Ekonomikas resors
2009.gada laikā nodarbināto skaits Ekonomikas ministrijas budžeta resorā samazināts
par 22 % (no 1541 darbinieka 2009.gada sākumā līdz 1208 darbiniekiem 2010.gada sākumā).
Kopējais valsts budžeta finanšu samazinājums 2009.gadā budžeta resorā "Ekonomikas
ministrija" ir 18 016 501 lati. LīdzekĜi atlīdzībai Ekonomikas ministrijā 2010.gadā
samazinājās par 39% pret 2009.gada 1.janvāra rādītājiem. Vidējā mēneša atlīdzība
strādājošajiem Ekonomikas ministrijā un tās padotības iestādēs 2009.gada laikā samazinājās
par 22 %.
Strukturālo reformu ietvaros ministrijā valsts sekretāra vietnieku skaits samazināts no
5 līdz 2, struktūrvienību skaits samazināts no 18 līdz 11, darbinieku skaits samazināts no 230
līdz 173.
Vienlaikus veiktas reformas vairākās padotībā esošajās iestādēs un kapitālsabiedrībās, kurās
EM ir kapitāla daĜu turētāja:
• likvidēta Valsts būvinspekcija, tās funkcijas nododot EM centrālajam aparātam, Patērētāju
tiesību aizsardzības centram un Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai;
• apvienots Latvijas Nacionālais metroloăijas centrs, Latvijas Nacionālais akreditācijas
birojs un Latvijas standarts, izveidojot SIA „Standartizācijas, akreditācijas un metroloăijas
centrs”;
• reorganizēta Būvniecības, enerăētikas un mājokĜu valsts aăentūra, lielāko daĜu funkciju
nododot EM, kā arī a/s „Latvijas Privatizācijas aăentūra”;
• optimizēta Tūrisma attīstības valsts aăentūras struktūra, likvidējot Londonas Tūrisma
informācijas biroju, Latvijas reăionālos tūrisma informācijas birojus un Latvijas nacionālo
tūrisma biroju;
• optimizētas Centrālās statistikas pārvaldes funkcijas, slēdzot informācijas centrus
Daugavpilī, Jelgavā, Liepājā, Rēzeknē un Ventspilī, Bauskā, Tukumā, Talsos, Limbažos,
Valkā, Alūksnē, Gulbenē, Balvos, Ludzā, Krāslavā, Aizkrauklē, Jēkabpilī, Madonā;
• optimizēta Latvijas Investīciju un attīstības aăentūras struktūra un LIAA Ārējo
ekonomisko pārstāvniecību tīkls, slēdzot pārstāvniecības ASV un Kazahstānā, kā arī
samazināti izdevumi citu pārstāvniecību uzturēšanai tās pārvietojot uz Latvijas
vēstniecībām;
• optimizēta arī Patērētāju tiesības aizsardzības centra un a/s "Privatizācijas aăentūra"
struktūra.
2009.gadā Ekonomikas ministrija pārĦem Tūrisma attīstības valsts aăentūras atbalsta
funkcijas grāmatvedības un personāla jautājumu kārtošanā. Vienlaikus tika uzsākts izvērtēt
Ekonomikas ministrijas kompetencē pārĦemt arī citu padotības iestāžu atbalsta funkciju
nodrošināšanu, tai skaitā iekšējā audita, grāmatvedības un personāla jautājumu kārtošanu u.c.
2010.gadā, turpinot veikt strukturālās reformas EM budžeta resorā, lielākais
uzsvars tika likts uz padotībā esošo iestāžu funkciju optimizēšanu un atbalsta funkciju
koncentrēšanu vienā iestādē.
2010.gadā nodarbināto skaits Ekonomikas ministrijas budžeta resorā samazināts par
0,7 % (no 1208 darbinieka 2010.gada sākumā līdz 1200 darbiniekiem 2010.gada beigās).
Vidējā mēneša atlīdzība strādājošajiem Ekonomikas ministrijā un tās padotības iestādēs
2010.gadā pret 2009.gadu samazinājās par 20 %.
Strukturālo reformu ietvaros 2010.gada laikā Ekonomikas ministrija turpināja
padotībā esošo iestāžu funkciju optimizēšanu. Ar 2010.gada 1.jūliju tika pabeigta 2009.gadā
iesāktā Būvniecības, enerăētikas un mājokĜu valsts aăentūras likvidācija, nododot ES
struktūrfondu programmu ieviešanu Latvijas Investīciju un attīstības aăentūrai. Likvidācijas
rezultātā 2010.gadā samazinātas 8 amata vietas.
Ministrija turpināja atbalsta funkciju koncentrēšanu vienā iestādē, pārĦemot atbalsta
funkcijas grāmatvedības un personāla jautājumu kārtošanā. Ar 2010.gada 1.janvāri šīs
funkcijas pārĦemtas no Konkurences padomes. Izvērtētas optimizācijas iespējas IT

pakalpojumu sniegšanai, centralizējot Tūrisma attīstības valsts aăentūras un Konkurences
padomes IT infrastruktūru.
2011.gadā Ekonomikas ministrija turpina iepriekš uzsākto atbalsta funkciju
centralizāciju.
Šobrīd Tūrisma attīstības valsts aăentūrai un Konkurences padomei tiek nodrošinātas lietotāju
darbstaciju un serveru (izĦemot WEB aplikācijas) administrēšanas funkcijas (ministrijas
interneta pieejas nodrošināšana lietotāju darbstacijām, ugunsmūra nodrošināšana lietotāju
darbstacijām, antivīrusa nodrošināšana lietotāju darbstacijām, e-pasta servera nodrošināšana
lietotāju darbstacijām, uz servera glabājamo datu un to rezerves kopēšanas nodrošināšana).
Kopš aprīĜa Ekonomikas ministrijas telpās (Brīvības ielā 55, Rīgā) darbu sācis SIA
„Standartizācijas, sertifikācijas un metroloăijas centrs”. Tādējādi pēdējo 3 gadu laikā
nodrošināts, ka vienā ēkā šobrīd strādā EM, SPRK, TAVA, KP un SAMC.
EM un padotībā esošo iestāžu strukturālās reformas (2008-2011) skaitĜos
EM padotībā esošo iestāžu skaits:
01.07.2008 – 11
01.01.2009 – 9
01.07.2010 – 6
EM centrālā aparāta reforma:
Samazināts struktūrvienību skaits 18 → 11 (-38,9%)
Samazināts valsts sekretāra vietnieku skaits 5 → 2 (-60%)
Samazināts darbinieku skaits 230 → 173 (-24,8%) (uz 2009.g. vidu)
PārĦemot funkcijas no likvidētajām iestādēm un koncentrējot atbalsta funkcijas, darbinieku
skaits 2010.g.beigās → 195.

