
Finanšu ministrijas funkciju apraksts

Finanšu ministrijas administrācijas vadītājs 

G.Kauliņš



Finanšu ministrijas funkciju grupas

1. Politikas veidošana:
- Ministrija (centrālais aparāts)

2. Uzraudz ība un kontrole:
- Valsts kase;
- Valsts ieņēmumu dienests;
- Iepirkumu uzraudzības birojs;
- Centrālā finanšu un līgumu aģentūra;
- Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija.

3. Finanšu l īdzek ļu pārvald īšana:
- Valsts parāda vadība (31.02.00);
- Iemaksas Eiropas Kopienas budžetā (41.01.00);
- ES politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības 

līdzfinansēto un finansēto un pasākumu īstenošana (61.00.00, 
62.00.00, 70.00.00, 71.00.00, 72.00.00, 73.00.00, );

- Pārējo finanšu līdzekļu pārvaldīšana (37.00.00, 41.00.00). 



Finanšu ministrijas 2010. gada 
budžeta sadalījums pa funkciju 
grupām



Ministrija



Ministrijas funkcijas:

• Budžeta politikas veidošana un izpilde 
• Nodokļu un nodevu politika, muitas un grāmatvedības politika
• Ārvalstu finanšu instrumentu vadība 
• Pārvaldes iekšējā audita politika 
• Valsts nekustamā īpašuma politikas, PPP un valsts 

iepirkumu politikas veidošana
• Valsts sektora darba samaksas politika 
• Komercdarbības atbalsta kontrole 
• Fiskālās un finanšu politikas veidošana un īstenošana
• Nozares vadība 



Ministrijas (CA) budžets

Kopējais samazinājums pret 2008.gadu – 48 % 



Ministrijas darbinieku skaits

Kopējais darbinieku samazinājums ir 13,3%, savukārt atbalsta 
blokā - 54 %.



Valsts kase



Valsts kases funkcijas:

• Valsts budžeta izpilde

• Valsts parāda vadība

• Naudas līdzekļu un valsts budžeta aizdevumu vadība

• ES politiku instrumentu maksājumu iestādes un sertifikācijas 
iestādes funkcija



Valsts kases budžeta sadalījums pa 
funkciju grupām



Valsts kases budžets

Kopējais samazinājums pret 2008.gadu – 40,5 % 



Valsts kases nodarbināto skaits



Centrālās valdības parāds 2006.-
2014.gadā (pēc nomināla)



Informācijai

2008. un 2009.gadā Valsts kase kā viena no pirmajām valsts 
iestādēm pilnībā veica strukturālo reorganizāciju, izvērtējot gan 
Valsts kases centrālā aparāta, gan Valsts kases budžeta izpildes 
un kontroles funkcijas izpildē iesaistītā personāla optimizācijas 
iespējas (veikta pilnīga pāreja uz valsts budžeta elektronisko 
norēķinu veikšanu, izmantojot Valsts budžeta elektronisko norēķinu 
sistēmu eKase, uzsākta pašvaldību budžeta izpildes pārskatu 
centralizēta pieņemšana un apkopošana, likvidēti 27 Valsts kases 
reģionālie norēķinu centri), kopumā likvidējot 89 amata vietas jeb 
33% no amata vietu skaita, t.sk. 2008.gadā likvidējot 3,7%, bet 
2009.gadā – 18% atbalsta funkciju amata vietas.



Koncentrēts apraksts, kas 
tiek veikts

Vai var pārtraukt? Sekas? Kopīgais un atšķirīgais 
salīdzinot ar kādu no 
kaimiņvalstīm? Kādi ir  
līdzīgas funkcijas 
raksturlielumi?

1. Valsts budžeta ieņēmumu 
uzskaite, kontrole un sadale;
2. Valsts budžeta maksājumu 
apstrāde un izpilde, nodrošinot 
fiskālo disciplīnu un uzskaiti; 
3. Pārskatu par valsts budžeta 
izpildi un pašvaldību un budžeta 
iestāžu saimniecisko darbību 
konsolidēšana;
4. Normatīvo aktu izstrāde par 
budžeta iestāžu grāmatvedību, 
budžeta iestāžu un pašvaldību 
konsultēšana un apmācība 
grāmatvedības jomā.

Valsts budžeta izpildes funkcija nav likvidējama un tā jāīsteno valsts pārvaldes 
ietvaros.

Nenodrošinot valsts budžeta izpildi, nevarēs finansiāli realizēt valsts politikas un 
nodrošināt valsts funkciju izpildi;

Nekontrolējot valsts budžeta izdevumus, tiks pārkāptas valsts gadskārtējā budžeta 
likumā piešķirtās pilnvaras, var palielināties budžeta deficīts, budžeta resursi var tikt 
izšķērdēti un izlietoti ārpus likumā noteiktajām pilnvarām;

Operatīvi nereaģējot uz valsts budžeta plānotā deficīta pārsniegšanas risku:
•valsts nevarēs nodrošināt uzņemto saistību un valsts funkciju izpildi 
nepieciešamajā/plānotajā apjomā;
•netiks nodrošināta Māstrihtas līgumā noteikto fiskālo kritēriju izpilde (valsts 
reputācijas un piemērojamo sankciju risks);
•valsts būs spiesta ātri aizņemties, tā rezultātā maksājot augstu cenu, vai nesaņemot 
līdzekļus vispār.

Samazinot finansējumu, palielināsies operacionālo risku iestāšanās iespējamība.

Latvijas Valsts kasei 
tuvākais un labākais analogs 
ir Somijas Valsts kase.
Lietuvā, Igaunijā, Polijā
līdzīgas funkcijas tiek veiktas 
Finanšu ministrijas resora 
ietvaros.



Koncentrēts apraksts, 
kas tiek veikts

Vai var pārtraukt? Sekas? Kopīgais un 
atšķirīgais salīdzinot 
ar kādu no 
kaimiņvalstīm? Kādi 
ir  līdzīgas funkcijas 
raksturlielumi?

Naudas līdzekļu vadība 
ietver finanšu līdzekļu 
prognozēšanu, finanšu tirgus 
analīzi,  finanšu risku vadību, 
optimālāko ieguldījumu 
stratēģiju izvēli un darījumu 
slēgšanu – portfeļa 
veidošanu.
Valsts kase nodrošina valsts 
budžeta aizdevumu 
izsniegšanu un izsniegto 
aizdevumu apkalpošanu 
gadskārtējā valsts budžeta 
likumā noteiktajos apmēros.

Funkcija nav likvidējama un tā jāīsteno valsts pārvaldes ietvaros.

Nevadot brīvos naudas līdzekļus, budžetā netiks nodrošināti papildu budžeta ieņēmumi, kā arī
var izveidoties situācija, kad ieguldījumu pārtraukšanai ir nepieciešami papildu izdevumi;

Neizvērtējot riskus pirms finanšu līdzekļu izvietošanas, ieguldītie līdzekļi var tik zaudēti, 
tādējādi radot ievērojamu nelietderīgu valsts budžeta izdevumu palielinājumu;

Nenodrošinot izsniegto aizdevumu kontroli (fiskālo disciplīnu), var tikt palielināts vispārējās 
valdības budžeta deficīts;

Aizņemoties līdzekļus privātajā sektorā, palielināsies pašvaldību un kapitālsabiedrību (ar 
noteiktu valsts vai pašvaldības daļu) izdevumi gan procentu maksājumiem, gan 
administratīvajiem izdevumiem; 

Pašvaldībām un kapitālsabiedrībām (ar noteiktu valsts vai pašvaldības daļu) nebūs iespējams 
aizņemties finanšu resursus no komercbankām;

Samazinot finansējumu, palielināsies operacionālo risku iestāšanās iespējamība.

Citās valstīs šo funkciju 
galvenokārt veic Valsts 
kase vai speciāli 
izveidotas parāda 
vadības aģentūras.



Koncentrēts apraksts, kas tiek veikts Vai var pārtraukt? Sekas? Kopīgais un atšķirīgais 
salīdzinot ar kādu no 
kaimiņvalstīm? Kādi ir  līdzīgas 
funkcijas raksturlielumi?

Valsts kase pilda ES struktūrfondu un Kohēzijas 
fonda maksājumu un sertifikācijas iestādes funkcijas 
atbilstoši Eiropas Padomes Regulas Nr.1083/2006 
59.panta prasībām.

Valsts kase:
1. sertificē ES politiku ietvaros veiktos izdevumus, 
tādējādi apliecinot, ka līdzekļu apguvē ir ievērotas 
gan Eiropas Kopienas, gan Latvijas Republikas 
normatīvajos aktos izvirzītās prasības;
2.  saņem līdzekļus un veikt maksājumus 
finansējuma saņēmējiem iespējami īsākā termiņā un 
pilnā apjomā;
3.  iesniedz Eiropas Komisijai struktūrfondu 
izdevumu prognozes kārtējam un nākamajam 
gadam.

Nerealizējot sertifikācijas iestādes funkcijas, tiks 
apturēta Eiropas Savienības fondu piešķiršana un 
apguve.

Ja tiek samazināts šobrīd veiktās funkcijas apjoms, 
palielinās operacionālie riski.

Citās valstīs funkciju realizē Finanšu 
ministrijas resora ietvaros.



Funkcija

Samazinājums (LVL un %) salīdzinot ar plānotajiem un 
piešķirtajiem līdzekļiem uz 2008.g. 1.janvāri un 2009.g. 
1.janvāri attiecīgi salīdzinot gada un divu gadu periodu

Valsts budžeta izpilde Samazinājums 2009.gadā pret 2008.gadu – Ls 521 840 
(16,61%), 2010.gadā pret 2009. gadu – Ls 749 451 (28,60%).

ES politiku instrumentu maksājumu iestādes un 
sertifikācijas iestādes funkciju

Samazinājums 2009.gadā pret 2008.gadu – Ls 104 368 
(16,61%), 2010.gadā pret 2009.gadu – Ls 149 890 (28,60%).

Naudas līdzekļu un valsts budžeta aizdevumu vadība Samazinājums 2009.gadā pret 2008.gadu – Ls 208 736 
(16,61%), 2010.gadā pret 2009.gadu – Ls 299 780 (28,60%).

Līdzšinējā konsolidācija un tās sekas.



Valsts ieņēmumu 
dienests



Valsts ieņēmumu dienesta budžeta 
sadalījums pa funkciju grupām



Valsts ieņēmumu dienesta  
budžets

Kopējais samazinājums – 39,4 % 



Izdevumu sadal ījums 
pa funkcij ām (I)

Finans ējuma 
mērķis 
(funkcija)

2009.gads 
(Ls)

EKK kods 2010.gads EKK kods

Servisa/uzraudzī
bas funkcija

48 744 926 EKK 1000,Ls 26 612 603
EKK 2000,Ls 15 511 514
EKK 5000,ls 6 620 810

35 566 949 EKK 1000,Ls 20 861 975 
EKK 2000,Ls 12 953 612
EKK 5000,ls 1 751 362

Kontroles 
funkcija

14 497 183 EKK 1000,Ls 10 957 428
EKK 2000,Ls 3 274 743
EKK 5000,ls 265 012

11 395 105 EKK 1000,Ls 8 589 674
EKK 2000,Ls 2 366 845
EKK 5000,ls 438 586

Atbalsta funkcija 5 699 202 EKK 1000,Ls 3 974 328
EKK 2000,Ls 1 601 127
EKK 5000,ls 123 746

4 965 703 EKK 1000,Ls 3 115 528
EKK 2000,Ls 1 513 893
EKK 5000,ls 336 282

68 941 311 51 927 757*

EKK 1000 – atlīdzība
EKK 2000 – preces un pakalpojumi
EKK 5000 - pamatkapitāla veidošana                                                             * 33.00.00 un 37.00.00 programmas kopsumma  



Izmaksu sadalījums pa 
funkcijām (II)

2010 2009

Funkcijas
Nodarbināto 

skaits
Izmaksas

Nodarbināto 
skaits

Izmaksas

Nodokļu 
administrēšana 1989 23 103 200 2043 28 218 725

Muitas lietu 
administrēšana 1140 12 463 749 1354 20 526 202

Kopā 3129 35 566 949 3397 48 744 926



VID izdevumu struktūra par budžeta izpildi
(33.00.00, 34.00.00 un 35.00.00 programmas dotācija un pašu ieņēmumi, saskaņā

ar 2009.gada budžeta grozījumiem vienota programma 33.00.00 "Valsts 

ieņēmumu un muitas politikas nodrošināšana")



Funkcionālā grupa, 
funkcija, izdevumu 
pozīcijas (norādot 
EKK)

Samazinājums 
(LVL un %) 
salīdzinot 
piešķirtos 
līdzekļus  uz 
1.janvāri 
2009.gadā un 
1.janvāri 2010. 
gadā

Darbinie
ku skaits 

2009. 
gadā

Darbiniek
u skaits 
2010. 
gadā

Izmaiņas 
%

Ietekme

Servisa/uzraudz īb
as funkcija, 
kuras īstenošanai 
veicamie uzdevumi 
un procesi 
attiecināmi uz VID 
klientu apkalpošanu 
un normatīvajos 
aktos noteikto 
prasību uzraudzību:

Nodokļu 
administrēšana

Muitas lietu 
administrēšana

Akcīzes preču aprite

Kopā 48 744 926 
milj. LVL     -
27.03% 
2009.gadā, 
2010.gadā
funkcijas izpildei 
plānoti 35 566 949 

3397 3129 7.89% Nodokļu administrācija saskaras ar pieaugošu 
nodokļu saistību neizpildes risku, ir palielinājies 
nodokļu parādnieku skaits, pieaudzis nodokļu 
maksātāju skaits, kam ir īslaicīgas nodokļu nomaksas 
grūtības, kas jārisina ar termiņa pagarinājumu 
piešķiršanu, palielinājies maksātnespējīgo parādnieku 
skaits, līdz ar to VID veicamo uzdevumu apjoms un 
intensitāte ir būtiski pieauguši.
Padomes Regulas (EEK) Nr. 2913/92 (1992.gada 
12.oktobris) par Kopienas Muitas kodeksa izveidi un 
Komisijas Regula (EEK) Nr. 2454/93 (1993.gada 
2.jūlijs), ar ko nosaka īstenošanas noteikumus 
Padomes Regulai (EEK) Nr. 2913/92 par Kopienas 
Muitas kodeksa izveidi neizpildes rezultātā tiks kavēta 
uzņēmējdarbība. Komersantam netiks nodrošināta 
muitas saistību izpilde (t.sk. muitas procedūru 
noformēšana) atbilstoši regulas prasībām. Netiks 
nodrošināta iespēja komersantam pilnā
apmērā saņemt ES regulās paredzētos 
atvieglojumus.

VID servisa/uzraudzības funkciju 
izpilde



Servisa/uzraudzServisa/uzraudz īības funkciju izpildei raksturojobas funkciju izpildei raksturojo ššie rie rāādd īīttāājiji

VID apkalpoto juridisko personu skaits gada laikā ir pieaudzis par aptuveni  2,6 %. PVN 

maksātāju skaits pieaudzis par  0,83 % 

Rādītāji 2008.gads 2009.gads 2010.gads
2010.gads uz  

01. maiju

Parādnieku skaits uz gada sākumu (t.sk. muita) 93 132 101 917 111 688 110 203

Parāds uz gada sākumu (tūkst.Ls) (t.sk. muita) 434 684,60 549 656,24 615 553,53 659 274,17

Parādnieku skaita dinamika

Muitas lietu administr ēšana
2009.g. 4 
mēneši

2010.gada 4 
mēneši

starp ība

Noformēto muitas dokumentu (importa, eksporta un tranzīta 

VAD; TIR, ATA karnetes un dzelzceļa pavadzīmes) skaits

200 583 251 449 + 25 %

Muitas struktūrvienībās strādājošo skaits, īstenojot muitas 

lietu administrēšanas funkciju (izņemot muitas auditu)

1286 1141 - 11%

Vidējais noformēto dokumentu skaits uz vienu muitas 

amatpersonu

156 221 + 42 %



Servisa/uzraudzServisa/uzraudz īības funkciju izpildei raksturojobas funkciju izpildei raksturojo ššie rie rāādd īīttāājiji

Nr. 
p.k.

Rādītāji 2008.gads 2009.gads
2010.gada 
pirmajos 3 
mēnešos

1. Sniegto konsultāciju skaits (mutiski, 
telefoniski, rakstiski, elektroniski)

508 155 640 422 221 382

2. Sniegto atbilžu skaits VID centralizētā
informatīvā tālruņa līnijā

78 802 109 928 40 644

Iedzīvotāju ienākuma nodokļa atmaksas saskaņā 
ar gada deklarācijām vai nodokļu pārr ēķiniem 

par iepriekšējiem gadiem 
no 2007. līdz 2009.gadam, milj. Ls
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ienākuma nodokļa 
atmaksas pēc gada 
ienākumu 
deklarācijām 
(informācija iegūta no 
datu noliktavu 
sistēmas)

220 018 310 532



VID kontroles funkciju izpildeVID kontroles funkciju izpilde

Funkcionālā grupa, 
funkcija, izdevumu 
pozīcijas (norādot EKK)

Samazinājums (LVL un 
%) salīdzinot 
piešķirtajiem līdzekļiem 
uz 2009.gadā un 2010. 
gadā

Darbinieku 
skaits Ietekme

Kontroles funkcija, kuras 
īstenošanai veicamie 
uzdevumi un procesi 
attiecināmi uz kontroles 
pasākumiem, kas tiek veikti, 
pamatojoties uz riska analīzes 
rezultātiem

Nodokļu kontrole

Muitas auditi

Noziedzīgu nodarījumu un 
likumpārkāpumu atklāšana un 
novēršana muitas jomā

Noziedzīgu nodarījumu   
atklāšana un novēršana 
nodokļu jomā

Kopā 14 497 183 milj. 
LVL   - 21,40%  un, 
2010.gadā funkcijas 
izpildei plānoti  11 395 
105 LVL

982 2009.gadā tika samazināts gan nodokļu kontroles 
pasākumu veicēju skaits, gan darba dienu skaits nedēļā, 
2009.gadā, salīdzinot ar 2008.gadu, būtiski samazinājās 
veikto nodokļu kontroles pasākumu skaits – par 25 %, 
tādējādi var apgalvot, ka ievērojami ir samazinājies arī
fiskālais ieguvums, ko nodrošinātu nodokļu kontroles 
pasākumu laikā veiktais preventīvais darbs ar nodokļu 
maksātāju.
Pievēršot lielāku uzmanību organizētās noziedzības 
grupējumu darbības apkarošanai, izmeklējot apjomīgas un 
sarežģītas noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas 
shēmas, kā arī iepriekš uzsākto kriminālprocesu 
izmeklēšanai, salīdzinot ar 2008.gada rezultātiem, 
2009.gadā samazinājies uzsākto kriminālprocesu skaits 
(2008.gadā 816; 2009.gadā 680). Uzsākto kriminālprocesu 
samazinājums ir izskaidrojams ar to, ka jaunatklātajos 
grupējumos ir liels iesaistīto fizisko un juridisko personu 
skaits, kā arī to veidotās krāpnieciskās shēmas ir 
sarežģītas, kā rezultātā ir jāveic ievērojama apjoma 
izmeklēšanas darbības ne tikai Latvijā, bet arī ārvalstīs.



Kontroles funkciju izpildei Kontroles funkciju izpildei 
raksturojoraksturojo ššie rie rāādd īīttāājiji

Nodokļu kontroles pasākumu skaits un papildus aprēķinātās 
summas vidēji uz vienu nodokļu kontrolē strādājošo
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Kontroles funkciju izpildei Kontroles funkciju izpildei 
raksturojoraksturojo ššie rie rāādd īīttāājiji

Kriminālvajāšanas uzsākšanai nosūtīto kriminālprocesu skaits 2009.gadā pārsniedz 

2008.gada rezultātus



Atbalsta funkciju izpildeAtbalsta funkciju izpilde
Funkcionālā grupa, funkcija, 
izdevumu pozīcijas (norādot 

EKK)

Samazinājums (LVL un 
%) salīdzinot 

piešķirtajiem līdzekļiem 
2009.gadā un 2010. 

gadā

Darbinieku 
skaits 

2009.gada

Darbinieku 
skaits 

2010.gadā

Izmaiņas,
%

Ietekme

Atbalsta funkcija , kuras 
īstenošanai veicamie 
uzdevumi un procesi vērsti 
uz VID darbības 
nodrošināšanu un VID 
vadības un struktūrvienību 
apkalpošanu

Finanšu vadība

Personāla vadība

Resursu vadība

Informācijas sistēmas

Sabiedriskās attiecības

Iekšējais audits

Kopā 5 699 202 milj. 
LVL -12,87 %, 
2009.gadā un 
2010.gadā funkcijas 
izpildei plānoti 4 965 
703 LVL 

643 389 39,5% Nav iespējams realizēt 
visas nepieciešamas 
izmaiņas Informācijas 
sistēmu 
programmatūrās, kavēta 
muitas aprīkojuma 
iegāde un savlaicīgs 
remonts, kā iespaidā
pazeminās klientu 
apkalpošanas kvalitāte. 
Līdz ar to iespējama 
nodokļu maksātāju 
sūdzību skaita 
palielināšanās, kā arī
tādu nodokļu maksātāju, 
kas veic saimniecisko 
darbību nereģistrējoties, 
skaita palielināšanās un 
attiecīgi arī izvairīšanās 
no nodokļu nomaksas. 



LielLiel āāko izdevuma pozko izdevuma poz īīciju (funkciju) ciju (funkciju) 
atspoguatspogu ļļojumsojums

EKK grupa EKK grupas nosaukums Summa,  Ls Piešķirtā finansējuma pamatojums

33.00.00 programma “"Valsts ieņēmumu un muitas politikas nodrošināšana":”

2244 Ēku, būvju un telpu uzturēšana 2 003 711 Apsaimniekošanas, apsardzes, komunālo pakalpojumu kā arī citu ēku, 
būvju un telpu uzturēšanas pakalpojumu apmaksas nodrošināšanai. 
2010.gada 1.ceturksnī VID nodrošināja uzturēšanu 100 003 m2 ēku, 
telpu, tai skaitā valdījumā - 4 442 m2, nomāti - 49 183 m2, patapinājumā
- 67m2, nodots VAS "Valsts nekustamie īpašumi" - 46 311 m2.

2251 Informācijas sistēmas 
uzturēšana

2 655 704 Datortehnikas un citas informāciju sistēmu tehnikas nomas, serveru 
apkalpošanas un administrēšanas, kā arī programmatūras uzturēšanas 
pakalpojumu apmaksas nodrošināšanai. VID nodrošina 5.punktā minēto 
informācijas sistēmu uzturēšanu.

2259 Pārējie informācijas tehnoloģiju 
pakalpojumi

1 660 403 Specializētās programmatūras licenču nomas un uzturēšanas, kā arī
citu informācijas tehnoloģiju pakalpojumu, kas veikti saskaņā ar 
iestādes pasūtījumu apmaksas nodrošināšanai. Finansējums paredzēts 
5.punktā minētajām informācijas sistēmām.

2261 Ēku, telpu īre un noma 4 026 956 Darba telpu, palīgtelpu un citu ēku, telpu nomas un īres apmaksas 
nodrošināšanai. 2010.gada 1.ceturksnī VID rīcībā bija vidēji 49 183 m2 
nomāto telpu.

5121 Datorprogrammas 1 728 673 Datorprogrammu un licenču iegādei. VID rīcībā šobrīd ir tādas 
informāciju sistēmas kā NIS, VADIS, CMIS, A++, NCTS, EKS, FPRAS, 
DNS, VID PDB, ES DSS, ITVS, VIES, EMCS, SEED, EDS/NMDS, 
NMDS, ASIS, TPAIS, IRIS, Horizon, E-apmācība, Internet, KONDA, 
KLUS, DDS, Remedy, ESCORT, SESAM, IAS, E-pakalpojumi.



EKK grupa EKK grupas nosaukums Summa,  Ls Piešķirtā finansējuma pamatojums

37.00.00 programma “Legālai preču apritei nepieciešamās dokumentācijas nodrošināšana”

2279 Pārējie iepriekš neklasificētie 
pakalpojumu veidi

1 046 524 Alkoholisko dzērienu un tabakas izstrādājumu akcīzes nodokļa marku 
pasūtīšanas, saņemšanas un izsniegšanas komersantiem un pārskatu 
sniegšanas par to apriti nodrošināšanai.

41.04.00. apakšprogramma "Akcīzes nodokļa par dīzeļdegvielu atmaksāšana zemniekiem":

3190 Pārējās subsīdijas 
lauksaimniecībai, kuras nevar 
attiecināt uz
kodiem 3110 un 3150

13 754 350 Akcīzes nodokļa par dīzeļdegvielu atmaksas zemniekiem 
nodrošināšanai.

Lielāko izdevuma pozīciju (funkciju) 
detalizēta analīze 



Līdzīgu funkciju īstenošana citās valstīs

Rādītājs/Valsts Igaunija Lietuva Somija Zviedrija Dānija Slovēnija

Iedzīvotāju skaits, mlj. 1.3 3.3 5.3 9.00 5.4 1.93
Nodokļu maksātāju skaits, mlj. 0.794 2,34 4,7 8.8 5.25 2.5

Darbinieku skaits nodokļu administrācijā Kopā: 1947
t.sk.nodokļu 
jomā – 426

muita – 585
pārējie - 939

3637 5663 10 396 Kopā: 8500
t.sk. nodokļu 
jomā - 8000

muita - 500

2568

Darbinieku skaits muitas administrācijā 2 536 2600 2300 1768
Nodokļu administrācijas darbinieku skaits uz 1000 
iedzīvotājiem*

1.49 1.1 1.06 1.14 1.67 1.3

Akt īvo nodokļu maksātāju skaits uz 1 nodokļu 
administrācijas darbinieku*

408 643 829 854 617 973

Nodokļu administrācijas administrētie ieņēmumi 
2009.gadā/ miljrd. EUR

4.758 10.311 57.453 156.7 109.8 11.2

*Valstīs, kurās nodokļu un muitas administrācija ir vienā iestādē rādītājs ir aprēķināts pret kopējo darbinieku skaitu, savukārt valstīm,  kurās šīs divas 
jomas ir atsevišķi, attiecība ir rēķināta tikai pret nodokļu administrācijas darbinieku skaitu, kur ir precīzāka informācija.



Iepirkumu uzraudzības birojs



Iepirkumu uzraudzības biroja budžeta 
sadalījums pa funkciju grupām



Iepirkumu uzraudzības biroja 
budžets

Kopējais samazinājums pret 2008.gadu – 50,7 % 



Iepirkumu uzraudzības biroja 
nodarbināto skaits



Iepirkumu uzraudzības biroja 
funkcijas

1. Nodrošināt Eiropas Savienības fondu projektu iepirkuma 
dokumentācijas un iepirkuma procedūras norises izlases veida 
pirmspārbaudi.

2. Publicēt publisko iepirkumu un koncesiju procedūru paziņojumus -
nacionālā publisko iepirkumu publikāciju centra funkcija.

3. Apkopot un sniegt statistisko informāciju par iepirkumiem un 
koncesijām valstī, kā arī sagatavot attiecīgus pārskatus.

4. Atbalsts iepirkumu uzraudzības politikas īstenošanai

5. Uzraudzīt pasūtītāju, sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju, publisko 
partneru un publisko partneru pārstāvju veikto iepirkuma procedūru un 
koncesijas procedūru atbilstību normatīvajos aktos noteiktajām 
prasībām.

6. Sniegt metodisko atbalstu iepirkuma procedūru organizēšanā - publisko 
iepirkumu kompetences centra funkcija.



Pamatojums kāpēc šīs funkcijas 
nepieciešams īstenot.

Iepirkumu uzraudzības birojs nodrošina funkcijas, kuras Latvijai noteiktas ar 
ES publiskā iepirkuma direktīvām, par šo funkciju nozīmi liecina Saprašanās 
memorandā starp Eiropas Savienību un Latvijas Republiku ietvertais 
uzdevums nodrošināt publisko iepirkumu efektivitāti un vienotu iepirkuma 
procedūru metodoloģiju, turklāt publiskā iepirkuma attīstība kā valsts 
instruments inovatīvas, ilgtspējīgas ekonomikas attīstībai tiek norādīts arī
aktuālākajos Eiropas Savienības stratēģiskajos attīstības dokumentos.

Līdzīgas institūcijas, kuras nodrošina publisko iepirkumu procedūru 
uzraudzību, uzņēmēju iesniegumu pirmstiesas izskatīšanu, metodisko 
atbalstu iepirkumu veicējiem darbojas arī Lietuvā, Igaunijā un Polijā.



Centrālā finanšu un 
līgumu aģentūra



CFLA veikt ās darb ības:

• ES pirmsstrukturālo, strukturālo un citu ārvalstu finanšu 
instrumentu ietvaros piešķirto līdzekļu droša, efektīva un 
caurskatāma administrēšana, sekmējot pēc iespējas 
pilnīgāku un vienlaicīgi atbilstošu šo līdzekļu apgūšanu:

• Publiskās un privātās partnerības uzraudzības institūcijas 
funkcija

• Sertificējošās iestādes funkciju veikšana Solidaritātes un 
migrācijas plūsmu pārvaldības programmas ietvaros



Centrālās finanšu un līgumu 
aģentūras budžets

Kopējais samazinājums pret 2008.gadu – 62,6 %



CFLA nodarbin āto skaits

• CFLA nodarbināto skaits:

• CFLA tuvākais un labākais analogs ir Lietuvas Centrālā projektu vadības aģentūra:
– Latvijas CFLA -141 darbinieks, t.sk. 18 (13%) iesaistīti atbalsta funkciju īstenošanā
– Lietuvas CPVA - 209 darbinieki, t.sk. 47 (22%) iesaistīti atbalsta funkciju īstenošanā.

Nodarbin ātie uz 
01.01.2009

Nodarbin ātie uz 
25.05.2010

Procentu ālais 
samazin ājums

No valsts budžeta 
finansēto 
nodarbināto skaits

91 41 -55%

Kopējais CFLA 
nodarbināto skaits

155 141 -9%



Koncentrēts apraksts, kas tiek veikts, kādi pakalpojumi tiek sniegti Vai var pārtraukt? Sekas?

1. ES pirmsstrukturālo, strukturālo un citu ārvalstu finanšu instrumentu ietvaros piešķirto 
līdzekļu droša, efektīva un caurskatāma administrēšana, sekmējot pēc iespējas pilnīgāku un 
vienlaicīgi atbilstošu šo līdzekļu apgūšanu:

- projektu atlase;

- līgumu slēgšana ar sadarbības partneriem un finansējuma saņēmējiem; 

- projektu un programmu ieviešanas uzraudzība, aktivitāšu īstenošanas tehniskā un finanšu 
kontrole;

- projektu ietvaros veikto izdevumu apstiprināšana un maksājumu sagatavošana; - finanšu 
instrumentu uzskaite;

- pārskatu un ziņojumu sagatavošana Latvijas un donorvalstu pārraugošajām institūcijām.

2. Publiskās un privātās partnerības uzraudzības institūcijas funkciju veikšana. 

3. Sertificējošās iestādes funkciju veikšana Solidaritātes un migrācijas plūsmu pārvaldības 
programmas ietvaros.

Pārtraukt nav iespējams.

Funkcijas pārtraukšana 
apdraudētu fondu un citu 
finanšu instrumentu apguvi, kā
arī netiku ievērotas EK un citu 
donoru prasības 



Līdzšinējās konsolid ācijas 
ietekme un riski:

• Ņemot vērā nodarbināto skaita samazinājumu, lai nodrošinātu kvalitatīvu 
fondu administrēšanu esošo resursu ietvaros, aģentūrā ir veikta 
restrukturizācija un iekšējo funkciju optimizācija, tādējādi būtiski uzlabojot 
aģentūras darba efektivitāti un sasniedzamos rezultātus, piemēram, samazinot 
vidējos dokumentu  izskatīšanas termiņus, ir ievērojami paātrināta fondu projektu administrēšanas 
dokumentu un informācijas aprite

• Budžeta konsolidācijas rezultātā ierobežotais valsts budžeta līdzekļu apjoms 
projektu īstenošanai ievērojami samazinājis apgūto fondu finansējuma 
apjomu

• Tālākā iespējamā budžeta konsolidācija palielinās:

– fondu apguves risku;

– neatbilstošas projektu ieviešanas risku, kas samazinās EK atmaksu apjomu;

– kompetenta personāla trūkumu.



Izložu un azartspēļu 
uzraudzības inspekcija



IAUI veikt ās darb ības:

• Azartspēļu un izložu licencēšana;
• Patēriņa loteriju licencēšana
• Azartspēļu automātu un iekārtu sertificēšana un marķēšana
• Azartspēļu, izložu un preču pakalpojumu loteriju uzraudzība 

un kontrole;
• Izložu un azartspēļu organizētāju analīze un uzskaite



Izložu un azartspēļu uzraudzības 
inspekcijas budžets

Kopējais samazinājums pret 2008.gadu – 55%



Koncentrēts apraksts, kas tiek 
veikts, kādi pakalpojumi tiek 
sniegti, kas ir lielākie ieguvēji, vai 
funkciju izpildes rezultātā ir 
ieņēmumi (nodevas, maksas 
pakalpojumi)?

Vai var pārtraukt? Sekas?

Azartspēļu un izložu 
licencēšana;
Patēriņa loteriju licencēšana; 
Azartspēļu automātu un iekārtu 
sertificēšana un marķēšana; 
Azartspēļu, izložu un preču 
pakalpojumu loteriju uzraudzība 
un kontrole;
Izložu un azartspēļu 
organizētāju analīze un 
uzskaite

Pārtraukt nav iesp ējams.
Atsakoties no inspekcijai deleģēto funkciju veikšanas un valsts budžeta finansējuma 
piešķiršanas šo funkciju īstenošanai past āv šādi riski :
a) precedents Eiropas līmenī, ka valsts neveic azartspēļu un izložu tirgus regulēšanu un 
uzraudzību;
b) netiek nodrošināta Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2005/60/EK (26.10.2005) par 
to, lai nepieļautu finanšu sistēmas izmantošanu nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanai un 
teroristu finansēšanai, prasības, kas tālāk nozīmē SVF un EP Moneyval komitejas Latvijas 
detalizētā novērtējuma negatīvu rezultātu, kā arī ASV Valsts departamenta ikgadējā ziņojuma 
negatīvu Latvijas vērtējumu;
c) risks, ka bez ierobežojumiem paplašinās azartspēļu tirgus, it īpaši nelegālās spēļu vietas ar 
tehniski neatbilstošām azartspēļu iekārtām;
d) netiek kontrolēta nepilngadīgu personu iesaistīšana un piedalīšanās azartspēlēs;
e) netiek veikti pasākumi, lai ierobežotu no azartspēlēm atkarīgo personu apzināšanu un to 
piedalīšanās spēlēs ierobežošanu;
f) var tikt ievērojami sarežģīta un apgrūtināta budžeta ieņēmumu un prognožu un statistiskās 
informācijas sagatavošana, kā arī vienota un pilnīga azartspēļu ieņēmumu uzskaite;
g) pastāv būtiski riski, kas saistīti ar nodokļu ieņēmumu samazināšanos, nelegālo azartspēļu 
izplatīšanos un kopumā valsts un sabiedrības interešu aizskārumu.



Rādītāji 2008.g. 2009.g. 2010.g.
(plāns) 

Inspektoru skaits 9 7 6

Licencēto pārbaudāmo azartspēļu vietu skaits 489 356 353

Veikto pārbaužu skaits azartspēļu vietās 1036 644 600

Azartspēļu vietu skaits uz 1 inspektoru 54 51 59

Pārbaužu skaits uz 1 inspektoru 115 92 100

Pārbaužu skaits uz 1 azartspēļu vietu 2,12 1,81 1,7

Izsniegtās preču loteriju atļaujas un apstiprinājumi 1179 1134 1128

Veikto pārbaužu skaits preču loteriju organizēšanas vietās 696 403 300

Izsniegto preču loteriju atļauju un apstiprinājumu skaits uz 1inspektoru 131 162 188

Pārbaužu skaits uz 1 inspektoru 77 58 50

Pārbaužu skaits uz 1 preču loteriju 0,59 0,36 0,27

Inspekcijas finansējuma un darbinieku skaita 
samazināšanas ietekme uz kontroles pasākumu apjomu 
2008.- 2010.gadā



Dažu Eiropas valstu azartspēļu nozares 
uzraudzības funkciju sadalījums

Funkcija Somija
(Valsts monopols)

Igaunija Lietuva

Licencēšana Iekšlietu ministrijas 
departaments

Nodokļu un muitas padome 
(Tax and Customs Board)

Valsts Azartspēļu kontroles 
komisijas Padome 6 cilvēku 
sastāvā (State Gambling 
Control Comission)

Kontrole Azartspēļu uzraudzības 
institūcija (Gaming 
administration)

Nodokļu un muitas padome 
(Tax and Customs Board)

Valsts Azartspēļu kontroles 
komisija - administrācija 
(State Gambling Control 
Comission)

„Naudas mazgāšanas”
ierobežojumi

Finanšu izmeklēšanas 
vienība

Finanšu izmeklēšanas 
vienība

Iekšlietu ministrijas 
departaments

Nelicencēto azartspēļu 
uzraudzība

N/i Valsts policija Valsts policija



Paldies par uzmanību!
www.fm.gov.lv


