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Funkcijas, kuras netiek vērtētas

� ES  politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto un 

finansēto projektu un pasākumu īstenošana (867.8., 870.1., 870.2., 880.2., 890.-892., 

894.-898., 900., 901., 904., 906.1., 907.2., 907.3., 941.funkcija)

� Iemaksas starptautiskajās organizācijās, kas plānotas atbilstoši saistībām (1107.-

1109.funkcija)

� Tautas skaitīšanas organizēšana (2043.funkcija)

� Visām ES dalībvalstīm Tautas skaitīšana jāveic 2011.gadā

� Ja Latvija nepildīs Eiropas Kopienas dibināšanas Līguma noteiktās saistības attiecībā uz 
Regulas Nr.763/2008 izpildi dalībvalstī, Eiropas Komisija var vērsties tiesā, kas noteiks 
soda sankcijas (vismaz 8 milj.eiro)

� Soda maksājumu veikšana neatbrīvo valsti no regulas prasību izpildes



Ekonomikas ministrijas budžets 2008.-2012.gadam, milj.latu 



Ekonomikas ministrijas iestādēs 2008.-2010.gadā veiktais 
samazinājums valsts pamatfunkciju īstenošanai (absolūtos skaitļos un  %)

Iestādes 2008.gads 2009.gads 2010.gads
Samazinājums 

2010.g. pret 
2008.g.

Samazinājums 

%

Ekonomikas ministrija 46 823 128 27 164 409 17 785 274 -29 037 854 -62%

Virs 1 milj.latu

EM Centrālais aparāts 19 927 066 7 235 223 3 991 015 -15 936 051 -80%

Centrālā statistikas pārvalde 8 306 965 6 870 584 5 355 672 -2 951 293 -36%

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas 

komisija
3 055 000 2 921 815 2 929 337 -125 663 -4%

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra 5 641 523 5 494 299 3 368 054 -2 273 469 -40%

Zem 1 milj.latu

Patērētāju tiesību aizsardzības centrs 1 392 647 1 068 733 808 712 -583 935 -42%

Konkurences padome 1 038 860 720 636 450 401 -588 459 -57%

Tūrisma attīstības valsts aģentūra 1 315 457 908 782 528 592 -786 865 -60%

Būvniecības, enerģētikas un mājokļu valsts 

aģentūra
4 064 769 773 024 103 747 -3 961 022 -97%

Valsts būvinspekcija (līdz 30.06.2009.) 790 837 413 396 -790 837 -100%

Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs 438 667 -438 667 -100%

Latvijas Nacionālais metroloģijas centrs 576 992 -576 992 -100%

Metroloģijas un akreditācijas valsts aģentūra 404 250 -100%

SIA Latvijas Standarts 274 345 353 667 -274 345 -100%

SIA „Standartizācijas, akreditācijas un 

metroloģijas centrs”
249 744 -1 040 260*  -81%*

*Kopējais samazinājums  institūciju reorganizācijas rezultātā

akreditācijas, metroloģijas un standartizācijas jomās
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EM Strukturālās reformas
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Darbinieku skaita un izdevumu atlīdzībai izmaiņas



Ekonomiskās politikas izstrādāšana
(920. funkcija ) 

� Makroekonomiskā analīze un prognozēšana, darba tirgus vidēja un ilgtermiņa 

prognozēšana 

� Pamatietvars kopējai valsts ekonomikas struktūrpolitikai 

� Padziļināta tautsaimniecības, nozaru un tirgu, tai skaitā darba tirgus, attīstības tendenču 
analīze (regulārie biļeteni “Ziņojums par Latvijas tautsaimniecības attīstību”, “Latvijas 

tautsaimniecība: Makroekonomiskais apskats”, informatīvais ziņojums par prognozēm darbaspēka 
pieprasījuma un piedāvājuma atbilstībai vidēja termiņā www.em.gov.lv, http://polsis.mk.gov.lv)

� Platforma politisko lēmumu pieņemšanai

� Ekonomiskās politikas plānu izstrāde un to īstenošanas koordinācija  

� EM veido ilgtspējīgas ekonomiskās attīstības politiku, pamatojoties uz ekonomikas 
attīstības analīzi un prognozēm (Ekonomikas atveseļošanas plāns, Nacionālā Lisabonas – ES 2020 

stratēģija u.c.)

� Ekonomikas attīstības plāni tālāk iekļaujas kopējā LSAP, NAP u.c. 



Statistiskās informācijas nodrošināšana
(867.1-867.7., 867.9.funkcija) 

� Oficiālā valsts statistika

� Savlaicīga, precīza, pilnīga, viegli saprotama un starptautiski 
salīdzināma statistiskā informācija par Latviju

� Vismaz 330 ES tiesību aktu uzlikto saistību izpilde statistikas jomā

� Publicēti rādītāji interneta datubāzēs (2010.gadā – 20 milj.)

� Sagatavota statistikas gadagrāmata

� Publicēti preses ziņojumi (2010.gadā – 175) 

� Organizēta Lauksaimniecības skaitīšana



Darbinieku skaits un budžets 
statistiskās informācijas veidošanai 2009.gadā

Salīdzinot jāievēro

� Katras valsts statistikas institūcija veic atšķirīgu darba apjomu (piemēram, Igaunija un Lietuva neveic 

mājsaimniecību budžeta apsekojumu)

� Lietuvas Statistikas Departaments nevāc apjomīgos ārējās tirdzniecības statistikas datus, to veic muitas 

iestāde 

� Atšķirīgs datu reģistru pieejamības līmenis



Uzņēmējdarbības vides, 
rūpniecības un inovāciju attīstība
(868., 869., 871.-874., 889.1., 889.2., 935.funkcija)

� Uzņēmējdarbības konkurētspējas un inovāciju veicināšana un atbalsta  instrumentu 

izstrāde (skat.arī Komercdarbības konkurētspējas un inovācijas veicināšanas programma 2007. - 2013.gadam 

http://polsis.mk.gov.lv) 

� Inovācijas (t.sk. tehnoloģiju pārnese un komercializācija, sabiedrības informēšana, motivācijas 
pasākumi)

�Uzņēmējdarbība ar augstāku pievienoto vērtību (atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju 
izstrādei un ieviešanai,  finanšu  atbalsta instrumenti)

�Rūpniecības nozaru attīstība un produktivitātes paaugstināšana, speciālistu apmācības

�Klāsteru attīstība un starptautiskā sadarbība

�Rūpnieciskā dizaina atbalsts

� Uzņēmējdarbības  vides pilnveidošana (skat.arī Uzņēmējdarbības vides uzlabošanas pasākumu plāns 

konkrētam gadam un ziņojumi par tā īstenošanu http://polsis.mk.gov.lv)

�Uzņēmējdarbības vides uzlabošanas pasākumu izstrāde un īstenošanas koordinācija

�Mērķtiecīga administratīvā sloga uzņēmējiem samazināšana

=> PB Doing Business pētījumā Latvija uzņēmējdarbības vides pievilcības ziņā 2010.gadā novērtēta 27.vietā no 

183 valstīm (salīdzinoši pret 2009.gadu, pakāpjoties par 2 vietām), Igaunija – 24. vietā, Lietuva – 26.vietā



Ar inovācijas politikas īstenošanu saistīto
funkciju veikšanai nodarbināto skaits 2009.gadā



Eksporta veicināšana un ārvalstu
investīciju piesaiste
(902.1., 902.2., 903., 912.funkcija) 

� Eksporta atbalsta pakalpojumi uzņēmumiem (skat.arī Latvijas preču un pakalpojumu eksporta veicināšanas 

un ārvalstu investīciju piesaistes pamatnostādnes 2010.-2016. gadam, kā arī attiecīgais pasākumu plāns 2010.-2011.gadam 

http://polsis.mk.gov.lv)

� Informācijas nodrošinājums

=> Konsultācijas par eksporta uzsākšanu, ārvalstu tirgiem un sadarbības iespējām (2010.gadā - 1600) 

=> Informatīvais atbalsts (datubāzes, ārvalstu tirgu profili, nozaru tirgu apskati)

� Atbalsts biznesa sadarbības partneru meklēšanā

=> Eksporta un investīciju projektu identificēšana, apstrāde un virzīšana (2010.gadā atbilstoši - 300 
projekti/prognozētais apjoms 15 milj.latu un 30 projekti/prognozētais apjoms 18 milj.latu)

=> Uzņēmumu individuālās biznesa vizītes ārvalstīs un Latvijā, kontaktbiržas, tirdzniecības misijas, atbalsts dalībai 

starptautiskajās izstādēs

� Ekonomisko interešu ārējā pārstāvniecība

=> 10 - Dānijā, Zviedrijā, Krievijā, Norvēģijā, Francijā, Lielbritānijā, 

Nīderlandē, Vācijā, Polijā un Japānā

� Eksporta risku apdrošināšana

=> Īstermiņa eksporta kredītu garantijas uz trešo valstu tirgiem 

Eksportējošie uzņēmumi, skaits

+7 %



Konkurētspējas pieauguma uzņēmējdarbībā
veicināšana un mazo vidējo uzņēmumu attīstība,
rūpniecības un inovāciju attīstība(3)

� ES līdzfinansējuma kā atbalsta instrumenta piesaiste (2007.-2013.)

� EM pārziņā – 23 aktivitātes

� Kopējais apjoms – 574 milj.latu

� Šobrīd tiek īstenoti – 928 projekti

� Šobrīd apgūtais finansējums – 76%

milj.latu, %



Ārējās konkurētspējas
līgumtiesiskais nodrošinājums
(909., 910., 916., 917.1.funkcija) 

� PTO daudzpusējie tirdzniecības līgumi

� Droši un prognozējami tirdzniecības nosacījumi >150 pasaules valstīs

� Daudzpusējs mehānisms tirdzniecības strīdu risināšanai

� Pakāpeniska tirdzniecības (tarifu un netarifu) barjeru atcelšana

� Valstu iestāšanās procesi PTO (Krievija, Baltkrievija, Kazahstāna u.c.)

� ES divpusējie tirdzniecības līgumi (PTO+)

� Padziļināta ekonomiskā integrācija ar prioritārām valstīm/reģioniem

� Specifisku tirdzniecības barjeru novēršana partnervalstu tirgos

� Eksportētāju priekšrocības pret citām trešajām valstīm

� Latvijas ekonomiskās sadarbības līgumi

� Ekonomiskās sadarbības veicināšana un divpusējo attiecību padziļināšana

� 13 Starpvaldību komisijas/Apvienotās komitejas

� Latvijai specifisku barjeru novēršana partnervalstu tirgos

� Citas ārējās ekonomiskās aktivitātes

� Uzņēmēju forumi, darba vizītes

IKP un tirdzniecības rādītāju 
dinamika, milj.latos



� Patērētāju tiesību aizsardzība un tirgus uzraudzība

� Aizsargātas patērētāju tiesības un ekonomiskās intereses, nodrošinot iedzīvotājiem iespēju 
dzīvot veselīgi un droši, būt pārliecinātiem par preču un pakalpojumu drošumu, kā arī
bīstamo iekārtu drošu, cilvēka dzīvībai, veselībai, īpašumam un videi nekaitīgu lietošanu

=> Uzrauga 40 Direktīvās un 9 Regulās ietverto preču grupu, kā arī bīstamo iekārtu atbilstību (drošums)

=> Viena kolektīvā lēmuma patērētāju tiesību uzraudzībā ietekmē patērētājiem ietaupītā summa var būt 

pat 1 750 000 latu

=> 2009.gadā 56 % pārbaudīto rotaļlietu atzītas par bērniem nedrošām, 93% pārbaudīto solāriju iekārtu 
neatbilst prasībām, starojuma stiprums pat daudzkārt pārsniedz maksimāli pieļaujamo, apdraudot 

cilvēku veselību

Iekšējā tirgus attīstības veicināšana un konkurences 
nodrošināšana, patērētāju tiesību aizsardzība un sabiedrisko 
pakalpojumu regulēšana visā valsts teritorijā(1)
(875.-879., 880.1., 914., 915., 1110.funkcija)



� Patērētāju tiesību aizsardzība un tirgus uzraudzība

�Sūdzību izskatīšana

�Preču, bīstamo iekārtu drošums

�Kreditēšanas pakalpojumi 

�Netaisnīgi līguma noteikumi

� Iepirkšanās internetā

�Preces atbilstība un garantija

�Preču marķējums

�Cenu norādīšana

�Aviopasažieru tiesības

�Kompleksie tūrisma pakalpojumi 

� Iepirkšanās Eiropā

�u.c.

Iekšējā tirgus attīstības veicināšana un konkurences 
nodrošināšana, patērētāju tiesību aizsardzība un sabiedrisko 
pakalpojumu regulēšana visā valsts teritorijā(2)



Patērētāju tiesību aizsardzības
funkcijas veikšanai nodarbināto skaits 2009.gadā



� Konkurences nodrošināšana

� Nodrošināt iespēju katram tirgus dalībniekam veikt ekonomisko darbību brīvas un godīgas 
konkurences apstākļos, kā arī veicināt konkurences attīstību visos tautsaimniecības sektoros 
sabiedrības interesēs, nodrošinot zemākas cenas patērētājiem

=> Uzņēmuma dominējošā stāvokļa ļaunprātīga

izmantošana vai karteļu vienošanās darbība sadārdzina

preces un pakalpojumus vismaz par 10 – 20 %*

=>  18 konstatēto starptautisko karteļu kopējais patērētājiem nodarītā kaitējuma aptuvenais apmērs ir 7,6 

miljardi EUR (pārmaksas vidējo procentuālo daļu pieņemot 10 %)*

=> Brīvas preču un pakalpojumu aprites princips ES vienotā iekšējā tirgū ir ES konkurētspējas un ekonomiskās 

izaugsmes galvenais virzītājs

*Eiropas Komisijas dienestu aprēķini par 2005.-2007. gadu

Iekšējā tirgus attīstības veicināšana un konkurences 
nodrošināšana, patērētāju tiesību aizsardzība un sabiedrisko 
pakalpojumu regulēšana visā valsts teritorijā(3)
(881., 883., 913., 1111.funkcija)

+20%



Konkurences uzraudzības iestādēs nodarbināto skaits 2009.gadā

*2008.gada dati



� Iekšējā tirgus attīstības nodrošināšana

� Nodrošināt organizatoriskos un tiesiskos pamatus brīvas preču un pakalpojumu aprites 
jomā, lai ES iekšējā tirgus dalībnieki varētu īstenot un aizsargāt savas likumīgās tiesības ES 
iekšējā tirgū
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Iekšējā tirgus attīstības veicināšana un konkurences 
nodrošināšana, patērētāju tiesību aizsardzība un sabiedrisko 
pakalpojumu regulēšana visā valsts teritorijā(4)



� Sabiedrisko pakalpojumu regulēšana

� Iedzīvotājiem, uzņēmumiem nodrošināti nepārtraukti, droši un kvalitatīvi sabiedriskie 
pakalpojumi par patērētājiem pieejamām cenām

=> Sabiedrisko pakalpojumu (elektrības, gāzes, ūdens, siltuma apgāde, elektronisko sakaru un pasta 

pakalpojumi, u.c.) pieejamība ir būtiska ikviena Latvijas iedzīvotāja vajadzībām, viņa veselības un pat 

dzīvības uzturēšanai, viņa iekļaušanai sabiedrībā un attīstības procesos 

=> No pakalpojumu vispārējās pieejamības iegūst visa sabiedrība kopumā – samazinot vides piesārņojumu, 

slodzi uz medicīnu, sociālo spriedzi

=> Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas budžets neietekmē valsts budžeta deficītu (nozares 

uzņēmumu finansējums)

Elektrīb

a
Gāze Ūdens

Siltum

s
Pasts

Elektroniskie 

sakari
AtkritumiDzelzceļš

Iekšējā tirgus attīstības veicināšana un konkurences 
nodrošināšana, patērētāju tiesību aizsardzība un sabiedrisko 
pakalpojumu regulēšana visā valsts teritorijā(5)
(884.-887.funkcija)



� Standartizācijas, metroloģijas, akreditācijas politikas veidošana un īstenošana

� Standartizācija

� Nodrošina nekaitīgumu cilvēka veselībai, dzīvībai un videi

� Nodrošina brīvu tirdzniecību un sadarbību starp valstīm. Standarti vienkāršo 
piekļuvi tirgum, veicina konkurētspēju, mazina riskus un izmaksas, veicina kvalitāti 
un drošumu

� Metroloģija

� Nodrošina Latvijas tautsaimniecības vajadzības pēc fizikālo lielumu mērvienībām, 
iekļaujoties Eiropas vienotā metroloģijas sistēmā un nodrošinot valstī veikto 
mērījumu starptautisko ticamību

� Akreditācija (ietekmē brīvu preču un pakalpojumu apriti)

� Nodrošina produktu, pakalpojumu, kā arī personu profesionālo kvalifikāciju 
savstarpējo atzīšanu ES iekšējā tirgū

� Sniedz kompetences apliecinājumu komersantu sniegtajiem atbilstības 
novērtēšanas pakalpojumiem

Iekšējā tirgus attīstības veicināšana un konkurences 
nodrošināšana, patērētāju tiesību aizsardzība un sabiedrisko 
pakalpojumu regulēšana visā valsts teritorijā(6)
(888., 938.funkcija)



Droša, līdzsvarota un kvalitatīva patērētāju 
apgāde ar enerģiju
(905., 921.-924., 932., 966.funkcija)

� Nosacījumu izstrāde drošai un ilgtspējīgai lietotāju apgādei ar enerģiju

� Valsts energoefektivitātes un atjaunojamo energoresursu rīcības plānu izstrāde

� Naftas produktu obligāto rezervju nodrošināšana 90 patēriņa dienām

� Vietējo energoresursu izmantošanas veicināšana

� Ogļūdeņražu meklēšanas, izpētes un ieguves pārraudzība

� Atjaunojamās enerģijas un biodegvielas ražošanas atbalsta izstrāde un administrēšana

� Efektīvi funkcionējoša enerģijas tirgus priekšnosacījumu izveide, radot 

konkurences iespējas

� ES iekšējā enerģijas tirgus prasībām atbilstošas tirgus struktūras izveidošana

� Stratēģisko valsts energoapgādes projektu attīstīšana



Darbinieku skaits ar enerģētikas 
politiku saistīto funkciju īstenošanai 2009.gadā

Papildus darbinieki

� Polijā papildus ir vēl enerģētikas aģentūra

� Igaunijā papildus ir vēl naftas rezervju uzturēšanas aģentūra

� Lietuvā papildus ir vēl naftas produktu aģentūra, radioaktīvo atkritumu uzglabāšanas aģentūra



Tūrisma nozares attīstības veicināšana 

� Vienotās tūrisma attīstības politikas izstrāde un ieviešana

� Reģionāli un institucionāli saskaņotu nozares attīstības mērķu un darbības virzienu izstrāde un 
īstenošana

� Atbalsts tūrisma pakalpojumu eksportam 
=> tūrisma pakalpojumi veido 18,5% no kopējā Latvijas pakalpojumu eksporta, vidēji 360 milj.Ls ienākumi 

valsts budžetā ik gadu

� Atbalsts Latvijas tūrisma piedāvājuma ilgtspējai un konkurētspējai (kvalitāte, drošība un 
pievilcība) 

� Tūrisma komercdarbības vides sakārtošana 

� Atbalsts vietējā tūrisma attīstībai (Latvijas reģionu attīstība)

� Latvijas kā tūrisma galamērķa atpazīstamības veicināšana

� Latvijas vienotā tūrisma tēla izstrāde un ieviešana

� Mērķtiecīga un efektīva mārketinga aktivitāšu kopuma īstenošana

� Sadarbības nodrošināšana ar valsts institūcijām un sociālajiem partneriem

� Visu tūrisma nozares sociālo partneru interešu apzināšana un ievērošana

� Latvijas interešu tūrisma jomā pārstāvniecība reģionālajā, nacionālajā un starptautiskajā
līmenī

Tūrisma nozares attīstības veicināšana
(907.1, 918.funkcija)



Darbinieku skaits ar tūrisma
politiku saistīto funkciju īstenošanai 2009.gadā



Būvniecības nozares attīstības veicināšana
(866., 934.funkcija)

� Būvniecība – Efektīvs būvniecības process
� Kvalitatīvas dzīves un uzņēmējdarbības vides radīšana
=> Būvniecības publiskās apspriešanas pārnešana uz teritorijas plānošanu reglamentējošajiem 

normatīvajiem aktiem, nosakot principu, ka būvniecība ir teritorijas plānojuma izpilde. Tehnisko 
prasību (būvnormatīvu) pārstrādāšana atbilstoši ES prasībām un nozares attīstībai.

� Efektīvas būvniecības uzraudzības sistēmas radīšana
=> Būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu saskaņošana ar Administratīvā procesa likuma normām, 

nosakot principu, ka apstrīdējumam jābūt iespējami ātrākā stadijā. Būvniecības nozares vispārējā
pārraudzība un koordinācija, nodrošinot vienveidīgu tiesību normu piemērošanu pašvaldībās.

� Caurspīdīguma un atklātības nodrošināšana
=> Būvniecības informācijas sistēmas izstrāde un sabiedrības informēšanas procedūru paredzēšana 

Vispārīgajos būvnoteikumos, lai mazinātu  korupcijas riskus būvniecībā.

� Doing Business indeksa ievērojama uzlabošana
=> Saskaņā ar Doing Business pētījumu būvniecības saskaņošanai Latvijā nepieciešamas 187 dienas 

(Dānijā - 69 dienas, Igaunijā – 118 dienas). 

69 dienas187 dienas



� Sakārtotas  tiesiskās attiecības 

� Noteikts prasību minimums ēku uzturēšanai un pārvaldīšanai

� Pieejams mājoklis – energoefektīvs un ar mazākām izmaksām 

� Dzīvojamā fonda kalpošanas laika pagarināšana

� Ekonomiska energoresursu izmantošana

� Darba vietu nodrošinājums būvniecības nozarē

� Būvmateriālu tirgus veicināšana

Mājokļu nozares attīstības veicināšana
(906.2., 929., 940., 942.funkcija)

EnergoNEefektīva mājokļa izmaksas -
2,00 lati/m²

EnergoNEefektīva mājokļa izmaksas -
2,00 lati/m²

Renovācija



Privatizācijas procesa pabeigšana valstī
(926.funkcija)

Masveida privatizācija valstī ir PABEIGTA 

Vairāk kā trešdaļa Latvijas iedzīvotāju ir ieguvuši valsts vai pašvaldību īpašumus

� Tiek nodrošināta pēdējo privatizācijas ierosinājumu izskatīšana un lēmumu 

pieņemšana Ministru kabinetā

� Vienveidīga privatizācijas procesa norises veidošana visā valstī, sniedzot 

konsultācijas pašvaldībām un pašvaldību kontrole

� Patērētāju aizsardzība, veicot darījumus privatizācijas sertifikātu tirgū



Nozares vadība
(917.2., 919.funkcija)

� Darbības nodrošināšana

� Finanšu vadība, grāmatvedība

� Personālvadība

� Iekšējais audits

� Sabiedrības informēšana
Ekonomikas ministrijas atbalsta 

dienestu īpatsvars 2008.-2010.gadā
pret nozares vadībā nodarbināto skaitu

19,9% 17,7% 15,6%



EM budžeta konsolidācija 

� 2009.gadā centralizētās funkcijas
� Pārņemta KP un TAVA grāmatvedības funkcija
� Pārņemta personāla lietvedība no TAVA
� Centralizēta iekšējā audita funkcija no visām padotības iestādēm

� 2010.gadā netiek īstenota
� Ar mobilizāciju, civilo aizsardzību un NATO saistīto uzdevumu veikšana
� Mājokļu politikas īstenošana – dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalsta nodrošināšanai
� 2010.gadā tiks centralizēta
� TAVA IT nodrošināšanas funkcija

� Esošo funkciju īstenošana sašaurināta atbilstoši samazināto cilvēkresursu un 
ierobežotā finansējuma apjomam

� 2011.gada budžeta bāzē no pamatfunkcijām izslēgta valsts atbalsta sniegšana 
energoefektivitātes pasākumiem ar finansējumu 554 054 latu apmērā (turpmāk 
tiks veikta tikai no ES līdzfinansētajiem  instrumentiem)

� Ekonomikas ministrija vērtē iespējas 2011.gadā
� samazināt CSP Phare projektu īstenošanas procesā ieviesto statistisko apsekojumu un 

aprēķinu uzturēšanas izmaksas (~300 000 latu)
� TAVA funkciju pārņemšanu
� KP un SPRK apvienošanu



Būtiskākās sekas, pārtraucot pamatdarbības funkciju 
īstenošanu(1)

Turpmāk Ekonomikas ministrijas finansējuma samazinājums
NAV iespējams, jo

�Valstī netiks izstrādāta un īstenota koordinēta ilgtspējīga ekonomiskās attīstības 
politika, t.sk.

šādās nozarēs:
•rūpniecība
•tūrisms
•enerģētika
•būvniecība
•tirdzniecība

šādās jomās:
•mazo un vidējo uzņēmumu attīstība
•mikrouzņēmumu attīstība
•inovāciju attīstība
•tirdzniecības regulēšana
•konkurences veicināšana
•patērētāju tiesību aizsardzība
•atbilstības novērtēšana, kvalitātes nodrošināšana un bīstamo 
iekārtu  tehniskā uzraudzība
•sabiedrisko pakalpojumu regulēšana
•valsts statistika
•mājokļi
•privatizācija un denacionalizācija



Būtiskākās sekas, pārtraucot pamatdarbības funkciju 
īstenošanu(2)

Turpmāk Ekonomikas ministrijas finansējuma samazinājums

NAV iespējams, jo

�Netiks izstrādāti priekšnosacījumi uzņēmējdarbības, inovāciju un eksporta 
attīstībai nepieciešamo atbalsta instrumentu piesaistei nākamajam ES fondu 
plānošanas periodam (pēc 2013.gada)

�Atsakoties no Nacionālās Lisabonas (ES 2020) stratēģijas izstrādes, Latvija nepildīs 
dalībvalsts saistības

�Nesamazināsies primāro energoresursu imports

�Netiks nodrošināta valsts interešu EM kompetencē esošo jautājumu sagatavošana 
un pārstāvēšana ES līmenī, kas atsauksies uz valsts ilgtspējīgu ekonomisko attīstību

�Latvijai tiks piemērotas soda sankcijas par
�ES regulu neievērošanu (piemēram, neveicot Tautas skaitīšanu netiks ievērota regula Nr. 
763/2008)
�minimālo ES prasību nenodrošināšanu (piemēram, statistiskās informācijas jomā par 
samazinātu apsekojumos ietverto statistisko rādītāju skaitu)
�nenovērstiem šķēršļiem brīvai preču un pakalpojumu apritei ES iekšējā tirgū u.c.



Paldies par uzmanību!

Brīvības iela 55, Rīga, LV 1519
Tālrunis: 67013101
Fakss: 67280882
E-pasts: pasts@em.gov.lv

Mājas lapa: www.em.gov.lv


