
Ārlietu resors 
 

Budžeta konsolidācijas laikā pēdējos gados veiktās apjomīgās reformas radīja nopietnu 
izaicinājumu ārlietu dienestam, lai varētu nodrošināt Latvijas interešu pilnvērtīgu īstenošanu 
starptautiskajās politiskajās un ekonomiskajās attiecībās. Laikā, kad ievērojami pieauga ar 
Latvijas ekonomisko interešu pārstāvēšanu ārvalstīs saistītais darba apjoms (t.sk. konsulārajā 
jomā), diplomātisko un konsulāro pārstāvniecību budžeti un personālsastāvs tika samazināti 
līdz minimumam. Tā, piemēram, no 2008. līdz 2010. gadam Latvijas pārstāvniecību ārvalstīs 
personālsastāvs tika samazināts par 37%, t.sk. konsulārās amatpersonas pat par 48%. 
2010.gadā 75% Latvijas vēstniecībā ārvalstīs strādāja tikai vēstnieks un viens diplomāts, 
veicot plaša spektra uzdevumus.  

Neskatoties uz sarežăīto situāciju un pateicoties augstajai darbinieku motivācijai un 
kvalifikācijai, ārlietu dienesta funkcijas arī šajos taupības apstākĜos tiek veiksmīgi pildītas 
tagad un tiks nodrošinātas arī turpmāk. Lai arī tālāku reformu potenciāls ir izsmelts, ĀM 
turpina strādāt pie sniegto publisko pakalpojumu sistēmas uzlabošanas un administratīvā 
sloga mazināšanas attiecībā uz Konsulārā departamenta, Stratēăisko preču licenču 
izsniegšanas nodaĜas un LI sniegtajiem publiskajiem pakalpojumiem. ĀM pārstāvji piedalās 
Valsts kancelejas vadīto projektu valsts pārvaldes reformu īstenošanai procesā. 

Informācijai: 
- 2009.gada laikā nodarbināto skaits Ārlietu ministrijas budžeta resorā samazināts par 

28,3 % (no 877 līdz 629) un 2010.gadā vēl par 5,4 % (no 629 gada sākumā līdz 595 
gada beigās). Vidējā mēneša atlīdzība strādājošajiem Ārlietu ministrijā un tās 
padotības iestādēs 2009.gada laikā samazinājās par 22,8 %, bet 2010.gada laikā – vēl 
par 3%.2009.gada laikā strukturālo reformu ietvaros tika mainīta Ārlietu ministrijas 
struktūra - likvidēta 1 direkcija, 3 departamenti un 9 nodaĜas, apvienotas - 2 direkcijas, 
4 departamenti un 12 nodaĜas, koncentrējot funkciju izpildi. 2010.gadā, apvienojot 
Iekšējo auditu un Ăenerālinspektorātu, izveidota viena struktūrvienība. 2009.gadā tika 
slēgta viena konsulārā pārstāvniecība - Latvijas ăenerālkonsulāts Bonnā, VFR.  
Būtiski valsts budžeta ietaupījumi tika panākti arī attiecībā uz sabiedrības 

informēšanas ES jautājumos funkcijas pārĦemšanu no Valsts kancelejas 2010.gada 1.janvārī 
(finansējums Valsts kancelejā: 330 000 Ls, 11 darbinieki; Ārlietu ministrijā: 29 044 Ls, viena 
štata vieta).  

ĀM vienīgajā pārraudzības iestādē -Valsts aăentūrā „Latvijas institūts” - 2009.gadā 
veiktās optimizācijas rezultātā štata vietu skaits samazinājās no 14 līdz 4, bet budžets par 73,5 
% (no 245 071 LVL 2008.g. uz 64 960 LVL 2010.g.).  
 
 


