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Rīgā 
 

      .05.2010. Nr.111-1/  
 

Visiem ministriem 
Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšniekam 

Valsts kancelejas direktorei G.Veismanei 
 
Funkciju izvērtēšana ir process, lai ik gadus atjaunotu informāciju par 

valsts budžeta izdevumiem, to atbilstību valsts pārvaldes iestāžu īstenotajām 
funkcijām un uzdevumiem, nodrošinot nepārtrauktu, papildināmu un 
salīdzināmu informācijas kopumu, kuru var izmantot, sagatavojot lēmumus, 
argumentus un to alternatīvas budžeta izstrādes un pieņemšanas procesā. 

Atbilstoši Ministru kabineta 2010.gada 22.februāra rīkojuma Nr.91 "Par 
pasākumiem, kas veicami, lai nodrošinātu valsts budžeta fiskālo konsolidāciju 
2011. un 2012.gadā, un par likumprojekta "Par valsts budžetu 2011.gadam" 
sagatavošanu" 2.pielikumā dotajiem uzdevumiem ir jāturpina uzsāktais darbs pie 
valsts īstenoto funkciju izvērtēšanas. Valsts kanceleja sadarbībā ar Finanšu 
ministriju ir sagatavojusi jaunas vadlīnijas valsts īstenoto funkciju izvērtēšanai, 
kas izskatītas un apstiprinātas Reformu vadības grupas seminārā 2010.gada 
13.maijā. Funkciju izvērtēšanas vadlīnijas tiek nosūtītas ministrijām zināšanai, 
tomēr tās galvenokārt izmantos funkciju izvērtēšanā iesaistītās personas. Jaunās 
funkciju izvērtēšanas vadlīnijas nodrošina jaunu, vienotu metodoloģisku pieeju 
izvērtēšanas procesam, kas ļauj pragmatiskāk novērtēt no valsts budžeta 
finansētās funkcijas. 

Funkciju izvērtēšanai ir divi posmi: 
• līdz 2010.gada 7.jūnijam tiks uzklausīta ministriju un citu centrālās 

pārvaldes iestāžu sniegtā informācija par to īstenotajām funkcijām, kā arī 
līdz 2010.gada 19.jūlijam informējot Reformu vadības grupu; 

• līdz 2010.gada 15.augustam tiks nodrošināts detalizēts izvērtēšanas 
process, nosakot konkrētās no valsts budžeta finansētās funkcijas 
atbilstību apstiprinātajiem kritērijiem. 

 
Funkciju izvērtēšanai 2010.gadā ir noteikti šādi mērķi: 

• līdz 2010.gada septembra vidum sagatavot priekšlikumus un viedokļus 
lēmumu pieņēmējiem, lai panāktu ilgtspējīgas strukturālas izmaiņas un 
sekmētu fiskālās konsolidācijas mērķu sasniegšanu, izstrādājot 2011.gada 
budžeta projektu; 
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• sagatavot priekšlikumus tādu funkciju un pakalpojumu izslēgšanai no 
valsts finansēto funkciju loka, kuru neveikšana rada iespējami zemākus 
sociālos un ekonomiskos riskus;  

• nodrošināt atvērtu un vispusīgu no valsts budžeta finansētu funkciju 
izvērtēšanas procesu, iesaistot valdības partnerus, nozaru ekspertus un 
sabiedrības pārstāvjus, cik iespējams, panākot viedokļu tuvināšanos. 
 
Lai nodrošinātu valsts budžeta finansētu funkciju izvērtēšanu, lūdzu Jūs 

līdz 2010.gada 20.maijam elektroniskā veidā informēt Valsts kanceleju par 
izvērtēšanas sanāksmes datumu. 

Pārskatu lūdzu sagatavot elektroniskas prezentācijas veidā un nosūtīt 
to Finanšu ministrijai (pasts@fm.gov.lv) un Valsts kancelejai 
(pasts@mk.gov.lv) vismaz divas darbdienas pirms saskaņotā sanāksmes 
datuma, prezentācijā ietverot: 

• funkciju kodolīgu aprakstu un pamatojumu (tiešā veidā nepārrakstot 
funkciju rīkā esošo informāciju), kāpēc šī funkcija ir jāfinansē un jāīsteno 
valsts budžeta izdevumu ietvaros un kādas negatīvas sekas radīsies, 
pārtraucot tās īstenošanu pilnībā vai daļēji; 

• aktuālo funkciju īstenošanā iesaistīto nodarbināto skaitu, norādot 
procentuālo attiecību pret funkciju īstenošanā nodarbināto atbalsta 
funkciju veicēju apjomu, t.sk. salīdzinot līdzīgas funkcijas īstenošanai 
nepieciešamo finansējumu un nodarbināto resursus tuvākajās 
kaimiņvalstīs (Igaunijā, Lietuvā, Polijā un Somijā); 

• īstenotos samazinājumus absolūtajos skaitļos un procentos, salīdzinot ar 
2009.gada budžetu un (ja iespējams) ar 2010.gada budžetu; 

• kvantitatīvi pierādāmu ietekmi uz sociālekonomiskiem procesiem, kas 
radusies līdzšinējās fiskālās konsolidācijas rezultātā; 

• pēc budžeta apjoma lielāko budžeta izdevumu pozīciju (virs 1 milj. latu) 
detālu izklāstu un pamatojumu konkrētajiem izdevumiem; 

• resora piedāvājumu par iespējamās fiskālās konsolidācijas pasākumiem 
un to iespējamo ietekmi uz 2011. un 2012.gada budžeta izdevumiem, 
norādot kopējo fiskālo ietekmi (latos), nodarbināto skaita samazinājumu, 
kā arī iespējamos riskus, ja tādi radīsies. 

 
Lūdzu, precizējot tikšanās laiku ar Jūsu ministriju, norādīt speciālistus, 

kas piedalīsies sanāksmē, lai saskaņotu iesniedzamo informāciju. Visas 
sanāksmes plānotas Valsts kancelejā, 459.telpā (Valsts kancelejas bibliotēkā), 
saskaņotajā laikā. Lai nodrošinātu efektīvu informācijas apmaiņu, lūdzu norādīt 
vienu atbildīgo amatpersonu ministrijā, ar kuru tiks uzturēta informācijas 
apmaiņa. Saskaņoto sanāksmju laiku grafiku lūdzu nosūtīt uz turpmāk minēto e-
pasta adresi. Ja nepieciešams, par prezentācijas iesniegšanas jautājumiem un 
termiņiem lūdzu sazināties ar Valsts kancelejas Politikas koordinācijas 
departamenta konsultantu Valēriju Stūri (tālr.: 67082933, e-pasts: 
Valerijs.sturis@mk.gov.lv). 
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Valsts kancelejas direktorei  

G.Veismanei 
 

Lūdzu sagatavot Ministru prezidenta vēstules projektu citām centrālajām 
valsts pārvaldes iestādēm (Valsts prezidenta kanceleja, Saeima, Tiesībsarga 
birojs, Valsts kontrole, Augstākā tiesa, Satversmes tiesa, Latvijas Republikas 
Prokuratūra, Centrālā Vēlēšanu komisija, Centrālā zemes komisija, Nacionālā 
radio un televīzijas padome), aicinot sniegt nepieciešamo informāciju, lai 
nodrošinātu valsts pārvaldes funkciju izvērtēšanas procesu. 

Lai nodrošinātu funkciju izvērtēšanas procesu, lūdzu sagatavot Ministru 
prezidenta rīkojuma projektu par funkciju izvērtēšanas grupas izveidošanu, 
iekļaujot tajā vienu „Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības 
memoranda īstenošanas padomes” deleģētu pārstāvi. 

 
Lūdzu 2010.gada 21.maijā no plkst.15 līdz plkst.17 organizēt 

sanāksmi, kurā piedalītos ministriju un citu budžeta resoru pārstāvji, 
izklāstot funkciju izvērt ēšanas procesa vadlīnijas, precizējot iesniedzamās 
informācijas apjomu un citus jautājumus un iepazīstinot ministrijas ar valsts 
budžeta finansētu funkciju izvērtēšanas procesa vadlīnijām 2010.gadam. 

 
Lai nodrošinātu vienotu pieeju, lūgums sagatavot un elektroniski nosūtīt 

ministrijām vienotas elektroniskās prezentācijas paraugu. 
 
Valsts kancelejai sadarbībā ar Finanšu ministriju, ja nepieciešams, 

nodrošināt individuālas konsultatīvas sanāksmes ar ministrijām un citām 
centrālajām valsts iestādēm, lai sniegtu papildu skaidrojumus par funkciju 
ietvaros veiktajām aktivitātēm un iecerētajiem pasākumiem, kas veicami fiskālās 
konsolidācijas mērķu sasniegšanai un iesniedzamās informācijas kvalitātes 
uzlabošanai. 
 

Pielikumā:  Sanāksmju grafika projekts 
 
 
 
Ministru prezidenta vietā – 
finanšu ministrs E.Repše 
 
 
Stūris 67082933 
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Pielikums  
Sanāksmju grafika projekts 

 
 

2010.gada  maijs–jūnijs  
Laiks 

27.maijs 28.maijs 29.maijs 31.maijs 1.jūnijs 2.jūnijs 3.jūnijs 4.jūnijs 

10.00-12.00 
Kult ūras 
ministrija 

 

Satiksmes 
ministrija 

 

Aizsardzības 
ministrija 

Rezerve 
 

Rezerve RAPLM 
Veselības 
ministrija 

 
Rezerve 

13.00- 15.00 
Vides 

ministrija 

Valsts 
kanceleja 
(Ministru 
kabinets) 

KNAB Rezerve Rezerve Rezerve Rezerve Rezerve 

15.00 – 17.00 
Zemkopības 
ministrija 

Ekonomikas 
ministrija 

 

Iekšlietu 
ministrija 

 

Izglītības un 
zinātnes 

ministrija 
 

Ārlietu 
ministrija 

Tieslietu 
ministrija 

 

Labkl āj ības 
ministrija 

 

Finanšu 
ministrija 

 

  

 
 

 


