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Rīgā 
 

12.07.2010. Nr. 111-1/60 
 

Visiem ministriem 
Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšniekam 

Valsts kancelejas direktorei G.Veismanei 
 
 
 
Atbilstoši Ministru prezidenta 2010.gada 9.jūlija rīkojumam Nr.284 "Par 

darba grupu no valsts budžeta finansētu funkciju izvērtēšanai un priekšlikumu 
sagatavošanai funkciju optimizācijai" 2.punktu, nosūtu Jums zināšanai 
starpnozaru funkciju izvērtēšanas kalendāro plānu. 

 
Lūdzu nodrošināt Jūsu ministriju pārstāvju līdzdalību konsultatīvajās 

diskusijās atbilstoši nosauktajai tēmai.  
 
Gadījumā, ja, pēc Jūsu ieskatiem, nepieciešama Jūsu ministrijas 

speciālistu līdzdalība arī diskusijās par citām tēmām, kā arī par tehniskajiem 
jautājumiem sazināties ar Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamenta 
konsultantu Valēriju Stūri (tālr.: 67082933, e-pasts: valerijs.sturis@mk.gov.lv).  
 
Pielikumā:  Radniecīgu funkciju un to grupu izvērtēšanas konsultatīvo diskusijas 
plāns. 

 
 
 
Ministru prezidents      V. Dombrovskis 
 
 

 
 
 
Stūris 67082933 
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Pielikums  
 

Radniecīgu funkciju un to grupu izvērt ēšanas konsultatīvo 
diskusijas plāns. 

Funkciju izv ērt ēšanas procesa II posms. 
 

Funkciju sākotnējā izvērtēšanas posmā ir konstatēts, ka pastāv vairākas, 
dažādu ministriju un institūciju radniecīgas funkcijas un to grupas. Otrajā 
funkciju izvērtēšanas posmā tiek detalizēti salīdzinātas (izvērtētas) šīs funkciju 
grupas ar mērķi izslēgt līdzīgu funkciju īstenošanu, samazināt to finansējumu 
vai sagatavot citu to optimizēšanas priekšlikumu.  

 
Funkciju izvērtēšana II posmā notiek konsultatīvu diskusiju veidā, kurās 

piedalās funkciju izvērtēšanas grupas dalībnieki un grupas vadītāja pieaicinātas 
personas (eksperti, pilsonisko organizāciju pārstāvji), kā arī Ministru prezidenta 
uzaicināti Saeimā pārstāvēto partiju frakciju pārstāvji, eksperti un Saeimas 
deputāti. Tā laikā tiek nodrošināta attiecīgās ministrijas un tās padotības 
institūciju pārstāvniecība, kā arī sagatavota papildus informācija un 
izteikta argumentācija par vai pret iecerētajām reformām. 

 
Diskusiju mērķis ir sagatavot priekšlikumus, sniegt konsultatīvu 

atbalstu, uzklausīt pilsoniskās sabiedrības un ekspertu viedokļus un izteikt citus 
argumentus un ieteikumus funkciju v ērt ēšanas darba grupai par konkrētu 
r īcību funkciju īstenošanas optimizēšanai. 
 
Diskusiju grafiks funkciju izv ērt ēšanas II posmam 
 
 Funkciju padziļinātas izvērt ēšanas 

diskusijas tēma 
Ministrijas un iestādes, kas 
piedalās radniecīgu funkciju 
izvērt ēšanas procesā 

Diskusijas 
mēnesis / 
diena / laiks 

1 Krasta apsardzes, patruļkuģu un Vides 
aizsardzības dienesta rīcībā esošo kuģu 
uzturēšanas funkcijas 

Iekšlietu ministrija (Valsts 
robežsardze un Valsts ugunsdzēšanas 
un glābšanas dienests), Aizsardzības 
ministrija. Vides ministrija (Valsts 
vides dienests). 

Š.g. 14. jūlijs, 
13.00 

2 Ministrijas un citu valsts pārvaldes 
institūciju ietvaros īstenoto tipogrāfijas, 
materiālu drukāšanas un publicēšanas 
funkciju izvērtēšana 

Iekšlietu ministrija (Iekšlietu 
ministrijas Nodrošinājuma valsts 
aģentūra), Ekonomikas ministrija 
(Centrālā statistikas pārvalde). 
Aizsardzības ministrija (LĢIA) 

Š.g. 14. jūlijs, 
15.00 

3 Materiālo rezervju un ar to pārvaldību 
saistīto funkciju (medikamentu krājumi, 
degvielas uzkrājumi, u.t.t) grupa 

Veselības ministrija un Iekšlietu 
ministrija (Iekšlietu ministrijas 
Nodrošinājuma valsts aģentūra), 
Ekonomikas ministrija 

Š.g. 15. jūlijs, 
15.00 
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4 Augstākās un koledžu izglītības un 
interešu izglītības nodrošināšanas 
funkciju grupa 

Izglītības un zinātnes ministrija, 
Zemkopības ministrijas, Iekšlietu 
ministrija, Kultūras ministrija, 
Labklājības ministrija, Aizsardzības 
ministrija, Veselības ministrija 

Š.g. 19. jūlijs, 
13.00 

5 Makroekonomiskās un tautsaimniecības 
prognozēšanas funkcija 

Finanšu ministrija, Ekonomikas 
ministrija,  

Š.g. 2. 
augusts, 
13.00 

6 Ārējās ekonomiskās darbības politikas 
ieviešanas un izstrādes funkciju grupa 

Ārlietu ministrija, Ekonomikas 
ministrija, Satiksmes ministrija 

Š.g. 22. jūlijs, 
13.00 

7 Ar pensiju un sociālo pabalstu (t.sk. 
sociālo pabalstu un garantiju 
administrēšana, aprēķināšana) izmaksu 
saistītas funkcijas un to optimizācijas 
iespējas 

Aizsardzības ministrija un 
Labklājības ministrija, Kultūras 
ministrija, Iekšlietu ministrija. 
Tieslietu ministrija 

Š.g. 22. jūlijs, 
15.00 

8 Kartogrāfija, uzmērīšana, plānu un  
karšu sagatavošana 

Zemkopības ministrija (LAD), 
Aizsardzības ministrija un Tieslietu 
ministrija 

Š.g. 14. jūlijs, 
15.00 

9 Institūciju, kas veic operatīvās darbības 
atbalsta funkcijas (piem., arhīvs, utml., 
kuru optimizāciju neliedz specifiski 
darbības nosacījumi)  

Tieslietu ministrija, Aizsardzības 
ministrija, Iekšlietu ministrija 

Š.g. 23. jūlijs, 
13.00 

 
Funkciju vērtēšanas I posmā, vienlaikus ar priekšlikumiem fiskālās 
konsolidācijas pasākumu īstenošanai, tika izteikti ierosinājumi būtiskām 
strukturālām izmaiņām, kas skar visas ministrijas. 
 
Diskusiju grafiks struktur ālu reformu izvērt ējumam 
 
1 Iemaksu starptautiskajās organizācijās 

izpildes optimizācija ar mērķi 
nodrošināt vienotu iemaksu pārvaldību 

Finanšu ministrija (Valsts kase), 
visas ministrijas, Valsts kanceleja 

Š.g. 28. jūlijs, 
13.00 

2 Ministriju un to padotības institūciju 
valdījumā esošo nekustamo īpašumu 
apsaimniekošana un uzturēšana 

Finanšu ministrija (Valsts 
nekustamie īpašumi), visas 
ministrijas 

Š.g. 16. jūlijs, 
13.00 

3 Ar inspekciju darbu saistīto funkciju 
(kontrole, uzraudzība, u.t.t) kopa 
saistībā ar Funkciju audita grupas 
secinājumiem un priekšlikumiem.  
Peldvietu, dzeramā ūdens un citu ūdens 
resursu kvalitātes kontroles, 
uzraudzības un ar to saistīto 
pakalpojumu funkciju grupa 

Kultūras, Ekonomikas, Zemkopības, 
Finanšu, Veselības, Labklājības, 
Izglītības un zinātnes, Tieslietu, 
Iekšlietu, Satiksmes un Vides 
ministrijas 

Š.g. 2.augusts 
13.00 
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Policijas un tai pielīdzināmo struktūru 
(pašvaldības policija, Valsts 
robežsardze, Ekonomikas policija) 
funkcijas t.sk. pašvaldību policijas un 
valsts policijas funkciju izpildes 
apjomu, atbildības sadalījumu un citām 
iespējām izmaiņām 

Finanšu ministrija un Iekšlietu 
ministrija 

Š.g. 30.jūlijs 
13.00 

5 Funkciju, kas saistītas ar muzeju, teātru 
operas un citu kultūras objektu statusu 

Kultūras ministrija, Veselības 
ministrija, Aizsardzības ministrija, 
Zemkopības ministrija 

Š.g. 3.augusts 
15.00 

6 Priekšlikumi par izmaiņām ministriju 
un institūciju skaitā un struktūrā 

ministrijas un Valsts kanceleja Š.g. 2.augusts 
13.00 

7 Fondēto līdzekļu pārvaldības (gan 
iestādes gan arī finanšu līdzekļu 
kopumā veidā) funkciju grupas 
izskatīšanas un optimizācijas 
priekšlikumu sagatavošana 

Kultūras, Satiksmes un Vides 
ministrijas 

Š.g. 9.augusts 
15.00 

8 
 

Tieslietu ministrijas funkciju, kas 
saistīta ar mediāciju, zemesgrāmatām, 
reģistru vešanu optimizāciju, iesaistot 
notārus, vai paredzot citas strukturālas 
izmaiņas (t.sk. valsts vienoto datu un 
reģistru centru veidošanu). Citu 
strukturālu reformu pasākumi Tieslietu 
ministrijā un vienota reģistru centra 
izveidošanai apvienojot vairākas 
informācijas sistēmas (piemēram, 
Valsts zemes dienesta, Zemesgrāmatas, 
Uzņēmuma reģistra, u.t.t, uzturētas 
informācijas sistēmas). 

Tieslietu ministrija, Iekšlietu 
ministrija 
 

Š.g. 4.augusts 
13.00 

9 Valsts nacionālā arhīva izveidošana, 
būtiski samazinot nepieciešamos 
izdevumus sadrumstalotas arhīvu 
sistēmas uzturēšanai. t.sk. nodalot 
funkcijas, kuras var īstenot privātais 
sektors 

Kultūras ministrija, Tieslietu 
ministrija 
 

Š.g. 4.augusts 
15.00 

10 Satiksmes ministrijas pārziņā esošo 
kapitālsabiedrību informācijas 
tehnoloģiju jomā (LVRTC, VITA, 
EDS), t.sk. DDIRV funkciju izpildes 
forma un padotība, kā arī priekšlikumi 
par citām strukturālajām izmaiņām 
kapitālsabiedrību skaitā un funkcijās. 

Satiksmes ministrija Š.g. 5.augusts 
13.00 
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11 Tūrisma attīstības politikas plānošanas 
un ieviešanas funkcijas koncentrēšana 
ministrijas resorā. Darba tirgus analīzes 
un prognozēšanas nodošana 
atvasinātām publiskām personām. 
Konkurences padomes un Sabiedrisko 
pakalpojumu regulēšanas komisijas 
īstenoto funkciju izvērtēšana 

Ekonomikas ministrija 
 

š.g. 6. 
augusts 13.00 

 
Lai nodrošinātu kvalitatīvu diskusiju ministrijas, to pieaicinātās iestādes 

divas dienas pirms noteiktā radniecīgu funkciju izvērtēšanas laika vai funkciju 
padziļinātas izvērtēšanas laikā, iesniedz Valsts kancelejā papildus, maksimāli 
precīzu un detalizētu informāciju par katru identificēto funkciju (ja tāda nav 
pieejama līdz šim MK mājas lapā publicētajos materiālos), kas atbilst 
izvērtēšanas tēmai, īpaši norādot informāciju par : 

- telpu īres izmaksām, ja tādas ir;  
- telpu apsaimniekošanas izmaksām, ja tādas ir;  
- pakalpojumu tiešajām izmaksām, piemēram, bibliotēku un kultūras 

krājuma saglabāšana, nekustāmo īpašumu apsaimniekošanas izmaksas, 
u.t.t.;  

- cilvēkresursu un izmaksu sadalījumu funkcijas izpildei , atsevišķi 
sniedzot informāciju par administratīviem darbiniekiem un speciālistiem; 

- funkciju izpildes vienas vienības izmaksas (ja iespējams), piemēram, 
viena cilvēka vienas dienas izmaksas pansionātā;  

- funkciju izpildei nepieciešamo izmaksu salīdzinājums, balstoties uz 
normēšanu attiecībā uz iedzīvotāju (nodarbināto) skaitu (piemēram, uz 
10 000 iedzīvotājiem, 10 000 strādājošiem, utml., attiecībā pret minimālo 
vai vidējo algu valstī, procentuālo dalījumu valsts budžetā, izmaksām uz 
vienu iedzīvotāju u.t.t.), ja šāda informācija ir pieejama; 

- pašu ieņēmumu un valsts budžeta finansējuma proporcija, katrai 
izvērtējamai funkcijai, aktivitātei vai pakalpojuma sniegšanas 
nodrošināšanai.  

 
Gadījumā, ja informāciju noteiktā laikā nevar sagatavot, to precizē pēc 

tematiskās konsultatīvās diskusijas. Piedaloties tematiskajā diskusijā ministrija 
deleģē savus pārstāvjus, kas varētu maksimāli argumentēti izklāstīt ministrijas 
pozīciju un nostāju attiecībā uz diskusijas tēmu. 
 


