
LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETS



2 3

Latvijas Republikas 
Ministru kabinets
Ministru kabinets ir valsts izpildvaras galvenā 
institūcija. To veido ministri, un tā darbību vada 
Ministru prezidents. Demokrātiskā sabiedrībā 
pastāv trīs valsts varas – likumdevēja vara, 
izpildvara un tiesu vara. Ministru kabinets ir 
tiesiski nošķirts no Saeimas (likumdevēja varas) 
un tiesu varas.

Ministru prezidents atbild par visu valdības darbu 
kopumā, savukārt katrs ministrs pārzina savu 
konkrēto jomu. Ministru kabinets visus lēmumus 
pieņem koleģiāli – Ministru kabineta sēdēs. 

Ministru kabineta padotībā ir valsts pārvaldes 
iestādes. Ministru kabinets nosaka politiku 
konkrētās jomās, kā arī lemj par ministriju 
izstrādātajiem likumprojektiem un pieņem 
Ministru kabineta noteikumus. Ministru kabinets 
lēmumus pieņem saskaņā ar Satversmi un 
Saeimas pieņemtajiem likumiem, un tie nedrīkst 
pārsniegt Saeimas noteiktās pilnvaras.

Ja Ministru kabinetu veido vairākas partijas, šādu 
valdību sauc par koalīcijas valdību.

Ministru prezidents

Ministru kabinets
  Valsts tiešā pārvalde

Valsts kanceleja, ministrijas, sekretariāti

Ministru prezidenta 
padotībā esošās iestādesAugstākās valsts tiešās pārvaldes iestādes

Valsts civildienesta 
pārvalde

Korupcijas novēršanas un 
apkarošanas birojs

Informācijas analīzes 
dienests

Eiropas Savienības 
informācijas aģentūra

Pakļautības iestādes
(inspekcijas) Pārraudzības iestādes

Sabiedrības integrācijas 
fonds

Valsts aģentūras
Izglītības inovācijas 

fonds

Kultūrkapitāla 
fonds

Padotības iestādes

Valsts pārvaldes shēma
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Ministru prezidents

Pēc konsultācijām ar Saeimā ievēlētajām 
politiskajām partijām Valsts prezidents nosauc 
Ministru prezidenta amata kandidātu, kurš, 
aicinot ministrus, veido valdību. Kad Ministru 
prezidenta amata kandidāts ir saņēmis Saeimas 
uzticību, Ministru prezidents un Ministru 
kabinets sāk pildīt savus pienākumus.

Ministru prezidents nosaka valdības politikas 
virzienus un ir atbildīgs Saeimas priekšā. Ministru 
prezidents vada Ministru kabineta sēdes un 

Ministru kabineta komitejas sēdes. Ministru 
prezidents ieceļ amatā ministrus, valsts ministrus, 
ministriju parlamentāros sekretārus, Ministru 
prezidenta biedrus, Ministru prezidenta biroja 
vadītāju un Ministru prezidenta padomniekus.

Ministru prezidenta tiešā pakļautībā ir Valsts 
civildienesta pārvalde un pārraudzībā – 
Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs, 
Informācijas analīzes dienests un valsts aģentūra 
„Eiropas Savienības informācijas aģentūra”.

„Mēs ejam Ziemeļvalstu attīstības virzienā. Mēs esam 
piederīgi šim reģionam, šim sabiedrības modelim un 
šai demokrātijai. Mēs ejam turp, kur jaunie, stiprie un 
bagātie pelna un maksā nodokļus. Bet vecie, vājie un 
maznodrošinātie jūtas pasargāti un droši par rītdienu.”

Ministru prezidents Ivars Godmanis
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Ministru kabineta 
sastāvs
Latvijas Republikas Ministru kabinetu veido:

AIZSARDZĪBAS ministrs Vinets Veldre

ĀRLIETU ministrs Māris Riekstiņš

BĒRNU UN ĢIMENES LIETU ministrs Ainars Baštiks

EKONOMIKAS ministrs Kaspars Gerhards

FINANŠU ministrs Atis Slakteris

IEKŠLIETU ministrs Mareks Segliņš

IZGLĪTĪBAS UN ZINĀTNES ministre Tatjana Koķe

KULTŪRAS ministre Helēna Demakova

LABKLĀJĪBAS ministre Iveta Purne

REĢIONĀLĀS ATTĪSTĪBAS UN PAŠVALDĪBU LIETU ministrs Edgars Zalāns

SATIKSMES ministrs Ainārs Šlesers

TIESLIETU ministrs Gaidis Bērziņš

VESELĪBAS ministrs Ivars Eglītis

VIDES ministrs Raimonds Vējonis

ZEMKOPĪBAS ministrs Mārtiņš Roze

Īpašu uzdevumu ministrs SABIEDRĪBAS INTEGRĀCIJAS lietās Oskars Kastēns

Īpašu uzdevumu ministre ELEKTRONISKĀS PĀRVALDES lietās Ina Gudele

Īpašu uzdevumu ministrs EIROPAS SAVIENĪBAS FINANŠU PĀRVALDES lietās Normunds Broks

Ministru kabinetā var tikt iekļauts arī Ministru prezidenta biedrs(-i) un valsts ministrs(-i).

Ivara Godmaņa vadītais Ministru kabinets, 
Valsts prezidents Valdis Zatlers un 

Valsts kancelejas direktore Gunta Veismane
Rīgā, 2007. gada 20. decembrī
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VALSTS 
SEKRETĀRU 
SANĀKSMES
1. Lemj par atzinumu 
sniedzējiem, 
sabiedrisko 
apspriešanu (L, MK, PP)
2. Izskata projektu 
pēc būtības (L, MK)

SAEIMA
pieņem (L)

MINISTRU KABINETA
KOMITEJA
1. Vienojas par 
nesaskaņotajiem 
jautājumiem (L, MK)
2. Izskata projektu 
pēc būtības

MINISTRU 
KABINETS
1. Pieņem (MK; PP)
2. Atbalsta (L)

VALSTS 
PREZIDENTS
paraksta vai 
atdod otrreizējai 
caurlūkošanai

DARBA GRUPA
Ministriju vai 
starpministriju

STARPINSTITŪCIJU 
SANĀKSMES
Ja iebildumi nav 
ņemti vērā

MINISTRIJA

Īpaši gadījumi – MK lieta

Projekti –
likumi (L), 
MK noteikumi,
MK rīkojumi (MK) u.c.
politikas plānošanas 
dokumenti (PP)

MK noteikumi
MK rīkojumi
MK instrukcijas
MK ieteikumi

Likums

Valdības lēmumu 
pieņemšanas process
Valdības lēmumu projektus izskata Valsts 
sekretāru sanāksmēs, Ministru kabineta 
komitejas sēdēs un Ministru kabineta sēdēs. Tas 
nepieciešams, lai lēmumu pieņemšana būtu 
demokrātiska, saskaņota un efektīva. Valdības 
lēmumu pieņemšanas procesu nosaka īpaši 
noteikumi – Ministru kabineta kārtības rullis. 

Visām sabiedrības grupām un nevalstiskajām 
organizācijām ir iespējas efektīvi līdzdarboties 
valdības lēmumu sagatavošanā un pie-
ņemšanā. 

Aktīva sabiedrības līdzdalība valsts pārvaldē 
sekmē visai sabiedrībai nozīmīgu problēmu 
atspoguļošanos politiskajā dienaskārtībā un 
nodrošina kvalitatīvu atgriezenisko saiti ar 
iedzīvotājiem.

Ar katru gadu palielinās to cilvēku skaits, kuri 
apzinās savu lomu sabiedrībā un izmanto 
nevalstiskās organizācijas kā efektīvu līdzekli 
savu interešu aizstāvībai. To sekmē Nevalstisko 
organizāciju un Ministru kabineta sadarbības 
memorands.

2749

3466

2968

3094

2400

5038

Lēmumu pieņemšanas shēma

MINISTRU KABINETA PIEŅEMTIE TIESĪBU AKTI

MINISTRU KABINETĀ SAŅEMTĀS VĒSTULES

2005. gads 2006. gads 2007. gads
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Valdības deklarācija 
un rīcības plāns
Deklarācija par Ministru kabineta iecerēto 
darbību tiek izstrādāta, pamatojoties uz Ministru 
kabinetā pārstāvēto partiju programmām un 
iekļaujot tajā jautājumus, kurus valdība uzņemas 
atrisināt laikposmā līdz nākamās Saeimas 
ievēlēšanai. Savukārt Valdības rīcības plānā tiek 
noteikti pasākumi deklarācijā izvirzīto uzdevumu 
sasniegšanai, noteiktas atbildīgās ministrijas un 
pasākumu īstenošanas termiņi. 

Neatliekamie uzdevumi, kurus valdība apņēmu-
sies izpildīt jau tuvākajos gados:

1. Atbilstoši Nacionālajam attīstības plānam 
noteikt valsts atbalstāmās prioritārās 
nozares laikposmam no 2007. gada līdz 
2013. gadam.

2. Pārstrukturēt izglītības sistēmu atbilstoši 
jaunajam administratīvi teritoriālajam 
sadalījumam.

3. Izstrādāt un īstenot līdzsvarotu migrācijas 
un nodarbinātības politiku. 

4. Panākt, lai katrā nozarē tiktu izstrādāti un 
īstenoti atbilstoši pasākumi, kas palielinātu 
konkurētspēju. 

5. Turpināt īstenot tautsaimniecības stabi-
lizācijas programmu.

6. Izstrādāt un īstenot fiskālus un sociālus 
valsts atbalsta pasākumus, lai mazinātu 
energotarifu kāpumu. Lemt par atbalstu 
jaunu energojaudu radīšanai Latvijā.

7. Sagatavot Latvijas nostāju par budžeta 
prioritātēm 2009. gadā paredzamajai ES 
finansēšanas principu pārskatīšanai. 

8. Veikt pasākumus, lai Latvija nezaudētu 
savu kopējā ES finansējuma apjomu un 
īstenotu iespēju pārstrukturēt ES fondus.

9. Īstenot pasākumus, kas vērsti uz iekšlietu 
sistēmas darbību globālā mērogā saskaņā 
ar Šengenas līgumu.

10. Pilnveidot primārās veselības aprūpes 
sistēmu Latvijā.

11. Nodrošināt administratīvi teritoriālās 
reformas pabeigšanu.

12. Līdz 2008. gada vidum izstrādāt radošās 
industrijas atbalsta politiku.

Valsts kanceleja
Valsts kanceleja nodrošina Ministru kabineta un 
Ministru prezidenta darbu. Tā organizē Ministru 
kabineta sēdes, nodrošina Ministru kabineta 
dokumentu sagatavošanu, pārvalda Ministru 
kabineta lietvedību.

Valsts kanceleja ir tieši pakļauta Ministru 
prezidentam. Tās sastāvā ir Ministru prezidenta 
birojs un Valsts kancelejas struktūrvienības. 

Valsts kanceleja nodrošina un kontrolē Ministru 
kabineta politikas dokumentu un tiesību aktu 
projektu atbilstību noteiktiem standartiem, 
izstrādā un ievieš rīcības politiku dažādās jomās, 
sniedz atzinumus par ministriju sagatavotajiem 
politikas dokumentiem un tiesību aktiem. 
Atbilstoši Ministru kabineta politiskajām 
vadlīnijām un saskaņā ar tajās noteiktajiem 
uzdevumiem piedalās valdības politikas 
plānošanā, koordinē vienotas valsts politikas 
plānošanu un īstenošanu, sadarbībā ar ministrijām 
sniedz Ministru kabinetam priekšlikumus par 
valsts attīstības prioritātēm. Valsts kanceleja 
nodrošina valsts pārvaldes (arī valsts civildienesta) 
attīstības politikas izstrādi, koordinē un pārrauga 
tās ieviešanu, Ministru prezidenta uzdevumā 
koordinē un pārrauga Ministru kabineta un 
Ministru prezidenta lēmumu izpildi, kā arī informē 
sabiedrību par Ministru kabineta darbu.



Latvijas Republikas Ministru kabinets
Valsts kanceleja
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