
Pielikums_Nr.4

(ministrijas, citas centrālās valsts iestādes nosaukums)

Atbildīgais 

FM (!)

Politikas un resursu vadības 

kartes numurs un nosaukums

Prioritārā pasākuma 

numurs un nosaukums

Programmas 

(apakšprogrammas) numurs 

un nosaukums

Darbības rezultāts
Rādītāja 

veids*
Rādītāja nosaukums Mērvienība Gads

Plānotā 

vērtība

Izpilde/

novērtējums

Izpilde:

sievietes

Izpilde:

vīrieši

Izpildes / 

novērtējuma 

novirze no 

plānotās 

vērtības, %

Iemesli/faktori ir noteikuši 

izpildi/neizpildi
Izdarītais, lai sasniegtu plānoto vērtību 

Priekšlikumi rādītāja 

neizpildes novēršanai

Ārējie faktori, kas radījuši 

ietekmi uz rādītāja 

izpildi/novērtējumu

VK
1. Publisko izdevumu un valsts 

parāda vadība
x x x

RDRR/ 

DRR

Iekšējā aizņēmuma vērtspapīru apjoms apgrozībā 

attiecīgā gada beigās nav mazāks par apjomu gada 

sākumā (minimālā starpība starp vērtspapīru apgrozībā 

esošo apjomu gada beigās un gada sākumā)

milj. euro 2019 0 46,2 Nav vērtības

Lielāks netto emisiju apjoms 

bija saistīts ar negatīvā apjoma 

kompensāciju 2018.gadā.

Kopumā 2019.gadā iekšējā aizņēmuma bruto emisiju 

apjomi ir 422 milj. EUR, bet dzēsās valsts iekšējā 

aizņēmuma vērtspapīri par 375,8 milj. EUR pēc 

nominālvērtības, kas nodrošināja neto emisiju apjoma 

pieaugumu 46,2 milj. EUR apmērā 2019.gadā.

Rādītājs ir izpildīts.

VK
1. Publisko izdevumu un valsts 

parāda vadība
x x x

RDRR/ 

DRR

Nacionālajā valūtā iesniegto maksājumu rīkojumu 

izpilde nodrošināta vienas darba dienas laikā neatkarīgi 

no maksājumu rīkojumu skaita un summas (gada vidējais 

darba dienas rādītājs)

procenti 2019 100 100,0 0,0

Visu nacionālajā valūtā (euro) iesniegto maksājumu 

rīkojumu izpilde nodrošināta vienas darba dienas 

laikā neatkarīgi no maksājumu rīkojumu skaita un 

summas.

Rādītājs ir izpildīts.

VK
1. Publisko izdevumu un valsts 

parāda vadība
x x x

RDRR/ 

DRR

Valsts budžeta iestādes, kurām Valsts kase sniedz 

grāmatvedības uzskaites pakalpojumu
skaits 2019 9 9,0 0,0

2019.gadā Valsts kase sniedza grāmatvedības 

uzskaites pakalpojumu deviņām valsts budžeta 

iestādēm. Izstrādāti un izdoti (17.01.2020.) Finanšu 

ministrijas iekšējie noteikumi  “Kārtība, kādā Valsts 

kase sniedz grāmatvedības uzskaites pakalpojumu 

Finanšu ministrijas iestādēm un Fiskālai disciplīnas 

padomei”. Turpinot pakalpojuma attīstīšanu, 

nodrošināti pasākumi, lai no 2020.gada 1.janvāra 

sniegtu grāmatvedības uzskaites pakalpojumu 

Centrālajai finanšu un līguma aģentūrai (CFLA). 

Turpinās projekta “Grāmatvedības uzskaites 

pakalpojuma sniegšana Valsts ieņēmumu dienestam 

(VID) un CFLA” ieviešana, lai 2020.gada nogalē 

uzsāktu pakalpojuma sniegšanu VID. Centralizētā 

resursu vadības sistēma Horizon pielāgota 

grāmatvedības uzskaites procesiem un pabeigta 

pašapkalpošanās portāla HoP konfigurēšana (CFLA). 

VID turpina Centralizētās resursu vadības sistēmas 

Horizon un pašapkalpošanās portāla HoP 

konfigurēšanu.

Rādītājs ir izpildīts.

VK
1. Publisko izdevumu un valsts 

parāda vadība
x x x KV/ DRR

Finanšu pārskatu atbilstība starptautisko un starptautisko 

publiskā sektora grāmatvedības standartu 

pamatnostādēm

procenti 2019 85 85,0 0,0

Lai nodrošinātu vienotu valsts finanšu uzskaiti, 

finanšu pārskatu atbilstību starptautisko un 

starptautisko publiskā sektora grāmatvedības 

standartu pamatnostādnēm un kvalitatīvi izpildītu 

valsts statistiskās informācijas programmu, projekta 

“Latvijas publiskā sektora grāmatvedības uzskaites 

vadlīniju un ārējo normatīvo aktu izstrāde, mācību 

organizēšana un normatīvo aktu prasību ieviešana 

atbilstoši Valsts kases kompetencei (2015.-2020.)” 

ietvaros izstrādāti un publicēti Valsts kases tīmekļa 

vietnē grāmatvedības uzskaites nodrošināšanai 

nepieciešamie kalkulatori naudas plūsmu 

diskontēšanai, finanšu instrumentu amortizētās 

vērtības aprēķināšanai un prasību, saistību un citu 

posteņu pašreizējās vērtības noteikšanai, kas 

samazinās administratīvo slogu un vienādos budžeta 

iestāžu piemēroto metodoloģiju atbilstoši jaunajam 

normatīvajam regulējumam. Sniegts atbalsts 

klientiem darījumu grāmatvedības uzskaitei un 

normatīvo aktu prasību izpratnē, tai skaitā organizēti 

semināri (ministriju, centrālo valsts iestāžu un 

pašvaldību 800 darbiniekiem), kuros sniegta 

informācija par aktuālajiem jautājumiem 

grāmatvedības uzskaitē un gada pārskata 

sagatavošanā.

Rādītājs ir izpildīts.

VK
6. Maksājumu nodrošināšana 

starptautiskajās organizācijās
x x x

RDRR/ 

DRR

Veikti maksājumi līgumos, direktīvās un Eiropas 

Komisijas iemaksu pieprasījumos noteiktajos termiņos 

(% no kopējā maksājumu skaita)

procenti 2019 100 99,0 -1,0

Starpība radusies saistībā ar 

faktiski pieprasītām mazākām 

summām nekā sākotnēji 

plānots.

Visi rēķini  apmaksāti savlaicīgi un pilnā apmērā.

Rādītājs ir izpildīts.

Valsts kase

Rezultātu un to rezultatīvo rādītāju izpildes analīze 2019.gadā
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Atbildīgais 

FM (!)

Politikas un resursu vadības 

kartes numurs un nosaukums

Prioritārā pasākuma 

numurs un nosaukums

Programmas 

(apakšprogrammas) numurs 

un nosaukums

Darbības rezultāts
Rādītāja 

veids*
Rādītāja nosaukums Mērvienība Gads

Plānotā 

vērtība

Izpilde/

novērtējums

Izpilde:

sievietes

Izpilde:

vīrieši

Izpildes / 

novērtējuma 

novirze no 

plānotās 

vērtības, %

Iemesli/faktori ir noteikuši 

izpildi/neizpildi
Izdarītais, lai sasniegtu plānoto vērtību 

Priekšlikumi rādītāja 

neizpildes novēršanai

Ārējie faktori, kas radījuši 

ietekmi uz rādītāja 

izpildi/novērtējumu

VK x x 31.01.00 Budžeta izpilde

Izstrādāti un apstiprināti 

vienoti budžeta izpildes, 

budžeta naudas plūsmas 

uzskaites un izpildes principi 

un saņemts ārējo auditoru un 

sadarbības partneru pozitīvs 

vērtējums par budžeta izpildes 

procesa kvalitāti, operatīvu 

uzskaiti, savlaicīgu un 

pietiekamu kontroli

DRR

Finanšu pārskatu atbilstība starptautisko un starptautisko 

publiskā sektora grāmatvedības standartu 

pamatnostādnēm

skaits 2019 85 85,0 0,0

Lai nodrošinātu vienotu valsts finanšu uzskaiti, 

finanšu pārskatu atbilstību starptautisko un 

starptautisko publiskā sektora grāmatvedības 

standartu pamatnostādnēm un kvalitatīvi izpildītu 

valsts statistiskās informācijas programmu, projekta 

“Latvijas publiskā sektora grāmatvedības uzskaites 

vadlīniju un ārējo normatīvo aktu izstrāde, mācību 

organizēšana un normatīvo aktu prasību ieviešana 

atbilstoši Valsts kases kompetencei (2015.-2020.)” 

ietvaros izstrādāti un publicēti Valsts kases tīmekļa 

vietnē grāmatvedības uzskaites nodrošināšanai 

nepieciešamie kalkulatori naudas plūsmu 

diskontēšanai, finanšu instrumentu amortizētās 

vērtības aprēķināšanai un prasību, saistību un citu 

posteņu pašreizējās vērtības noteikšanai, kas 

samazinās administratīvo slogu un vienādos budžeta 

iestāžu piemēroto metodoloģiju atbilstoši jaunajam 

normatīvajam regulējumam. Sniegts atbalsts 

klientiem darījumu grāmatvedības uzskaitei un 

normatīvo aktu prasību izpratnē, tai skaitā organizēti 

semināri (ministriju, centrālo valsts iestāžu un 

pašvaldību 800 darbiniekiem), kuros sniegta 

informācija par aktuālajiem jautājumiem 

grāmatvedības uzskaitē un gada pārskata 

sagatavošanā.

Rādītājs ir izpildīts.

VK x x 31.01.00 Budžeta izpilde

Izstrādāti un apstiprināti 

vienoti budžeta izpildes, 

budžeta naudas plūsmas 

uzskaites un izpildes principi 

un saņemts ārējo auditoru un 

sadarbības partneru pozitīvs 

vērtējums par budžeta izpildes 

procesa kvalitāti, operatīvu 

uzskaiti, savlaicīgu un 

pietiekamu kontroli

DRR

Valsts statistikas programmā ietverto finanšu datu 

laikrindu atbilstība Eiropas Statistikas prakses kodeksa 

prasībām (% no uz Valsts kasi attiecināmiem Eiropas 

Statistikas prakses kodeksa prasību rādītājiem)

procenti 2019 100 100,0 0,0

2019.gada janvārī atkārtoti tika aizpildīta 

Pašnovērtējuma anketa un atzīmēta izpilde par 

aktualizēto Valsts kases publicēšanas kalendāru, kurš 

ietver gan Valsts kases pārskatu, gan oficālās 

statistikas (OSP 2019.-2021. un SDIS Plus) 

publicēšanas kalendāru.

Rādītājs ir izpildīts.

VK x x 31.01.00 Budžeta izpilde

Apzinātas Valsts kases klientu 

vēlmes un atbilstoši tām 

pilnveidoti sniegtie 

pakalpojumi

DRR

Apmierinātība ar saņemto pakalpojumu kvalitāti valsts 

budžeta izpildes jomā nav zemāka par 85% no aptaujāto 

klientu skaita

procenti 2019 85 91,0 7,1
2019.gadā veikta Valssts kases e-pakalpojumu 

lietotāju internetaptauja, kurā piedalījās 1803 klienti. 
Rādītājs ir izpildīts.

VK x x 31.01.00 Budžeta izpilde

Apzinātas Valsts kases klientu 

vēlmes un atbilstoši tām 

pilnveidoti sniegtie 

pakalpojumi

DRR

Apmierinātība ar saņemto grāmatvedības uzskaites 

pakalpojuma kvalitāti nav zemāka par 85% , % no 

aptaujāto klientu skaita

procenti 2019 60 72,0 20,0

2019.gadā par grāmatvedības uzskaites pakalpojumu 

veiktas visu Valsts kases pārziņā esošo 9 iestāžu 16 

respondentu sarunintervijas (dziļās intervijas).

Rādītājs ir izpildīts.

VK x x 31.01.00 Budžeta izpilde

Ārējo auditoru pozitīvs 

novērtējums par sertifikācijas 

iestādes vadības un kontroles 

sistēmu

DRR
Ārējo auditoru novērtējums par sertifikācijas iestādes 

vadības un kontroles sistēmu ne zemāks par “2”
skaits 2019 2 2,0 0,0

Lai organizētu un nodrošinātu Eiropas Savienības 

fondu izdevumu pārskatu pārbaudi atbilstoši 

piešķīrējinstitūciju noteiktajām prasībām un Latvijas 

Republikas tiesību aktiem, ieviesta jauna pārbaužu 

pieeja, kas paātrina maksājumu pieteikumu 

iesniegšanu Eiropas Komisijai: sagatavoti un iesniegti 

Eiropas Komisijai maksājuma pieteikumi, kuru 

pārbaude pēc vadošās iestādes apliecinājuma 

saņemšanas tika veikta 16 darba dienu laikā (iepriekš 

– 27 darba dienu laikā). Ieviešot jauno maksājuma 

pieteikuma pārbaužu pieeju, sertifikācijas iestādes 

maksājuma pieteikuma pārbaudes laiks samazinājās 

par 40%.

Rādītājs ir izpildīts.

VK x x 31.01.00 Budžeta izpilde

Sniegts grāmatvedības 

uzskaites pakalpojums valsts 

budžeta iestādēm

DRR
Valsts budžeta iestādes, kurām Valsts kase sniedz 

grāmatvedības uzskaites pakalpojumu
skaits 2019 9 9,0 0,0

2019.gadā Valsts kase sniedza grāmatvedības 

uzskaites pakalpojumu deviņām valsts budžeta 

iestādēm. Izstrādāti un izdoti (17.01.2020.) Finanšu 

ministrijas iekšējie noteikumi  “Kārtība, kādā Valsts 

kase sniedz grāmatvedības uzskaites pakalpojumu 

Finanšu ministrijas iestādēm un Fiskālai disciplīnas 

padomei”. Turpinot pakalpojuma attīstīšanu, 

nodrošināti pasākumi, lai no 2020.gada 1.janvāra 

sniegtu grāmatvedības uzskaites pakalpojumu 

Centrālajai finanšu un līguma aģentūrai (CFLA). 

Turpinās projekta “Grāmatvedības uzskaites 

pakalpojuma sniegšana Valsts ieņēmumu dienestam 

(VID) un CFLA” ieviešana, lai 2020.gada nogalē 

uzsāktu pakalpojuma sniegšanu VID. Centralizētā 

resursu vadības sistēma Horizon pielāgota 

grāmatvedības uzskaites procesiem un pabeigta 

pašapkalpošanās portāla HoP konfigurēšana (CFLA). 

VID turpina Centralizētās resursu vadības sistēmas 

Horizon un pašapkalpošanās portāla HoP 

konfigurēšanu.

Rādītājs ir izpildīts.

VK x x 31.01.00 Budžeta izpilde

Efektīvi un operatīvi 

nodrošināts valsts budžeta 

izpildes process

DRR

Visu nacionālajā valūtā (euro) iesniegto maksājumu 

rīkojumu izpilde e-vidē nodrošināta vienas darba dienas 

laikā neatkarīgi no maksājumu rīkojumu skaita un 

summas (gada vidējais rādītājs (%), kuru nosaka, 

attiecinot darba dienā no klientiem saņemtos 

maksājumus euro valūtā pret darba dienā izpildītajiem 

maksājumu rīkojumiem)

procenti 2019 100 100,0 0,0

Visu nacionālajā valūtā (euro)  iesniegto maksājumu 

rīkojumu izpilde nodrošināta vienas darba dienas 

laikā neatkarīgi no maksājumu rīkojumu skaita un 

summas. Rādītājs ir izpildīts.
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Atbildīgais 

FM (!)

Politikas un resursu vadības 

kartes numurs un nosaukums

Prioritārā pasākuma 

numurs un nosaukums

Programmas 

(apakšprogrammas) numurs 

un nosaukums

Darbības rezultāts
Rādītāja 

veids*
Rādītāja nosaukums Mērvienība Gads

Plānotā 

vērtība

Izpilde/

novērtējums

Izpilde:

sievietes

Izpilde:

vīrieši

Izpildes / 

novērtējuma 

novirze no 

plānotās 

vērtības, %

Iemesli/faktori ir noteikuši 

izpildi/neizpildi
Izdarītais, lai sasniegtu plānoto vērtību 

Priekšlikumi rādītāja 

neizpildes novēršanai

Ārējie faktori, kas radījuši 

ietekmi uz rādītāja 

izpildi/novērtējumu

VK x x 31.02.00 Valsts parāda vadība

Nodrošināta finanšu resursu 

pieejamība finansēšanas 

nepieciešamības segšanai ar 

zemām parāda apkalpošanas 

izmaksām ilgtermiņā, 

ierobežojot finanšu riskus

DRR

Kārtējā gadā veikto procentu izdevumu attiecība pret 

iepriekšējā gada valsts parāda apjomu  nepārsniedz 

iepriekšējā gada attiecīgo rādītāju vairāk par 30 bāzes 

punktiem (novirze no iepriekšējā gada rādītāja bāzes 

punktos) 

skaits 2019 30 14 Nav attiecināms.

Nodrošināta savlaicīga valsts 

parāda saistību pārfinansēšana 

starptautiskajos finanšu tirgos, 

ar zemākām nekā plānots 

procentu likmēm piesaistot 

ilgtermiņa finanšu resursus 1 

mljrd.EUR apmērā gan 2019. 

gada finansēšanas vajadzībām, 

gan 2020. gada pirmajā pusē 

plānotajai valsts parāda 

atmaksai, nodrošinot finanšu 

risku ierobežošanu un budžeta 

līdzekļu ietaupījumu valsts 

parāda apkalpošanai 

ilgtermiņā.

Veikti aizņemšanās pasākumi finanšu tirgos, 

piesaistot resursus kopējās finansēšanas 

nepieciešamības segšanai atbilstoši finanšu ministra 

apstiprinātajam Resursu piesaistīšanas pasākumu 

plānam 2018.-2020.gadam, ievērojot Valsts parāda 

un naudas līdzekļu vadības stratēģijā noteikto. 

Rādītājs ir izpildīts.

Saskaņā ar finanšu ministra 

apstiprināto Valsts parāda un 

naudas līdzekļu vadības 

stratēģiju aizņemšanās 

darījumu veikšanā tiek 

uzturēta pēc iespējas lielāka 

elastība finanšu tirgos veicamo 

aizņēmumu nosacījumu 

(aizņemšanās laiks, valūta, 

apjoms, termiņš) izvēlē, lai 

ierobežotu finanšu riskus 

ilgtermiņā, kā arī nodrošinātu 

resursu piesaisti ar  iespējami 

labvēlīgākiem un izdevīgākiem 

nosacījumiem. 2018. un 

2019.gadā aizņemšanās laika, 

apjomu u.c. nosacījumu izvēli 

ietekmēja galvenokārt situācija 

finanšu tirgos - centrālo banku 

īstenotā politika, procentu 

likmju tendences, investoru 

gatavība veikt ieguldījumus 

valdību vērtspapīros. 

VK x x 31.02.00 Valsts parāda vadība

Nodrošināta finanšu resursu 

pieejamība finansēšanas 

nepieciešamības segšanai ar 

zemām parāda apkalpošanas 

izmaksām ilgtermiņā, 

ierobežojot finanšu riskus

DRR

Likviditātes finansējums  nav zemāks par likviditātes 

rezervi (gada vidējais rādītājs (%), kuru nosaka, 

attiecinot katra mēneša likviditātes finansējuma apjomu 

pret attiecīgā mēneša likviditātes rezervi )

skaits 2019 100 363,0 Nav attiecināms.

Rādītāja izpildi ietekmēja 

Valsts kases kontos pieejamo 

resursu atlikumu pieaugums 

pēc starptautiskajos finanšu 

tirgos veiktajām eiroobligāciju 

emisijām 1 mljrd.EUR 

apmērā, t.sk. 2019.gada 

februārī piesaistot 700 

milj.EUR un maijā 300 

milj.EUR.  

Finansējums valsts parāda un budžeta saistību izpildei 

nodrošināts pilnībā ar Valsts kases rīcībā esošajiem 

resursiem, kā arī 2019.gadā piesaistot resursus 

iekšējā un starptautiskajos finanšu tirgos atbilstoši 

finanšu ministra apstiprinātajam Resursu 

piesaistīšanas pasākumu plānam 2018.-2020.gadam, 

ievērojot Valsts parāda un naudas līdzekļu vadības 

stratēģijā noteikto.

Rādītājs ir izpildīts.

Saskaņā ar finanšu ministra 

apstiprināto Valsts parāda un 

naudas līdzekļu vadības 

stratēģiju aizņemšanās 

darījumu veikšanā tiek 

uzturēta pēc iespējas lielāka 

elastība finanšu tirgos veicamo 

aizņēmumu nosacījumu 

(aizņemšanās laiks, valūta, 

apjoms, termiņš) izvēlē, lai 

ierobežotu finanšu riskus 

ilgtermiņā, kā arī nodrošinātu 

resursu piesaisti ar  iespējami 

labvēlīgākiem un izdevīgākiem 

nosacījumiem. 2019.gadā 

aizņemšanās laika, apjomu u.c. 

nosacījumu izvēli ietekmēja 

galvenokārt situācija finanšu 

tirgos - centrālo banku īstenotā 

politika, procentu likmju 

tendences, investoru gatavība 

veikt ieguldījumus valdību 

vērtspapīros. 

VK x x 31.02.00 Valsts parāda vadība

Nodrošināta finanšu resursu 

pieejamība finansēšanas 

nepieciešamības segšanai ar 

zemām parāda apkalpošanas 

izmaksām ilgtermiņā, 

ierobežojot finanšu riskus

DRR

Latvijas vispārējās valdības parāda netiešā procentu 

likme nepārsniedz līdzīga un vienu pakāpi augstāka 

kredītreitinga eirozonas valstu vidējo rādītāju attiecīgajā 

gadā (Latvijas rādītāja minimālā pozitīvā novirze no 

eirozonas vidējā rādītāja, bāzes punktos)

skaits 2019 0

Informācija 

par rādītāja 

izpildi būs 

pieejama 

iestādes gada 

pārskatā, jo 

dati rādītāja 

izpildes 

novērtēšanai 

būs publiski 

pieejami 

2020.gada 

aprīlī. 

VK x x 31.02.00 Valsts parāda vadība

Uzturēts valsts vērtspapīru 

piedāvājums iekšējā finanšu 

tirgus dalībniekiem

DRR

Iekšējā aizņēmuma vērtspapīru apjoms apgrozībā 

attiecīgā gada beigās nav mazāks par apjomu gada 

sākumā (minimālā starpība starp vērtspapīru apgrozībā 

esošo apjomu gada beigās un gada sākumā, milj. euro)

skaits 2019 0 46,2 Nav vērtības

Lielāks netto emisiju apjoms 

bija saistīts ar negatīvā apjoma 

kompensāciju 2018.gadā.

Kopumā 2019.gadā iekšējā aizņēmuma bruto emisiju 

apjomi ir 422 milj. EUR, bet dzēsās valsts iekšējā 

aizņēmuma vērtspapīri par 375,8 milj. EUR pēc 

nominālvērtības, kas nodrošināja neto emisiju apjoma 

pieaugumu 46,2 milj. EUR apmērā 2019.gadā.

Rādītājs ir izpildīts.

VK x x
41.03.00 Iemaksas 

starptautiskajās organizācijās

Savlaicīgi un pilnīgi veikti 

dalības maksājumi un 

maksājumi par kapitālu 

starptautiskajās finanšu 

organizācijās, nodrošinot 

Latvijas puses saistību izpildi

DRR
Veikti maksājumi saskaņā ar līgumiem (% no plānotās 

summas)
procenti 2019 100 99,0 -1,0

Starpība radusies saistībā ar 

faktiski pieprasītām mazākām 

summām kā sākotnēji plānots.

Visi rēķini  apmaksāti savlaicīgi un pilnā apmērā.

Rādītājs ir izpildīts.
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Atbildīgais 

FM (!)

Politikas un resursu vadības 

kartes numurs un nosaukums

Prioritārā pasākuma 

numurs un nosaukums

Programmas 

(apakšprogrammas) numurs 

un nosaukums

Darbības rezultāts
Rādītāja 

veids*
Rādītāja nosaukums Mērvienība Gads

Plānotā 

vērtība

Izpilde/

novērtējums

Izpilde:

sievietes

Izpilde:

vīrieši

Izpildes / 

novērtējuma 

novirze no 

plānotās 

vērtības, %

Iemesli/faktori ir noteikuši 

izpildi/neizpildi
Izdarītais, lai sasniegtu plānoto vērtību 

Priekšlikumi rādītāja 

neizpildes novēršanai

Ārējie faktori, kas radījuši 

ietekmi uz rādītāja 

izpildi/novērtējumu

VK x x
42.00.00 Valsts budžeta 

aizdevumi un to atmaksāšana

Nodrošināts uz klientu 

orientēts valsts aizdevumu 

izsniegšanas un uzraudzības 

process 

DRR

Apmierinātība ar saņemto pakalpojumu kvalitāti valsts 

aizdevumu procesa īstenošanā nav zemāka par 85% (% 

no aptaujāto klientu skaita)

procenti 2019 85 85,0 0,0

2019.gadā veikta Valssts kases e-pakalpojumu 

lietotāju internetaptauja. Ieviesta jauna stratēģiskā 

pieeja valsts aizdevumu sniegšanā un apkalpošanā: 

valsts aizdevumu pretendentu lokam nodrošinot 

pieejamāku valsts aizdevuma saņemšanu investīciju 

projektu īstenošanai, automatizējot un digitalizējot 

pakalpojumu un padarot klientiem ērtāku valsts 

aizdevumu saņemšanu un sadarbību ar Valsts kasi. 

Ieviests jauns Valsts kases ePakalpojums – 

eAizņēmumi, kā arī noteikta jauna stratēģiskā pieeja  

normatīvajā regulējumā valsts aizdevumu sniegšanas 

un apkalpošanas procesa nodrošināšanai un 

administratīvā sloga samazināšanai.

Rādītājs ir izpildīts.

VK x x
42.00.00 Valsts budžeta 

aizdevumi un to atmaksāšana

Nodrošināts uz klientu 

orientēts valsts aizdevumu 

izsniegšanas un uzraudzības 

process 

DRR

Izsniegto valsts aizdevumu apjoms pašvaldībām un 

pašvaldību kapitālsabiedrībām ar pašvaldību galvojumu 

nav mazāks par 85% (% no kopējā pašvaldību un 

pašvaldību kapitālsabiedrību ar pašvaldību galvojumu 

ņemto aizņēmumu apmēra kārtējā gadā)

procenti 2019 85 100,0 17,6

Veikti grozījumi normatīvajos aktos, lai optimizētu 

valsts aizdevumu saņemšanas procesu un samazinātu 

administratīvo slogu. Valsts kase nepārtraukti 

optimizē un pilnveido pašvaldībām sniegto 

pakalpojumu kvalitāti. Valsts kases īstenotā 

aizņemšanās stratēģija ļauj nodrošināt pašvaldībām 

finanšu resursu pieejamību ar iespējami izdevīgākiem 

finanšu nosacījumiem.

Rādītājs ir izpildīts.

2020.gada 30.janvārī

Sagatavotājs: Zanda Gintere

Piezīme. 
*POLRR - politikas rezultatīvais rādītājs, RDRR - raksturojošākais darbības rezultatīvais rādītājs, KV - kvalitātes rādītājs, PPDRR - prioritāro pasākumu darbības rezultatīvais rādītājs, PPA - prioritāro pasākumu amata vietas, PPIzd - prioritāro pasākumu izdevumi, PPIe - prioritāro pasākumu ieņēmumi, DRR - programmu (apakšprogrammu) rezultatīvais rādītājs. ja rādītāji ar identiskiem nosaukumiem un vērtībām ir definēti pie vairākiem rādītāja veidiem, norāda visus veidus, tos tabulas 5. ailē atdalot ar šķērssvītru
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