimību 
ārstēšanas pasākumus 

koncentrēt tikai specializētās 
ārstniecības iestādes izslēdzot 
analogas funkcijas dublēšanos 
pārējās ārstniecības iestādēs, 
vienlaicīgi izvērtējot vienas 

gultas vietas izmaksas 
pamatotību LIC 

Funkcijas izpilde nav koncentrēta, tā 
notiek vairākās vietās, tādējādi ir 

pārfinansēta 

Iespējamais kopējais finanšu 
līdzekļu ietaupījums līdz 1 – 2  

milj. Ls gadā 

Caurskatāma un 
saprotama finanšu 

sistēma ārstniecības 
iestādēm 
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Funkciju kopā – Valsts pārvaldes padotības iestādes 

Tieslietu ministrija  
582, u.c. līdzīgas 

Valsts vienotā datorizētā 
zemesgrāmata 

Valsts kadastra informācijas 
sistēma un Valsts zemes dienests 

Ierosinām sagatavot 
priekšlikumus, lai apvienotu 

Zemesgrāmatu un Valsts zemes 
dienestu vienotā iestādē, 

nodrošinot informācijas sistēmu 
integrāciju 

Līdzīgas pēc satura funkcijas ir 
dekoncentrētas 

Iespējamais kopējais finanšu 
līdzekļu ietaupījums līdz 1 – 2  

milj. Ls gadā 

Nepieciešamas būtiskas 
strukturālas reformas 
un izmaiņas tiesību 

aktos 

Finanšu ministrija 
602 

Sabiedrības integrācijas fonds 

Ievērojot ārvalstu finanšu 
palīdzības apgūšanas laika 
periodu, pēc kārtējā posma 
noslēgšanās SIF pievienot 

CFLA 

Vairāk nekā 0,4 milj. Ls Iespējamie budžeta ietaupījumi 
vairāk nekā 0,2 milj., Ls 

Izdevumu apjoma 
samazināšana funkciju 

izpildei 

Papildus priekšlikumi 

Iesniegumu izskatīšanas procedūru pārskatīšana, samazinot nelietderīgas sarakstes apjomu starp iestādēm 
un privātpersonām 

Izmaksu ietaupījums nav 
novērtējams bez konkrētas 

politikas priekšlikumu izstrādes 
 

Pārskatīt un būtiski samazināt arhivējamo dokumentu nomenklatūru, to glabāšanas laiku un vietu 
Izmaksu ietaupījums nav 

novērtējams bez konkrētas 
politikas priekšlikumu izstrādes 

 

Kopā ietaupījumi īstenojot papildus pasākumus vidējā termiņa budžetu fiskālās konsolidācijas 
nodrošināšanai 

Iespējamais ietaupījums līdz 5-8  
milj. Ls gadā  
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