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Latvijas Darba devēju konfederācijai 
Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamerai 

Latvijas Brīvo arodbiedrību asociācijai 
Latvijas Pašvaldību savienībai 

 
 

Par valsts pārvaldes funkcijām 
 
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 Valsts kanceleja sadarbībā ar 
Finanšu ministriju ir sagatavojusi vadlīnijas valsts īstenoto funkciju izvērtēšanai, 
kas izskatītas un apstiprinātas Reformu vadības grupas seminārā 2010.gada 
13.maijā.  

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

pārvaldes iestāžu sniegtā informācija par to īstenotajām funkcijām; 
• līdz š.g. 15.augustam tiks nodrošināts detalizēts izvērtēšanas process, 

nosakot konkrētās no valsts budžeta finansētas 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 funkciju izvērtēšanu, lūdzu Jūs līdz 2010.gada 

26.maijam deleģēt vienu pastāvīgu pārstāvi darbam funkciju izv ērt ēšanas 
grupā, lai novērtētu valsts pārvaldes institūciju īstenotās funkcijas. 
Nepieciešamos papildu ekspertus lūdzu deleģēt pēc vajadzības, ņemot vērā 
izskatāmo jautājumu specifiku. 

Par Jūsu deleģētajiem pārstāvjiem un papildu ekspertiem, datumiem, kad 
notiks valsts pārvaldes institūciju pārskatu izvērtēšana, un citiem tehniskajiem 
jautājumiem lūdzu sazināties ar Valsts kancelejas Politikas koordinācijas 
departamenta konsultantu Valēriju Stūris (tālr.: 67082933, e-pasts: 
valerijs.sturis@mk.gov.lv). Izvērtēšanas sanāksmju grafiks tiks nosūtīts pēc tā 
saskaņošanas ar ministrijām. 
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Ministru prezidenta vietā – 
finanšu ministrs  E.Repše 


