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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 funkcijām 

 
Lai nodrošinātu pamatotu, politiski un sabiedriski apspriestu un izvērtētu 

valsts budžeta konsolidāciju 2011.gadā, nepieciešams izvērtēt valsts pārvaldes 
funkcijas, atsakoties no sabiedrībai nevajadzīgām vai krīzes apstākļos mazāk 
nepieciešamām valsts veiktajām funkcijām, vienlaikus saglabājot sabiedrībai 
visvairāk nepieciešamās funkcijas. 

 
Atbilstoši sabiedrības un sociālo partneru (tai skaitā Reformu vadības 

grupas) pieprasījumam un Ministru kabineta 2010.gada 22.februāra rīkojuma 
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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 izvērtēšanas procesam, kas izskatītas un apstiprinātas Reformu 
vadības grupas seminārā 2010.gada 13.maijā.  

 
Funkciju novērtēšanas vadlīnijas nodrošina jaunu un vienotu 

metodoloģisku pieeju funkciju izvērtēšanas procesam, kas ļauj pragmatiskāk 
novērtēt no valsts budžeta finansētās funkcijas un sagatavotu izsvērtus 
priekšlikumus lēmumu pieņēmējiem. 

 
Lai to sasniegtu, ir uzdots līdz 2010.gada septembrim sagatavot 

priekšlikumus un viedokļus: 
• ilgtspējīgu strukturālo izmaiņu ieviešanai un fiskālās 

konsolidācijas mērķu sasniegšanai, izstrādājot 2011.gada budžeta projekta 
priekšlikumu; 

• tādu funkciju un pakalpojumu izslēgšanai no valsts finansēto 
funkciju loka, kuru neveikšana rada iespējami zemākus sociālos un 
ekonomiskos riskus;  

• un nodrošināt atvērtu un vispusīgu no valsts budžeta 
finansētu funkciju izvērtēšanas procesu, iesaistot valdības partnerus, 
nozaru ekspertus un sabiedrības pārstāvjus, cik iespējams, panākot 
viedokļu tuvināšanos. 
 
Funkciju izv ērt ēšana notiks divos posmos: 
● līdz 2010.gada 11.jūnijam tiks uzklausīta ministriju un citu centrālās 

pārvaldes iestāžu sniegtā informācija; 
● līdz 2010.gada 15.augustam tiks nodrošināts detalizēts izvērtēšanas 

process, nosakot konkrētās no valsts budžeta finansētās funkcijas atbilstību 
apstiprinātajiem kritērijiem. 
 

Lai nodrošinātu mērķa sasniegšanu, kā arī ņemot vērā plašo sabiedrības 
un sociālo partneru interesi, lūdzu līdz 2010.gada 31.maijam deleģēt pārstāvi 
funkciju izv ērt ēšanas procesa pirmajam posmam (valsts pārvaldes 
institūciju pārskatu izvērt ēšana), lai tieši un nepastarpināti iepazītos ar valsts 
pārvaldes institūciju īstenotajām funkcijām, finansējumu, izvērtēšanas metodiku 
un procesu. 

 

Par Jūsu deleģētajiem pārstāvjiem (ekspertiem), sanāksmju datumiem, 
kad notiks valsts pārvaldes institūciju pārskatu izvērtēšana, un citiem tehnis-
kajiem jautājumiem lūgums sazināties ar Valsts kancelejas Politikas koordi-
nācijas departamenta konsultantu Valēriju Stūri (tālr.: 67082933, e-pasts: 
valerijs.sturis@mk.gov.lv).  
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Funkciju izvērtēšanas sanāksmju grafiks (norises vieta - Valsts kancelejas 
bibliotēka, Brīvības iela 36, 459 telpa) ir šāds: 
• Satiksmes ministrija – š.g. 1.jūnijs, 10:00 – 12:00 
• Ekonomikas ministrija – š.g. 2.jūnijs, 10:00 – 12:00 
• Labklājības ministrija  - š.g. 3.jūnijs,15:00 – 17:00 
• Kultūras ministrija – š.g. 4.jūnijs, 13:00 – 15:00 
• Finanšu ministrija – š.g. 4.jūnijs, 15:00 – 17:00 
• Izglītības un zinātnes ministrija – š.g. 8.jūnijs, 13:00 – 15:00 
• Vides ministrija – š.g. 8.jūnijs, 15:00 – 17:00 
• Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija – š.g. 9.jūnijs, 10:00 – 

12:00 
• Valsts Kanceleja – š.g. 9.jūnijs, 13:00 – 15:00 
• Zemkopības ministrija – š.g. 9jūnijs, 15:00 – 17:00 
• Veselības ministrija – š.g. 10.jūnijs, 10:00 – 12:00 
• Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs – š.g. 10.jūnijs, 13:00 – 15:00 
• Iekšlietu ministrija – š.g. 10.jūnijs, 15:00 – 17:00 
• Tieslietu ministrija – š.g. 11.jūnijs, 10:00 – 12:00 
• Aizsardzības ministrija – š.g. 11.jūnijs, 13:00 – 15:00 
• Ārlietu ministrija – š.g. 11.jūnijs, 15:00 – 17:00 

 
 
 
Cieņā 
 
Ministru prezidents           V.Dombrovskis 


