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Informat īvais ziņojums 
„Par valsts institūciju īstenoto funkciju un uzdevumu informācijas 

un komunikācijas tehnoloģiju jom ā izvērt ējumu” 
 
1. Pieņemt zināšanai funkciju audita darba grupas “Par funkciju 

audita grupu valsts pārvaldes institūcijām, kas uzkrāj elektronisku 
informāciju, uztur un nodrošina reģistru un valsts informācijas sistēmu 
darbību, kā arī sniedz elektronizētus pakalpojumus un nodrošina datubāzu 
darbību” (turpmāk – FAG) informatīvo ziņojumu „Par valsts institūciju 
īstenoto funkciju un uzdevumu informācijas un komunikācijas 
tehnoloģiju jomā izvērtējumu”. 

2. Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai sadarbībā ar 
Satiksmes ministriju izstrādāt informācijas un komunikāciju tehnoloģijas 
attīstības stratēģiju 2012. – 2017.gadam un līdz 2011.gada 1.oktobrim 
noteiktā kārtībā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā.  

3. Visām ministrijām, to padotības iestādēm, Valsts kancelejai 
sadarbībā ar Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju līdz 
2010.gada 1.decembrim veikt informācijas sistēmu, tajā skaitā valsts 
informācijas sistēmu sasaisti ar iestādes funkcijām un identificēt visus 
resursus, kas iesaistīti informācijas sistēmu darbībā un uzturēšanā, iegūtos 
rezultātus iesniegt Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai. 

4. Finanšu ministrijai sadarbībā ar Reģionālās attīstības un 
pašvaldību lietu ministriju līdz 2010.gada 1.decembrim izstrādāt un 
ieviest informācijas un komunikāciju tehnoloģiju izdevumu budžetēšanas 
un augstākās detalizācijas ekonomiskās klasifikācijas kodus (EKK) 
informācijas un komunikācijas tehnoloģiju resursu uzskaitei. 

5. Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai sadarbībā ar 
visām ministrijām izstrādāt informācijas sistēmu un valsts informācijas 
sistēmu darbības rezultatīvos rādītājus, noteikt metodiku to kontrolei un 
līdz 2011.gada 1.oktobrim noteiktā kārtībā iesniegt attiecīgu tiesību aktu 
projektu izskatīšanai Ministru kabinetā.  

6. Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai līdz 
2010.gada 1.decembrim izstrādāt valsts pārvalžu informācijas un 
komunikācijas tehnoloģiju pārvaldības principus raksturojošas vadlīnijas, 
kas ietvertu vispārīgus informācijas un komunikācijas tehnoloģiju 
infrastruktūras un citu resursu pārvaldības, organizēšanas un ieviešanas 
principus. 
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7. E-pasta izmaksu optimizācijai : 
7.1. visām ministrijām līdz 2011.gada 1.februārim veikt e-pasta 

infrastruktūras konsolidāciju resora ietvaros un līdz 2011.gada 
15.februārim iesniegt Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijā 
informāciju par veiktajiem darbiem; 

7.2. Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai līdz 
2011.gada 15.aprīlim noteiktā kārtībā iesniegt attiecīgu tiesību aktu 
projektu izskatīšanai Ministru kabinetā.  

8. Balss sakaru pakalpojumu optimizācijai: 
8.1.visām ministrijām līdz 2010.gada 1.oktobrim veikt resora balss 

sakaru analīzi un izvērtēt iespēju slēgt vienotu balss sakaru piegādes 
līgumu visa resora ietvaros un iesniegt informāciju Satiksmes ministrijā; 

8.2. Satiksmes ministrijai līdz 2010.gada 1.decembrim veikt balss 
sakaru analīzi iestādēm, kuru izmaksas par vienu lietotāju pārsniedz 
150.00 LVL gadā stacionārajiem balss sakariem un 170.00 LVL gadā 
mobilajiem balss sakariem; 

8.3. Satiksmes ministrijai līdz 2011.gada 1.janvārim apkopot 
priekšlikumus un noteiktā kārtībā izstrādāt vienotu balss sakaru 
izmantošanas koncepciju valsts pārvaldes iestādēs un iesniegt izskatīšanai 
Ministru kabinetā. 

9. RAPLM līdz 2011. gada 1. maijam iesniegt Ministru kabinetā 
informācijas sistēmu un valsts informācijas sistēmu lietderības 
izvērtējumu. 
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