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Rīgā 
 
12.07.2010.  Nr. 111-2/72 
 

Tautas partijas frakcijas priekšsēdētājam  Mārim Kučinskim 
Zaļo un Zemnieku frakcijas priekšsēdētājam  Augustam Brigmanim 

Partijas "Jaunais laiks" priekšsēdētājam  Dzintaram Zaķim 
Politisko organizāciju (partiju) apvienības "Saskaņas Centrs" frakcijas 

priekšsēdētājam  Jānim Urbanovičam 
Latvijas Pirmās partijas un partijas "Latvijas Ceļš" frakcijas priekšsēdētājam 

Andrim Bērziņam 
Apvienības "Tēvzemei un Brīvībai"/LNNK frakcijas priekšsēdētājam  

Mārim Grīnblatam 
Partijas "Par cilvēka tiesībām vienotā Latvijā" frakcijas priekšsēdētājam 

Jakovam Plineram 
Partijas "Pilsoniskā Savienība" frakcijas priekšsēdētājai Annai Seilei 

Pie frakcijām nepiederošiem deputātiem: 
Dzintaram Ābiķim 

Aijai Barčai 
Jānim Lagzdiņam 
Visvaldim Lācim 
Artim Pabrikam 

Aigaram Štokenbergam 
 
 
 
Par valsts pārvaldes funkciju vērt ēšanu 

 
Veiksmīgi ir noslēdzies 2010.gada valsts pārvaldes funkciju vērtēšanas 

procesa pirmais posms. Ministrijas un citas valsts pārvaldes institūcijas ir 
sagatavojušas un iesniegušas izvērstus pārskatus par to īstenotajām funkcijām, 
šo funkciju izpildei piešķirto finansējumu, mērķiem, nodarbināto skaitu, 
aprakstījušas riskus, kas saistīti ar funkciju izpildi vai neizpildi, raksturojušas 
pastāvošo situāciju un tās iespējamos attīstības scenārijus.  

Ministriju sagatavotās informācijas prezentācijās gaitā notika saturīgas 
diskusijas ar funkciju vērtēšanas grupas locekļiem, tostarp Saeimas frakciju 
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deleģētajiem pārstāvjiem, tāpēc vēlos pateikties visiem iesaistītajiem 
ekspertiem, konsultantiem un deputātiem par aktīvo līdzdalību valsts pārvaldes 
funkciju vērtēšanas pirmajā posmā.  

 
Institūciju sagatavotā informācija, kā arī atbildes uz papildus uzdotajiem 

jautājumiem ir pieejama Ministru kabineta mājas lapā internetā 
http://www.mk.gov.lv/lv/vk/funkciju-audita-komisija/funkciju-izvertesana/ un tā 
ir brīvi izmantojama funkciju izvērtēšanas turpmākajos soļos. 

 
Vienlaikus vēlos informēt, ka ir izveidota funkciju izvērtēšanas darba 

grupa (Ministru prezidenta 2010.gada 9.jūlija rīkojums Nr.284 „Par darba grupu 
no valsts budžeta finansētu funkciju izvērtēšanai un priekšlikumu sagatavošanai 
funkciju optimizācijai) un sākot ar 2010.gada 14.jūliju Valsts kanceleja 
organizēs valsts pārvaldes funkciju vērtēšanas otro posmu. Šī posma galvenais 
uzdevums būs starpnozaru, radniecīgu funkciju un to grupu izvērtēšana, t.sk. 
izvērtējot ministriju un to padotībā esošu institūciju skaitu un to īstenotās 
funkcijas atbilstoši vadlīnijām valsts īstenoto funkciju izvērtēšanas procesam, 
kas izskatītas un apstiprinātas Reformu vadības grupas seminārā 2010.gada 
13.maijā. Funkciju izvērtēšanas otro posmu ir plānots uzsākt š.g. 14.jūlij ā. 

 
Lai ierobežotu tikai resorisku pieeju diskusijas par radniecīgām funkcijām 

un to grupām ir paredzētas atklātas, piedaloties vairāku institūciju pārstāvjiem, 
funkciju izvērtēšanas grupai un nevalstisko organizāciju pārstāvjiem. Aicinām 
šajās diskusijās piedalīties arī Jūs. Funkciju izvērtēšanas diskusiju kalendārais 
plāns tiks publicēts Ministru kabineta mājas lapā 
http://www.mk.gov.lv/lv/vk/funkciju-audita-komisija/funkciju-izvertesana/ un 
nosūtīts uz Jūsu iepriekš norādītajām e-pasta adresēm. 
 

Lūdzu, nepieciešamības gadījumā, Jūsu deleģētajiem pārstāvjiem 
(ekspertiem), par sanāksmju datumiem un citiem tehniskajiem jautājumiem 
sazināties ar Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamenta konsultantu 
Valēriju Stūri (tālr.: 67082933, e-pasts: valerijs.sturis@mk.gov.lv).  

 
 
 
Cieņā 
 
Ministru prezidents           V.Dombrovskis 


