
37.pielikums

Programmas 
vai 

apakšprogram
mas kods

Ministrijas un citas centrālās valsts iestādes nosaukums, tās 
programmu un apakšprogrammu rezultatīvo rādītāju nosaukums

Saimnieciskā gada 
plāns

Saimnieciskā gada 
izpilde 

1 2 3 4

01 Valsts Prezidenta kanceleja
Administratīvā darbības spēja
Iestāžu skaits – kopā 1 1

Amata vietu skaits – kopā 106 79

03.00.00 Vēsturnieku komisijas darbības nodrošināšana
Administratīvā darbības spēja
Amata vietu skaits 2 2

Darbības rezultāti:
Starptautiskās konferences 1 1

Sagatavoti un izdoti rakstu krājumi 3 3

Pētījumi par aktuālām Latvijas vēstures tēmām 20

Vēsturnieku komisijas kopsēdes ar ārzemju pārstāvju piedalīšanos 2 2

04.00.00 Valsts prezidenta darbības nodrošināšana
Administratīvā darbības spēja
Iestāžu skaits 1 1

Amata vietu skaits 101 74

Darbības rezultāti:
Ārvalstu pārstāvju valsts un oficiālās vizītes 4 4

Ārvalstu pārstāvju darba vizītes 4 11

Ārvalstu un starptautisko organizāciju pārstāvju darba vizītes 10 14

Vietējas nozīmes vizītes 4 20

05.00.00 Valsts valodas komisijas darbības nodrošināšana
Administratīvā darbības spēja
Amata vietu skaits 1 1

Darbības rezultāti:
Starptautiskās konferences 3 3

Sagatavoti un izdoti rakstu krājumi 2 2

Valodnieku komisijas kopsēdes ar ārzemju pārstāvju piedalīšanos 2 3

Semināri 5 5

06.00.00 Stratēăiskās analīzes komisijas darbības nodrošināšana
Administratīvā darbības spēja
Amata vietu skaits 1 1

Darbības rezultāti:
Starptautiskās konferences 5 5

Sagatavoti un izdoti rakstu krājumi 14 17

Semināri 15 15

Pētījumi par Latvijas attīstību starptautisko procesu kontekstā 95 124

07.00.00 Valsts Heraldikas komisijas darbības nodrošināšana
Administratīvā darbības spēja
Amata vietu skaits 1 1

Darbības rezultāti:
Starptautiskās konferences 1 1

Pētījumi par heraldikas vēsturi un praksi Latvijā 4 3

Heraldikas komisijas kopsēdes ar ārzemju pārstāvju piedalīšanos 2 2

02 Saeima
Administratīvā darbības spēja
Iestāžu skaits – kopā 2 2

Amata vietu skaits – kopā 764 742

01.00.00 Saeimas darbības nodrošināšana

Ministriju un centrālo valsts iestāžu programmu un apakšprogrammu rezultatīvie 
rādītāji 2007.gadam
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Programmas 
vai 

apakšprogram
mas kods

Ministrijas un citas centrālās valsts iestādes nosaukums, tās 
programmu un apakšprogrammu rezultatīvo rādītāju nosaukums

Saimnieciskā gada 
plāns

Saimnieciskā gada 
izpilde 

1 2 3 4
Administratīvā darbības spēja
Iestāžu skaits 2 2

Amata vietu skaits 764 733

03.00.00
Latvijas Republikā ievēlēto Eiropas Parlamenta deputātu 
finansiālā nodrošināšana
Administratīvā darbības spēja
Amata vietu skaits 9 9

03 Ministru kabinets
Administratīvā darbības spēja
Iestāžu skaits –kopā 5 5

Amata vietu skaits – kopā 292,5 253

Politikas mērėis:
Panākt, lai valdības lēmumi būtu informatīvi nodrošināti, vispusīgi 
izvērtēti un saskaĦoti, sabiedrībai zināmi un izskaidroti, pēctecīgi un 
tiktu pildīti
Nodrošināt, lai valsts pārvalde būtu tiesiska, vienota, racionāli 
organizēta, vērsta uz attīstību, kā arī atklāta un vērsta uz klientu 
vajadzību
Nodrošināt sabiedrību ar pilnīgu, precīzu, aktuālu un viegli pieejamu 
informāciju par ES un Latvijas dalību tajā
Vienots, profesionāls un tiesisks valsts civildienests, kas veido 
kompetences un atbildības bāzi valdības politikas efektīvai izstrādei 
un īstenošanai sabiedrības interesēs
Valsts pārvaldes profesionālā izaugsme

01.00.00
Ministru kabineta darbības nodrošināšana, valsts pārvaldes 
politika
Administratīvā darbības spēja
Iestāžu skaits 1 1

Amata vietu skaits 222 193

Politikas rezultāti:
Ministru kabinetā skatīto jautājumu skaits pamata darba kārtībā (% no 
kopējā skaita)

65 67.5

Normatīvo aktu projektu, to anotāciju, tiesību aktu un paskaidrojuma 
rakstu skaits (% no kopējā skaita), ko Valsts kancelejas Politikas 
koordinācijas departaments un Juridiskais departaments ir saskaĦojis 
bez iebildumiem

35 32.3

Normatīvo aktu anotāciju skaits (% no kopējā skaita), kas neatspoguĜo 
projekta izstrādes procesā ar nevalstiskajām organizācijām veiktās 
konsultācijas

8 9

Likumos noteikto uzdevumu un Valsts kancelejas kontrolē esošo 
uzdevumu īpatsvars, kuru izpilde tiek kavēta ilgāk par gadu (% no 
kontrolē esošo uzdevumu skaita)

8 10

Valsts pārvaldes institūciju skaits, kas savā darbībā ievieš (vai ir 
ieviesušas) kvalitātes vadības sistēmas elementus

70 69

Darbības rezultāti:
SaĦemti dokumenti 22000 22555

Nosūtīti dokumenti 13000 13304

Ministriju iesniegtie jaunie tiesību aktu un politikas plānošanas 
dokumentu projekti

3500 3542

Valsts sekretāru sanāksmēs izsludināti tiesību aktu un politikas 
plānošanas dokumentu projekti

1600 1879

Ministru kabineta komitejas sēdēm izskatīšanai sagatavoti jautājumi 470 402

Ministru kabineta sēdēm izskatīšanai sagatavoti jautājumi 3000 2853

Ministru kabineta sēdēs atbalstīti un Saeimai nosūtīti likumprojekti 250 295

Valsts kancelejas atzinumi par tiesību aktu un politikas plānošanas 
dokumentu projektiem

1800 1552

Organizētas vai uzsāktas valsts iepirkuma procedūras 42 61

Sagatavoti paziĦojumi presei 1300 752

02.00.00 Civildienests
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Programmas 
vai 

apakšprogram
mas kods

Ministrijas un citas centrālās valsts iestādes nosaukums, tās 
programmu un apakšprogrammu rezultatīvo rādītāju nosaukums

Saimnieciskā gada 
plāns

Saimnieciskā gada 
izpilde 

1 2 3 4
Administratīvā darbības spēja
Iestāžu skaits 1 1

Amata vietu skaits 19,5 20.,5

Politikas rezultāti:
Vienots, profesionāls un tiesisks valsts civildienests, kas veido 
kompetences un atbildības bāzi valdības politikas efektīvai izstrādei 
un īstenošanai sabiedrības interesēs
Darbības rezultāti:
Lēmumi veicot valsts civildienesta kontroli 250 61

Lēmumi saistībā ar ierēdĦu pārcelšanu 25 38

SaskaĦoti ierēdĦa amati 160
Piešėirts ierēdĦa statuss 2000 3303

Personāluzskaites datorsistēmas apkalpošana valsts iestādēs 75 97

03.00.00 IerēdĦu apmācības politikas nodrošināšana
Administratīvā darbības spēja
Iestāžu skaits 1 1

Amata vietu skaits 16 12

Politikas rezultāti:
IerēdĦu profesionalitātes pieaugums – nosacīti apmācītie ierēdĦi (% no 
kopējā ierēdĦu skaita)

39

Darbības rezultāti:
Piedāvāti mācību kursi 60 75

Vidējais nosacītais apmācīto valsts pārvaldes darbinieki:
no tiem – civildienesta ierēdĦi 10400 121065

– darbinieki 250 483

Vidējais aritmētiskais lektoru snieguma novērtējums 8,0 9,0

Mācību kursu novērtējuma rādītāju vidējais vērtējums 8,0 8,6

Starptautiskie sadarbības projekti, kuros administrācijas skola ir 
piedalījusies kā viens no sadarbības partneriem

5 4

Starptautiskie sadarbības projekti, kuros administrācijas skola ir bijusi 
vadošais projekta partneris

1 1

10.00.00
Sabiedrības informēšana par Latvijas dalību Eiropas 
Savienībā
Administratīvā darbības spēja
Iestāžu skaits 1 1

Amata vietu skaits 11 10

Politikas rezultāti:
Sabiedrības informētība par ES jautājumu meklēšanas iespējām 
(iedzīvotāji labi zina, kur atrast informāciju par ES (%)

15 9,9

Sabiedrības zināšanu vērtējums par ES (pašnovērtējums, punktos) 4,6 4,7

Darbības rezultāti:
Līdzdalība ES informācijas aăentūras Konsultatīvās padomes 
sanāksmēs (sanāksmju skaits)

4 4

Organizētas darba grupas sanāksmes komunikācijai ar sabiedrību ES 
jautājumos

12 12

Sagatavotas un nosūtītas preses relīzes 60 78

Organizēti informatīvie semināri 25 67

Līdzdalība informatīvo semināru organizēšanā (semināru skaits) 105 161

Izdotas informatīvās uzziĦas 3250 1612

Koordinēta Eiropas nedēĜa 1 1

Apkalpoti lietotāji 2500 1735

Sabiedriskās domas pētījumi par ES jautājumiem 12 12

Sagatavoti un izdoti informatīvie materiāli 25 45

t.sk. – plakāti (nosaukumu skaits) 4 2

– bukleti (nosaukumu skaits) 4 3

– faktu lapas par politikām (nosaukumu skaits) 5 8

– mācību materiāli (nosaukumu skaits) 2 2

– faktu lapas par Eiropas Savienības darbības pamatjautājumiem 
(nosaukumu skaits)

10 11

11.00.00
Valsts interešu pārstāvības nodrošināšana starptautiskajos 
tiesību procesos
Politikas rezultāti:
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Programmas 
vai 

apakšprogram
mas kods

Ministrijas un citas centrālās valsts iestādes nosaukums, tās 
programmu un apakšprogrammu rezultatīvo rādītāju nosaukums

Saimnieciskā gada 
plāns

Saimnieciskā gada 
izpilde 

1 2 3 4
Radīt efektīvu sistēmu, lai nodrošinātu iespējamo strīdu rašanās 
situāciju tiesisku novēršanu (profilaksi), savlaicīgu reaăēšanu un, ja 
nepieciešams, arī kompetentu valsts interešu pārstāvību

12.00.00 Informācijas analīzes dienests
Administratīvā darbības spēja
Iestāžu skaits 1 1

Amata vietu skaits 24 18

Politikas rezultāti:
Amatpersonu informētība jautājumā par valsts drošības 
apdraudējumiem

13.00.00

Projekta "Rumānijas valdības kapacitātes stiprināšana 
politikas vadībā un koordinācijā un lēmumu pieĦemšanā" 
īstenošana
Politikas rezultāti:
Izpildot sadarbības līguma nosacījumus, Rumānijā iedibināta valdības 
lēmumu pieĦemšanas un politikas veidošanas sistēma
Darbības rezultāti:
Nodrošināta starptautiskā projekta koordinācija, vadība un īstenošana 
(projektu skaits)

1 1

15.00.00

PSRS totalitārā komunistiskā okupācijas režīma upuru 
skaita un masu kapu vietu noteikšana, informācijas par 
represijām un masveida deportācijām apkopošana un 
Latvijas valstij un tās iedzīvotājiem nodarīto zaudējumu 
aprēėināšana
Politikas rezultāti:
Latvijas un ārvalstu pētnieku veiktā zinātniskā izpēte un publikācijas 
par PSRS okupācijas režīma nodarītajiem zaudējumiem Latvijas 
Republikai
Darbības rezultāti:
Komisijas sēdes 15 16

Komisijas darba ietvaros veikti pētījumi 7 16

Komisijas sniegti ziĦojumi Ministru kabinetam 1 1

Ar komisijas atbalstu izdotas grāmatas 1 1

Komisijas organizētas konferences 1 1

16.00.00
Mērėsadarbības palīdzība Bosnijas un Hercegovinas 
Ministru padomes Juridiskajam birojam
Politikas rezultāti:
Veicināt Bosnijas un Hercegovinas (BH) institucionālās kapacitātes 
stiprināšanu, lai BH varētu efektīvi izpildīt saistības, kas izriet no 
Stabilizācijas un asociācijas līguma, īpaši attiecībā uz likumdošanas 
harmonizāciju ar acquis.
Darbības rezultāti:
Nodrošināta starptautiskā projekta koordinācija, vadība un īstenošana 
(projektu skaits)

1

04 Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs
Administratīvā darbības spēja
Iestāžu skaits – kopā 1 1

Amata vietu skaits – kopā 162 140

Politikas mērėis:
Korupcijas novēršana un apkarošana

01.00.00 Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs
Administratīvā darbības spēja
Iestāžu skaits 1 1

Amata vietu skaits 162 140

Darbības rezultāti:
Sagatavots pārskats par korupcijas situāciju valstī 2006.gadā 1 1

Valsts amatpersonu deklarāciju pārbaude (deklarāciju skaits) 1000 1930

Pārstāvība tiesās (tiesu sēžu skaits) 80 80
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Programmas 
vai 

apakšprogram
mas kods

Ministrijas un citas centrālās valsts iestādes nosaukums, tās 
programmu un apakšprogrammu rezultatīvo rādītāju nosaukums

Saimnieciskā gada 
plāns

Saimnieciskā gada 
izpilde 

1 2 3 4
Izstrādājamie tiesību aktu projekti 5 26

Sniegti atzinumi par tiesību aktu projektiem 100 80

Dalība starpvalstu darba grupās un sanāksmēs (pasākumu skaits) 40 72

Izskatīti un pārbaudīti iesniegumi un sūdzības 1300 1086

Organizēti pasākumi sabiedrisko attiecību jomā 50 63

PieĦemti lēmumi par saukšanu pie administratīvās atbildības 140 181

Uzsākti kriminālprocesi 60 46

Kriminālvajāšanai nosūtīti kriminālprocesi 40 18

Izbeigti kriminālprocesi 30 17

PieĦemti lēmumi par atteikšanos uzsākt kriminālprocesu 40 70

05 Tiesībsarga birojs
Administratīvā darbības spēja
Iestāžu skaits – kopā 1 1

Amata vietu skaits – kopā 51 32.25

Politikas mērėis:

Veicināt cilvēktiesību aizsardzību un sekmēt, lai valsts vara tiktu 
īstenota tiesiski, lietderīgi un atbilstoši labas pārvaldības principam

01.00.00 Tiesībsarga birojs
Administratīvā darbības spēja
Iestāžu skaits 1 1

Amata vietu skaits 51 32.25

Politikas rezultāti:
Sabiedrībā pieaug informētība par cilvēktiesībām, sabiedrībai tās 
izprotot un atzīstot mazinās cilvēktiesību pārkāpumu skaits valstī.
Tiek ievērots labas valsts pārvaldības princips
Darbības rezultāti:
SaĦemtie iesniegumi, sūdzības un priekšlikumi, kā arī pēc Tiesībsarga 
iniciatīvas ierosinātās pārbaudes lietas

5500 5122

Sniegti atzinumi un viedokĜi valsts iestādēm par tiesību aktu 
projektiem, valsts institūciju sagatavotajiem dokumentu projektiem, 
atzinumi Satversmes tiesai

40 77

Sagatavoti pieteikumi Satversmei tiesai 2 0

Vēršanās tiesā personas interesēs 2 0

Organizētas pārbaudes valsts un pašvaldību iestādēs (slēgta un daĜēji 
slēgta tipa iestādēs), bāriĦtiesās (pagasttiesās), izglītības iestādēs

60 42

Lekciju lasīšana, izglītojošo semināru, diskusiju un konferenču 
organizēšana

40 98

Piedalīšanās darba grupās, komisijās, neatkarīga eksperta pienākumu 
veikšana

90 125

Intervijas, komentāri un informācijas sagatavošana un izplatīšana 
plašsaziĦas līdzekĜos par Tiesībsarga biroja darbu un aktualitātēm

150 168

Informācijas sagatavošana Informācijas un dokumentācijas centra 
apmeklētājiem

250 427

Izdoti informatīvie materiāli 5 5

10 Aizsardzības ministrija
Administratīvā darbības spēja
Iestāžu skaits – kopā 23 22

Amata vietu skaits – kopā 8176 7357

06.00.00 Valsts drošības aizsardzība
Iestāžu skaits 1 1

22.00.00 Nacionālie bruĦotie spēki
Administratīvā darbības spēja
Iestāžu skaits 15 15

Amata vietu skaits 6938 6284

t.sk.profesionālā dienesta karavīru štata vienības 5700 5296

Kadeti 141 141

Zemessargi 11646 10469

Politikas rezultāti:
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Programmas 
vai 

apakšprogram
mas kods

Ministrijas un citas centrālās valsts iestādes nosaukums, tās 
programmu un apakšprogrammu rezultatīvo rādītāju nosaukums

Saimnieciskā gada 
plāns

Saimnieciskā gada 
izpilde 

1 2 3 4
Nacionālo bruĦoto spēku – (turpmāk NBS) attīstības plānos un 
ZiemeĜatlantijas līguma organizācija (turpmāk – NATO) spēku 
attīstības mērėos noteikto uzdevumu izpilde (%)

100 100

Veikta pāreja uz profesionālo militāro dienestu (%) 100 100

Darbības rezultāti:
NBS dalība starptautiskajās mācībās (mācību skaits) 53 53

Nokomplektēts NBS profesionālā dienesta personāls (% no plānotā 
skaita)

100 70

NBS dalība starptautiskajās operācijās (kopējais karavīru skaits) 312 373

Pabeigta vienību sagatavošana dalībai NATO operācijās atbilstoši 
NATO Spēku attīstības mērėu prasībām (vienību skaits)

1 1

22.01.00 Nacionālo bruĦoto spēku vadība
Politikas rezultāti:
Tiks organizēta nepārtraukta NBS vadība (%) 100 100

Darbības rezultāti:
Militārie pārstāvji ārvalstīs (skaits) 61 61

Goda sardzes rotas pasākumi (skaits) 150 150

Goda sardze pie Brīvības pieminekĜa un Rīgas pils (militārpersonas 
dienā)

17 17

Koordinēta starptautiskā sadarbība (valstu skaits) 43 43

22.02.00 Vispārējās vienības
Politikas rezultāti:
Tiks nodrošināta valsts augstāko amatpersonu, to uzaicināto viesu un 
objektu apsardze (aizsardzība) (%)

100 100

Darbības rezultāti:
Nodrošināta objektu apsardze (skaits) 15 15

Nodrošināta augstu valsts amatpersonu apsardze (skaits) 4 4

22.03.00 Gaisa spēki
Politikas rezultāti:
NBS attīstības plānos un NATO spēku attīstības mērėos noteikto 
uzdevumu izpilde (%)

100 100

Darbības rezultāti:
Personālsastāva apmācība atbilstoši NATO prasībām (profesionālā 
dienesta karavīru skaits)

12 12

Pārvietojamo radaru iegāde (% no kopējām projekta izmaksām) 15 15

NBS bāzes "Lielvārde" izveide (% no kopējām projekta izmaksām) 6 6

Helikoptera Mi–8MTV–1 gatavība glābšanas un meklēšanas 
lidojumam, Lielvārde L /Ventspils V (min.)

15L 15L

Drošu sakaru sistēmas Zeme – Gaiss – Zeme izveide (% no kopējām 
projekta izmaksām)

35 35

22.04.00 Jūras spēki
Politikas rezultāti:
NBS attīstības plānos un NATO spēku attīstības mērėos noteikto 
uzdevumu izpilde (%)

100 100

Darbības rezultāti:
Sagatavot dalībai NATO augstas gatavības spēkos pretmīnu cīĦas 
kuăus

1 1

Būvēt jaunus Krasta apsardzes kuăus Latvijā (kuău skaits) 0/1
Ieviest darbībā jauno Jūras novērošanas sistēmu (% no kopējām 
projekta izmaksām)

25

Nodrošināt pretmīnu cīĦas kuău dalību Baltijas valstu pretmīnu 
eskadrā BALTRON (skaits)

2 2

Nodrošināt kuău dalību NATO un partnerattiecības mieram (PfP) 
mācībās un operācijās (mācību/operāciju skaits)

8 8

Organizēt LR jurisdikcijai pakĜautajos ūdeĦos starptautiskās mīnu 
meklēšanas un iznīcināšanas operācijas (operāciju skaits)

1 1

Jūras spēku krasta apsardzes piestātĦu un infrastruktūras attīstība 
Daugavgrīvā (% no kopējām projekta izmaksām)

28 25

Jūras spēku piestātĦu un infrastruktūras attīstība Tosmārē (% no 
kopējām projekta izmaksām)

18

22.05.00 Sauszemes spēki
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Programmas 
vai 

apakšprogram
mas kods

Ministrijas un citas centrālās valsts iestādes nosaukums, tās 
programmu un apakšprogrammu rezultatīvo rādītāju nosaukums

Saimnieciskā gada 
plāns

Saimnieciskā gada 
izpilde 

1 2 3 4
Politikas rezultāti:
NBS attīstības plānos un NATO spēku attīstības mērėos noteikto 
uzdevumu izpilde (%)

100 100

Darbības rezultāti:
Sagatavots Militārās policijas vads dalībai NATO ātrās reaăēšanas 
spēkos

1

Ieviesta jaunā Sauszemes spēku struktūra (%) 100 25

Pabeigta Sauszemes spēku Brigādes štāba un Štāba rotas izveide (%) 24 24

Pabeigta 1. kājnieku bataljona sagatavošana (ar 180 dienu gatavību) 
dalībai NATO operācijās (%)

25 25

Militārās policijas nodrošināto eskortu skaits 284 284

Militārās policijas apsargājamo objektu skaits 6 6

22.06.00 Nacionālā aizsardzības akadēmija
Politikas rezultāti:
NBS attīstības plānos un NATO spēku attīstības mērėos noteikto 
uzdevumu izpilde (%)

100 100

Darbības rezultāti:
Kvalifikācijas kursus apguvušo skaits 420 420

Virsnieku pamatapmācības kursu kadetu skaits 150 150

Virsnieku pakāpi ieguvušo skaits 35 35

Virsnieku tālākizglītības kursu apguvušo skaits 35 35

Starptautisko Jūras spēku jaunākā štāba virsnieku kursu beigušo skaits 20 20

Tālmācības kursos apmācīto skaits 15 80

22.08.00 Nodrošinājuma pavēlniecība
Politikas rezultāti:
NBS attīstības plānos un NATO spēku attīstības mērėos noteikto 
uzdevumu izpilde (%)

100 100

Darbības rezultāti:

Plānotas iepirkumu procedūras saskaĦā ar Publisko iepirkumu likumu 950 950

Valsts nozīmes datu pārraides tīkla pieslēgumu punkti 4 4

Veselības aprūpes infrastruktūras attīstība (objektu skaits) 2 2

Noliktavu saimniecības un remontdarbnīcu infrastruktūras izveide 
(ēku skaits)

7 7

Ekipējuma un materiāli tehnisko līdzekĜu tehnisko specifikāciju un 
aprakstu izstrāde Rīgas tehniskajā universitātē (specifikāciju un 
aprakstu skaits)

30 30

Tehnisko specifikāciju kataloga ieviešana (katalogu skaits) 1 1

22.09.00 Mācību vadības pavēlniecība
Politikas rezultāti:
NBS attīstības plānos un NATO spēku attīstības mērėos noteikto 
uzdevumu izpilde (%)

100 100

Darbības rezultāti:
Militāro doktrīnu izstrāde 4 4

NBS reglamentu, mācību programmu un apmācību standartu izstrāde 54 54

NBS personāla individuālā apmācība (karavīru skaits) 5813 2397

Personāla un ekipējuma tabulu izstrāde 54 70

Tehnisko specifikāciju izstrāde 200 54

22.10.00
Starptautisko operāciju un Nacionālo bruĦoto spēku 
personālsastāva centralizētais atalgojums
Politikas rezultāti:
Nodrošināt NBS personālsastāva sociālās garantijas saskaĦā ar 
Militārā dienesta likumu (%)

100 100

Darbības rezultāti:
Iestāžu skaits 15 15

Amata vietu skaits 6938 6284

t.sk.profesionālā dienesta karavīru štata vienības 5700 5296

civilie darbinieki 1238 988

Zemessargi 11646 10469
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vai 

apakšprogram
mas kods

Ministrijas un citas centrālās valsts iestādes nosaukums, tās 
programmu un apakšprogrammu rezultatīvo rādītāju nosaukums

Saimnieciskā gada 
plāns

Saimnieciskā gada 
izpilde 

1 2 3 4
Uzturdevas vērtības kompensācija naudā (LVL vid.dienā) 3,5 3.5

Dzīvojamo telpu īres izdevumu un komunālo maksājumu 
kompensācija (LVL mēnesī)

85 85

22.11.00 Zemessardze
Politikas rezultāti:
NBS attīstības plānos un NATO spēku attīstības mērėos noteikto 
uzdevumu izpilde (%)

100 100

Darbības rezultāti:
Sagatavoti un atbilstoši ekipēti zemessargi 4032 2000

Vidējais zemessargu apmeklēto mācību un dienesta uzdevumu izpildes 
dienu skaits

20 84

Objektu apsardze 25 25

28.00.00 Ăeodēzija un kartogrāfija
Administratīvā darbības spēja
Iestāžu skaits 1 1

Amata vietu skaits 346 311

Darbības rezultāti:
Valsts ăeodēziskā punkta (ieskaitot globālās pozicionēšanas (GPS) 
bāzes staciju tīklus) iekārtošana un uzturēšana:
–ăeodēziskā pamattīkla veidošana (punkti) 321 422

–ăeodēziskā pamattīkla uzturēšana (punkti) 360 580

–ăeodēzisko katalogu izdošana 1 2

–GPS patstāvīgo staciju tīkla izveide 18 19

–valsts robežas uzmērīšana 120 120

Valsts topogrāfiskā kartēšana:
–kartēšana (kartes) 115 143

–aeronavigācijas karšu sagatavošana (kartes) 10 10

–vietvārdu datubāzes izveidošana un uzturēšana (ierakstu skaits) 1214 1214

Ăeogrāfiskās informācijas pamatdatu sagatavošana, infrastruktūras 
izveidošana un uzturēšana (%)

15 20

Ăeodēzisko un kartogrāfisko materiālu arhīva izveidošana un 
sākotnējā nokomplektēšana (%)

40 50

Valsts interešu pārstāvēšana starptautiskajos projektos, semināros, 
ekspertu forumos un konferencēs atbilstoši kompetencei (pasākumu 
skaits)

16 45

30.00.00 Valsts aizsardzības politikas realizācija
Administratīvā darbības spēja
Iestāžu skaits 2 1

Amata vietu skaits 297 266

Politikas rezultāti:
Sagatavotas pozīcijas par ES un NATO plānošanas dokumentiem 8 8

Piedalīšanās NATO komitejās un darba grupās (skaits) 346 346

Aizsardzības sistēmas interešu starptautiskajās organizācijās 
pārstāvības optimizēšana

9 9

Darbības rezultāti:
Izstrādāti politikas plānošanas dokumenti 1 5

Sagatavoti normatīvie akti 50 55

Veikti auditi ministrijā un tai padotajās institūcijās 18 18

Veikti auditi NBS 19 23

Veiktas revīzijas padotībā esošajās iestādēs par valsts budžeta līdzekĜu 
izlietošanu un valsts īpašuma uzskaiti

20 14

Sabiedrības informēšanas nolūkos plānoti (veikti) pasākumi 50 50

Ministrijas publiskā pārskata sagatavošana 1 1

Latvijas interešu un pozīciju aizstāvēšana sarunās ar NATO (tehnisko 
konsultāciju skaits)

1 1

Dalības starptautiskajās organizācijās nodrošināšana(dalības iemaksu 
skaits organizācijās)

20 16

Zinātniskie projekti aizsardzības jomā (īpatsvars pret aizsardzības 
budžetu, %)

0,13 0.11

Līdzdalība NATO un ES līmeĦa mācībās (skaits) 6 6

Augsta līmeĦa amatpersonu vizīšu organizēšana Latvijā/ārzemēs 48/60 11/12
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Programmas 
vai 

apakšprogram
mas kods

Ministrijas un citas centrālās valsts iestādes nosaukums, tās 
programmu un apakšprogrammu rezultatīvo rādītāju nosaukums

Saimnieciskā gada 
plāns

Saimnieciskā gada 
izpilde 

1 2 3 4

Latvijas Republikas aizsardzības atašeju un palīgu darbība divpusējās 
sadarbības ietvaros (personāla un akreditācijas valstu skaits)

13/34 17/35

31.00.00 Militārpersonu pensiju fonds
Politikas rezultāti:
Karavīru sociālo garantiju nodrošināšana (%) 100 108.4

Darbības rezultāti:
Ikmēneša pensiju un pabalstu (t.sk.nacionālās pretošanās kustības 
dalībniekiem) saĦēmēji

1500 1625

Valsts obligātās apdrošināšanas atlīdzību izmaksas militārpersonām 141 148

Sniegti medicīnas pakalpojumi 370 407

32.00.00
Sabiedrības informēšanas un līdzdalības veicināšana valsts 
aizsardzības jautājumos
Administratīvā darbības spēja
Iestāžu skaits 3 3

Amata vietu skaits 211 207

Darbības rezultāti:
Sagatavoti, nodrukāti, izplatīti žurnāla "Tēvijas Sargs" numuri 12 12

Izveidotas vai koordinētas dokumentālas vai mācību videofilmas/TV 
raidījumi

7/60 6/62

Sagatavoti, nodrukāti informatīvie materiāli (brošūras, bukleti, faktu 
lapas, grāmatas, ielūgumi, kalendāri, plakāti u.c.) AM, NBS un 
Rekrutēšanas un Atlases Centra (RAC) vajadzībām (vienības)

230 311

Prezentācijas materiāli un suvenīri (vienības) 20 20

Pastāvīgās ekspozīcijas Latvijas Kara muzejā 2 2

Jaunas izstādes Latvijas Kara muzejā 4 4

Muzeja apmeklētāji 65000 126069

Latvijas Kara muzeja starptautiskie projekti 1 3

Specializētas nodarbības skolēniem Latvijas Kara muzejā 120 132

Apmācāmie jaunsargi 6700 6800

Apmācību vietas / bāzes skolas 200/71 200/70

SaĦemtas apliecības par Jaunsardzes programmas apgūšanu / turpina 
mācības un darbību bruĦoto spēku struktūrās

650/141 284/176

33.00.00 Aizsardzības īpašumu pārvaldīšana
Administratīvā darbības spēja
Iestāžu skaits 1 1

Amata vietu skaits 384 289

Politikas rezultāti:
NBS struktūrvienību bilancē un lietošanā esošo nekustamo īpašumu 
apsaimniekošanas un uzturēšanas funkciju pārĦemšana (pārĦemto 
objektu skaits)

45 97

Darbības rezultāti:
Nekustamo īpašumu pārĦemšana gada laikā (skaits) 32 45

PiesārĦojumu izpēte, likvidācija un monitorings (pasākumu skaits) 200 160

Vides izglītības un sabiedrības līdzdalību veicinošu pasākumu 
īstenošana (skaits)

4 8

Iepirkuma procedūras (skaits) 231 314

Zemes vienību kadastrālo vērtību uzturēšana aktuālā stāvoklī (zemes 
vienību un zemes vienību daĜu skaits Nekustamā īpašuma valsts 
kadastra reăistrā)

114 140

Būvju kadastrālo vērtību uzturēšana aktuālā stāvoklī (būvju skaits 
NĪVKR)

1218 1197

Nekustamo īpašumu kadastrālo vērtību uzturēšana aktuālā stāvoklī 
(īpašumu skaits NĪVKR)

129 146

11 Ārlietu ministrija
Administratīvā darbības spēja
Iestāžu skaits – kopā 47 47

Amata vietu skaits – kopā 717 703
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Programmas 
vai 

apakšprogram
mas kods

Ministrijas un citas centrālās valsts iestādes nosaukums, tās 
programmu un apakšprogrammu rezultatīvo rādītāju nosaukums

Saimnieciskā gada 
plāns

Saimnieciskā gada 
izpilde 

1 2 3 4

01.00.00 Ārlietu pārvalde
Administratīvā darbības spēja
Iestāžu skaits 46 46

Amata vietu skaits 703 690

Darbības rezultāti:
Izsniegtas vīzas 130400 167244

Konsulārie pakalpojumi 21400 24352

Izdotas stratēăiskas nozīmes preču eksporta, importa un tranzīta 
licences

200 788

01.01.00 Centrālais aparāts
Administratīvā darbības spēja
Iestāžu skaits 1 1

Amata vietu skaits 351 394

Darbības rezultāti:
Īstenota Latvijas Republikas ārpolitika un iekšpolitika, nodrošināta 
Latvijas integrācija starptautiskajā apritē, nodrošināta konsulāro 
funkciju izpilde
Izsniegtas vīzas 400 514

Konsulārie pakalpojumi 9000 10220

Izdotas stratēăiskas nozīmes preču eksporta, importa un tranzīta 
licences

200 788

01.04.00 Diplomātiskās misijas ārvalstīs
Administratīvā darbības spēja
Iestāžu skaits 45 45

Amata vietu skaits 352 296

Darbības rezultāti:
Īstenota Latvijas Republikas ārpolitika un iekšpolitika, nodrošināta 
Latvijas integrācija starptautiskajā apritē, nodrošināta konsulāro 
funkciju izpilde
Izsniegtas vīzas 130000 166730

Konsulārie pakalpojumi 12400 14132

01.06.00 Konsulārais nodrošinājums
Darbības rezultāti:
Nodrošināta nepārtraukta Latvijas Republikas vīzu izsniegšana

02.00.00 Iemaksas starptautiskajās organizācijās
Darbības rezultāti:
Līdzdalība un balstiesības starptautiskajās organizācijās

06.00.00 Latvijas institūts
Administratīvā darbības spēja
Iestāžu skaits 1 1

Amata vietu skaits 14 13

Darbības rezultāti:
Izstrādāta “Valsts zīmolvedības programma", t.sk. veikti pētījumi un 
informācijas analīze par Latvijas atpazīstamību ārvalstīs un Latvijā, 
veicināta ārvalstu auditorijas interese par Latviju, t.sk. tūristu plūsmas, 
investīciju, diplomātiskās sadarbības pi

07.00.00 Attīstības sadarbības projekti un starptautiskā palīdzība
Darbības rezultāti:

Latvijas reformu pieredzes nodošana NVS valstīm, par prioritārām 
izvirzot Gruziju, Moldovu, Ukrainu, un, atsevišėās jomās – 
Baltkrieviju; Latvijas austrumu kaimiĦu reăiona attīstības stiprināšana

12 Ekonomikas ministrija
Administratīvā darbības spēja
Iestāžu skaits – kopā 14 14

Amata vietu skaits – kopā 1604 1413
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Programmas 
vai 

apakšprogram
mas kods

Ministrijas un citas centrālās valsts iestādes nosaukums, tās 
programmu un apakšprogrammu rezultatīvo rādītāju nosaukums

Saimnieciskā gada 
plāns

Saimnieciskā gada 
izpilde 

1 2 3 4
Politikas mērėis:

Veicinot strukturāli un reăionāli līdzsvarotas, ilgtspējīgas un 
konkurētspējīgas tautsaimniecības attīstību, izstrādājot ekonomisko 
politiku un organizējot un koordinējot tās īstenošanu, kā arī attīstot un 
pilnveidojot dialogu ar uzĦēmējus pārstāvošajām n

20.00.00 Būvniecība
Administratīvā darbības spēja
Iestāžu skaits 1 1
Amata vietu skaits 36 29
Politikas rezultāti:
Izveidota Būvniecības informācijas sistēma un ieviesta pašvaldībās 
(līdz 2013. gadam) (%)

100 0

Būvprojektu saskaĦošanā samazināts administratīvo procedūru 
izpildes laiks (līdz 2009. gadam) (%)

20 8

Būvniecības nozarē reăistrēto būvkomersantu skaita pieaugums (%) 3 0

Darbības rezultāti:
Semināri pašvaldību būvvalžu vadītājiem, būvinspektoriem un 
arhitektiem

4/500 6/ 580

Būvvalžu darbības likumības pārbaužu skaits no kopējā būvvalžu 
skaita (%)

60 69

Kompleksās būvobjektu pārbaudes kopā ar Valsts ieĦēmumu dienestu 
un Valsts darba inspekciju

30 49

Tulkoto standartu skaits 15 15

24.00.00 Statistiskās informācijas nodrošināšana
Administratīvā darbības spēja
Iestāžu skaits 2 2
Amata vietu skaits 639 578
Politikas rezultāti:
Statistiskās informācijas lietotāju apmierinātības vērtējuma 
kopindekss

+0,37 +0,54

Statistiskās informācijas atbilstība Eiropas Savienības tiesību aktiem 
(%)

93 94

Darbības rezultāti:
Abonentiem nosūtīto izdevumu eksemplāru skaits 10000 5388
Uz informācijas pieprasījumiem sniegtas atbildes 1800 2476

Centrālajā statistikas pārvaldē Informācijas centrā apkalpoti klienti 13000 13000

25.00.00
UzĦēmējdarbības un uz zināšanām balstītas ekonomikas 
veicināšana
Administratīvā darbības spēja
Iestāžu skaits 1 0
Amata vietu skaits 10 6
Politikas rezultāti:
Pilnveidota uzĦēmējdarbības vide, sekmēts uzĦēmumu skaita 
pieaugums (ekonomiski aktīvo komersantu un komercsabiedrību 
skaits uz 1000 iedz.)
Palielināts inovatīvo uzĦēmumu skaits rūpniecībā (%) 28 41,2
Produktivitātes pieaugumu apstrādājošā rūpniecībā (pievienotā vērtība 
salīdzināmās cenās/ produkcijas izlaide (%))

10 0

Darbības rezultāti:
Organizēta konference par Visaptverošas Kvalitātes vadības 
jautājumiem (konferences dalībnieku skaits)

350 400

Īstenoti inovāciju motivāciju semināri Latvijas reăionos (uzĦēmumu 
skaits)

5 (75) 10 (246)

Sagatavoti un izplatīti informatīvie materiāli par inovācijām (katalogi, 
bukleti, u.c.) (eksemplāru skaits)

1 (1500) 5 (7500)

Atbalstīta tehnoloăiju pārneses kontaktpunktu darbība augstskolās 
(sagatavoto komercializācijas piedāvājumu skaits/sadarbības semināru 
skaits/ patentu pieteikumu skaits)

6 (75/45/18) 6 (59/45/15)

Inovāciju rosināšanas centra pakalpojumu saĦēmēji (klientu skaits/ 
tehnoloăiju auditi/ informatīvie semināri)

1 (600/30/10) 1 (681/22/10)
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Programmas 
vai 

apakšprogram
mas kods

Ministrijas un citas centrālās valsts iestādes nosaukums, tās 
programmu un apakšprogrammu rezultatīvo rādītāju nosaukums

Saimnieciskā gada 
plāns

Saimnieciskā gada 
izpilde 

1 2 3 4
Organizēta "UzĦēmēju zinību diena", kurā sniegta informācija 
uzĦēmējiem par to darbību ietekmējošiem faktoriem (informēto 
uzĦēmēju skaits)

300 600

Nodrošināta informācijas pieejamība komercdarbības uzsācējiem un 
komersantiem par to darbību ietekmējošiem būtiskiem jautājumiem 
(semināros informēto uzĦēmēju skaits)

100 269

Atbalstīti kompetences centri 4–5 0

Atbalstīti inovāciju inkubatori (atbalsta saĦēmušo uzĦēmumu skaits) 4 (50) 6

Apmācību cikls tehnoloăiju pārneses speciālistiem (apmācīto 
speciālistu skaits)

1 (15) 1 (19)

Organizēti apmācību semināri Tirgus uzraudzības iestāžu 
darbiniekiem un uzĦēmēju asociācijām par likumdošanas prasībām 
bīstamo iekārtu, sprādzienbīstamā vidē lietojamo iekārtu un 
aizsargsistēmu, individuālo aizsardzības līdzekĜu, iekārtu 
elektromagnētiskā

2 (70 ) 2 (60)

Sagatavoti un izplatīti informatīvie materiāli bīstamo iekārtu 
likumdošanas jomā (eksemplāru skaits)

2 (1000) 2 (1000)

Izstrādāti priekšlikumi nepieciešamajiem grozījumiem normatīvajos 
aktos, lai mazinātu administratīvo slogu

12 0

UzĦēmējdarbības un inovāciju motivācijas programmās iesaistīto 
personu skaits

450 550

Atbalstu saĦēmušie videi draudzīgu tehnoloăiju ieviesēji 10 0
Atbalstīto klasteru skaits (klasteru projektos iesaistīto 
komercsabiedrību skaits)

6 (60) 0

UzĦēmumi, kas saĦēmuši paaugstināta riska kredītus 45 13
UzĦēmumi, kas saĦēmuši garantijas 35 44
Apmācīto personu skaits nodarbināto kvalifikācijas celšanas, 
pārkvalifikācijas un tālākizglītības atbalsta pasākumu ietvaros

338 1688

26.00.00
Godīgas konkurences nodrošināšana, iekšējā tirgus un 
patērētāju tiesību aizsardzība
Administratīvā darbības spēja
Iestāžu skaits 6 6
Amata vietu skaits 315 260

26.01.00 Iekšējā tirgus un patērētāju tiesību aizsardzība
Administratīvā darbības spēja
Iestāžu skaits 1 1
Amata vietu skaits 98 82
Politikas rezultāti:
Palielinās patērētājiem pieejamo preču un pakalpojumu atbilstība 
drošuma un citu normatīvo aktu prasībām, samazinās negadījumu, kas 
saistīti ar preču vai pakalpojumu izmantošanu, skaits (vidēji par 7% 
samazinās gadījumu skaits, kad tiek konstatēti pārkāpu
Samazinās patērētāju tiesību pārkāpumi, netaisnīgu komerciālu prakšu 
pielietošana (par 10% palielinās gadījumu skaits, kad komersanti 
brīvprātīgi vienojas ar Patērētāju tiesību aizsardzības centru par 
patērētāju pārkāpumu novēršanu)
Uzlabojas patērētāju strīdu izskatīšanas kvalitāte (par 12% pieaug 
patērētāju skaits, kas ir veiksmīgi realizējuši patērētāju tiesības 
saistībā ar līguma noteikumiem neatbilstošas preces vai pakalpojuma 
iegādi
Darbības rezultāti:
Tirdzniecības un pakalpojumu uzĦēmumos veiktās pārbaudes 3000 3235
Sniegtas konsultācijas patērētāju pārrobežu sūdzību risināšanā 300 627
Veikta konkrētu preču vai pakalpojumu tirgus izpēte un realizēti 
projekti drošuma un atbilstības uzlabošanai (skaits)

4 5

Organizēti komersantu informēšanas pasākumi 1 2
Sagatavotas vadlīnijas konkrētu preču vai pakalpojumu atbilstības un 
drošuma līmeĦa paaugstināšanai

1 1

Izskatīti patērētāju iesniegumi un sūdzības 850 2124
Veiktās lietu izpētes reklāmas un e– komercijas jomās 300 373
Sniegtas konsultācijas patērētājiem par patērētāju tiesību aizsardzības 
jautājumiem

15000 26454

Sagatavoti informatīvi materiāli patērētājiem un uzĦēmējiem 2 3
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Ministrijas un citas centrālās valsts iestādes nosaukums, tās 
programmu un apakšprogrammu rezultatīvo rādītāju nosaukums

Saimnieciskā gada 
plāns

Saimnieciskā gada 
izpilde 

1 2 3 4
Sniegti informatīvi ziĦojumi plašsaziĦas līdzekĜiem (skaits) 50 76
Veikti pārrobežu administratīvās sadarbības pasākumi 4 12
Fasēto preču kontrole uzĦēmumos 62 62
Veikta lietošanai reglamentētajā jomā paredzēto konkrētu veidu 
mērīšanas līdzekĜu (ML) tirgus izpēte, realizēti projekti šo ML 
atbilstības nodrošināšanai

2 2

Valsts metroloăiskajai uzraudzībai pakĜauto mērīšanas līdzekĜu skaits 
(tūkst.)

22 24,8

26.02.00 Konkurences politikas ieviešana
Administratīvā darbības spēja
Iestāžu skaits 1 1
Amata vietu skaits 55 49
Politikas rezultāti:
Cenu pieauguma, kura pamatā ir pārmērīga tirgus koncentrācija, 
dominējošā stāvokĜa Ĝaunprātīga izmantošana vai aizliegta vienošanās, 
samazināšanās (neieskaitot regulējamās nozares)
Cenu līmenis dažādām preču un pakalpojumu grupām ir samērīgs ar 
cenu līmeni šīm precēm un pakalpojumiem Lietuvā un Igaunijā
Samazināts tirgus koncentrācijas līmenis tirgos ar augstu 
koncentrāciju
Izstrādājot un ieviešot normatīvos aktus, valsts pārvaldes institūcijas 
izvērtē to ietekmi uz konkurenci

Sabiedrība, tai skaitā komersanti un patērētāji, izprot konkurences 
politikas nozīmi, kā arī Konkurences padomes lomu un uzdevumus

Darbības rezultāti:
Veiktas smagāko Konkurences likuma pārkāpumu (aizliegto 
vienošanos un dominējošā stāvokĜa Ĝaunprātīgas izmantošanas) 
izmeklēšanas (maksimālo lietu skaits)

30 31

Samazināts smagāko Konkurences likuma pārkāpumu izmeklēšanas 
ilgums (vidējais mēnešu skaits)

16 14

Veiktas uzĦēmumu apvienošanās kontroles (maksimālais lietu skaits) 18 82

Izmeklēšanas, reklāmas un negodīgas konkurences uzraudzības jomā 
(maksimālais lietu skaits attiecībā pret iesniegumu skaitu)

30 36/ 60

Veiktas preču un pakalpojumu tirgu analīzes, uzraudzība (skaits) 6 8
Priekšlikumi tiesību aktos noteikto ierobežojumu novēršanai noteiktos 
sektoros (neelastīgā piedāvājuma, tīkla infrastruktūras, profesionālo 
pakalpojumu u.c.) (skaits)

4 4

Organizētas apmācības, semināri, konferences nozaru asociāciju 
pārstāvjiem, pašvaldībām, uzĦēmējiem un tiesnešiem par konkurences 
tiesībām Latvijā un ES (pasākumu skaits)

1 3

Konkurences tiesību jomā sniegtas konsultācijas 200 230
PlašsaziĦas līdzekĜiem sniegti paziĦojumi 200 265
Kopīgas izmeklēšanas ar EK un citām ES dalībvalstu konkurences 
institūcijām (maksimālo lietu skaits)

2 2

26.03.00 Sabiedrisko pakalpojumu regulēšana
Administratīvā darbības spēja
Iestāžu skaits 1 1
Amata vietu skaits 104 80
Politikas rezultāti:
Pakalpojumu pieejamība visā valsts teritorijā.
Konkurence starp pakalpojumu sniedzējiem un izvēles iespējas 
patērētājiem
Pastāvīga un nepārtraukta pakalpojumu kvalitātes uzlabošana
Darbības rezultāti:
Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju (uzĦēmumu) skaits 850 565
Regulējamo uzĦēmumu apsekošana 100 114
Elektronisko sakaru pakalpojumu kvalitātes pārbaude (izsaukumu 
skaits)

48000 48000

26.04.00 Atbilstības novērtēšanas un kvalitātes nodrošināšana
Administratīvā darbības spēja
Iestāžu skaits 3 3
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vai 
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mas kods

Ministrijas un citas centrālās valsts iestādes nosaukums, tās 
programmu un apakšprogrammu rezultatīvo rādītāju nosaukums

Saimnieciskā gada 
plāns

Saimnieciskā gada 
izpilde 

1 2 3 4
Amata vietu skaits 58 49
Politikas rezultāti:
Pieaudzis tautsaimniecības vajadzībām nepieciešamo atbilstības 
novērtēšanas pakalpojumu skaits, veicinot tās konkurētspēju Eiropas 
un starptautiskajā tirgū

70

Samazinājušās tehniskās barjeras atbilstības novērtēšanas dokumentu 
savstarpējai atzīšanai, pateicoties atbilstības novērtēšanas institūciju 
darbības jomu skaita pieaugumam savstarpējās atzīšanas līguma 
ietvaros

6

Samazinās uzĦēmumu izmaksas, pieaug konkurētspēja, izmantojot 
precīzus mērīšanas līdzekĜus un metodes (%, pielaide, kas raksturo 
esošo stāvokli un kas laika gaitā samazinās) 

95 0

Standartizāciju procesu gatavība darbam elektroniskā formā (%) 90 70
Palielinās uzĦēmumu skaits, kuri ražo fasētās preces ar normatīvajām 
prasībām atbilstošu satura daudzumu tajās (% no pārbaudīto 
uzĦēmumu skaita)

70 0

Darbības rezultāti:
Latvijas Nacionālajā akreditācijas sistēmā novērtēto institūciju 
uzturēšana (institūciju skaits)

170 179

Starptautisko akreditācijas institūciju skaits, kurās Latvijas nacionālais 
akreditācijas birojs pārstāv Latvijas intereses

1 1

Apgūtas jaunas akreditācijas jomas 2 6
Mērvienību etalonu starptautiska atzīšana 8 8
Dalība starptautiskajos etalonu salīdzināšanas projektos 4 4
Starplaboratoriju salīdzināšanas organizēšana Latvijā akreditētājām 
laboratorijām metroloăijas jomā

1 1

Kalibrēto mērīšanas līdzekĜu skaits 3500 1430
Adaptēto ES standartu skaits 1400 1697

27.00.00 Valsts atbalsta politikas ieviešana
Administratīvā darbības spēja
Amata vietu skaits 135 113

27.01.00 Eiropas Savienības struktūrfondu ieviešana
Administratīvā darbības spēja
Amata vietu skaits 115 99
Politikas rezultāti:

Nodrošināt ES un Eiropas ekonomiskajā zonā (EEZ) līdzfinansējumu 
apgūšanu atbilstoši vadības un kontroles sistēmai

25

Darbības rezultāti:
Izvērtēti projektu pieteikumi par kopējo pieprasīto ERAF 
apjomu, milj. EUR

10 10

Veiktas pārbaudes v/a "Latvijas Investīciju un attīstības aăentūra" par 
ES finansēto valsts atbalsta instrumentu ieviešanu % no Operacionālā 
plāna (turpmāk – OP) paredzēto aktivitāšu skaita

50 100

Veiktas pārbaudes par atklāto konkursu projektu pieteikumu vērtēšanu 
atbilstoši kvalitātes un specifiskajiem vērtēšanas kritērijiem un citiem 
normatīvo aktu un ES regulu nosacījumiem % no OP paredzēto 
aktivitāšu skaita

30 100

27.02.00
Eiropas Reăionālās attīstības fonda (ERAF) pasākumu 
īstenošana
Administratīvā darbības spēja
Amata vietu skaits 11 10
Politikas rezultāti:
Apgūts OP "UzĦēmējdarbība un inovācijas" noteiktais finansējuma 
apjoms milj. latu

25 25

Darbības rezultāti:
UzĦēmumi, kas saĦēmuši atbalstu konsultantu piesaistei 10 90

Apmaksāto projektu skaits Valsts atbalsta programmā (turpmāk – 
VAP) "Atbalsts komercsabiedrības infrastruktūras modernizācijai"

50 112
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Ministrijas un citas centrālās valsts iestādes nosaukums, tās 
programmu un apakšprogrammu rezultatīvo rādītāju nosaukums

Saimnieciskā gada 
plāns

Saimnieciskā gada 
izpilde 

1 2 3 4
Apmaksāto projektu skaits VAP "Atbalsts konsultācijām un 
komercsabiedrību dalībai starptautiskās izstādēs un tirdzniecības 
misijās"

60 178

Apmaksāto projektu skaits VAP "Atbalsts jaunu produktu un 
tehnoloăiju attīstībai"

3 13

27.03.00 Eiropas Sociālā fonda (ESF) pasākumu īstenošana
Administratīvā darbības spēja
Amata vietu skaits 4 2
Politikas rezultāti:
Apgūts OP "UzĦēmējdarbība un inovācijas" noteiktais finansējuma 
apjoms milj. latu

1 1,4

Darbības rezultāti:
Apmaksāto projektu skaits VAP "Atbalsts nodarbināto kvalifikācijas 
celšanai, pārkvalifikācijai un tālākizglītībai"

15 116

27.04.00 Atbalsts valsts un privātās partnerības īstenošanai
Administratīvā darbības spēja
Amata vietu skaits 5 2
Politikas rezultāti:
Palielinot realizēto investīciju projektu skaitu ar privātā kapitāla 
piesaisti par 30%, līdz 2009.gadam sasniegts realizēto Valsts privātās 
partnerības – turpmāk VPP projektu apjoms vismaz 1% apmērā no 
IKP
Darbības rezultāti:
ZiĦojums par identificētajiem administratīvajiem šėēršĜiem VPP 
projektu realizācijai, kā arī nepilnībām un šėēršĜiem normatīvajos 
aktos (nozaru griezumā), kas kavē šādu projektu realizāciju

1 1

28.00.00 Ārējās ekonomiskās politikas ieviešana
Administratīvā darbības spēja
Iestāžu skaits 1 1
Amata vietu skaits 77 89
Politikas rezultāti:

Piesaistītas ārvalstu investīcijas Latvijas komercsabiedrībām (milj.Ls) 25 63,3

Sekmēts eksporta pieaugums (milj.Ls) 20 20
Darbības rezultāti:
Nodrošināts Latvijas ārējo ekonomisko pārstāvniecību darbs ārvalstīs 
(pārstāvniecību skaits)

10 10

Noorganizētas ārvalstu investoru vizītes Latvijā 16 60
Investīciju un starptautiskās tirdzniecības veicināšanas semināri 
ārvalstīs

10 18

UzĦēmumiem sniegtas nozaru ekspertu konsultācijas 200 144
Konsultācijas Latvijas uzĦēmumiem par ārējās ekonomiskās darbības 
jautājumiem

1563

Konsultācijas ārvalstu investoriem, diplomātiskajām pārstāvniecībām 
u.c. institūcijām

130 322

Eiropas informācijas centra apkalpotie apmeklētāji 2000 1697
Reăionos noorganizētie semināri 12 23

Sagatavotas ministrijas vadības un uzĦēmēju eksporta veicināšanas un 
investīciju piesaistīšanas misijas ne mazāk kā 6 mērėa tirgos

200 290

Atbalstīto projektu skaits no valsts atbalsta programmas "Nozaru 
asociāciju un uzĦēmumu apvienību starptautiskais mārketings 
ārvalstīs"

30 21

Atbalstīto projektu skaits no valsts atbalsta programmas "Tirgus 
pētījumu izstrāde un iegāde"

5 9

Atbalstīto projektu skaits no valsts atbalsta programmas "UzĦēmumu 
iekĜaušanās starptautiskajās piegāžu ėēdēs"

20 5

Atbalstu saĦēmuši uzĦēmumi no valsts atbalsta programmas 
"Sadarbības partneru atrašana"

20 199

Atbalstīto projektu skaits no valsts atbalsta programmas "Zīmola 
izstrāde"

2 8

29.00.00 Enerăētikas politika
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Ministrijas un citas centrālās valsts iestādes nosaukums, tās 
programmu un apakšprogrammu rezultatīvo rādītāju nosaukums

Saimnieciskā gada 
plāns

Saimnieciskā gada 
izpilde 

1 2 3 4
Administratīvā darbības spēja
Iestāžu skaits 1 1
Amata vietu skaits 22 15
Politikas rezultāti:
Radīti apstākĜi Latvijas energoapgādes ilgtspējīgai un drošai 
funkcionēšanai un energoapgādes atkarības mazināšanai no ārējiem 
avotiem
Izveidota tiesiskā vide elektroenerăijas tirgus darbībai
Elektrības tirgus atvēršanas pakāpe (%) 100 97

Atjaunojamo energoresursu īpatsvars elektroenerăijas ražošanā (%) 46 46

Sasniegt Energointensitātes indikatoru, toe/1000 EUR 0,38 0,38

Energoapgādes objektu skaita pieaugums, kas atbilst spēkā esošo 
normatīvo dokumentu un valsts standarta prasībām (objektu skaits/%)

1420/55 1420/ 55

Darbības rezultāti:
Nodrošināta naftas produktu rezervju izveidošana un uzturēšana 
(patēriĦa dienas)

13 2

Energoapgādes uzĦēmumu objektu, enerăijas lietošanas iekārtu un 
ietaišu atbilstības pārbaudes un to savlaicīgas veikšanas kontrole 
(kontroĜu skaits)

122 122

Elektroenerăijas, siltumenerăijas un gāzes kvalitātes prasību izpildes 
un atbilstības kontrole (kontroĜu skaits)

50 50

Energoapgādes uzĦēmumu sprādzienbīstamā vidē lietojamo iekārtu un 
aizsarg sistēmu pārbaužu kontrole (kontroĜu skaits)

10 10

Atbalstīti energoefektivitātes projekti (projektu skaits) 30 40
Rekonstruētas siltumenerăijas ražošanas jaudas (MW) 75 5,4
Rekonstruēti siltumtīkli, km 30 34,7
Izstrādāt informatīvo ziĦojumu valdībai par jaunu bāzes ieviešanu 
scenārijiem (līdz 30.05.2007.)

1 1

30.00.00 Tūrisma politikas ieviešana
Administratīvā darbības spēja
Iestāžu skaits 1 1
Amata vietu skaits 33 33
Politikas rezultāti:
Veicināts tūrisma pakalpojumu eksports, sasniedzot ārzemju ceĜotāju 
nakšĦojumus Latvijā (tūkst.diennaktis)

1747,6 1936,0

Vidējo ceĜojumu ilgumu ārzemju ceĜotājiem (diennaktis) 2,2 1,4
Veicināta vietējā tūrisma attīstība, sasniedzot vietējo ceĜotāju 
nakšĦojumus atpūtas un darījumu braucienos (tūkst.diennaktis)

12557,6 8105,5

Veicināta vietējā tūrisma attīstība, sasniedzot vietējo ceĜotāju kopējos 
izdevumus Latvijā atpūtas un darījumu braucienos (Ls milj.)

187,7 273,6

Darbības rezultāti:
Dalība starptautiskajos tūrisma gadatirgos 18 28
Tūrisma informatīvo materiālu veidu skaits 24 30
Latvijas tūrisma biroju ārvalstīs un Latvijā uzturēšana 10 10
Vidējais dalībnieku skaits organizētajos starptautiskajos tūrisma 
gadatirgos

4 4

31.00.00 Nozares politiku veidošana un vadība
Administratīvā darbības spēja
Iestāžu skaits 1 1
Pārstāvniecību skaits 2 2
Amata vietu skaits 250 208
Politikas rezultāti:
Nodrošināta ekonomikas politikas izstrāde. Radīti priekšnoteikumi 
politikas plānošanas tiesiskās vides nodrošināšanai ekonomikas jomā, 
lai palielinātu Latvijas tautsaimniecības konkurētspēju
Darbības rezultāti:
Analītiski informatīvo ziĦojumu izstrāde
BiĜetens "ZiĦojums par Latvijas tautsaimniecības attīstību" 
sagatavošana (skaits/tirāža)

2/ (3200 latviešu v., 
2500 angĜu v.)

2/ (3200/ 2500)

BiĜetens "Latvijas tautsaimniecība: Makroekonomiskais apskats" 
sagatavošana (skaits/tirāža)

4 (600 latviešu v., 
800 angĜu v.)

4/ (600/ 800)
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vai 
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Ministrijas un citas centrālās valsts iestādes nosaukums, tās 
programmu un apakšprogrammu rezultatīvo rādītāju nosaukums

Saimnieciskā gada 
plāns

Saimnieciskā gada 
izpilde 

1 2 3 4
Analīze par Latvijas uzĦēmumu prioritātēm un problēmām ārējā 
ekonomiskajā darbībā

1 0

Politikas dokumentu izstrāde
Izstrādāti politikas plānošanas dokumenti (skaits) 7 6
Izstrādāt Energoefektivitātes Rīcības plānu (līdz 31.12.2007.) 1 1
Nozares vadības pasākumi
Iekšējie auditi ministrijā, padotības iestādēs un kapitālsabiedrībās, 
kurās ministrija ir valsts kapitāla daĜas turētāja

25 25

32.00.00 MājokĜu politikas ieviešana
Administratīvā darbības spēja
Iestāžu skaits 1 1
Amata vietu skaits 87 82
Politikas rezultāti:

Uzlabota dzīves kvalitāte un mājokĜa pieejamība koptā un ērtā vidē.

Darbības rezultāti
Ieviests kreditēšanas mehānisms mājokĜu iegādei un atjaunošanai 
(izsniegtie galvojumi)

60 66

Organizēti semināri par valsts atbalsta instrumentu izmantošanas 
iespējām

15 18

Nodrošināta valsts atbalsta programmas ieviešana mājokĜu 
energoefektivitātes uzlabošanai (projektu skaits)

148 0

Sagatavota nacionālā programma ES Struktūrfondu apgūšana 1 1
Organizēt nepabeigto ēku atjaunošanu, izmantojot Eiropas Savienības 
struktūrfondu līdzekĜus

17 0

Nodrošināta pārraudzība par informatīvās sistēmas "Mājoklis" 
ieviešanu

1 1

Sagatavoti informatīvie materiāli par valsts atbalsta programmas 
ieviešanas gaitu (priekšlikumi uzlabojumiem)

1 1

Izskatīti iedzīvotāju iesniegumi un sūdzības 800 970
Izskatīti valsts aăentūras "MājokĜu aăentūra" pieĦemtie un ministrijā 
apstrīdētie administratīvie akti

9 8

32.01.00 MājokĜu aăentūra
Administratīvā darbības spēja
Iestāžu skaits 1 1
Amata vietu skaits 70 69
Darbības rezultāti:
Iesniegti projektu pieteikumi ārvalstu finanšu resursu piesaistei 3 5
Īstenoti MājokĜu aăentūras un ES fondu projekti (piem., Interreg) 2 4
Sagatavoti priekšlikumi normatīvo aktu projektiem 30 27
DaudzdzīvokĜu māju energoauditi 15 60
DaudzdzīvokĜu māju dzīvokĜu īpašnieku pilnvaroto pārstāvju 
apmācība (cilvēku skaits)

100 120

Dzīvojamo māju nodošana dzīvokĜu īpašnieku sabiedrībām vai 
pilnvarotām personām pārvaldīšanā un apsaimniekošanā

150 128

Socioloăiskie apsekojumi un pētījumi mājokĜu jomā 4 5
Privatizācijai piedāvātie valsts dzīvokĜi 50 82
Noslēgti dzīvokĜu pirkuma līgumi valstij piederošās mājās 300 797
Valsts īpašumā esošo dzīvojamo māju neprivatizēto daĜu nodošana 
attiecīgo pašvaldību īpašumā (adreses)

200 178

Dzīvojamo māju un māju daĜu apzināšana, kuras ir piekritīgas valstij 
kā bezsaimnieka, bezmantinieka manta, un attiecīgu prasību sniegšana 
tiesā un citas tiesvedības

70 70

Organizēti semināri un konferences 15 27
Piedalīšanās tematiskajās izstādēs 1 2
Informatīvo bukletu izgatavošana sabiedriskās apziĦas veidošanai 
mājokĜu jomā (veidu skaits)

2 2

Piedalīšanās informatīvi analītiskajos raidījumos Latvijas Televīzijā, 
Latvijas Radio, reăionālajās televīzijās un reăionālajos radio

36 36

ZiĦojumi par mājokĜu attīstību 2 2
Izskatīti iedzīvotāju iesniegumi un sūdzības 3000 1123
Valsts dzīvojamo māju valsts īpašuma tiesību dzēšana 1500 482
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Ministrijas un citas centrālās valsts iestādes nosaukums, tās 
programmu un apakšprogrammu rezultatīvo rādītāju nosaukums

Saimnieciskā gada 
plāns

Saimnieciskā gada 
izpilde 

1 2 3 4

32.02.00
Eiropas Kopienas iniciatīvas "INTERREG" programmas 
finansētie projekti
Administratīvā darbības spēja
Amata vietu skaits 17 13
Darbības rezultāti:
Projekts "Baltijas energoefektivitātes tīklojuma loma dzīvojamā fonda 
attīstībā" Nr. 004N

1 1

Projekts "Bijušo militāro teritoriju reintegrācija, kā pārmaiĦu iespēja 
reăionālā attīstībā" Nr. 004P

1 1

32.03.00 Atbalsts mājokĜiem
Administratīvā darbības spēja
Iestāžu skaits
Amata vietu skaits
Darbības rezultāti:
Piešėirtas mērėdotācijas pašvaldības sociālo (īres) namu būvniecībai, 
nepabeigto būvju rekonstrukcijai, kā arī atsevišėu dzīvokĜu īpašumu 
iegādei

28 18

Piešėirtie dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalsti (personu skaits) 1103 791

13 Finanšu ministrija
Administratīvā darbības spēja
Iestāžu skaits –kopā 7 7
Amata vietu skaits – kopā 6722 6027
Politikas mērėis:

Nodrošināt saprātīgas fiskālās politikas izstrādi un īstenošanu, budžeta 
un ārvalstu piešėirto līdzekĜu efektīvu plānošanu, izmantošanu un 
kontroli, tādējādi veicinot makroekonomiskās vides stabilitātes 
saglabāšanu un tautsaimniecības attīstību kopumā

Makro ietekmes rezultāti:
Iekšzemes kopprodukts (milj. Ls) 12 842,1 13985.8
pieaugums faktiskajās cenās (%) 17,1 24.2
pieaugums salīdzināmās cenās (%) 9,0 10.5
NodokĜu ieĦēmumi (milj. Ls) 3 976,9 4475.2
NodokĜu ieĦēmumi (% no IKP) 31,0 32.0
Tiešie nodokĜi 17,9 19.6
Netiešie nodokĜi 12,8 12.10
Vispārējās valdības budžeta deficīts pēc EKS95 metodoloăijas atbilst 
Māstrihtas kritērija prasībām (% no IKP)

–1,3

30.00.00
Finansiālās un fiskālās politikas veidošana un valsts budžeta 
izstrāde
Administratīvā darbības spēja
Iestāžu skaits 1 1
Amata vietu skaits 455 424
Politikas rezultāti:
NodokĜu ieĦēmumi (milj. Ls) 3 976,9 4475.2
NodokĜu ieĦēmumi (% no IKP) 31,0 32.0
Vispārējās valdības budžeta deficīts pēc EKS95 metodoloăijas atbilst 
Māstrihtas kritērija prasībām (% no IKP)

–1,3

Apgūto resursu apjoms no piešėirtajiem līdzekĜiem no ES fondiem un 
citiem ārvalstu finanšu instrumentiem (mln.Ls)

228,5 225.43

Darbības rezultāti:
Izstrādāti tiesību aktu projekti 167 260
t.sk. izstrādāts likums par valsts budžetu kārtējam gadam 1 1
Par tiesību aktu projektiem sniegtie atzinumi 2404 2271

Sniegtas juridiska rakstura konsultācijas un paskaidrojumi (fiziskajām 
un juridiskajām personām) normatīvo aktu piemērošanas jautājumos

540 1328
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Ministrijas un citas centrālās valsts iestādes nosaukums, tās 
programmu un apakšprogrammu rezultatīvo rādītāju nosaukums

Saimnieciskā gada 
plāns

Saimnieciskā gada 
izpilde 

1 2 3 4
Sagatavoti materiāli un nodrošināta dalība dažāda līmeĦa ES 
sanāksmēs (ES Ekonomisko un finanšu jautājumu lietu Ministru 
Padomes (ECOFIN), Konkurētspējas Padomes, Vispārējo lietu 
Padomes sanāksmēs, Ekonomisko un finanšu jautājumu (EFC) 
komitejas un EFC vi

38 75

Sagatavoti materiāli un nodrošināta dalība Starptautiskā Valūtas 
fonda, Pasaules Bankas, Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības bankas, 
Eiropas Investīciju bankas, Eiropas Padomes Attīstības bankas un 
ZiemeĜu Investīciju bankas sanāksmēs (sanāksmju skaits)

38 61

Nodrošināta eiro ieviešanas pasākumu izpilde (MK iesniegto ceturkšĦa 
ziĦojumu skaits)

4 3

Nodrošināta ārvalstu divpusējās finansiālās palīdzības projektu 
izskatīšana un koordinācija (projektu skaits)

10 8

Nodrošināta Twinning un Twinning Light projektu koordinēšana un 
uzraudzība (projektu skaits)

64 50

Sagatavots vidēja termiĦa makroekonomiskās attīstības un fiskālās 
politikas scenārijs un Konverăences programma

3 4

Finanšu ministrijā sagatavotās un iesniegtās biedrību, nodibinājumu 
un reliăisko organizāciju lietas Sabiedriskā labuma komisijā 
sabiedriskā labuma organizāciju statusa saĦemšanai

100 170

Sabiedriskā labuma organizāciju darbības atbilstības sabiedriskā 
labuma darbībai izvērtēšana

600 867

Sagatavotie atzinumi par ārvalstu palīdzības projektu atbrīvošanu no 
muitas nodokĜa un pievienotas vērtības nodokĜa maksājumiem

500 422

Dalība Eiropas Komisijas un Padomes darba grupās un komitejās 189 314
Organizēšana un dalība sarunās par konvenciju par nodokĜu dubultās 
uzlikšanas un nodokĜu nemaksāšanas novēršanu noslēgšanu 
(pasākumu skaits)

4 5

Nodrošināta instrukciju sagatavošana dalībai Pastāvīgo pārstāvju 
komitejas sanāksmēs (pasākumu skaits)

46 14

Izstrādāti politikas plānošanas dokumenti 6 8
NodokĜu maksātājiem sniegtās konsultācijas nodokĜu piemērošanas 
jautājumos

4000 4567

Veiktie iekšējie auditi ministrijā, padotībā esošajās iestādēs un ES 
finansēto programmu, projektu auditi un iekšējā audita struktūrvienību 
salīdzinošās pārbaudes

54 61

Sagatavotās un pilnveidotās metodikas iekšējā audita jomā 4 4
Izvērtētie pirmā un otrā līmeĦa starpniekinstitūciju, grantu shēmu 
apsaimniekotāju iekšējo auditu un kontroles ziĦojumi

100 99

Sagatavoti ziĦojumi par ES fondu apguvi, t.sk. izvērtēšanas ziĦojumi 
(Ministru kabinetam, Eiropas komisijai, Uzraudzības komitejai)

8 17

Sagatavoti atzinumi par ES Kohēzijas fonda finansētu projektu 
noslēguma izdevumu deklarācijām

4 5

Sagatavotā un pilnveidotā metodika finanšu kontroles jomā 3 3

Sagatavots gada pārskats par Latvijā sniegto komercdarbības atbalstu 1 1

Sagatavoti atzinumi par atbalsta programmām un individuālā atbalsta 
projektiem

20 31

Veikti pieteikto atbalsta programmu un individuālā atbalsta projektu 
sākotnējo izvērtējumi

6 14

Sagatavoti atzinumi par EK politikas dokumentiem komercdarbības 
atbalsta kontroles jomā

3 8

Izskatīti Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēăijas 
valdības divpusējā finanšu instrumenta finansēto projektu pieteikumi

35 49

Sagatavotais ziĦojums Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 
un Norvēăijas valdības divpusējā finanšu instrumenta uzraudzības 
komitejai

2 2

31.00.00 Budžeta izpilde un valsts parāda vadība
Administratīvā darbības spēja
Iestāžu skaits 1 1
Amata vietu skaits 301 255
Politikas rezultāti:

FMInfp37_300608; Latvijas Republikas 2007.gada pārskats par valsts budžeta izpildi un par pašvaldību budžetiem; 3.sējums 402



Programmas 
vai 

apakšprogram
mas kods

Ministrijas un citas centrālās valsts iestādes nosaukums, tās 
programmu un apakšprogrammu rezultatīvo rādītāju nosaukums

Saimnieciskā gada 
plāns

Saimnieciskā gada 
izpilde 

1 2 3 4
Vispārējās valdības fiskālais budžeta deficīts (% no IKP) (Valsts 
budžeta izdevumi, milj. latu, atbilstoši EKS 95 metodoloăijai)

–1,4

Vispārējās valdības bruto parāds (% no IKP) 11,5
Darbības rezultāti:
Savlaicīgi apkopota informācija par pašvaldību un valsts budžeta 
izpildi un likumā noteiktajā termiĦā sagatavots saimnieciskā gada 
pārskats par budžeta izpildi

1 1

Savlaicīgi apkopota informācija par pašvaldību budžeta izpildi un 
sagatavoti oficiālie mēneša pārskati par konsolidētā kopbudžeta izpildi

12 12

Savlaicīgi apkopota informācija par pašvaldību un valsts budžeta 
izpildi un sagatavoti ceturkšĦa pārskati

4 4

eKases maksājumu īpatsvars kopējā apstrādāto maksājumu skaitā (%) 45 62

Struktūrfondu maksājumu pieprasījumu apstrādes laiks ne garāks kā 
normatīvajos dokumentos noteiktās 20 dienas (dienās)

17 12

Eiropas Komisijai deklarēto ES politiku instrumentu izdevumu 
apmaksa atbilstoši maksājumu iestādes aprēėinam (%)

100 100

Nodrošināta apstiprināto valsts parāda portfeĜa vadības rādītāju 
ievērošana (%)

100 100

Nodrošināti ieĦēmumi no valsts budžeta līdzekĜu ieguldīšanas 
gadskārtējā likumā "Par valsts budžetu" noteiktajā apmērā (izpilde % 
no gada plāna)

ne mazāk kā 100 144.3

Valsts parāda apkalpošanas izdevumi nodrošināti, nepārsniedzot 
gadskārtējā valsts budžeta likumā noteikto apropriāciju (izpilde % no 
gada plāna)

līdz 100 93.5

Centrālās valdības parāds gada beigās nepārsniedz gadskārtējā valsts 
budžeta likumā apstiprināto maksimālo apjomu (izpilde % no gada 
plāna)

līdz 100 77.3

32.00.00 Iepirkumu uzraudzības birojs
Administratīvā darbības spēja
Iestāžu skaits 1 1
Amata vietu skaits 47 39
Politikas rezultāti:
Centralizēti veikto iepirkumu īpatsvars (centralizēti veikti iepirkumi 
uz 100 procedūrām)

Ne mazāk par 1,0 4.3

Apstrīdēto iepirkuma procedūru, kurās konstatētas nepilnības, 
īpatsvars attiecībā pret kopējo izsludināto procedūru skaitu

Ne vairāk par 1,5 1.8

Darbības rezultāti:
Izskatītās sūdzības 230 333
Internetā publicētie sludinājumi 7500 19830
Apmācītie pasūtītāja darbinieki 2500 2462
Apkopotie pārskati par iepirkumiem 1600 1891
Kontroles funkciju ietvaros veiktās pārbaudes 240 469
Sagatavotie standartdokumenti iepirkumu jomā 6 6
Izskatītie sarunu procedūru izvēles pamatojumi un paziĦojumu 
publikācijas

300 913

33.00.00 Valsts nodokĜu administrēšana
Administratīvā darbības spēja
Iestāžu skaits 1 1
Amata vietu skaits 3727 3405
Politikas rezultāti:
Nodrošināta Valsts ieĦēmumu dienesta administrējamo nodokĜu un 
nodevu ieĦēmumu iekasēšana saskaĦā ar likumu par valsts budžetu 
(milj. Ls)

4 077,3 4596.95

– PVN ieĦēmumi (milj. Ls) 1 190,00 1202.93
(% no kopējiem ieĦēmumiem), t.sk., 29,2 26.17
ieĦēmumi iekšzemē: 911,73 944.92
– kopējie akcīzes nodokĜa ieĦēmumi (milj. Ls) 418,15 448.09
– uzĦēmumu ienākuma nodokĜa ieĦēmumi (milj. Ls) 324,32 399.75
– iedzīvotāju ienākuma nodokĜa ieĦēmumi (milj. Ls) 750,98 887.80
– valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (milj. Ls) 1 150,00 1377.38
– muitas nodoklis (milj. Ls) 20,75 27.85
Darbības rezultāti:
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Programmas 
vai 

apakšprogram
mas kods

Ministrijas un citas centrālās valsts iestādes nosaukums, tās 
programmu un apakšprogrammu rezultatīvo rādītāju nosaukums

Saimnieciskā gada 
plāns

Saimnieciskā gada 
izpilde 

1 2 3 4
NodokĜu administrēšana

1. Veikta ar nodokĜiem apliekamo objektu un nodokĜu maksātāju 
reăistrācija un uzskaite likumos un Ministru kabineta noteikumos 
noteiktajā kārtībā
1.1. jaunreăistrēto nodokĜu maksātāju juridisko personu skaits 10 800 13697
1.2. jaunreăistrēto nodokĜu maksātāju struktūrvienību skaits 15 000 13286
1.3. jaunreăistrēto ar pievienotās vērtības nodokli apliekamo personu 
skaits

9 000 13098

2. SaskaĦā ar normatīvajiem aktiem no nodokĜu maksātājiem saĦemtas 
un apstrādātas deklarācijas un pārskati
2.1. Normatīvajos aktos noteiktajos termiĦos pieĦemt no nodokĜu 
maksātājiem deklarācijas un pārskatus (Pievienotās vērtības nodokĜa 
deklarācijas, UzĦēmumu ienākuma nodokĜa deklarācijas, ZiĦojumi par 
VSAOI (%))

97,7 97.79

2.2. NodokĜu informācijas sistēmā ievadīto pārskatu un deklarāciju 
īpatsvars no saĦemtajām

100,0 99.99

3. Nodrošināta nodokĜu maksātāju konsultēšana nodokĜu normatīvo 
aktu piemērošanas jautājumos
3.1. nodokĜu maksātājiem sniegto konsultāciju skaits, t.sk. 420 000 503511
– Valsts ieĦēmuma dienesta – (turpmāk VID) informatīvā tālruĦa 
līnijā

50 000 54617

3.2. nodokĜu maksātājiem organizēto izglītošanas pasākumu 
(semināru, diskusiju, lekciju u.c.) skaits

1 650 2157

4. Veikta nodokĜu (nodevu) aprēėinu un maksājumu pareizības un 
nomaksas kontrole
4.1. nodokĜu auditi 2 100 1833
4.2. tematiskās pārbaudes 32 000 27623
4.3. pievienotās vērtības nodokĜa pārmaksu atmaksu pārbaudes 
(skaits)

29 000 28360

4.4. ar pievienotās vērtības nodokli apliekamās personas, kurām 
veiktas pievienotās vērtības nodokĜa deklarāciju ticamības 
novērtējums (%)

100 100

4.5. nodokĜu maksātāji, kuriem veiktas uzĦēmumu ienākuma nodokĜa 
deklarāciju ticamības pārbaudes (%)

100 42

4.6. nodokĜu maksātāji, kuriem veiktas ziĦojumu par valsts sociālās 
apdrošināšanas obligātajām iemaksām no darba Ħēmēju ienākumiem 
un iedzīvotāju ienākuma nodokli ticamības pārbaudes (%)

100 100

5. Veikta Valsts ieĦēmumu dienesta administrēto nodokĜu un nodevu, 
arī citu valsts noteikto obligāto maksājumu parādu piedziĦa

5.1. piedzīto parādu īpatsvars no reāli piedzenamajiem aktīvajiem 
parādiem (vidēji mēnesī, %)

22,0 36.99

6. Veikta regulāra informācijas apmaiĦa ar citu ES dalībvalstu 
nodokĜu administrācijām pievienotās vērtības nodokĜa jomā 
(informācijas pieprasījumi par darījumiem ES teritorijā – turpmāk 
SCAC), t.sk.
– nosūtīti informācijas pieprasījumi (SCAC) uz ES dalībvalstīm 430 788

– no ES dalībvalstīm saĦemti un apstrādāti informācijas pieprasījumi 350 713

7. Veikta regulāra operatīvās informācijas apmaiĦa par akcīzes preču 
sūtījumiem, t.sk.
– nosūtīti akcīzes agrīnās brīdināšanas (EWSE) ziĦojumi 450 267
– saĦemti akcīzes agrīnās brīdināšanas (EWSE) ziĦojumi 500 185
– nosūtīti akcīzes preču pārvietošanas apstiprināšanas sistēmas 
paziĦojumu (turpmāk – MVS) pieprasījumi

65 59

– saĦemti MVS pieprasījumi 65 86
8. Nodrošināta savlaicīga informācijas apmaiĦa ar ES un trešo valstu 
nodokĜu administrācijām tiešo nodokĜu jomā

8.1. Pēc pieprasījuma un spontānā informācijas apmaiĦa, lietu skaits 800 657

8.2. Automātiskā informācijas apmaiĦa (t.sk. par uzkrājumu 
ienākumiem), nodokĜu maksātāju lietu skaits

13 000 14892

Akcīzes preču apritē
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Ministrijas un citas centrālās valsts iestādes nosaukums, tās 
programmu un apakšprogrammu rezultatīvo rādītāju nosaukums

Saimnieciskā gada 
plāns

Saimnieciskā gada 
izpilde 

1 2 3 4

1. Nodrošināta savlaicīga, kvalitatīva nodokĜu maksātāju apkalpošana, 
izsniedzot, pārreăistrējot un anulējot speciālās atĜaujas (licences), 
atĜaujas, izziĦas un sertifikātus akcīzes preču aprites jomā

– izsniegtas, pārreăistrētas licences, izziĦas, atĜaujas un sertifikāti 3 500 5062
– anulētas licences, izziĦas, atĜaujas 600 915
– izsniegtas vienreizējās atĜaujas 30 32
2. Nodrošināta savlaicīga, kvalitatīva nodokĜu maksātāju apkalpošana, 
izsniedzot, pārreăistrējot un anulējot akcīzes nodokĜa nodrošinājuma 
apliecības
– izsniegtas, pārreăistrētas apliecības 320 307
– anulētas apliecības 200 206
3. Izsniegtas akcīzes nodokĜa markas alkoholisko dzērienu un tabakas 387 364
4. Regulāri pieĦemti un apstrādāti komersantu iesniegtie ikmēneša 
– tabakas izstrādājumu akcīzes nodokĜa marku pārskati 280 314
– alkoholisko dzērienu akcīzes nodokĜa marku pārskati 700 721
– vispārējā nodrošinājuma izmantošanas pārskati 2 290 2412

5. Regulāri pieĦemti un apstrādāti ikmēneša pārskati par akcīzes preču 
un to izejvielu apriti licencētajās un reăistrētajās komercsabiedrībās

– naftas produktu (degvielas) aprites pārskati 5 910 5458
– alkohola aprites pārskati 4 550 4738
– alus aprites pārskati 1 500 1932
– tabakas izstrādājumu aprites pārskati 1 300 1210
6. Nodrošināta regulāro un speciālo analītisko materiālu sagatavošana 
par akcīzes preču tirgus attīstības tendencēm

45 50

7. Nodrošināta informācijas apmaiĦa starp Valsts ieĦēmumu dienesta 
struktūrvienībām akcīzes preču aprites risku jautājumos
– Risku vides analīzes sistēmā ieviesti un funkcionē akcīzes preču 
aprites riski

131 118

– apstrādātas un ievadītas nodokĜu informācijas sistēma (NIS) Akcīzes 
preču aprites risku veidlapas

360 530

– aktualizēti un publicēti datu noliktavā "Business Objects" saraksti, 
kuros komersanti diferencēti atbilstoši risku informācijas analīzes 
rezultātiem

24 15

8. Veikti kontroles pasākumi akcīzes preču aprites jomā
– veiktas pārbaudes 3 838 3672

– izĦemti naftas produktu paraugi un veikta to kvalitātes pārbaude 1 750 1810

– konstatēti pārkāpumi 976 907
– piemērots naudas sods (Ls) 90 695 87900
9. PieĦemti un apkopoti pārskati par naftas produktu rezervēm 600 648
10. Izstrādāti un virzīti apstiprināšanai normatīvo aktu projekti, kas 
saistīti ar akcīzes preču apriti

3 3

11. Izstrādāti ar akcīzes preču apriti saistīti VID iekšējo normatīvo 
aktu projekti

20 21

12. Sniegti atzinumi par VID struktūrvienību, citu valsts institūciju 
izstrādātajiem normatīvo aktu projektiem, kā arī citu ES valstu 
tehnisko noteikumu projektiem

25 27

13. Veikti informēšanas, izglītošanas un konsultēšanas pasākumi 
akcīzes preču apriti reglamentējošo normatīvo aktu piemērošanas 
jautājumos
– nodokĜa maksātājiem sniegtās konsultācijas 102 800 86500
– semināri, diskusijas, lekcijas u.c. pasākumi 13 14

14. Nodrošināta akcīzes preču pārvietošanas un kontroles sistēmas 
(EMCS) ieviešana saskaĦā ar EK noteiktajiem termiĦiem (%)

60 60

34.00.00 Muitas darbības nodrošināšana
Administratīvā darbības spēja
Amata vietu skaits 1 590 1436
Politikas rezultāti:
VID administrējamo muitas maksājumu iekasēšana valsts 
pamatbudžetā saskaĦā ar likumu par valsts budžetu (milj. Ls)

252,0 306.07

– akcīzes nodoklis naftas produktiem (milj. Ls) 17,3 17.39
– muitas nodoklis (milj. Ls) 20,75 27.85
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Darbības rezultāti:
Galvenā muitas pārvalde

Veiktas transportlīdzekĜu un kravu (preču) fiziskās muitas kontroles 160 000 412307

Uz dzelzceĜa uzstādīti automātiskie dzelzceĜa svari 1 0
Muitas kriminālpārvalde

Izvērtēti pieteikumi (saskaĦā ar LR Kriminālprocesa likumu) 65 116
Uzsākti kriminālprocesi 50 76
Kriminālvajāšanas uzsākšanai nosūtītas krimināllietas 40 41

Veiktajās pārbaudēs sastādīti administratīvie pārkāpumu protokoli 300 205

35.00.00
Finansiāla rakstura noziedzīgu nodarījumu, korupcijas 
atklāšanas un novēršanas nodrošināšana
Administratīvā darbības spēja
Amata vietu skaits 318 257
Politikas rezultāti:
Atklātie noziedzīgie nodarījumi 490 444
Darbības rezultāti:
Finanšu policija

Izskatīti materiāli kriminālprocesa uzsākšanai (KPL 369.panta otrā 
daĜa).

1636 1148

Ierosinātās krimināllietas noziedzības novēršanā valsts ieĦēmumu 
jomā.

1200 806

Kriminālvajāšanai nosūtītās k/l noziedzības novēršanā valsts 
ieĦēmumu jomā

480 444

Veiktajās pārbaudēs sastādītie administratīvie protokoli noziedzības 
novēršanā valsts ieĦēmumu jomā

150 66

Kriminālvajāšanas uzsākšanai nosūtīto kriminālprocesu ietvaros valstij 
nodarīto zaudējumu apjoms (milj.Ls)

30 29

Korupcijas novēršana

SaĦemtas, reăistrētas un datu bāzē ievadītas amatpersonu deklarācijas 78 000 83707

SaĦemti, reăistrēti un datu bāzē ievadīti valsts un pašvaldību iestāžu 
valsts amatpersonu saraksti un to grozījumi

3700 4117

Veiktas pārbaudes valsts vai pašvaldību institūcijās par valsts 
amatpersonu sarakstiem un to grozījumiem

350 315

PieĦemti lēmumi par saukšanu pie administratīvās atbildības 350 245

38.00.00 Eiropas Savienības finansēto programmu ieviešana
Administratīvā darbības spēja
Iestāžu skaits 1 1
Amata vietu skaits 221 150
Politikas rezultāti:
Apgūto EK finansētās Pārejas programmas resursu apjoms 4,3 4.3
Apgūto Norvēăijas un Eiropas Ekonomiskās zonas finanšu 
instrumentu apjoms (Milj.EUR)

20,2 13.5

Apgūto ERAF resursu apjoms 2004.–2006.g. programmēšanas 
periodam (Milj.EUR)

4,3 4.3

Apgūto ERAF resursu apjoms 2007.–2013.g. programmēšanas 
periodam (Milj.EUR)

64 0

Kopējais pieejamais finansējuma apjoms (Milj.EUR) 92,8 22.10
Darbības rezultāti:
Administrētās Phare programmas 6 3
Administrētie Phare projekti 108 50
Phare projektu ietvaros izvērtēti maksājumu pieprasījumi 50 31
Administrētās Pārejas programmas 3 3
Administrētie Pārejas programmas sektoru projekti 49 49
Pārejas programmas ietvaros saskaĦoti iepirkumu konkursu (cenu 
aptauju, sarunu procedūru) nolikumi

5 13

Pārejas programmas ietvaros saskaĦoti līgumu projekti 20 24
Pārejas programmas ietvaros veiktas fiziskās pārbaudes projektu 
izpildes vietās

5 9

Pārejas programmas finansēto projektu ietvaros izvērtēti maksājumu 
pieprasījumi

60 191
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Administrētās Šengenas konvencijas finanšu instrumenta finansētās 
prioritātes

29 31

Šengenas konvencijas ietvaros veiktas fiziskās pārbaudes projektu 
izpildes vietās

25 53

SakaĦotas Šengenas konvencijas ietvaros sagatavotās izdevumu 
deklarācijas

6 33

Administrētie Norvēăijas un Eiropas Ekonomiskās zonas finanšu 
instrumentu finansētie projekti

60 4

Norvēăijas un Eiropas Ekonomiskās zonas finanšu instrumentu 
ietvaros noslēgti sadarbības līgumi

30 3

Pārbaudīti Norvēăijas un Eiropas Ekonomiskās zonas finanšu 
instrumentu līdzekĜu pieprasījumi

150 12

Pārbaudīti Norvēăijas un Eiropas Ekonomiskās zonas finanšu 
instrumentu ietvaros finansēto projektu progresa pārskati

240 9

Norvēăijas un Eiropas Ekonomiskās zonas finanšu instrumentu 
ietvaros finansēto projektu pārbaudes to izpildes vietās

50 0

Noslēgtie līgumi ERAF 2004.–2006.g. programmēšanas periodam 30 132
ERAF 2004.–2006.g. programmēšanas perioda ietvaros izskatītie un 
izvērtētie finansējuma saĦēmēju pārskati

1500 1228

ERAF 2004.–2006.g. programmēšanas perioda projektos veiktās 
pārbaudes projektu izpildes vietās

250 339

ERAF 2004.–2006.g. programmēšanas perioda projektu ietvaros 
izskatītie struktūrfondu līdzekĜu atmaksas pieprasījumi

500 720

ERAF 2007.–2013.gada programmēšanas perioda ietvaros noslēgtie 
līgumi

70 0

ERAF 2007.–2013.gada programmēšanas perioda ietvaros izskatītie 
un izvērtētie finansējuma saĦēmēju pārskati

70 0

ERAF 2007.–2013.g. programmēšanas perioda projektos veiktās 
pārbaudes projektu izpildes vietās

30 0

ERAF 2007.–2013.g. programmēšanas perioda projektu ietvaros 
izskatītie struktūrfondu līdzekĜu atmaksas pieprasījumi

10 0

39.01.00 Dārgmetālu proves uzraudzība
Administratīvā darbības spēja
Iestāžu skaits 1 1
Amata vietu skaits 28 28
Politikas rezultāti:
Dārgmetālu un dārgakmeĦu izstrādājumu tirgus izaugsme
(izstrādājumu skaita tirgū pieaugums attiecībā pret iepriekšējo 
gadu)(%)

8 24

Pastāvīgo saimnieciskās darbības vietu skaits valstī 1150 1234
Nopietnu pārkāpumu īpatsvars saimnieciskās darbības vietās (%) 11 9
Darbības rezultāti:
Provēti dārgmetālu izstrādājumi (gab.) 1 270 000 1730086
Izsniegtās dārgakmeĦu un to izstrādājumu kvalitātes apliecības 26 000 44130
Vidējās testēšanas (dārgmetālu izstrādājumu zīmogošanas un 
dārgakmeĦu testēšanas) izmaksas vienam dārgmetāla izstrādājumam 
(Ls/gab)

0,27 0.30

Saimnieciskās darbības vietu pārbaužu skaits 250 252

39.02.00 Izložu un azartspēĜu organizēšanas un norises uzraudzība
Administratīvā kapacitāte:
Iestāžu skaits 1 1
Amata vietu skaits 35 33
Politikas rezultāti:
IeĦēmumi no azartspēĜu nodokĜa valsts pamatbudžetā 17 839 350 21889800
IeĦēmumi no izložu nodokĜa valsts pamatbudžetā 430 000 490495
IeĦēmumi no izložu un azartspēĜu valsts nodevas pamatbudžetā 2 520 000 2649534
IeĦēmumi no valsts nodevas par azartspēĜu iekārtu marėēšanu valsts 
pamatbudžetā

792 000 961320

IeĦēmumi no nodevas par preču un pakalpojumu loteriju organizēšanu 
valsts pamatbudžetā

250 000 239500

IeĦēmumi no azartspēĜu nodokĜa pašvaldību budžetos 5 946 450 7296600
Darbības rezultāti:
Marėējuma zīmju izsniegšana (gab.) 528 000 71348
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IeĦēmumi no azartspēĜu iekārtu marėējuma zīmju izsniegšanas 792 000 961320
IeĦēmumi no valsts nodevas par preču un pakalpojumu loteriju 
organizēšanu

250 000 239500

Izložu un azartspēĜu organizēšanas vietu pārbaudes 1 700 1967

14 Iekšlietu ministrija
Administratīvā darbības spēja
Iestāžu skaits –kopā 16 16
Amata vietu skaits – kopā 20320 18262
t.sk. amata vietu skaits, kuras finansē no dotācijas no vispārējiem 
ieĦēmumiem

18876 17057

t.sk. amatpersonas ar speciālo dienesta pakāpi 15789 14377
Amata vietu skaits, kuras finansē no maksas pakalpojumiem u.c. pašu 
ieĦēmumiem

1478 1205

t.sk. amatpersonas ar speciālo dienesta pakāpi 568 449
pedagoăiskās likmes 157 142
Politikas mērėis:

Ar valsts rīcībā esošiem līdzekĜiem un politikas instrumentiem sekmēt 
tiesiskās kārtības nodrošināšanu, personas tiesību un likumīgo interešu 
iazsardzību, valsts robežas drošību, ugunsdrošību, ugunsdzēsību, 
glābšanas, civilās aizsardzības nodrošinājumu, i

01.00.00 Iekšlietu politikas plānošana
Administratīvā darbības spēja
Iestāžu skaits 1 1
Amata vietu skaits 171 164
t.sk. amata vietu skaits, kuras finansē no dotācijas no vispārējiem 
ieĦēmumiem

171 164

t.sk. amatpersonas ar speciālo dienesta pakāpi 1 9
Politikas rezultāti:
Dalība ES organizētajās apspriedēs (apspriežu skaits) 280 132
Dalība semināros par ES jautājumiem (semināru skaits) 44 20
Informatīvo biĜetenu (pārskatu) sagatavošana par noziedzības stāvokli, 
operatīvo darbu, plānu (programmu) izpildes gaitu

73 73

Darbības rezultāti:
Sagatavoti likumprojekti, Ministru kabineta noteikumu, rīkojumu, 
koncepciju un citu tiesību aktu projekti

300 307

Sniegti atzinumi par tiesību aktu projektiem 600 503
Sagatavoti Iekšlietu ministrijas rīkojumu projekti 1450 3291
Sagatavotas preses konferences 30 29
Sagatavotas preses relīzes 180 192
Plānoti auditi 20 19
Dienesta izmeklēšanas un pēcpārbaudes 103 103
Dalība vecāko amatpersonu un Eiropas integrācijas padomes sēdēs 
(sēžu skaits)

52 32

Organizētas vizītes 35 35
Starptautisko tehniskās palīdzības projektu sagatavošana un 
koordinēšana (projektu skaits)

56 53

Tikšanās ar citu starptautisko organizāciju pārstāvjiem un dalība to 
organizētajos pasākumos (tikšanos skaits)

50 25

02.00.00 Iekšlietu ministrijas vienotā sakaru un informācijas sistēma
Administratīvā darbības spēja
Iestāžu skaits 2 2
Amata vietu skaits 255 215
no tām amata vietas, kuras finansē no dotācijas no vispārējiem 
ieĦēmumiem

255 215

t.sk. amatpersonas ar speciālajām dienesta pakāpēm 64 57

02.01.00 Vienotās sakaru sistēmas darbības nodrošināšana
Administratīvā darbības spēja
Iestāžu skaits 1 1
Amata vietu skaits 63 54
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Amata vietas, kuras finansē no dotācijas no vispārējiem ieĦēmumiem 63 54

t.sk. amatpersonas ar speciālajām dienesta pakāpēm 23 22
Politikas rezultāti:
Valsts teritorijas pārklājums ar operatīvo radiosakaru tīklu (% no 
valsts teritorijas)

96 97

Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu nodrošinājums ar abonentu 
radiosakaru līdzekĜiem (% no nepieciešamā daudzuma)

87 87

Darbības rezultāti:
Ierīkotas un modernizētas Iekšlietu ministrijas radiosistēmas bāzes 
stacijas (gab.)

3 4

Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu nodrošinājums ar operatīvajiem 
radiosakaru līdzekĜiem (gab.)

6064 6064

t.sk. digitālajiem (gab.) 1514 1514
Iekšlietu ministrijas sakaru sistēmas tehniskās apkopes (gab.) 30 34
Nodrošināts radiosakaru līdzekĜu remonts (gab.) 500 446

02.02.00 Informācijas sistēmu uzturēšana un vadība
Administratīvā darbības spēja
Iestāžu skaits 1 1
Amata vietu skaits 192 161
t.sk.amata vietu skaits, kuras finansē no dotācijas no vispārējiem 
ieĦēmumiem

192 161

t.sk. amatpersonas ar speciālajām dienesta pakāpēm 41 35
Politikas rezultāti:
Attiecīgajām iestādēm tiek nodrošinātas iespējas operatīvi saĦemt 
Sodu reăistra informāciju tiešsaistē, samazinās iesaistīto iestāžu darba 
slodze datu apstrādei, iekĜaušanai reăistrā, ir vienkāršota datu 
saĦemšanas procedūra, ar lielāku efektivitāti tiek 
– informācijas izsniegšanas ātruma pieaugums, salīdzinājumā ar bāzes 
gadu (reizes)

1 1

– izziĦas (fiziskai personai) sagatavošanas ātrums salīdzinājumā ar 
bāzes gadu (reizes)

1 1

– ierakstu aktualizācijas apjoma pieaugums (reizes) 1 1
Pateicoties kvalificētam personālam tiek nodrošināta labāka datu 
kvalitāte sistēmās/ apakšsistēmās, analītiskā darba veikšana (piem., 
nodrošināta sistēmu pilnveidošana un jaunu sistēmu attīstība, tādējādi 
informācijas lietotājiem (t.sk. plaša sabiedrība) 
– neaktualizēti ieraksti no kopējā ierakstu skaita (% ) 10 8
– normatīvās bāzes sakārtošana un aktualizēšana (% no vēlamā 
stāvokĜa )

55 66

– nepieciešamās sadarbības nodrošināšana (% no vēlamā stāvokĜa ) 65 83

Nodrošināta Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu vienota datu 
pārraides tīkla nepārtraukta funkcionēšana un attīstība:
– datu pārraides ātruma pieaugums (Iekšlietu ministrijas optiskais 
tīkls) (reizes)

100 102

Nodrošināta Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu vienota datu 
pārraides tīkla droša darbība (atbilstoši EU RESTREINT akreditācijas 
prasībām):
– šifrēto datu pārraidi izmantojošo pieslēguma punkti (Iekšlietu 
ministrijas ietvaros)

40 8

Nodrošināta Integrētās informācijas sistēmas uzturēšana, 
programmproduktu tehniskā apkalpošana un lietotāju licenču ikgadēja 
atjaunināšana:

– dīkstāves samazināšanās (ieskaitot plānotās) ( % no darba laika) 1 1

– informācijas izsniegšanas (vienlaicīga informācijas izsniegšana no 
dažādām sistēmām/ apakšsistēmām) paātrināšana (reizes)

4 4

– dublēto ierakstu (personas dati) apjoma samazināšanās (% no 
ierakstu kopskaita)

10 15,83

Personāla apmācība un kvalifikācijas celšana (kursu, semināru u.c. 
apmācības pasākumu apmeklēšana) (skaits 1 darbiniekam gadā)

1 2,7

Darbības rezultāti:
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Sodu reăistra darbībai nepieciešamās infrastruktūras izveide un 
programmatūras izstrāde (%)

90 90

Noziedzīgus nodarījumus izdarījušo personu manuālajā kartotēkā 
esošās informācijas datorizācija (% no ievadāmās informācijas 
apjoma)

30 30

Serveru un saistīto perifērijas iekārtu uzstādīšana 20 15
Darbstaciju un saistīto perifērijas iekārtu uzstādīšana 2450 2493
Iekšlietu ministrijas optiskā tīkla ātrdarbības uzlabošana – nomainītas 
tīkla iekārtas

90 70

Esošo Iekšlietu ministrijas Integrētās informācijas sistēmas 
apakšsistēmu migrācija un ieviešana ekspluatācijā (apakšsistēmu 
skaits)

4 2

Jaunu sistēmu/apakšsistēmu izstrādes projektu sagatavošana 1 10
Valsts un pašvaldību iestādēm un citām juridiskām personām sniegtā 
informācija (pieprasījumu un izziĦu skaits)

4700000 4346532

No Sodu reăistra juridiskām un fiziskām personām izsniegtas izziĦas, 
par kurām tiek iekasēta valsts nodeva

14000 7202

06.00.00 Valsts policijas darbība
Administratīvā darbības spēja
Iestāžu skaits 2 2
Amata vietu skaits 11279 10088
t.sk. amata vietu skaits, kuras finansē no dotācijas no vispārējiem 
ieĦēmumiem

9987 9072

t.sk. amatpersonas ar speciālo dienesta pakāpi 9084 8178
Amata vietu skaits, kuras finansē no maksas pakalpojumiem u.c. pašu 
ieĦēmumiem

1326 1016

t.sk. amatpersonas ar speciālo dienesta pakāpi 559 416
Politikas rezultāti:
Nodrošinātas cilvēktiesības, novēršot cilvēka cieĦu pazemojošus 
apstākĜus (Sakārtotas Īslaicīgās aizturēšanas izolatoru telpas atbilstoši 
ES standartiem) (%)

32 32

Samazinās pamatotas sūdzības par policijas darbinieku pieĦemtajiem 
administratīvajiem aktiem (%)

35 35

(Tiek paaugstināts policijas darbinieku izglītības līmenis un 
profesionālā sagatavotība kvalifikācijas celšanas kursos)
Samazinās tiesiskās palīdzības lūgumu izpildes laiks (%) (Uzlabojas 
starptautiskā sadarbība)

95 95

Izveidota noziedzīgi iegūtu līdzekĜu legalizācijas apkarošanas sistēma 
(%)

30 30

Uzlabota ceĜu satiksmes drošība, samazinās bojā gājušo skaits (2005. 
gadā 100%) (%)

95 92

Samazinās pēc paša vēlēšanās no dienesta atvaĜināto darbinieku skaits 
(%)

46 60

Darbības rezultāti:
Policijas darbinieki, kas paaugstinājuši kvalifikāciju 1800 5342
Valsts policijas nodrošinājums ar transportlīdzekĜiem (%) 50 50
Valsts policijas nodrošinājums ar datortehniku (%) 70 70
Īslaicīgās aizturēšanas vietas sakārtotas atbilstoši ES prasībām (no 
kopējā skaita–28)

9 9

Paplašināts sakaru virsnieku tīkls 3 3
Izveidotas un darbojas Finanšu izmeklēšanas vienības 3 3
CeĜu policija nodrošināta ar nepieciešamo ekipējumu, sakaru un 
tehniskajiem līdzekĜiem (pēc apstiprinātajām normām) (%)

40 40

Valsts policijas darbinieku atalgojums ir konkurētspējīgs Latvijas 
darba tirgū (%)

60 60

Valsts policijas Policijas koledža:
– nosacītais izglītojamo skaits gadā, t.sk. finansēti no dotācijas no 
vispārējiem ieĦēmumiem

128 258

– uzĦemto izglītojamo skaits gadā, t.sk. finansēti no dotācijas no 
vispārējiem ieĦēmumiem

185 270

– absolventu skaits gadā, t.sk. finansēti no dotācijas no vispārējiem 
ieĦēmumiem

78 73

– atskaitīto audzēkĦu skaits gadā, t.sk. finansēti no dotācijas no 
vispārējiem ieĦēmumiem

12 38

– vidējais amata vietu un pedagoăisko likmju skaits gadā 118 72
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Programmas 
vai 

apakšprogram
mas kods

Ministrijas un citas centrālās valsts iestādes nosaukums, tās 
programmu un apakšprogrammu rezultatīvo rādītāju nosaukums

Saimnieciskā gada 
plāns

Saimnieciskā gada 
izpilde 

1 2 3 4
t.sk. pedagoăiskās likmes un pedagogu amata vietas 53 46

– no dotācijas no vispārējiem ieĦēmumiem finansētais nosacītais 
izglītojamo skaits gadā uz vienu no dotācijas no vispārējiem 
ieĦēmumiem finansēto pedagoăisko likmi un pedagogu amata vietu

2 5,6

07.00.00 Ugunsdrošība, glābšana un civilā aizsardzība
Administratīvā darbības spēja
Iestāžu skaits 2 2
Amata vietu skaits 3496 3312
t.sk. amata vietu skaits, kuras finansē no dotācijas no vispārējiem 
ieĦēmumiem

3461 3277

t.sk. amatpersonas ar speciālo dienesta pakāpi 3171 2992
Amata vietu skaits, kuras finansē no maksas pakalpojumiem u.c. pašu 
ieĦēmumiem

35 35

Viena darbinieka uzturēšanas vidējās izmaksas(bez investīcijām) gadā 
(Ls)

7353 9043

Politikas rezultāti:
Vidējais ierašanās laiks notikuma vietā (minūtes) 9,7 10,5
Personāla mainība iestādē (% gadā) 4 6,2
Darbības rezultāti:
Ugunsdzēsības depo un posteĦi 94 94
Muzeja apmeklētāji (pārdoto biĜešu skaits) 11500 14254
Pārbaudīti objekti, veicot valsts ugunsdrošības uzraudzību 27000 30369
Apmācība un kvalifikācijas celšana ugunsdrošības un civilās 
aizsardzības jomā (apmācīto personu skaits)

657 657

Ugunsdrošības aăitācija un propaganda (publikāciju skaits masu 
saziĦas līdzekĜos)

3500 3500

Izvērtēti paaugstināta riska objektu drošības pārskati un rūpniecisko 
avāriju novēršanas programmas civilās aizsardzības, avārijgatavības, 
ugunsdrošības un ugunsdzēsības jomās (objektu skaits)

71 71

Ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledža:
–nosacītais izglītojamo skaits gadā, t.sk. finansēti no dotācijas no 
vispārējiem ieĦēmumiem

67 65

–kadetu amata vietu skaits 75 74
–uzĦemto izglītojamo skaits gadā, t.sk. finansēti no dotācijas no 
vispārējiem ieĦēmumiem

25 25

–absolventu skaits gadā, t.sk. finansēti no dotācijas no vispārējiem 
ieĦēmumiem

22 20

–atskaitīto audzēkĦu skaits gadā, t.sk. finansēti no dotācijas no 
vispārējiem ieĦēmumiem

– 3

–vidējais amata vietu un pedagoăisko likmju skaits gadā 69 74
t.sk. pedagoăiskās likmes un pedagogu amata vietas 16 16

–no dotācijas no vispārējiem ieĦēmumiem finansētais nosacītais 
izglītojamo skaits gadā uz vienu no dotācijas no vispārējiem 
ieĦēmumiem finansēto pedagoăisko likmi un pedagogu amata vietu

4 4

09.00.00 Drošības policijas darbība
Iestāžu skaits 1 1

10.00.00 Valsts robežsardzes darbība
Administratīvā darbības spēja
Iestāžu skaits 2 2
Amata vietu skaits 3334 3050
tai skaitā amata vietas, kuras finansē no dotācijas no vispārējiem 
ieĦēmumiem

3334 3050

t.sk. amatpersonas ar speciālajām dienesta pakāpēm 3126 2843
Politikas rezultāti:
Robežkontrole:
– panākt, ka trešās valsts pilsoĦa pases kontroli veic ne ilgāk kā 3 
minūtes (%)

96 96

– panākt, ka ES valstu pilsoĦa pases kontroli veic ne ilgāk kā 1,5 
minūtes (%)

96 97

Robežapsardzība:
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Programmas 
vai 

apakšprogram
mas kods

Ministrijas un citas centrālās valsts iestādes nosaukums, tās 
programmu un apakšprogrammu rezultatīvo rādītāju nosaukums

Saimnieciskā gada 
plāns

Saimnieciskā gada 
izpilde 

1 2 3 4
– palielināt robežsargu blīvumu uz Latvijas – Baltkrievijas un 
Latvijas– Krievijas sauszemes robežām līdz 2 cilv.uz /1km (%)

65 28

– samazināt robežsargu blīvumu uz Latvijas – Lietuvas un Latvijas – 
Igaunijas sauszemes robežām līdz 1 cilv./10km (%)

66,7 83,0

Imigrācijas kontrole:
– palielināt imigrācijas dienesta personāla skaitu līdz 400 cilv. uz 
iekšējo robežu personāla rēėina (%)

62,5 44,0

– panākt, ka Imigrācijas dienests gada laikā veic līdz 30 000 pārbaužu, 
kontrolējot ārzemnieku uzturēšanās nosacījumu ievērošanu valsts 
teritorijā (%)

71 109

Radiācijas kontrole un videonovērošana robežkontroles punktos:

– uzlabot robežkontroles punktu drošību uz Eiropas Savienības ārējā 
robežas, veicot teritorijas videonovērošanu 24 st./ diennaktī (%)

65 100

– panākt, ka radiācijas kontrole ar gamma starojuma un neitronu 
plūsmas detektoriem uz Eiropas Savienības ārējām robežām tiek veikta 
visām transporta vienībām (%)

100 100

Darbības rezultāti:
Vidējie izdevumi (bez investīcijām) uz vienu robežsargu gadā (Ls) 8257 9701
Robežkontroles nodrošināšana:
lidostu robežkontroles punkti 4 4
ostu robežkontroles punkti 9 9
robežpārejas punkti 4 4
autoceĜu robežkontroles punkti 37 37
dzelzceĜu robežkontroles punkti 6 6
Robežu apsardzības pierobežas režīma nodrošināšanas nodaĜas 30 30
Robežu šėērsojošie transportlīdzekĜi robežkontrolē:
vilcienu robežkontrole 22865 20888
lidmašīnu robežkontrole 40000 47378
peldošo transportlīdzekĜu robežkontrole 18000 17874
Radiācijas kontrole uz valsts robežas:
stacionārās iekārtas 24 21
pārnēsājamās iekārtas 70 70
Dienesta suĦi 194 189
Imigrācijas kontrole:
pārbaudes imigrācijas kontroles lietās 21300 32765
rajonu un pilsētu imigrācijas struktūrvienības 32 32
nelegālo imigrantu uzturēšanās nometne 1 1
piespiedu kārtā izraidītie ārzemnieki 180 155
Valsts robežsardzes koledža:
–nosacītais izglītojamo skaits gadā, t.sk. finansēti no dotācijas no 
vispārējiem ieĦēmumiem

170 222

–uzĦemto izglītojamo skaits gadā, t.sk. finansēti no dotācijas no 
vispārējiem ieĦēmumiem

180 218

–absolventu skaits gadā, t.sk. finansēti no dotācijas no vispārējiem 
ieĦēmumiem

165 164

–dotācija no vispārējiem ieĦēmumiem (bez investīcijām) uz vienu no 
dotācijas no vispārējiem ieĦēmumiem finansēto izglītojamo gadā (Ls)

6096 6845

–vidējais amata vietu un pedagoăisko likmju skaits gadā 24 24
t.sk. pedagoăiskās likmes un pedagogu amata vienības 24 24
–no dotācijas no vispārējiem ieĦēmumiem finansētais vidējais amata 
vietu un pedagoăisko likmju skaits gadā

24 24

t.sk. pedagoăiskās likmes un pedagogu amata vienības 24 24
–nosacītais izglītojamo skaits gadā uz vienu pedagoăisko likmi un 
pedagogu amata vietu

7 9

–no dotācijas no vispārējiem ieĦēmumiem finansētais nosacītais 
izglītojamo skaits gadā uz vienu no dotācijas no vispārējiem 
ieĦēmumiem finansēto pedagoăisko likmi un pedagogu amata vietu

7 9

–atskaitīto audzēkĦu skaits gadā, t.sk. finansēti no dotācijas no 
vispārējiem ieĦēmumiem

4 22

11.00.00 Pilsonības un migrācijas lietas

11.01.00 Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde
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Programmas 
vai 

apakšprogram
mas kods

Ministrijas un citas centrālās valsts iestādes nosaukums, tās 
programmu un apakšprogrammu rezultatīvo rādītāju nosaukums

Saimnieciskā gada 
plāns

Saimnieciskā gada 
izpilde 

1 2 3 4
Administratīvā darbības spēja
Iestāžu skaits 1 1
Amata vietu skaits 733 569
t.sk. amata vietu skaits, kuras finansē no dotācijas no vispārējiem 
ieĦēmumiem

733 569

Politikas rezultāti:
Izsniedzamo pasu atbilstība Eiropas Padomes regulas prasībām 
(mērvienība īpatsvars %)

16 10

Darbības rezultāti:
Izsniedzamās Latvijas Republikas pilsoĦa pases 250000 265702
Izsniedzamās Latvijas Republikas nepilsoĦa pases 18000 27221
Izsniedzamās vīzas 450 317
Izsniedzamās uzturēšanās (termiĦuzturēšanās un pastāvīgās 
uzturēšanās) atĜaujas

20000 19966

Naturalizācijas pārvaldei sniegtie atzinumi 17000 4917
Izskatāmās atgriešanās apliecību lietas (paredzamais skaits) 2800 2538

Izskatāmās tiesiskā statusa noteikšanas lietas (paredzamais skaits) 1700 2296

Izskatāmie pieteikumi par izceĜošanu uz pastāvīgu dzīvi ārvalstīs 
(paredzamais skaits)

820 533

Apstiprināti ielūgumi 66000 76062
Izskatāmās repatriācijas lietas (paredzamais skaits) 160 421
Izskatāmie pieteikumi par pabalstu izmaksu Krievijas Federācijas 
militārajiem pensionāriem (paredzamais skaits)

68 49

Repatrianta pabalsta saĦēmēji (plānotais skaits) 220 268
IzceĜošanas pabalsti Krievijas Federācijas militārajiem pensionāriem 
(plānotais skaits)

17 49

Iedzīvotāju reăistra nodrošinātās tiešsaistes datu apmaiĦas sistēmas 900 499

Iedzīvotāju reăistra uzturēto informācijas sistēmu lietotāji 15000 15205
Iedzīvotāju reăistrā iekĜautās aktualizētās ziĦas 500000 558008
Izskatāmie patvēruma meklētāju pieteikumi (paredzamais skaits) 125 34
BēgĜu pabalsta saĦēmēji (plānotais skaits) 7 8
Vidējais patvēruma meklētāju skaits gadā 25 20

13.00.00 Veselības un sociālā aprūpe

13.01.00 Veselības un sociālās aprūpes administrēšana
Administratīvā darbības spēja
Iestāžu skaits 1 1
Amata vietu skaits 18 18
t.sk. amata vietu skaits, kuras finansē no dotācijas no vispārējiem 
ieĦēmumiem

18 18

Politikas rezultāti:
Obligātajās veselības pārbaudēs izmeklēto amatpersonu ar speciālajām 
dienesta pakāpēm īpatsvars no vidējā dienējošo skaita atskaites 
periodā (%)

60 68.5

Pret vakcīnu regulējamām infekcijām (ērču encefalīts, B hepatīts) 
vakcinēto amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm īpatsvars no 
vidējā dienējošo skaita atskaites periodā (%)

19 12.3

Amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm, kuras no dienesta 
atvaĜinātas veselības stāvokĜa dēĜ, īpatsvara samazinājums (% pret 
kopējo atvaĜināto skaitu)

15 8

Darbības rezultāti:
13.02.00 Izdienas pensijas, pabalsti un kompensācijas

SaĦēmēju skaits – kopā 2632 2612
t.sk. plānotais saĦēmēju skaita pieaugums 250 240
pensijas apmērs vidēji mēnesī (Ls) 145 164
Vidējais apbedīšanas pabalsts (Ls) 290 319
Vienreizējo kompensāciju, ja Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu 
amatpersona ar speciālo dienesta pakāpi, pildot dienesta pienākumus, 
ir cietusi nelaimes gadījumā un guvusi veselības traucējumus, 
saĦēmēju skaits kopā

250 155
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vai 

apakšprogram
mas kods

Ministrijas un citas centrālās valsts iestādes nosaukums, tās 
programmu un apakšprogrammu rezultatīvo rādītāju nosaukums

Saimnieciskā gada 
plāns

Saimnieciskā gada 
izpilde 

1 2 3 4
Izmaksāto vienreizējo kompensāciju, ja Iekšlietu ministrijas sistēmas 
iestāžu amatpersona ar speciālo dienesta pakāpi, pildot dienesta 
pienākumus, ir cietusi nelaimes gadījumā un guvusi veselības 
traucējumus, vidējais apmērs (Ls)

290 377

13.03.00 Veselības aprūpe
Veiktas veselības stāvokĜa ekspertīzes 3500 3160
Veiktas obligātās veselības pārbaudes 9600 12283
Stacionārā ārstētās amatpersonas ar speciālo dienesta pakāpi 1260 1350
Stacionāra gultasdienu skaits 8600 7580
Profesionālās rehabilitācijas iestādēs ārstētas amatpersonas ar 
speciālajām dienesta pakāpēm

710 728

Vidējais ārstēšanās ilgums profesionālās rehabilitācijas iestādēs 
(dienas)

13 13

Darba vides uzraudzība:
Pārbaudītas Iekšlietu ministrijas pakĜautībā esošās iestādes un 
struktūrvienības

80 80

Darba devējam izsniegtās rekomendācijas 200 208
Darba aizsardzības un darba higiēnas jomā sniegtās konsultācijas 170 173

14.00.00 Augstākā izglītība
Administratīvā darbības spēja
Iestāžu skaits 1 1
Amata vietu skaits 699 557
– t.sk. akadēmiskā un vispārējā personāla amatpersonu ar speciālajām 
dienesta pakāpēm amatu vietu skaits

117 77

– no tiem pedagoăiskās likmes 55 46
– pārējo akadēmiskā un vispārējā personāla amatu vietu skaits 311 226
– no tiem pedagoăiskās likmes 102 96
– pilna laika studējošo amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm 
amatu vietu skaits

271 254

Amatu vietu skaits, kuras finansē no dotācijas no vispārējiem 
ieĦēmumiem

611 410

– t.sk. akadēmiskā un vispārējā personāla amatpersonas ar speciālajām 
dienesta pakāpēm amatu vietu skaits

108 44

– no tiem pedagoăiskās likmes 48 23
– pārējās akadēmiskā un vispārējā personāla amatu vietu skaits 232 112
– no tiem pedagoăiskās likmes 73 48
– pilna laika studējošo amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm 
amatu vietu skaits

271 254

Amatu vietu skaits, kuras finansē no maksas pakalpojumiem u.c. pašu 
ieĦēmumiem

88 147

– t.sk. akadēmiskā un vispārējā personāla amatpersonas ar speciālajā 
dienesta pakāpēm amatu vietu skaits

9 33

– no tiem pedagoăiskās likmes 7 23
– pārējās akadēmiskā un vispārējā personāla amatu vietu skaits 79 114
– no tiem pedagoăiskās likmes 29 48
Politikas rezultāti:
Izglītības kvalitātes un rezultativitātes paaugstināšana, pilnīga studiju 
programmu apguve un attiecīga diploma ieguve (% no pēdējā semestrī 
studējošo skaita)

84 77

Studiju materiāli tehniskās bāzes (t.sk. mācību tehnisko līdzekĜu) 
pilnveide (% no esošās)

20 20

Darbības rezultāti:
Vidējais nosacītais studējošo skaits gadā 1801 1667
– t.sk. vidējais nosacītais studējošo skaits, kuras finansētas no 
dotācijas no vispārējiem ieĦēmumiem

406 409

– no tiem pilna laika studijās 405 408
– nepilna laika studijās 1 1
Vidējais nosacītais studējošo skaits, kuras finansē no maksas 
pakalpojumiem u.c. pašu ieĦēmumiem

1395 1258

– no tiem pilna laika studijās 482 432
– nepilna laika studijās 913 826
Absolventu skaits 629 658
– t.sk. finansēti no dotācijām no vispārējiem ieĦēmumiem 150 125
– no tiem pilna laika studijās 142 123
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Ministrijas un citas centrālās valsts iestādes nosaukums, tās 
programmu un apakšprogrammu rezultatīvo rādītāju nosaukums

Saimnieciskā gada 
plāns

Saimnieciskā gada 
izpilde 

1 2 3 4
– nepilna laika studijās 8 2
– finansēti no maksas pakalpojumiem u.c. pašu ieĦēmumiem 479 533
– no tiem pilna laika studijās 111 106
– nepilna laika studijās 368 427
UzĦemto studentu skaits 720 524
– t.sk. finansēti no dotācijām no vispārējiem ieĦēmumiem 77 124
– no tiem pilna laika studijās 77 124
– finansēti no maksas pakalpojumiem u.c. pašu ieĦēmumiem 643 400
– no tiem pilna laika studijās 140 134
– nepilna laika studijās 503 266

19.00.00 Fiziskās sagatavotības nodrošināšana
Administratīvā darbības spēja
Iestāžu skaits 1 1
Amata vietu skaits 27 25
t.sk. amata vietas, kuras finansē no dotācijas no vispārējiem 
ieĦēmumiem

22 21

amata vietas, kuras finansē no maksas pakalpojumiem u.c. pašu 
ieĦēmumiem

5 4

19.01.00 Fiziskās sagatavotības administrēšana
Iestāžu skaits 1 1
Amata vietu skaits 9 9
t.sk. amata vietas, kuras finansē no dotācijas no vispārējiem 
ieĦēmumiem

9 9

19.02.00 Fiziskās sagatavotības pasākumi
Amata vietu skaits 18 16
t.sk. amata vietu skaits, kuras finansē no dotācijas no vispārējiem 
ieĦēmumiem

13 12

amata vietu skaits, kuras finansē no maksas pakalpojumiem u.c. pašu 
ieĦēmumiem

5 4

Politikas rezultāti:
Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu amatpersonu ar speciālajām 
dienesta pakāpēm īpatsvars, kuras sekmīgi nokārtojušas fiziskās 
sagatavotības prasības (%)

50 50

Darbības rezultāti:

Sporta sacensību organizēšana Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu 
amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm (sacensību skaits)

17 17

Fiziskās sagatavotības prasību izpildes kontrole Iekšlietu ministrijas 
sistēmas iestāžu amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm 
(pārbaužu skaits)

12 11

No Rīgas Galvenās policijas pārvaldes lietošanā nodoto valsts 
aăentūras "Iekšlietu ministrijas sporta centrs" sporta zāĜu 
apsaimniekošana (noslogojums %)

95 95

Sniegto publisko maksas pakalpojumu skaits 11 9

29.00.00 Valsts materiālās rezerves
Administratīvā darbības spēja
Iestāžu skaits 1 1
Amata vietu skaits 109 93
t.sk. amata vietu skaits, kuras finansē no dotācijas no vispārējiem 
ieĦēmumiem

109 93

29.01.00 Valsts materiālo rezervju administrēšana
Amata vietu skaits 85 73

29.03.00 Lietisko pierādījumu glabāšana, realizācija un iznīcināšana
Amata vietu skaits 24 20
Darbības rezultāti:

Nodrošināta valsts materiālo rezervju veidošana (iepirkumu skaits) 3 1
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Programmas 
vai 

apakšprogram
mas kods

Ministrijas un citas centrālās valsts iestādes nosaukums, tās 
programmu un apakšprogrammu rezultatīvo rādītāju nosaukums

Saimnieciskā gada 
plāns

Saimnieciskā gada 
izpilde 

1 2 3 4
Lietisko pierādījumu vai arestētās mantas pieĦemšana glabāšanā un 
uzglabāšana, realizācija un iznīcināšana atbilstoši procesa virzītāja 
lēmumiem krimināllietās (lēmumu skaits)

350 612

IzĦemtās mantas un dokumentu pieĦemšana glabāšanā un 
uzglabāšana, realizācija vai iznīcināšana atbilstoši atbildīgās 
institūcijas (amatpersonas) lēmumiem administratīvā pārkāpuma lietās 
(lēmumu skaits)

390 824

Par administratīvajiem pārkāpumiem ceĜu satiksmē izĦemto 
transportlīdzekĜu pieĦemšana glabāšanā un uzglabāšana līdz naudas 
soda izpildei (transportlīdzekĜu skaits)

9000 12455

31.00.00 Šengenas konvencijas finanšu programma
Darbības rezultāti:
Īstenojamo projektu skaits 26 24
t.sk. Iekšlietu ministrijas un Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu 
īstenojamo projektu skaits

21 19

32.00.00 Materiāltehniskā apgāde
Administratīvā darbības spēja
Iestāžu skaits 1 1
Amata vietu skaits 199 171
t.sk. amata vietu skaits, kuras finansē no dotācijas no vispārējiem 
ieĦēmumiem

175 168

amata vietu skaits, kuras finansē no maksas pakalpojumiem u.c. pašu 
ieĦēmumiem

24 3

Politikas rezultāti:
Iekšlietu ministrijas valdījumā esošo nekustamo īpašumu 
apsaimniekošana (% no kopējā Iekšlietu ministrijas valdījumā esošo 
nekustamo īpašumu skaita)

4,3 4,3

32.01.00 Īpašuma lietu administrēšana
Amata vietu skaits 76 81
Sagatavoti politikas dokumentu projekti 3 1
Sagatavoti Ministru kabineta informatīvie ziĦojumu projekti 15 4
Sagatavoti normatīvo aktu projekti 10 9

32.02.00 Būvniecība un centralizētais iepirkums
Amata vietu skaits 123 90
t.sk. amata vietu skaits, kuras finansē no dotācijas no vispārējiem 
ieĦēmumiem

99 87

amata vietu skaits, kuras finansē no maksas pakalpojumiem u.c. pašu 
ieĦēmumiem

24 3

Darbības rezultāti:
Apsaimniekojamie īpašumi 17 17
Īstenojamie investīciju projekti 2 2
Ekspluatācijā nododamie būvējamie objekti 3 2
Organizētas iepirkuma procedūras 80 134
t.sk. konkursi 10 28
 sarunu procedūras 5 11
 cenu aptaujas 15 35
 pārējās iepirkumu procedūras 50 60

33.00.00
Bērna piedzimšanas pabalsti amatpersonām ar speciālajām 
dienesta pakāpēm
Politikas rezultāti:
Prognozētie dzimstības pieauguma rādītāji amatpersonām ar 
speciālajām dienesta pakāpēm (pret 2005.gadu, %)

80 56

Darbības rezultāti:
Prognozētais izmaksājamais bērnu piedzimšanas pabalstu skaits 910 637

15 Izglītības un zinātnes ministrija
Administratīvā darbības spēja
Iestāžu skaits – kopā 124 124
Amata vietu un pedagoăisko likmju gada vidējais skaits – kopā 18078 17199.08
Politikas mērėis:
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Programmas 
vai 

apakšprogram
mas kods

Ministrijas un citas centrālās valsts iestādes nosaukums, tās 
programmu un apakšprogrammu rezultatīvo rādītāju nosaukums

Saimnieciskā gada 
plāns

Saimnieciskā gada 
izpilde 

1 2 3 4
Ministrija nodrošina tādas politikas veidošanu un īstenošanu izglītības, 
zinātnes, sporta un valsts valodas jomā, kas veicina Latvijas 
iedzīvotāju – izglītotu, veselīgu, fiziski un garīgi attīstītu, patriotiski 
noskaĦu personību – ilgtspējīgu labklājības 

01.00.00 Vispārējā izglītība
Administratīvā darbības spēja
Iestāžu skaits 5 5
Amata vietu un pedagoăisko likmju gada vidējais skaits kopā pa 
programmu

314 277,45

Politikas rezultāti:
Samazinās skolēnu atbirums obligātajā izglītības vecumā: 93 94
izglītojamie 9.klases nobeigumā iegūst apliecību par pamatizglītību (% 
no kopējā devīto klašu izglītojamo skaita)

Paaugstinās skolēnu kompetences līmenis dabaszinātnēs, matemātikā 
un lasītprasmē (projekta OECD PISA pētījumu rezultāti):

7 4.1

15–16 gadīgie jaunieši uzrāda augstāko kompetences līmeni (% no 15 
– 16 gadīgo jauniešu skaita, kas piedalās pētījumā)
Samazinās sociālā atstumtība izglītojamajiem ar speciālām vajadzībām 
un sociālās uzvedības novirzēm:

96 97.7

jaunieši obligātajā izglītības vecumā mācās (% no bērnu skaita 
obligātajā izglītības vecumā)

01.01.00 Pedagogu profesionālās meistarības pilnveidošana
Politikas rezultāti:
Paaugstinās pedagogu profesionālās meistarības kvalitāte, nodrošinot 
tālākizglītības programmu izstrādi un kvalitātes vērtēšanas sistēmu, kā 
arī palielinot informācijas pieejamību par pedagogu tālākizglītības 
iespējām
Darbības rezultāti:
Izstrādāto pedagogu tālākizglītības programmas 40 40
Pedagogu skaits, kas apmeklējuši tālākizglītības kursus 12000 12035

01.02.00 Sanatorijas tipa internātskola
Administratīvā darbības spēja
Iestāžu skaits 1 1
Amata vietu un pedagoăisko likmju gada vidējais skaits 122 120,45
Politikas rezultāti:
Palielinās kvalitatīvas un katra bērna vispusīgai attīstībai un veselības 
nostiprināšanai atbilstošas izglītības ieguves iespējas izglītojamajiem 
ar speciālām vajadzībām
Darbības rezultāti:
Īstenotās izglītības programmas 4 3
Vidējais audzēkĦu skaits gadā 290 258

01.03.00 Sociālās korekcijas izglītības iestādes
Administratīvā darbības spēja
Iestāžu skaits 2 2
Amata vietu un pedagoăisko likmju gada vidējais skaits 159 134
Politikas rezultāti:

Samazinās sociālā atstumtība, uzlabojot pedagoăiskā un sociālās 
korekcijas procesa efektivitāti bērniem ar sociālās uzvedības novirzēm.

Darbības rezultāti:
Īstenoto izglītības programmu skaits sociālās korekcijas izglītības 
iestāde (turpmāk–SKII) "StrautiĦi"

4 4

Īstenoto izglītības programmu skaits SKII "Naukšēni" 2 2
Vidējais audzēkĦu skaits gadā 110 64

01.04.00
Konsultatīvi metodiskā darbība izglītojamo ar speciālām 
vajadzībām iekĜaušanai vispārējās izglītības iestādēs
Administratīvā darbības spēja
Iestāžu skaits 1 1
Amata vietu skaits 18 8
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Programmas 
vai 

apakšprogram
mas kods

Ministrijas un citas centrālās valsts iestādes nosaukums, tās 
programmu un apakšprogrammu rezultatīvo rādītāju nosaukums

Saimnieciskā gada 
plāns

Saimnieciskā gada 
izpilde 

1 2 3 4
Politikas rezultāti:
Palielinās izglītojamo ar speciālām vajadzībām iekĜaušana vispārējās 
izglītības sistēmā un integrācija sabiedrībā
Darbības rezultāti:
Izglītojamie ar speciālām vajadzībām, kuri integrēti vispārējās 
izglītības iestādēs

1800–1900 1473

Organizēti semināri 10–12 11
Konsultēti vecāki, pedagogi un citi speciālisti 50 132

01.05.00 Dotācija privātajām mācību iestādēm
Politikas rezultāti:
Paaugstinās izglītības kvalitāte akreditētajās privātajās izglītības 
iestādēs, piešėirot valsts dotāciju pedagogu algām un sociāliem 
maksājumiem, tādējādi dodot iespēju izglītības iestādes dibinātājam 
ieguldīt savus finanšu līdzekĜus skolas attīstībā
Darbības rezultāti:
Izglītojamo skaits privātajās izglītības iestādēs, pēc kura tiek 
aprēėināts valsts dotācijas apjoms

2664 2669

01.09.00 Latgales izglītības programma
Politikas rezultāti:
Uzlabojas skolēnu mācību sasniegumi Latgales reăionā, kā arī 
mazākumtautību izglītojamo integrācija sabiedrībā, nodrošinot 
līdzvērtīgas iespējas pamatizglītības ieguvei visās vispārējās izglītības 
iestādēs
Darbības rezultāti:
Izglītības iestāžu skaits, kuras saĦem finansiālu atbalstu 18 23

01.14.00 Mācību literatūras iegāde
Politikas rezultāti:
Paaugstinās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības satura 
apguves kvalitāte, nodrošinot izglītības programmu īstenošanai 
piemērotus mācību un metodiskos līdzekĜus
Darbības rezultāti:
Izdevumi mācību grāmatu iegādei uz vienu audzēkni un pedagogu 
gadā (Ls)

3,88 3,88

01.15.00 Vispārējās izglītības kvalitātes novērtēšanas valsts aăentūra
Administratīvā darbības spēja
Iestāžu skaits 1 1
Amata vietu skaits 15 15
Politikas rezultāti:
Paaugstinās izglītības kvalitāte, nodrošinot vienotu vispārējās 
izglītības iestāžu darbības un izglītības programmu īstenošanas 
kvalitātes vērtēšanu
Darbības rezultāti:
Akreditētas izglītības iestādes 150 186
Organizēti semināri 5 15

02.00.00 Profesionālā izglītība
Administratīvā darbības spēja
Iestāžu skaits 67 67
Amata vietu un pedagoăisko likmju gada vidējais skaits 7698 7429.58
Politikas rezultāti:
Latvijas reăionos nodrošināta profesionālās izglītības pieejamība 
visām iedzīvotāju grupām
Pieaudzis profesionālās izglītības iestāžu audzēkĦu obligātās izglītības 
vecumā īpatsvars

Nodrošināta reăionālo darba devēju organizāciju līdzdalība profesiju 
standartu un izglītības programmu izstrādē, mācību prakšu 
organizācijā, izglītības iestāžu un programmu akreditācijā, 
kvalifikācijas eksāmenu īstenošanā u.c. profesionālās izglītības kva

Tautsaimniecības nozares nodrošinātas ar nepieciešamās kvalifikācijas 
speciālistiem
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Programmas 
vai 

apakšprogram
mas kods

Ministrijas un citas centrālās valsts iestādes nosaukums, tās 
programmu un apakšprogrammu rezultatīvo rādītāju nosaukums

Saimnieciskā gada 
plāns

Saimnieciskā gada 
izpilde 

1 2 3 4
Profesionālas izglītības konkurētspējas starptautiskajā izglītības telpā 
pieaugums
Darbības rezultāti:

02.04.00 Profesionālās izglītības mācību iestādes un pasākumi
Administratīvā darbības spēja
Iestāžu skaits 66 66
Amata vietu un pedagoăisko likmju gada vidējais skaits 7669 7400.58
Darbības rezultāti:
No dotācijas no vispārējiem ieĦēmumiem finansētais nosacītais 
izglītojamo skaits gadā

30231 29803

No dotācijas no vispārējiem ieĦēmumiem finansēto absolventu skaits 
gadā

8885 8666

No dotācijas no vispārējiem ieĦēmumiem finansēto nosacīto 
izglītojamo skaits gadā uz vienu no dotācijas no vispārējiem 
ieĦēmumiem finansēto pedagoăisko likmi un pedagogu amata vietu

7,3 7.1

Organizēti semināri, konferences u.c.pasākumi 10 15
Pedagogu sertifikācijas 20 8

02.05.00 Profesionālās izglītības administrācija
Administratīvā darbības spēja
Iestāžu skaits 1 1
Amata vietu skaits 29 29
Darbības rezultāti:
Vadītie un izstrādātie projekti 9 9

Akreditētas profesionālās izglītības programmas un iestādes 500
403 progr+268 

iestādes
Izstrādāti profesiju standarti 16 16
Organizētie semināri, kursi, konkursi, pasākumi 30 30
Licencētas profesionālās izglītības programmas 750 897
Profesijas, kurām izstrādāts centralizēto profesionālās kvalifikācijas 
eksāmenu saturs

53 55

03.00.00 Augstākā izglītība
Administratīvā darbības spēja
Iestāžu skaits 25 25
Amata vietu un pedagoăisko likmju gada vidējais skaits – kopā pa 
programmu

8594 8176.13

Politikas rezultāti:

Nodrošināta augstākās izglītības studiju programmu kvalitāte, 
konkurētspēja un attīstība kopējā Eiropas augstākās izglītības telpā.

Sekmēta augstākās izglītības pieejamība visiem iedzīvotājiem, 
nodrošinot studiju un studējošo kreditēšanu valstī.

Sekmēta augstākās izglītības un zinātnes saiknes nostiprināšanās.

03.01.00 Augstskolas un pasākumi
Administratīvā darbības spēja
Iestāžu skaits 11 11
Amata vietu un pedagoăisko likmju gada vidējais skaits 7635 7263.5
Darbības rezultāti:
No dotācijas no vispārējiem ieĦēmumiem finansēto studiju vietu skaits 
gadā

19837 19867

No dotācijas no vispārējiem ieĦēmumiem finansēto absolventu skaits 
gadā

4889 4921

Organizētie semināri, konferences u.c. pasākumi 8 11

03.02.00 Dotācija Rīgas Ekonomikas augstskolai
Politikas rezultāti:
Nodrošinātas augsti kvalitatīvas ekonomiskās izglītības iegūšanas 
iespējas Latvijā
Darbības rezultāti:
Nodrošināta Rīgas Ekonomikas augstskolas darbība
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Programmas 
vai 

apakšprogram
mas kods

Ministrijas un citas centrālās valsts iestādes nosaukums, tās 
programmu un apakšprogrammu rezultatīvo rādītāju nosaukums

Saimnieciskā gada 
plāns

Saimnieciskā gada 
izpilde 

1 2 3 4

03.03.00
Zinātniskās darbības attīstība un infrastruktūras 
nodrošināšana augstskolās un koledžās
Politikas rezultāti:
Sekmēta augstākās izglītības un zinātnes saiknes nostiprināšanās, 
zinātniskā un akadēmiskā personāla atjaunināšana, veicinātas 
inovācijas un pētījumi – ilgtermiĦā stiprināts pamats tautsaimniecības 
attīstībai
Darbības rezultāti:
Noslēgti līgumi 32 30

03.04.00 Studējošo un studiju kreditēšana
Politikas rezultāti:
Sekmēta augstākās izglītības pieejamība visiem iedzīvotājiem, 
nodrošinot studiju un studējošo kreditēšanu valstī.
Darbības rezultāti:
Studējošā kredīta saĦēmēji 13031 7905
Studiju kredīta saĦēmēji 25204 13915

03.07.00 Studiju fonds
Administratīvā darbības spēja
Iestāžu skaits 1 1
Amata vietu skaits 12 11

03.09.00 Dotācija Rīgas Juridiskajai augstskolai
Politikas rezultāti:
Nodrošinātas augsti kvalitatīvas juridiskās izglītības iegūšanas iespējas 
Latvijā.
Darbības rezultāti:
Nodrošināta Rīgas Juridiskās augstskolas darbība

03.11.00 Koledžas
Administratīvā darbības spēja
Iestāžu skaits 13 13
Amata vietu un pedagoăisko likmju gada vidējais skaits 947 901.63
Darbības rezultāti:
No dotācijas no vispārējiem ieĦēmumiem finansēto studiju vietu skaits 
gadā

3063 3075

No dotācijas no vispārējiem ieĦēmumiem finansēto absolventu skaits 
gadā

754 644

04.00.00 Valsts valodas politika un pārvalde
Administratīvā darbības spēja
Iestāžu skaits 3 3
Amata vietu skaits 75 71
Politikas rezultāti:
Nodrošināta latviešu valodas kvalitāte visās sabiedrības dzīves jomās, 
tās pieejamība un prasmes pilnveide Latvijā un ārvalstīs, valstij un 
sabiedrībai nepieciešamo ES, NATO u.c. tiesību aktu kvalitatīvi 
tulkojumi un izglītota sabiedrība valsts valodas po

04.01.00 Valsts valodas attīstība
Administratīvā darbības spēja
Iestāžu skaits 1 1
Amata vietu skaits 18 14
Politikas rezultāti:

Latviešu valodas kvalitātes un konkurētspējas nodrošināšana Latvijas 
un ES valodu tirgū, apguve un izplatība citās valstīs, un ar aktuālām 
sabiedrības vajadzībām saistīto latviešu valodas pētījumu veikšana un 
mūsdienu latviešu valodas, t.sk. terminoloăija

Darbības rezultāti:
Nodrošināta latviešu valodas funkcionēšana jaunajās informāciju 
tehnoloăijās: latviešu valodas korpusa izveide (etapi)

1 2

Latviešu valodas dažādu veidu (tulkojošo un speciālo) vārdnīcu 
izstrādes organizācija (vārdnīcu skaits)

3 10
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Programmas 
vai 

apakšprogram
mas kods

Ministrijas un citas centrālās valsts iestādes nosaukums, tās 
programmu un apakšprogrammu rezultatīvo rādītāju nosaukums

Saimnieciskā gada 
plāns

Saimnieciskā gada 
izpilde 

1 2 3 4

Pilna apjoma Latviešu valodas vārdnīcas izstrādes organizācija (etapi) 1 0

Nodrošināta regulāru rakstveida konsultāciju sniegšana valsts valodas 
jautājumos (konsultāciju skaits)

1 200 1305

Mājaslapā publiskotas ikmēneša aktualitātes (publikāciju skaits) 12 12
Publicēts sniegto konsultāciju materiāls 1 1

Nodrošināta uz Eiropas kopīgajām pamatnostādnēm pamatota Eiropas 
Valodu portfeĜa izstrāde (turpmāk – EVP) u.c. ar to saistīto materiālu 
publiskošana, kā arī īstenoti citi pasākumi, sekmējot EVP ieviešanu

3 5

PlašsaziĦas līdzekĜos nodrošināta sabiedrības informēšana par valodas 
politikas jautājumiem:
TV raidījumu cikls/videofilmas 1 2
Radio raidījumu cikls 1 1
Publikāciju sērija 1 1

Īstenots Eiropas valodu dienas–2007 pasākumu cikls Rīgā un reăionos 1

Sociolingvistiskie pētījumi – 4
Īstenoto projektu skaits valsts valodas ilgtspējīgas attīstības 
nodrošināšanā

20 23

04.02.00 Atbalsts latviešu valodas apguvei
Administratīvā darbības spēja
Iestāžu skaits 1 1
Amata vietu skaits 18 18
Politikas rezultāti:

Nodrošinātas mūsdienīgas latviešu valodas apguves metodikas, t.sk. 
Eiropas valodas portfeĜa, izstrāde un ieviešana, kā arī nodrošināts 
metodiskais un pedagoăiskais atbalsts latviešu diasporai latviskās 
izglītības jomā un latviešu valodas pedagogu profesio

Darbības rezultāti:
Nodrošināta LAT2 un bilingvālās metodikas tālākizglītība 
skolotājiem (kursos uzĦemtie skolotāji)

1000 900+400

Nodrošināta iespēja apgūt latviešu valodu 120 stundu LAT2 
kursos (kursos uzĦemtie cilvēki)

1000 1300

Īstenotie projekti latviešu valodas vides un lietojuma paplašināšanai 35 35

Izdotie latviešu valodas apguves mācību līdzekĜi skolēniem un 
pieaugušajiem

13 14

Nodrošināts atbalsts latviešu valodas apguvei un uzturēšanai latviešu 
diasporai (pastāvīgo mācību vietu skaits)

6 7

04.03.00 Tulkošanas un terminoloăijas centrs
Administratīvā darbības spēja
Iestāžu skaits 1 1
Amata vietu skaits 39 39
Politikas rezultāti:

Sabiedrībai un valsts pārvaldes iestādēm pieejama izstrādātā un 
saskaĦotā terminoloăija Tulkošanas un terminoloăijas centrs (turpmāk 
– TTC) plašpieejas terminu datubāzē 60 dienu laikā pēc terminu 
izstrādes un saskaĦošanas, kā arī nozīmīgāko tiesību aktu t

Darbības rezultāti:
Nodrošināti un padarīti sabiedrībai pieejami Eiropas Savienības, 
NATO un citu starptautisko un Latvijai saistošo dokumentu tulkojumi 
latviešu valodā (lpp.) (2008. un 2009. gada rādītāji var mainīties pēc 
TTC stratēăijas apstiprināšanas)

26 000 17389,8

Nodrošināti un padarīti sabiedrībai pieejami svarīgāko Latvijas tiesību 
aktu tulkojumi angĜu valodā (lpp.) (2008. un 2009. gada radītāji var 
mainīties pēc TTC stratēăijas apstiprināšanas)

2 600 3200

Izstrādātie priekšlikumi juridiskās un nozaru terminoloăijas 
standartizācijai latviešu valodā (2008. un 2009. gada rādītāji var 
mainīties pēc TTC stratēăijas apstiprināšanas)

5 500 11460

05.00.00 Zinātne
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1 2 3 4
Administratīvā darbības spēja
Iestāžu skaits 2 2
Amata vietu skaits 154 128
Politikas rezultāti:
Latvijas zinātnes darbības efektivitātes palielinājums

05.01.00 Zinātniskās darbības nodrošināšana
Politikas rezultāti:
Īstenoti fundamentālie un lietišėie pētījumi, nodrošināta zinātniskā 
personāla pēctecība
Darbības rezultāti:
–Zinātniskie projekti 702 718
–valsts emeritētie zinātnieki 290 271
–Latvijas Zinātnes padomes doktoranti 21 16

05.02.00 Zinātnes bāzes finansējums
Politikas rezultāti:
Nodrošināta zinātnisko institūciju infrastruktūra, administratīvā un 
zinātniskā personāla atalgojums
Darbības rezultāti:
Institūciju skaits, kas saĦem bāzes finansējumu 40 39

05.03.00
Valsts aăentūras "Latvijas Akadēmiskā bibliotēka" darbības 
nodrošināšāna
Administratīvā darbības spēja
Iestāžu skaits 1 1
Amata vietu skaits 142 119
Politikas rezultāti:
Nodrošināta Valsts aăentūras "Latvijas Akadēmiskā bibliotēka" 
darbība un zinātniskās informācijas pieejamība
Darbības rezultāti:
Sniegti bibliotēkas un informatīvie pakalpojumi (vietas datortīklā) 90 109
Nodrošināta pieeja zinātniskās literatūras elektroniskajiem avotiem: 
ON–LINE

10 10

05.05.00 Tirgus orientētie pētījumi
Politikas rezultāti:
Veicināta zinātnes un ražošanas integrācija, tehnoloăiski orientētu 
nozaru attīstība, jaunu darba vietu radīšana
Darbības rezultāti:
Realizēti projekti 30 28

05.09.00
Dalība Eiropas Savienības pētniecības un tehnoloăiju 
attīstības programmās
Politikas rezultāti:
Institūti nodrošināti ar zinātnisko aparatūru;
Nodrošināta dalība trijās ES pētniecības un tehnoloăiskajās 
programmās
Darbības rezultāti:
Realizēti ES 6.ietvara projekti 12 17
Realizēti projekta COST projekti; 5 9
Realizēti programmas EUREKA  projekti 7 9

05.12.00 Valsts pētījumu programmas
Politikas rezultāti:
Veicināta zinātnes konkurētspēja, sekmēta mērėorientētu lietišėo 
pētījumu veikšana
Darbības rezultāti:
Īstenotas programmas 9 9

05.15.00 Latvijas Zinātnes padomes darbības nodrošināšana
Administratīvā darbības spēja
Iestāžu skaits 1 1
Amata vietu skaits 12 9
Politikas rezultāti:
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Nodrošināta Latvijas Zinātnes padomes darbība un darbības 
efektivitātes palielināšana, administratīvās kapacitātes attīstība
Darbības rezultāti:
Izveidots Latvijas Zinātnes padomes birojs, izveidota Latvijas Zinātnes 
padomes infrastruktūra
Ekspertu komisiju un projektu ekspertīzes nodrošināšana:
ekspertu komisiju skaits 5 5
ekspertīžu skaits 2200 2315
valsts pētījumu programmas 9 9
Latvijas Nacionālā kontaktpunkta sagatavoto projektu skaits 10 3

06.00.00 Nozares vadība
Administratīvā darbības spēja
Iestāžu skaits 3 3
Amata vietu skaits 339 270
Politikas rezultāti:
Nodrošināta ministrijas atbildībā esošās nozares ietekmējošo politikas 
iniciatīvu realizācija

06.01.00 Izglītības inovācijas fonds
Administratīvā darbības spēja
Iestāžu skaits 1 1
Amata vietu skaits 10 10
Politikas rezultāti:
Tiks veicināta radošu un pētniecisku projektu izstrāde izglītības 
attīstības jomā, tai skaitā mācību programmu un mācību satura 
metodiskā nodrošinājuma, mācību līdzekĜu izstrādes un aprobācijas un 
citu pedagoăisko inovāciju jomā

Tiks finansiāli atbalstīta inovācijas projektu īstenošana – jaunu 
mācību metožu veidošana un izplatīšana, veicināta jaunu, kvalitatīvu 
un novatorisku Latvijas nacionālajām un demokrātiskas sabiedrības 
vajadzībām atbilstošu mācību un tehnisko līdzekĜu izve

Darbības rezultāti:
Izveidots Izglītības inovācijas fonds 1 1
Finansiāli atbalstīti inovāciju projekti 2 0

06.02.00 Izglītības valsts inspekcija
Administratīvā darbības spēja
Iestāžu skaits 1 1
Amata vietu skaits 51 44
Politikas rezultāti:
Izglītības iestāžu, izglītības iestāžu amatpersonu un pedagogu darbības 
tiesiskuma paaugstināšana
Valsts pārvaldes, tiesību un ētikas pamatprincipu ievērošanas 
efektivitātes veicināšana
Darbības rezultāti:
Tematiskas izglītības iestāžu darbības pārbaudes un sagatavotie 
ziĦojumi

9 9

Veikto pārbaužu skaits izglītības iestādēs 1850 2257
Priekšlikumi vai atzinumi par izglītības iestāžu darbības tiesiskumu 15 18
Publiskie pasākumi sabiedrības izglītošanas jomā 2 5
Analītiskās darbības izpētes tematu skaits 6 6

06.03.00 Eiropas Savienības lietas un starptautiskā sadarbība
Politikas rezultāti:
Kārtējā gadā izstrādātie un noslēgtie starptautiskie līgumi 5 5
Sagatavotas un pārstāvētas Latvijas nacionālās pozīcijas par 
ministrijas kompetences jautājumiem

20 21

Izstrādātie normatīvo aktu projekti 10 10
Konsultācijas ar sociālajiem partneriem par starptautiskiem un Eiropas 
Savienības jautājumiem

30 29

Svešvalodās tulkoto nozares politikas plānošanas dokumentu skaits 8 6

Darbības rezultāti:
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Iepriekšējos gados noslēgtie starptautiskie līgumi, kuru nosacījumus 
pilda kārtējā gadā

41 41

Ārvalstu stipendiju programmas, kurām tiek organizēta pretendentu 
atlase

22 27

Īstenotie Eiropas Padomes projekti 3 3
Īstenotie Eiropas Savienības projekti 3 3
Īstenotie ārvalstu finanšu palīdzības projekti 1 1
Īstenotie starptautiskās sadarbības projekti 4 4
Līdzdalības nodrošināšana Eiropas Komisijas, Eiropas Savienības 
ministru Padomes un Eiropas Savienības Prezidentūras rīkotajos 
pasākumos (skaits)

80 84

Īstenotie atbalsta pasākumi ES struktūrfondu līdzekĜu apguves 
nodrošināšanai

5 5

06.04.00 Microsoft  līguma izpilde
Politikas rezultāti:
Nodrošināta 2005. gada 2. februāra līguma starp Latvijas Republiku, 
"Microsoft Corporation " un SIA "Microsoft Latvia " par Microsoft 

informācijas tehnoloăiju izmantošanu Latvijas Republikā publiskajā 
sektorā nosacījumu izpildi
Darbības rezultāti:
Pilnībā legalizēta Microsoft  programmatūras izmantošana izglītības 
iestādēs
Iegādātas licences 14 994 12923

06.08.00 Centrālais aparāts
Administratīvā darbības spēja
Iestāžu skaits 1 1
Amata vietu skaits 278 216
Politikas rezultāti:
Īstenota vienota valsts politika un attīstības stratēăija izglītībā

06.16.00 Izglītības sistēmas vadības nodrošināšana
Politikas rezultāti:
Parādīts Latvijas skolēnu zināšanu, prasmju un attieksmju līmenis 
starpvalstu salīdzinājumā un tā izmaiĦas, kas dod iespēju izvērtēt 
skolēnu zināšanu un prasmju līmeni un konkurētspēju, lai 
nepieciešamības gadījumā varētu koriăēt izglītības attīstības pro
Izzināta interešu izglītības programmu pieejamība un piedāvājums 
Latvijā
Uz pētījuma bāzes par kvalitātes monitoringa sistēmas vispārējo 
zināšanu un prasmju apguvi un novērtēšanu, tiks veidots pamats 
kvalitātes monitoringa sistēmas turpmākai izstrādei un aprobācijai
Izstrādāti nepieciešamie mācību priekšmetu programmu paraugi un 
metodiskie ieteikumi izglītības iespēju nodrošināšanai patvēruma 
meklētājiem

Nav izstrādāti

Darbības rezultāti:
Veikti izglītības politikas pētījumi 2 2
Nodrošināta starptautisko pētījumu programmas īstenošana 1 1
Izstrādāts mācību priekšmetu programmu paraugs un metodiskie 
ieteikumi izglītības iespēju nodrošināšanai patvēruma meklētājiem

1 Neizstrādāti (Skat.*)

Organizēti semināri, konferences un citi pasākumi 26 26
Organizēti pasākumi mazākumtautību izglītības programmu ieviešanas 
nodrošināšanai

4 4

09.00.00 Sports
Administratīvā darbības spēja
Iestāžu skaits 14 14
Amata vietu un pedagoăisko likmju gada vidējais skaits kopā pa 
programmu

675 644,5

Politikas rezultāti:

Radītas iespējas veidot veselas, fiziski un garīgi attīstības personības, 
nodrošinot, lai katram cilvēkam būtu iespējas nodarboties ar sportu, 
nodrošinot, lai katrs bērns un jaunietis varētu nodarboties ar sportu, 
nodrošinot, lai talantīgie sportisti un n
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09.01.00 Sporta pārvalde
Administratīvā darbības spēja
Iestāžu skaits 1 1
Amata vietu skaits 35 31
Politikas rezultāti:
Veicināta valsts sporta politikas īstenošana un sporta jomā iesaistīto 
valstisko un nevalstisko organizāciju darbības koordinācija, 
nodrošinot arī mērėtiecīgu sporta nozares tiesiskās bāzes un 
finansēšanas sistēmas pilnveidošanu

09.02.00 Sportistu sagatavošanas centri
Administratīvā darbības spēja
Iestāžu skaits 9 9
Amata vietu un pedagoăisko likmju gada vidējais 134 122,5
Politikas rezultāti:
Nodrošinātas treniĦu iespējas 7 specializētajās sporta izglītības 
iestādēs 2000 jauniešiem, kā arī 2 metodiskajos centros apzināti 
aptuveni 6500 talantīgie jaunieši basketbolā un šėēpa mešanā
Darbības rezultāti:
Vidējais audzēkĦu skaits gadā 1970 1210
Izdevumi (bez investīcijām) uz vienu audzēkni gadā (Ls) 372 796.8
AudzēkĦu skaits uz vienu pedagoăisko likmi 20 12,97
Metodiskajos centros gadā apmācāmie sportisti 6500 6500

09.03.00 Nacionālās sporta skolas
Administratīvā darbības spēja
Iestāžu skaits 2 2
Amata vietu un pedagoăisko likmju gada vidējais skaits 297 297
Politikas rezultāti:
Nodrošināts treniĦu darbs nacionālo izlašu sportistiem vairāk nekā 20 
sporta veidos
Darbības rezultāti:
Vidējais audzēkĦu skaits gadā 630
Izdevumi (bez investīcijām) uz vienu audzēkni gadā (Ls) 1837 734
AudzēkĦu skaits uz vienu pedagoăisko likmi 6,3 1611

6,5
09.05.00 Nacionālās sporta federācijas

Politikas rezultāti:

Sniegts atbalsts Latvijā atzītajām sporta federācijām, kā rezultātā 
Latvijas čempionātu un sacensības notiek vairāk nekā 60 sporta veidos

Darbības rezultāti:
Sporta federāciju skaits 87 92
Sporta pasākumi (sacensības, semināri u.c.) 700 700

09.07.00 Sporta pasākumi
Politikas rezultāti:
Sporta federācijās tiek realizētas jaunatnes atbalsta programmas, tiek 
rīkotas masu sacensības. Latvijā notiek pasaules un Eiropas 
čempionāti, kā arī pasaules un Eiropas čempionātu kausu posmi, kas 
veicina Latvijas atpazīstamību pasaulē
Darbības rezultāti:
Sporta pasākumi (sacensības, semināri u.c.) 600 605
Tālākizglītības semināri 20 20

09.10.00 MurjāĦu sporta ăimnāzija
Administratīvā darbības spēja
Iestāžu skaits 1
Amata vietu un pedagoăisko likmju gada vidējais skaits 195 183
Politikas rezultāti:

Īstenota MurjāĦu sporta ăimnāzijas attīstības koncepcija, veicinot 
kandidātu sagatavošanu Latvijas nacionālo izlašu startiem 
Olimpiskajās spēlēs, pasaules, Eiropas čempionātos vienlaikus 
nodrošinot sportistiem vispārējās pamatizglītības un vidējās izglītī
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Darbības rezultāti:
Vidējais audzēkĦu skaits gadā 223 197
Izdevumi (bez investīcijām) uz vienu audzēkni gadā (Ls) 4732 5468
AudzēkĦu skaits uz vienu pedagoăisko likmi 2,66 3,03

09.12.00 Latvijas sporta muzejs
Administratīvā darbības spēja
Iestāžu skaits 1 1
Amata vietu skaits 14 11
Politikas rezultāti:
Veicināta interese par Latvijas sporta vēsturi. Apkopoti un uzturēti 
vēsturiskie materiāli par sportistu gaitām
Darbības rezultāti:
Apmeklētāji 5000 6826
Izstādes 12 8

09.19.00

Dotācija pašvaldību izglītības iestāžu profesionālās ievirzes 
sporta izglītības programmu pedagogu darba samaksai un 
valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām
Politikas rezultāti:

Tiek nodrošināts sporta treneru darbs sporta izglītības iestādēs, kas 
veicina vairāk nekā 30000 jauniešu iesaistīšanu sporta aktivitātēs

Darbības rezultāti:
Izglītības iestādes 69 70
Pedagogu likmju skaits 1551 1564,28

09.21.00 Augstas klases sasniegumu sports
Politikas rezultāti:

Nodrošināta Latvijas labāko sportistu mācību treniĦu un sacensību 
darba kvalitātes paaugstināšana, kā arī nodrošināta Latvijas izlašu 
komandu un sportistu dalība un augstu rezultātu sasniegšana pasaules 
un Eiropas čempionātos, Olimpiskajās spēlēs un citās

Darbības rezultāti:
Latvijas Olimpiskā vienība:

audzēkĦu skaits 130 106
sporta veidi 20–25 22
Latvijas Olimpiskā komiteja:

Olimpisko sporta centru darbības atbalsts:
olimpiskie sporta centri 9 9
sporta veidi 15 15
Jaunatnes sporta sacensību programmu atbalsts:
sacensības 5 5
dalībnieki 21000 20500

11.00.00 Augstākās izglītības padome
Administratīvā darbības spēja
Iestāžu skaits 1 1
Amata vietu skaits 5 4
Politikas rezultāti:

Īstenojamie starptautiskie projekti un līdzdalība sadarbības projektos 2 2

Darbības rezultāti:
Sēžu skaits 28 20
Akreditētās augstskolas un koledžas 8 6

18.00.00 Vispārējās izglītības kvalitātes nodrošināšana
Administratīvā darbības spēja
Iestāžu skaits 1 1
Amata vietu skaits 81 72
Politikas rezultāti:
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Nodrošināta vienota pieeja vispārējās izglītības kvalitātes (mācību 
sasniegumu) vērtēšanā un izveidots vienots valsts vispārējās izglītības 
saturs

18.04.00 Izglītības satura un eksaminācijas centrs
Administratīvā darbības spēja
Iestāžu skaits 1 1
Amata vietu skaits 81 72
Politikas rezultāti:
Nodrošināta Izglītības satura un eksaminācijas centram paredzēto 
funkciju izpilde

18.05.00 Vispārējās izglītības kvalitātes nodrošināšana
Politikas rezultāti:
Veicinātas pēctecīgas izmaiĦas izglītības saturā
Nodrošināts vienots valsts pārbaudījumu saturs
Veicināta vispārējās izglītības ieguve skolēniem ar redzes 
traucējumiem un citām speciālām vajadzībām
Dota iespēja skolēniem sacensties ar citu valstu vienaudžiem un 
apliecināt sevi ārpus valsts robežām, veicinot skolēnu interesi par 
attiecīgo mācību priekšmetu
Darbības rezultāti:
Organizētie informatīvie semināri 30 47

Izstrādāti mācību priekšmetu standarti un programmu paraugu projekti 23 24

Izvērtēti mācību komplektizdevumi 30 44
Mācību grāmatu izdošana (izdevumu nosaukumu skaits) 28 38
Mācību līdzekĜu izdošana (izdevumu nosaukumu skaits) 3 3
Sagatavoti valsts pārbaudījumi 39 39
Sagatavoti diagnosticējošie darbi 2 2
Izglītības pārvaldēm organizēti semināri 4 3
Valsts olimpiādes organizēšana 20 20
Skolēnu līdzdalības nodrošināšana starptautiskajās olimpiādēs 13

26.00.00 Interešu izglītība un vērtībizglītība
Administratīvā darbības spēja
Iestāžu skaits 1 1
Amata vietu skaits 39 39
Politikas rezultāti:
Sekmēt bērnu un jauniešu pilsoniskās un vērtībizglītības 
nodrošināšanu un patriotiskās apziĦas veidošanu, veicinot izglītības 
iestādes vadības un darbinieku sadarbību ar audzēkĦu ăimenēm un 
valsts un pašvaldību institūcijām
Veicināt izglītojamo individuālo vajadzību un vēlmju īstenošanu viĦu 
personības veidošanā un karjeras izaugsmē, saturīga brīvā laika 
pavadīšanā
Nodrošinot Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku procesu saglabājot 
nemateriālo kultūras mantojumu
Palielināt audzināšanas darbībai nepieciešamo metodisko atbalstu

26.01.00 Interešu izglītības un audzināšanas darba programma
Administratīvā darbības spēja
Iestāžu skaits 1 1
Amata vietu skaits 39 39
Politikas rezultāti:
Interešu izglītības programmās iesaistītie bērni un jaunieši 260000 254442
Darbības rezultāti:

Valsts nozīmes interešu izglītības un audzināšanas darba pasākumi 50 50

Izstrādāti metodiskie materiāli interešu izglītībā un audzināšanas darbā 10 10

26.04.00 Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki
Politikas rezultāti:
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Programmas 
vai 

apakšprogram
mas kods

Ministrijas un citas centrālās valsts iestādes nosaukums, tās 
programmu un apakšprogrammu rezultatīvo rādītāju nosaukums

Saimnieciskā gada 
plāns

Saimnieciskā gada 
izpilde 

1 2 3 4

Dziesmu un deju svētku tradīcijas saglabāšanas un attīstības 
programma nodrošina Dziesmu un deju svētku ciklisku norisi un 
savlaicīgu to sagatavošanas procesu, Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu 
un deju svētku sagatavošanas procesam nepieciešamo virsdiriăen

Darbības rezultāti:
Dziesmu un deju svētku sagatavošanas procesā iesaistīto bērnu un 
jauniešu skaits

90000 11700

Pedagogu skaits, kuri iesaistījušies Dziesmu un deju svētku 
sagatavošanas procesā

5000 5000

Sagatavoti un izdoti Dziesmu un deju svētku repertuāra krājumi 12 12

28.00.00
Līdzdalība Eiropas Savienības struktūrfondu projektu 
īstenošanā

28.01.00
Eiropas Sociālā fonda (ESF) izglītības projektu 
līdzfinansēšana, priekšfinansēšana un nodrošināšana
Darbības rezultāti:
Finansēšanai apstiprinātie nacionālo programmu projekti 3 0
Projektu ietvaros atbalstu saĦēmušās izglītības iestādes 9 5+50
Finansēšanai apstiprinātie atklātā konkursa projekti 60 39
Atklāta konkursa projektu ietvaros atbalstu saĦēmušās izglītības 
iestādes

50 16

32.00.00 Akadēmisko programmu aăentūra
Administratīvā darbības spēja
Iestāžu skaits 1 1
Amata vietu skaits 34 26
Politikas rezultāti:
Nodrošināta ES dalībvalstij paredzēto saistību izpilde attiecībā uz ES 
programmām izglītības jomā
Darbības rezultāti:
Mūžizglītības programmā
Pieteikti projekti 652 722
Apstiprināti projekti 365 370
Eurydice  programmā
Informatīvie semināri 5 5
Izpildīto informācijas pieprasījumu skaits 50 43
Līdzdalība tīkla specifiskajos pētījumos 8 8
Programmās "Erasmus Mundus", "Tempus"
Informatīvie semināri 2 2
Sagatavoto un izplatīto informatīvo izdales materiālu skaits 800 1700

32.01.00 Aăentūras darbības nodrošināšana
Iestāžu skaits 1 1
Amata vietu skaits 34 26
Politikas rezultāti:
Nodrošināta ES dalībvalstij paredzēto saistību izpilde attiecībā uz ES 
programmām izglītības jomā

32.02.00 Eiropas izglītības programmu projektu īstenošana
Politikas rezultāti:
Nodrošināta ES izglītības programmu īstenošana atbilstoši ES 
nosacījumiem
Darbības rezultāti:
Mūžizglītības programmā:
Pieteikti projekti 652 722
Apstiprināti projekti 365 370
Eurydice programmā
Informatīvie semināri 5 5
Izpildīto informācijas pieprasījumu skaits 50 43
Līdzdalība tīkla specifiskajos pētījumos 8 8
Programmās "Erasmus Mundus", "Tempus"
Informatīvie semināri 2 2
Sagatavoti un izplatīti informatīvie izdales materiāli 800 1700
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Ministrijas un citas centrālās valsts iestādes nosaukums, tās 
programmu un apakšprogrammu rezultatīvo rādītāju nosaukums

Saimnieciskā gada 
plāns

Saimnieciskā gada 
izpilde 

1 2 3 4

33.00.00 Profesionālās izglītības attīstības aăentūra
Administratīvā darbības spēja
Iestāžu skaits 1 1
Amata vietu skaits 70 61.42
Politikas rezultāti:
Nodrošināta ES dalībvalstīm paredzēto saistību izpilde ES izglītības 
programmu īstenošanai, strukturālo un citu finanšu instrumentu 
ieviešana izglītības, tālākizglītības un zinātnes jomā

33.01.00 Aăentūras darbības nodrošināšana
Administratīvā darbības spēja
Iestāžu skaits 1 1
Amata vietu skaits 70 61.42
Darbības rezultāti:
Pieteikti Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekti 150 139
ESF administrējamie projekti 691 662
Nacionālā izglītības iespēju datu bāze www.niid.lv 1 1

Dalība ES caurviju (transversal) programmas Euroguidance īstenošanā 1 1

33.02.00
Eiropas programmas Leonardo da Vinci projektu 
īstenošanas nodrošināšana
Darbības rezultāti:
Apstiprinātie projektu pieteikumi 130 119
Administrējamie projekti 335 336

33.03.00 Atmaksa valsts pamatbudžetā par ESF finansējumu
Darbības rezultāti:
Projektu pārbaudes, par kuru izdevumiem pilnīgi vai daĜēji (par 
projekta posmu) veikta atmaksa valsts pamatbudžetā)

792 676

33.04.00
Atmaksa pašvaldībām u.c. Struktūrfondu finanšu 
saĦēmējiem
Darbības rezultāti:
Projektu pārbaudes, par kuru izdevumiem pilnīgi vai daĜēji (par 
projekta posmu) veikta atmaksa valsts pamatbudžetā)

130 130

16 Zemkopības ministrija
Administratīvā darbības spēja
Iestāžu skaits – kopā 74 67
Amata vietu skaits – kopā 7049 6258
Politikas mērėis:
Zemkopības ministrijai atbilstoši kompetencei izstrādāt un īstenot 
valsts politikas instrumentus ilgtspējīgai lauku attīstībai, kas ir 
priekšnoteikums lauksaimniecības, zivsaimniecības un meža nozares 
konkurētspējai, veicināt Latvijas iedzīvotāju veselību

20.00.00 Pārtikas drošība un kvalitāte, dzīvnieku veselība
Administratīvā darbības spēja
Iestāžu skaits 31 31
Amata vietu skaits 1332 1188
Politikas rezultāti:
Pārtikas uzĦēmumi atbilst pārtikas higiēnas un veterinārajām prasībām 
(uzĦēmumu īpatsvars % no visiem uzĦēmumiem)

80 98,9

UzĦēmumi – muitas noliktavas, brīvās noliktavas, brīvās zonas 
noliktavas – pilnībā atbilst pārtikas nekaitīguma un nepārtikas preču 
drošuma, veterinārajām un fitosanitārajām prasībām (uzĦēmumu 
skaits/ % no visiem uzĦēmumiem)

28/80 61/100

Pārtikas uzĦēmumos ir ieviesta paškontroles sistēma (uzĦēmumu 
īpatsvars % no visiem uzĦēmumiem)

80 88

Valsts pasargāta no epizootijām un sevišėi bīstamām infekcijas 
slimībām (saslimšanas gadījumu skaits)

0 0

Dzīvnieku veselības un labturības atbilstība ES un nacionālajām 
prasībām (%)

99 99

FMInfp37_300608; Latvijas Republikas 2007.gada pārskats par valsts budžeta izpildi un par pašvaldību budžetiem; 3.sējums 429



Programmas 
vai 
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Ministrijas un citas centrālās valsts iestādes nosaukums, tās 
programmu un apakšprogrammu rezultatīvo rādītāju nosaukums

Saimnieciskā gada 
plāns

Saimnieciskā gada 
izpilde 

1 2 3 4
Darbības rezultāti:
Sagatavotas pārtikas aprites valsts uzraudzības programmas 10 13
Sagatavotas laboratorisko izmeklējumu programmas 12 14
Reăistrēti pārtikas uzĦēmumi 2000 2913
No jauna reăistrētās bioloăiskās lauksaimniecības produktu apritē 
iesaistītas personas

300 63

Valsts uzraudzības kārtībā veiktas pārbaudes bioloăiskās 
lauksaimniecības uzĦēmumos ( inspekciju skaits)

30 266

Valsts uzraudzības kārtībā veiktas pārbaudes dažādu kategoriju 
pārtikas apritē iesaistītos uzĦēmumos (inspekciju skaits)

44511 42550

Pārtikas laboratoriskie izmeklējumi:
Atliekvielu kontroles programma dzīvnieku izcelsmes produktiem 
(izmeklējumu skaits)

2598 2519

Atliekvielu kontroles programma augu valsts izcelsmes produktiem 
(izmeklējumu skaits)

3674 9448

No ăenētiski modificētiem organismiem ražotu pārtikas produktu 
kontroles programma (izmeklējumu skaits)

147 126

Dioksīnu un dioksīniem līdzīgo polihlorbifenilu kontroles programma 
(izmeklējumu skaits)

120 280

Pārtikas apritē iesaistīto uzĦēmumu laboratorisko izmeklējumu 
programmā paredzēto uzĦēmumu skaits, kuros tiks Ħemti paraugi 
(uzĦēmumu skaits)

1598 1723

UzĦēmumu laboratoriskās kontroles programma (izmeklējumu skaits) 17646 17490

Radioaktīvā piesārĦojuma kontroles programma (izmeklējumu skaits) 192 198

Antibakteriālo līdzekĜu kontroles programma (izmeklējumu skaits) 1465 1100
Dzīvnieku infekcijas slimību apkarošanas un dzīvnieku barības valsts 
uzraudzības programmas (skaits)

3 8

Sagatavoti un aktualizēti rīcības plāni un instrukcijas 7 3
Leikozes kontroles programma (izmeklēto novietĦu % no kopējā 
novietĦu skaita)

70 53,9

Trakumsērgas vakcinācija:
Meža dzīvnieku profilaktiskā vakcinācija (skaits) 32000000 3351500
Mājdzīvnieku piespiedu vakcinācija trakumsērgas skartajos punktos 
(% )

100 100

TSE profilakses un kontroles laboratorisko izmeklējumu programma – 
izmeklēti attiecīgās kategorijas dzīvnieki (%)

100 100

Dzīvnieku novietĦu apsekošana (inspekciju skaits) 15000 13419
Brucelozes kontroles programma:
Izmeklētas liellopu novietnes (% no kopējā novietĦu skaita) 20 25,5
Izmeklētas aitas (% no kopējā dzīvnieku skaita) 20 5

Tuberkulozes alerăiskā diagnostika (% no kopējā novietĦu skaita) 20 24,1

Epidemioloăiskā izmeklēšana infekcijas slimību aizdomu gadījumos 
(% gadījumu)

100 100

Epizootiju un bīstamo dzīvnieku infekciju slimību epizootiskā fona 
noteikšana, pamatojoties uz riska analīzi (izmeklēto dzīvnieku %)

100 98

Dzīvnieku barības ražotājuzĦēmumu un tirdzniecības vietu apsekošana 
(inspekciju skaits)

4500 1753

Valsts uzraudzības kārtībā veiktas inspekcijas dažādu kategoriju 
veterinārās uzraudzības objektos (inspekciju skaits)

2000 2244

Sanitārā robežkontrole:
Pārbaudītās kravas 48050 75812
Ieviestās vai pilnveidotās laboratoriskās kontroles metodes 25 25
Akreditētas metodes (akreditācijas sfērā iekĜauto metožu skaits) 30 43
Piedalīšanās starptautisko starplaboratoriju testos (testu skaits) 60 101
Starplaboratoriju salīdzinošo testu organizēšana nozares laboratorijām 
(testu skaits/paraugu skaits)

40/750 43/1230

21.00.00

Valsts atbalsts lauksaimniecības un lauku attīstībai, 
sabiedriskā finansējuma administrēšana un valsts 
uzraudzība lauksaimniecībā
Administratīvā darbības spēja
Iestāžu skaits 12 12
Amata vietu skaits 1133 1061
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Programmas 
vai 

apakšprogram
mas kods

Ministrijas un citas centrālās valsts iestādes nosaukums, tās 
programmu un apakšprogrammu rezultatīvo rādītāju nosaukums

Saimnieciskā gada 
plāns

Saimnieciskā gada 
izpilde 

1 2 3 4
Politikas rezultāti:
IKP Lauksaimniecības un medniecības pievienotās vērtības (2000.g. 
vidējās cenās) dinamika pret iepriekšējo gadu (%)

105 110,6

Lauksaimniecības un medniecības pievienotās vērtības (fakt. cenās) 
īpatsvars kopējā IKP (%)

2,4 2,2

Bruto pievienotā vērtība uz vienu strādājošo gadā (Ls):
– lauksaimniecībā un medniecībā 1655 2491,8
– mežsaimniecībā 3653 5917,8
– zvejniecībā 9840 3944,3
– pārtikas rūpniecībā 8300 6943,2
Atbalstam pieteiktas lauksaimniecībā izmantojamās zemes platības (% 
no lauksaimniecībā izmantojamās zemes kopplatības)

78 81,4

Ienākumi uz vienu lauksaimniecībā nodarbināto (Ls gadā) 1750 2409
Investīcijas lauksaimniecībā (Ls milj.) 90 100
Nodarbināto īpatsvars kopējā (attiecīgās vecuma grupas) iedzīvotāju 
skaitā (15–64 gadi) (%)

63 47

Bioloăiskās izcelsmes degvielas izmantošana (% no Latvijas iekšējā 
degvielas patēriĦa tirgū)

3,5 0,14

Latvijā izveidoto lauksaimniecības dzīvnieku ăenētiskās 
daudzveidības uzturēšana (šėirĦu skaits)

6 6

Darbības rezultāti:
Reăistrēto un apzīmēto dzīvnieku īpatsvars no dzīvnieku kopskaita 
(%)

100 100

Sagatavota labības patēriĦa bilance 1 1
Viena izmaksātā valsts un ES atbalsta maksājuma lata administrēšanas 
izmaksas (Ls)

0,03 0,07

Administrēti pieteikumi:

Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai 1. ass pasākumiem 11480 934

Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai 2. ass pasākumiem 40200 61061

Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai 3. ass pasākumiem 300 82

Eiropas Lauksaimniecības Garantiju fonda pasākumiem 132296 144255
Eiropas Zivsaimniecības fonda pasākumiem 200 0
Administrēti subsīdiju pieteikumi 7000 26031
Veiktas kontroles:

Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai 1. ass pasākumiem 1500 114

Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai 2. ass pasākumiem 4900 5370

Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai 3. ass pasākumiem 200 15

Eiropas Lauksaimniecības Garantiju fonda pasākumiem 6615 6580
Eiropas Zivsaimniecības fonda pasākumiem 100 0

Piena kvotu sistēmas izveide saskaĦā ar Eiropas Savienības prasībām 
– piensaimniecības nozares uzraudzība (piena ražotāju skaits)

30000 21731

Piena ražotāju reăistra uzturēšana kvotu administrēšanai (% no kopējā 
iesaistīto uzĦēmumu skaita)

100 100

Pieteiktā piegādes kvota (t) 631856 520868
Pieteiktā tiešās tirdzniecības kvota (t) 63539 7723
Lauku saimniecību uzskaites tīkla (turpmāk – SUDAT) apsekotas 
saimniecības

1000 987

Sagatavoti un nosūtīti dati par SUDAT saimniecībām ES kopējai datu 
bāzei (ziĦojumu skaits)

1 1

Sagatavoti un nosūtīti Lauksaimniecības ekonomiskā kopaprēėina dati 
uz ES Statistikas biroju (ziĦojumu skaits)

3 3

Sagatavoti Lauksaimniecības ekonomiskā kopaprēėina novērtējumi 
par lauksaimniecības produkcijas ražošanas apjomiem un 
lauksaimniecības ekonomisko attīstību

4 4

Sagatavotas izdevumu deklarācijas Eiropas Lauksaimniecības fonda 
lauku attīstībai, Eiropas Zivsaimniecības fonda un Eiropas 
Lauksaimniecības Garantiju fonda Eiropas Komisijai

7 4

Sagatavoti pārskati par konstatētajām neatbilstībām 4 23
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Ministrijas un citas centrālās valsts iestādes nosaukums, tās 
programmu un apakšprogrammu rezultatīvo rādītāju nosaukums

Saimnieciskā gada 
plāns

Saimnieciskā gada 
izpilde 

1 2 3 4

Latvijas tirgus un cenu informācijas sistēmas darbības nodrošināšana:

Informācijas vākšana un apkopošana par lauksaimniecības produktu 
cenām un apjomiem (ziĦotāju skaits)

130 114

Apkopotās informācijas atbilstības pārbaudes 24 30
Lauksaimniecības produktu cenu un apjomu informācijas nosūtīšana 
EK un Latvijas lauksaimniecības nozarē iesaistītajām institūcijām 
(ziĦojumu skaits)

376 396

Traktortehnikas reăistrācijas 15800 15588
Valsts tehniskās apskates, kontroles 52500 48945

22.00.00 Cilvēkresursu attīstība
Administratīvā darbības spēja
Iestāžu skaits 3 3
Amata vietu un pedagoăisko likmju skaits 1739 1490
Politikas rezultāti:
Lauku uzĦēmēju skaits, kas izmanto valsts atbalstu lauksaimniecībai 
un lauku attīstībai

49000 61064

Lauku iedzīvotāju skaits, kas saĦēmuši profesionālās pilnveides 
apliecības

300 989

Zinātnes atpazīstamība, zinātnisko publikāciju skaits 480 794

Augstākās izglītības pieejamība lauku iedzīvotājiem (studentu skaits) 9300 8426

Darbības rezultāti:
No dotācijas no vispārējiem ieĦēmumiem finansēto uzĦemto studentu 
skaits pamatstudijās un maăistratūrā gadā

1005 1005

No dotācijas no vispārējiem ieĦēmumiem finansēto uzĦemto 
doktorantu skaits gadā

105 36

No dotācijas no vispārējiem ieĦēmumiem finansēto absolventu skaits 
doktorantūrā gadā

40 36

Muzeju apmeklētāji 11560 12348
Ekspozīcijas 11 11
Tālākizglītības pasākumos piedalījušies dalībnieki 20000 23104
Kvalifikācijas paaugstināšanas pasākumi (klausītājstundas) 30000 37139
Bezmaksas konsultācijas (stundas) 70000 88001

Informatīvo materiālu sagatavošana lauku uzĦēmējiem (autorloksnes) 12 12

Lauku attīstības speciālisti pašvaldībās 500 510
Informatīvie semināri lauku pašvaldībās (gab.) 1020 863
Informatīvā izdevuma pašvaldību lauku attīstības speciālistiem 
sagatavošana (autorloksnes)

8 10

Lauku attīstības speciālistu tālākizglītības pasākumi (klausītājstundas) 7000 23795

24.00.00 Meža resursu ilgtspējības saglabāšana
Administratīvā darbības spēja
Iestāžu skaits 22 15
Amata vietu skaits 1645 1471
Politikas rezultāti:

Meža zemju platības, saglabātas 2006.gada 1.janvāra apjomā (milj. ha) 2,94 2,96

Koksnes krājas vidējais kārtējais pieaugums nesamazinās (m3/ha 
gadā)

5,7 5,8

Nelikumīgi nocirstās koksnes apjoms, ne vairāk (% no kopējā nocirstā 
apjoma)

1 0,18

Meža ugunsgrēkos vidējā izdegusī platība nepārsniedz (ha) 1,5 0,77
Medījamo pārnadžu populācijas saglabātas apjomā, kas Ĝauj medīt (% 
medību platību):
aĜĦus 90 90
mežacūkas un stirnas 100 100
staltbriežus 75 75
Samazinās termiĦā neatjaunoto platību apjoms (tūkst. ha) 37 22
Meža nozares attīstības atbalsta finansējums (Ls) 1380000 1712500
Medību saimniecības attīstības atbalsta finansējums (Ls) 170000 170000
Darbības rezultāti:
Izsniegtas meža zemju transformācijas atĜaujas 350 433

FMInfp37_300608; Latvijas Republikas 2007.gada pārskats par valsts budžeta izpildi un par pašvaldību budžetiem; 3.sējums 432



Programmas 
vai 

apakšprogram
mas kods

Ministrijas un citas centrālās valsts iestādes nosaukums, tās 
programmu un apakšprogrammu rezultatīvo rādītāju nosaukums

Saimnieciskā gada 
plāns

Saimnieciskā gada 
izpilde 

1 2 3 4
Izsniegti koku ciršanas apliecinājumi 60000 69393
Izsniegti meža reproduktīvā materiāla ieguves apliecinājumi 250 412
Atestēti meža reproduktīvā materiāla ieguves avoti (gab.) 30 30
Sertificētas meža reproduktīvā materiāla partijas (gab.) 300 385
Izsniegtas medību sezonas kartes 25000 22000
Izsniegtas limitētās medību atĜaujas 75000 103000
Ieaudzēto mežaudžu pārbaužu veikšana (ha) 3000 2200
Atjaunoto un atjaunošanas termiĦu sasniegušo mežaudžu pārbaužu 
veikšana (ha)

60000 57700

Saimnieciskās darbības vietu apsekošana (ha) 70000 70000
Medību formējumu uzraudzība (skaits) 2000 2654

Meža inventarizācijas datu kvalitātes lauku pārbaužu veikšana (ha) 50000 114979

Medījamo dzīvnieku uzskaite (sugu skaits) 21 23
Prognoze par bīstamo kaitēkĜu un slimību izplatību mežā (bīstamākie 
kaitēkĜi/slimību sugu skaits)

7/2 7/2

Medījamo dzīvnieku nomedīšanas lielākā pieĜaujamā apjoma 
noteikšana (sugu skaits)

9 9

Digitālās kartes veidošana par privātajiem mežiem (ha) 100000 80000
Apstrādāti satelītuzĦēmumi 1/20 6
Meža monitorings:
1.līmeĦa meža monitorings (parauglaukumu skaits) 350 349
2.līmeĦa meža monitorings (parauglaukumu skaits) 1 1
Konsultācijas meža īpašniekiem par meža apsaimniekošanas un 
normatīvo aktu prasību jautājumiem:
konsultācijas meža īpašumos (cilvēku skaits) 40000 2706
konsultācijas mežniecībās (cilvēku skaits) 30000 0
Semināri 200 47
Uguns novērošanas torĦu uzturēšana un atjaunošana (koka/metāla 
torĦu skaits)

22/163 9/173

Zinātnisko pētījumu skaits 25 31
Atbalsts meža nozares attīstības veicināšanai (projektu skaits) 30 33
Projekti medību fondā 20 19

25.00.00 Zivju resursu ilgtspējības saglabāšana
Administratīvā darbības spēja
Iestāžu skaits 2 2
Amata vietu skaits 242 228
Politikas rezultāti:
Zivju produkcijas eksporta apjoms (milj. Ls) 15,1 8,3
Zivju produkcijas ārējās tirdzniecības bilance (milj. Ls) 35,1 29,8
Papildinot zivju krājumus, paaugstinājusies iekšējo ūdeĦu 
izmantošanas efektivitāte:
ūdenstilpes, kurās notiek licencētā makšėerēšana 47 53
iespējamais zivju resursu atguvums nozvejai un makšėerēšanai (t) 396 400
Latvijai pieejamās ikgadējās zvejas iespējas (% no kopējās Baltijas 
jūras pieĜaujamās nozvejas):
rietumu menca 3,61 3,61
austrumu menca 7,87 8,54
lasis 12,93 13,18
brētliĦa 12,44 13,83
reĦăe Rīgas jūras līcī 53,82 53,82
reĦăe atklātajā jūrā 2,51 2,77
Nozvejas kvotu izmantošanas līmenis (% no pieejamā kopējā nozvejas 
apjoma)

99 95,29

Darbības rezultāti:
Publiskajās ūdenstilpēs izlaistie zivju mazuĜi un kāpuri (milj. gab.) 12,3 16,3

Ūdenstilpes, kurās veikti hidrobioloăiskie un ihtioloăiskie pētījumi 20 20

Publiskajām ūdenstilpēm izstrādātie zivsaimniecības ekspluatācijas 
noteikumi (skaits)

18 10

Noteikti ikgadējie zvejas limiti:
noslēgti zvejas tiesību nomas līgumi 50 19
noslēgti vienošanās protokoli ar pašvaldībām 10 2
Izsniegtas un pagarinātas uzĦēmējdarbības licences zvejniecībā (skaits 
gadā/kopējais licenču skaits):

50/80 51/241
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Programmas 
vai 

apakšprogram
mas kods

Ministrijas un citas centrālās valsts iestādes nosaukums, tās 
programmu un apakšprogrammu rezultatīvo rādītāju nosaukums

Saimnieciskā gada 
plāns

Saimnieciskā gada 
izpilde 

1 2 3 4
Publiskās ūdenstilpes, kurām noslēgti nomas līgumi 4 4
Izsniegtas un pagarinātas pirmās pirkšanas zivju pircēju reăistrācijas 
apliecības

50 73

Latvijas pārstāvēšana ZiemeĜrietumu zvejniecības organizācija 
(NAFO), ZiemeĜaustrumu Atlantijas zvejniecības komisijā (NEAFC) 
un Starptautiskā Jūras pētniecības padomē (ICES), kā arī EK noslēgto 
zvejniecības līgumu ietvaros, garantējot ikgadējās nozvejas 

11 14

Latvijas pārstāvēšana starptautiskajās organizācijās (Pārtikas un 
lauksaimniecības organizācija – FAO, Starpatautiskajā organizācijā 
zivsaimniecības attīstībai Austrumu un Centrālajā Eiropā – 
EUROFISH) un starpvalstu sarunās par zivju produkciju tirdzniec

5 7

Izstrādāti normatīvie akti un politikas dokumenti zivsaimniecības jomā 12 12

Novērtētie zivju krājumi Baltijas jūrā, Rīgas jūras līcī un piekrastē 
(skaits/% no nepieciešamā)

9/75 9/75

Novērtēti zivju krājumi iekšējos ūdeĦos (t) 20 20
Resursu stāvokĜa novērtēšanas rezultātā sagatavotas rekomendācijas 
zivju krājumu pārzināšanai

40 36

Zivsaimniecības zinātniskās pētniecības programmas 4 4
Zivju fonda darbības rezultāti:
Reăionālās zivsaimniecības attīstības projekti 30 30

Starpvalstu sadarbības programmas un projekti zivsaimniecības jomā 5 9

Zivju resursu aizsardzības projekti 10 5
Iespiestas makšėerēšanas kartes 100000 120000
Valsts finansēti zivju resursu atražošanas projekti 10 9
Informēšanas un izglītošanas projekti 10 16

26.00.00 Zemes resursu ilgtspējības saglabāšana
Administratīvā darbības spēja
Iestāžu skaits 1 1
Amata vietu skaits 370 320
Politikas rezultāti:
Nodrošināti augsnes mitruma apstākĜi lauksaimnieciskai ražošanai, 
mazinot klimatisko apstākĜu negatīvo ietekmi lauksaimnieciskajā 
ražošanā un paaugstinot lauksaimnieciskās produkcijas konkurētspēju 
(milj. ha)

1 1

Sabiedrībai pieejama informācija par lauksaimniecībā izmantojamās 
zemes augsnes auglību (% no visas lauksaimniecībā izmantojamās 
zemes)

6 0

Darbības rezultāti:
PoldersūkĦu staciju darbināšana (skaits) 39 39
Valsts un valsts nozīmes ūdensnoteku uzturēšana (tūkst. km) 4 3
Polderu aizsargdambju uzturēšana (km) 390 390
Meliorācijas kadastra kārtošana (milj. ha) 1,56 1,56
Meliorācijas sistēmu inventarizācija (milj. ha) 0,03 0,02
Ūdensteču un ūdenstilpju stāvokĜa un režīma novērošana 
hidrometriskajos posteĦos, iegūto datu apstrāde un analīze (posteĦu 
skaits)

88 88

27.00.00
Kultūraugu un lauksaimniecības dzīvnieku resursu 
aizsardzība, saglabāšana un aprites uzraudzība
Administratīvā darbības spēja
Iestāžu skaits 2 2
Amata vietu skaits 282 236
Politikas rezultāti:
Sagatavots sertificētais sēklas materiāls (% no nepieciešamā 
daudzuma)

35 15

Ar aizsargātām augu šėirnēm apsētās platības (% no apsētās platības) 20 55

Eksportējamā lauksaimniecības dzīvnieku vaislas materiāla atbilstība 
ES zootehniskās likumdošanas prasībām (%)

100 100

Latvijā sastopamie augu karantīnas organismi (skaits) 16 17
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Programmas 
vai 

apakšprogram
mas kods

Ministrijas un citas centrālās valsts iestādes nosaukums, tās 
programmu un apakšprogrammu rezultatīvo rādītāju nosaukums

Saimnieciskā gada 
plāns

Saimnieciskā gada 
izpilde 

1 2 3 4
SaĦemtās notifikācijas par augu valsts izcelsmes produkcijas, kas tiek 
izvesta no Latvijas, neatbilstību fitosanitārajām normām (% no 
eksportēto kravu skaita)

1 0,4

Patērētājiem pieejami ES standartiem atbilstoši augu aizsardzības 
līdzekĜi augu aizsardzībai pret Latvijā esošajām būtiskajām slimībām 
un kaitīgajiem organismiem (augu aizsardzības līdzekĜu skaits)

255 251

Apritē esošie augu aizsardzības līdzekĜi atbilst normatīvo aktu 
prasībām (% no pārbaudītā)

97 99

Augu aizsardzības līdzekĜu izplatītāju un lietotāju darbība atbilst 
normatīvo aktu prasībām (% no pārbaudītā)

97 99

Apritē esošie mēslošanas līdzekĜi atbilst kvalitātes prasībām (% no 
pārbaudītā)

95 84

Darbības rezultāti:
Dzīvnieku audzēšanas organizāciju un šėirnes saimniecību ikgadējā 
izvērtēšana (organizāciju un saimniecību skaits)

230 232

Personu, kuras sniedz ar ciltsdarbiem saistītus pakalpojumus, ikgadējā 
sertifikācija (personu skaits)

65 114

Informatīvo pasākumu organizācija par normatīvo aktu piemērošanu 
lopkopībā (pasākumu skaits)

12 13

Produktivitātes kontrole līdz 5 % no pārraudzībā esošo ganāmpulku 
skaita (kontrolēto govju skaits)

5300 824

Ciltsdarba valsts inspekcijas veiktās kontroles 3700 3742
Kontrolēti 40 % no piegādes kvotas (piena t) 252742 252803
Kontrolēti 5 % no tiešās tirdzniecības kvotas (piena t) 3177 3184
Kontrolētas piena laboratorijas 5 5
Kontrolēti piena pārstrādes uzĦēmumi 18 19
Kontrolēti piena ražotāju reăistri 1 1
Augu aizsardzības līdzekĜu izplatīšanas prasību izpildes kontrole 
(pārbaužu skaits)

600 643

Augu aizsardzības līdzekĜu lietošanas prasību izpildes kontrole 
(pārbaužu skaits)

2500 2355

Izsniegti fitosanitārie sertifikāti 15000 24794
Fitosanitārajai kontrolei pakĜauto augu un augu produktu apritē 
iesaistīto personu uzraudzība (pārbaužu skaits)

2100 2301

Valsts uzraudzība pār fitosanitāro stāvokli Latvijā (pārbaužu skaits) 1100 1165

Ieviesta kartupeĜu gaišās gredzenpuves apkarošanas programma 
2006.–2008. (pārbaužu skaits)

300 632

Valsts uzraudzība karantīnas organismu (priežu koksnes nematodes, 
Diabroticas vergiferas le Conte, Phytophthora ramorum Werres De 
Cock&Man in't Veld sp. Nov., Pepino mosaic virus) klātbūtnes 
noteikšanai Latvijas teritorijā (pārbaužu skaits)

100 240

Uzturēts un saglabāts aizsargzonas statuss (pārbaužu skaits) 250 3022
Laboratoriskā testēšana karantīnas organismu atklāšanai (analīžu 
skaits)

11000 15700

Ieviesta kartupeĜu gaišās gredzenpuves apkarošanas programma 
2006.–2008. (analīžu skaits)

500 1683

Prognoze par bīstamāko kaitēkĜu un slimību izplatību (bīstamāko 
kaitēkĜu un slimību sugu skaits)

25 25

Latvijas interešu pārstāvēšana Starptautiskās augu aizsardzības 
konvencijas sanāksmēs

10 10

Augu aizsardzības līdzekĜu novērtēšana to iekĜaušanai Augu 
aizsardzības līdzekĜu reăistrā (augu aizsardzības līdzekĜu skaits)

15 19

Augu aizsardzības līdzekĜu atkārtota novērtēšana (augu aizsardzības 
līdzekĜu skaits)

30 18

Augu aizsardzības līdzekĜu reăistrācijai noteikto efektivitātes 
pārbaudes izmēăinājumu uzraudzība (pārbaužu skaits)

20 9

Augu aizsardzības līdzekĜu marėējumu izvērtēšana (apstiprināto 
marėējumu skaits)

40 101

Latvijas interešu pārstāvēšana ES komitejas un darba grupas sēdēs 
(sēžu skaits/ aizstāvēts novērtējums par divām darbīgām vielām 
(novērtējumu skaits)

24/2 21/–

Apmācītas personas augu aizsardzībā 2000 1110
AtĜauju izsniegšana augu aizsardzības līdzekĜu izplatīšanai vidē 
(atĜauju skaits)

70 81
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Programmas 
vai 

apakšprogram
mas kods

Ministrijas un citas centrālās valsts iestādes nosaukums, tās 
programmu un apakšprogrammu rezultatīvo rādītāju nosaukums

Saimnieciskā gada 
plāns

Saimnieciskā gada 
izpilde 

1 2 3 4
Augu aizsardzības līdzekĜu lietojuma pārbaude, veicot augu un augu 
produktu laboratorisko testēšanu (paraugu skaits)

40 44

Augu aizsardzības līdzekĜu kvalitātes laboratoriskā testēšana (paraugu 
skaits)

70 70

Jauno augu šėirĦu saimniecisko īpašību novērtēšanas izmēăinājumi 
(izmēăinājumu skaits)

500 612

Sēklaudzētāju un sēklu tirgotāju uzraudzība (pārbaužu skaits) 1660 1726
Izsniegti sēklu sertifikāti (sertifikātu skaits) 900 1314
Laboratoriskā sēklu kvalitātes novērtēšana (paraugu skaits) 6800 5566
Lauka pēcpārbaudē noraidītās sēklu partijas (% no pārbaudītām) 6 7
Jaunu augu šėirĦu iekĜaušana Latvijas augu šėirĦu katalogā (šėirĦu 
skaits)

50 29

Ar selekcionāra tiesībām aizsargāto jauno augu šėirĦu iekĜaušana 
Latvijas aizsargāto augu šėirĦu valsts reăistrā (šėirĦu skaits)

30 11

Ieviesta programma "LatvāĦu izplatības apkarošanas programma 2006. 
– 2009."

1 1

Mēslošanas līdzekĜu reăistrācija (apliecību skaits) 30 83

AtĜaujas mēslošanas līdzekĜu ievešanai un tirdzniecībai (atĜauju skaits) 30 31

Mēslošanas līdzekĜu aprites vietu kontrole (pārbaužu skaits) / EK 
mēslošanas līdzekĜu kvalitātes laboratoriskā testēšana (paraugu skaits)

300/50 317/46

Mēslošanas līdzekĜu kvalitātes laboratoriskā testēšana (paraugu skaits) 
/ EK mēslošanas līdzekĜu kvalitātes laboratoriskā testēšana (paraugu 
skaits)

115/35 110/35

28.00.00 Politikas plānošana, īstenošana un uzraudzība
Administratīvā darbības spēja
Iestāžu skaits 1 1
Amata vietu skaits 306 264
t.sk. atašeji un pārstāvji lauksaimniecības jautājumos 7 6
Politikas rezultāti:
Zinošāki un kvalificētāki ZM darbinieki (apmācības apmeklējušie % 
no kopējā darbinieku skaita)

30 93

Pilnveidota monetārās un nemonetārās stimulēšanas sistēma (kadru 
mainība %)

28 23

Nodrošināta nevalstisko organizāciju līdzdalības iespēja politikas 
dokumentu izstrādes procesā (noslēgto līgumu skaits ar NVO)

2 2

Uz valsts vārda reăistrēto nekustamo īpašumu (meža zemju) īpatsvars 
no kopējiem ZM aktīviem (%)

50 72

Darbības rezultāti:
Izstrādāti politikas plānošanas dokumenti (skaits) 8 8
Sagatavoti tiesību aktu projekti (likumprojekti, Ministru kabineta 
noteikumi, Ministru kabineta rīkojumi) (skaits)

285 325

Sniegti atzinumi par citu valsts institūciju sagatavotajiem dokumentu 
projektiem (skaits)

310 339

Pārraudzības nodrošināšana:
veikti auditi ministrijā un padotības iestādēs 33 18
sagatavots ziĦojums par lauksaimniecību iepriekšējā gadā 1 1
sagatavots ministrijas publiskais pārskats 1 1
Sabiedriskās aktivitātes:

sabiedrības informēšanas pasākumu organizēšana (pasākumu skaits) 170 481

ZM kompetencē esošo pozīciju un instrukciju sagatavošana Latvijas 
pārstāvjiem uz īpašo lauksaimniecības komiteju, ES Lauksaimniecības 
un zivsaimniecības ministru padomi, Pastāvīgo pārstāvju komiteju 
(COPERER) (skaits)

430 429

Latvijas interešu pārstāvēšana ES Lauksaimniecības un 
zivsaimniecības ministru padomē

17 15

Latvijas interešu pārstāvēšana Īpašajā lauksaimniecības komitejā 31 32
Latvijas interešu pārstāvēšana EK komitejās un darba grupās 531 543
Latvijas interešu pārstāvēšana ES Ministru Padomes komitejās un 
darba grupās

104 217

piedalīšanās Pasaules tirdzniecības organizācijas lauksaimniecības 
politikas reformu sarunu raunda sesijās (reizes)

4 5
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vai 

apakšprogram
mas kods

Ministrijas un citas centrālās valsts iestādes nosaukums, tās 
programmu un apakšprogrammu rezultatīvo rādītāju nosaukums

Saimnieciskā gada 
plāns

Saimnieciskā gada 
izpilde 

1 2 3 4
Latvijas interešu pārstāvēšana starptautiskajās organizācijās 
(organizāciju skaits)

16 16

Ieviesta riska vadības sistēma politikas plānošanas departamentos 
(departamentu skaits)

4 0

Ieviesta kvalitātes vadības sistēma administratīvajos departamentos 
(departamentu skaits)

2 0

29.00.00
Eiropas Savienības fondu finansējums lauku, 
lauksaimniecības un zivsaimniecības attīstībai
Darbības rezultāti:

Apmaksāto platību skaits vienotajam platības maksājumam (milj.ha) 1500 1530

Atbalsta apgūšanas intensitāte (% no kopējās paredzētās summas 
tiešajiem atbalsta maksājumiem)

90 100

Prognozējamais izmaksājamo eksporta kompensāciju pieaugums ( % 
pret iepriekšējo gadu)

14 42

Intervencē iepērkamais piena produktu daudzums (t):
sviests 600 0
vājpiena pulveris 500 0
Atbalsta saĦemšanai pieteikto, atbalstu saĦēmušo piena produktu – 
sviesta (piena tauku) apjoms iekšējā tirgus atbalsta programmas 
ietvaros (t)

600 0

Intervences privātai uzglabāšanai pieteikto piena produktu apjoms (t):

sviests 600 0
siers 600 0
Pretendenti kas iesaistās piena un dažu piena produktu piegādes 
programmā izglītības iestāžu skolēniem (skaits)

45 45

"Skolas piena" programmā iesaistītās izglītības iestādes 100 502
"Skolas piena" programmas ietvaros piegādātā piena daudzums 
izglītības iestāžu skolēniem (t)

110 1619

Labības tirgus intervences apjoms (% no kopējā pārtikas graudu 
ražošanas apjoma)

9 0

Prognozējamie intervences iepirkumi cukura tirgū (t) 4000 0
Atbalstīto uzĦēmumu skaits Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku 
attīstībai 1.ass

10000 0

Atbalstīto pieteikumu skaits Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku 
attīstībai 2.ass

39000 0

Atbalstīto uzĦēmumu skaits Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku 
attīstībai 3.ass

200 0

Atbalstīto pašvaldību skaits Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku 
attīstībai 3.ass

100 0

Sagriezto zvejas kuău skaits (piekrastes zonā un aiz piekrastes zonas 
zvejojošie kuăi)

30 18

Zvejas kuău skaits, kuri nodoti izmantošanai citiem mērėiem 1 5
Modernizēti zivju apstrādes uzĦēmumi 15 9
Modernizētas ostas 2 2
Modernizēti akvakultūras uzĦēmumi 20 9
Atbalstītas ražotāju organizācijas 2 2

17 Satiksmes ministrija
Administratīvā darbības spēja
Iestāžu skaits – kopā 7 7
Amata vietu skaits – kopā 371 347
Politikas mērėis:
Satiksmes ministrijas darbības virsmērėis ir atbilstoši savai 
kompetencei izstrādāt un īstenot Latvijas valsts politiku transporta un 
sakaru nozarē
Videi draudzīgu, elastīgu transporta sistēmu, kas piedāvā plašas 
izvēles iespējas šīs sistēmas lietotājiem
Nozares tiesisko un ekonomisko vidi, kas nodrošina efektīvu un 
racionālu ierobežoto nacionālo resursu izmantošanu, veicina 
konkurenci un piesaista investīcijas

03.00.00 Nozares vadība
Administratīvā darbības spēja
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Programmas 
vai 

apakšprogram
mas kods

Ministrijas un citas centrālās valsts iestādes nosaukums, tās 
programmu un apakšprogrammu rezultatīvo rādītāju nosaukums

Saimnieciskā gada 
plāns

Saimnieciskā gada 
izpilde 

1 2 3 4
Iestāžu skaits 1 1
Amata vietu skaits 176 168
Politikas rezultāti:
Uzsākti un īstenoti projekti atbilstoši plānotajam ieviešanas grafikam 
un pieejamajam ES fondu finansējumam (noteiktā termiĦā 
uzsākto/īstenoto projektu % no plānotajiem)

100 100

Darbības rezultāti:
Kvalitatīvi un termiĦā izstrādāti politikas plānošanas dokumenti un 
tiesību akti (noteiktā termiĦā izstrādāto dokumentu % no visiem 
izstrādātajiem dokumentiem)

100 100

Izstrādātas un/vai aktualizētas nozaru pamatnostādnes 3 3
Sagatavoti "lielo" Kohēzijas fonda projektu pieteikumi 2 0
Noslēgti līgumi Kohēzijas fonda finansēto projektu ietvaros 10 14
Sagatavotas ieviešanai ERAF un KF aktivitātes 4 1
Ieviešana un uzraudzība ERAF un KF aktivitātēm 5 5
Ieviešana un uzraudzība TEN–T budžeta projektiem 5 5
Līdzdalība Interreg projektos 1 1
Veikti iekšējie auditi ministrijā 20 10
Veikti iekšējie auditi padotībā esošās iestādēs 1 1
Veikti iekšējie auditi kapitālsabiedrībās 3 5

08.00.00
Valsts aăentūras "Rīgas motormuzejs" darbības 
nodrošināšana
Administratīvā darbības spēja
Iestāžu skaits 1 1
Amata vietu skaits 26 26
Darbības rezultāti:
Muzeja apmeklētāji 30000 46095
Novadītas muzejpedagoăiskās nodarbības 20 15
Izstrādātas programmas 1 1
Eksponētas un atjaunotas izstādes 3 8
Vadītas ekskursijas 80 243
Dalība informatīvajās kampaĦās 1 1

09.00.00 Iemaksas starptautiskajās organizācijās
Politikas rezultāti:

Programma nepieciešama, lai varētu sasniegt visus politikas rezultātus, 
kas norādīti pie nozaru apakšmērėiem. Tā ietekmē efektīvu Latvijas 
interešu definēšanu un pārstāvēšanu transporta un sakaru nozarē 
pasaules un Eiropas transporta un sakaru nozaru poli

Darbības rezultāti:
Veikti maksājumi starpvaldību starptautiskās organizācijās, ES 
aăentūrās un starptautiskās starpresoru organizācijās

11.00.00
Valsts dzelzceĜa tehniskās inspekcijas darbības 
nodrošināšana
Administratīvā darbības spēja
Iestāžu skaits 1 1
Amata vietu skaits 22 18
Politikas rezultāti:
Nodrošināts pārvadājumu drošības līmenis, kas nav zemāks kā citās 
ES valstīs (rādītājs: negadījumu skaits incidentu skaits uz 
pārvadājumu vienību). Mainīgs lielums, par piemērotiem rādītājiem 
notiek diskusijas ES darba grupās
Darbības rezultāti:
Infrastruktūras atbilstību dzelzceĜa tehniskās ekspluatācijas noteikumu 
prasībām

110 120

Veikta dzelzceĜa nozares uzĦēmumu sertificēšana un izsniegtas 
drošības apliecības

15 12

Veikta dzelzceĜa speciālistu atestācija un sertificēšana 170 205

12.00.00 Valsts dzelzceĜa administrācijas darbības nodrošināšana
Administratīvā darbības spēja
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Programmas 
vai 

apakšprogram
mas kods

Ministrijas un citas centrālās valsts iestādes nosaukums, tās 
programmu un apakšprogrammu rezultatīvo rādītāju nosaukums

Saimnieciskā gada 
plāns

Saimnieciskā gada 
izpilde 

1 2 3 4
Iestāžu skaits 1 1
Amata vietu skaits 12 9
Politikas rezultāti:
Tirgus prasībām atbilstoša dzelzceĜa uzĦēmumu darbība situācijā bez 
konfliktiem (nav tiesvedības gadījumu starp pārvadātājiem vai 
pārvadātājiem un infrastruktūras pārvaldītāju, vai arī šie konflikti tiek 
noregulēti pirmstiesas stadijā)
Darbības rezultāti:
Izsniegtas ritošā sastāva reăistrācijas apliecības 400 822
Izsniegtas dzelzceĜa infrastruktūras reăistrācijas apliecības 50 80
Izsniegtas pārvadātāju licences 1 0

DzelzceĜa infrastruktūras radītā riska novertēšana dzelzceĜa mezglos 1 1

DzelzceĜa infrastruktūras radītā riska novertēšana dzelzceĜa iecirkĦos 2 1

14.00.00
Eiropas Savienības un starptautiskā finansējuma 
koordinācija un tehniskā palīdzība
Politikas rezultāti:
Uzsākti un īstenoti projekti atbilstoši plānotajam ieviešanas grafikam 
un pieejamajam ES fondu finansējumam (noteiktā termiĦā 
uzsākto/īstenoto projektu % no plānotajiem).

100 100

Darbības rezultāti:
Sagatavoti "lielo" Kohēzijas fonda projektu pieteikumi 2 2
Kohēzijas fonda finansēto projektu ietvaros noslēgtie līgumi 12 14
Kohēzijas fonda finansēto projektu ietvaros noslēgto līgumu 
administratīvā vadība

38 39

ERAF finansēto nacionālo programmu projektu administratīvā vadība 10 12

Sagatavotas ieviešanai ERAF aktivitātes 6 1
Ieviestas un uzraudzītas ERAF aktivitātes 5 5
Ieviesti un uzraudzīti TEN – T budžeta projekti 5 5

23.00.00 Valsts autoceĜu fonds
Politikas rezultāti:
Valsts autoceĜu ar melno segumu kopgaruma pieaugums (%) 0,5 0,1
Atbilstoši kompetencei izpildīts Veronas deklarācijā noteiktais ceĜu 
satiksmes negadījumos bojā gājušo skaita samazinājums līdz 
2010.gadam par 50 procentiem salīdzinājumā ar 2002.gadu 
(samazinājums salīdzinājumā ar iepr. gadu %)

12 2,9

Darbības rezultāti:
Pašvaldību ceĜu un ielu uzturēšana un atjaunošana (km):
ceĜi 31477 31477
ielas 7550 7550
Valsts autoceĜos (km):
sniega tīrīšana 18200 18316
kaisīšana 5500 5609,8
melno segumu bedrīšu remonts (m²) 460000 740019
grants ceĜu planēšana 12000 12002
melno segumu atjaunošana 231 201
grants segumu atjaunošana 300 362
2.šėiras autoceĜu sakārtošana 445 445
Tiltu remonts (gab.) 36 35
Horizontālo apzīmējumu uzturēšana uz valsts ceĜiem (km) 5600 5836
Gājēju pārejas ierīkošana pār autoceĜiem 2 līmeĦos 1 1
Satiksmes organizācijas uzlabojumi "melnajos punktos" 7 8

26.00.00 Ostu attīstības fonds
Darbības rezultāti:
Pētījumi par eksporta mērėu tirgiem un kravu piesaistes iespējām 
Āzijas un Tālo Austrumu valstīs

2 2

Latvijas ostu un ar tranzīta biznesu saistītu uzĦēmumu dalība izstādēs 
ar nacionālajiem stendiem (stendu skaits)

5 6

Latvijas ostu un ar tranzīta biznesu saistītu uzĦēmumu dalība 
tirdzniecības misijās, semināros Āzijas un Tālo Austrumu valstīs

4 2
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Programmas 
vai 

apakšprogram
mas kods

Ministrijas un citas centrālās valsts iestādes nosaukums, tās 
programmu un apakšprogrammu rezultatīvo rādītāju nosaukums

Saimnieciskā gada 
plāns

Saimnieciskā gada 
izpilde 

1 2 3 4
Latvijas ostu un tranzīta pakalpojumu mārketinga pasākumi un 
informatīvie materiāli

6 6

29.00.00 Kohēzijas fonda finansēto projektu ieviešana autoceĜu jomā
Politikas rezultāti:
Atbilstoši kompetencei izpildīts Veronas deklarācijā noteiktais ceĜu 
satiksmes negadījumos bojā gājušo skaita samazinājums līdz 
2010.gadam par 50 procentiem salīdzinājumā ar 2002.gadu 
(samazinājums salīdzinājumā ar iepr.gadu %)

12 2,9

Darbības rezultāti:
Rekonstruēti un izbūvēti valsts galvenie autoceĜi:
E 67 Via Baltica, Saulkrastu apvedceĜš 2002/LV/P/PT/008 (km), 
Skulte – Svētciems, Jēkabpils – VarakĜāni

60 60

31.00.00 Sabiedriskais transports
Politikas rezultāti:
Ar ārpilsētas sabiedrisko transportu pārvadāto pasažieru skaita 
pieaugums gadā (%)

5 –3

Pakalpojumu pieejamība pasažieriem ar īpašām vajadzībām 
(autoostas/stacijas piemērotas %)

10/0 10/0

Modernizēti elektrovilcienu vagoni (%) 30 33

Sabiedriskā transporta ārpilsētas pakalpojumu sniegšanā iesaistītā 
ritošā sastāva vidējais vecums pret amortizācijas periodu (%)

98 87

Darbības rezultāti:

Pārvadātājiem segti izdevumi, kas saistīti ar I un II grupas invalīdu un 
bērnu invalīdu pārvadāšanu sabiedriskajā transportā bez maksas (%)

100 100

Pārvadātājiem segti izdevumi, kas saistīti ar politiski represēto personu 
pārvadāšanu sabiedriskajā transportā ar braukšanas maksas 
atvieglojumiem (%)

100 100

Segti pārvadātājiem zaudējumi par valsts pasūtītajiem pasažieru 
pārvadājumiem pa dzelzceĜu (%)

100 100

Segti pārvadātājiem zaudējumi par pasažieru regulārajiem 
pārvadājumiem ar autobusiem (%)

76 0

Segti pārvadātājiem zaudējumi, kas saistīti ar atsevišėu pasažieru 
kategoriju (bērni bāreĦi, sociālās aprūpes iestādēs dzīvojošie, bērni 
līdz 10 gadu vecumam) pārvadāšanu sabiedriskajā transportā ar 
braukšanas maksas atvieglojumiem

100 100

Veikta valsts nozīmes maršrutu tīklā sabiedriskā transporta 
pakalpojumu sniedzēju līgumsaistību izpildes uzraudzība:
apsekoti reisi no kopējā pakalpojumu apjoma (%) 5 5
katra pakalpojumu sniedzēja uzĦēmuma pārbaudes 2 1
finanšu izlietojuma pārbaudes katrā pašvaldībā 2 1

33.00.00
Kohēzijas fonda finansēto dzelzceĜa infrastruktūras 
attīstības projektu ieviešana
Politikas rezultāti:
Samazināts vilcienu kustības ātruma un citu tehniskās ekspluatācijas 
ierobežojumu daudzums publiskās lietošanas dzelzceĜa infrastruktūrā 
(% salīdzinot ar iepriekšējo gadu)

5 0

Darbības rezultāti:
Nomainītas dzelzceĜa pārmijas (gab.) 124 143
modernizēta Austrumu–Rietumu koridora vilcienu kustības vadības 
automātiskā sistēma (km)

166 0

modernizēta ritošā sastāva sakarsušo bukšu atklāšanas sistēma 
(kompl.)

15 6

34.00.00 Kohēzijas fonda finansētie projekti ostu attīstībai
Politikas rezultāti:

Nodrošināts kuăošanas drošības līmenis, kas atbilst starptautiskajiem 
standartiem (IMOILO un ES), un nav zemāks kā citās Parīzes 
saprašanās memoranda valstīs (rādītājs: aizturēto Latvijas karoga kuău 
skaita attiecība pret Latvijas karoga kuău inspekciju s
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Programmas 
vai 

apakšprogram
mas kods

Ministrijas un citas centrālās valsts iestādes nosaukums, tās 
programmu un apakšprogrammu rezultatīvo rādītāju nosaukums

Saimnieciskā gada 
plāns

Saimnieciskā gada 
izpilde 

1 2 3 4
Darbības rezultāti:
Attīstīti Ventspils ostas pievedceĜi (projektu skaits) 2 2
DzelzceĜa parks un pievadi Liepājas ostā 1 1
Jauna autoceĜa izbūve Liepājas ostā 1 0
Izgriežamā tilta rekonstrukcija Liepājā 1 1

35.00.00 Kohēzijas fonda finansētie projekti lidostu attīstībai
Politikas rezultāti:

Nodrošināts lidojumu drošības līmenis, kas atbilst starptautiskajiem 
standartiem (IСАО un ES) un nav zemāks kā citās ES valstīs (rādītājs: 
nopietnu incidentu skaits uz pārvadājumu vienību)

Mainīgi indikatori, ar ko tiek salīdzināts

Infrastruktūra pilnībā atbilst speciālu uzdevumu veikšanai valsts 
aizsardzības interesēs (lidostā Rīga pagarināts skrejceĜš un gaismas 
sistēmas atbilst ICAO meteoroloăisko apstākĜu II kategorijai)

Darbības rezultāti:

SkrejceĜš atjaunots un pagarināts par 650m (sasniedzot kopējo garumu 
3200m), kas nodrošinās tā iekĜaušanos ICAO code 4E prasībām un 
Ĝaus uzĦemt lidostā gaisa kuăus ar pacelšanās masu virs 200t

1 0

Ieviestas ICAO code 4E prasības, kas nodrošinās lielākas 
manevrēšanas iespējas Rīgas lidostā

1 0

Uzlabota apgaismošanas sistēma, lai nodrošinātu atbilstību ICAO CAT 
II prasībām

1 0

Uzlabota eksistējošā drenāžas sistēma, kas palīdzēs novērst problēmas 
liela nokrišĦu daudzuma gadījumā un palielinās gaisa kuău drošību un 
lidostas spēju nodrošināt pakalpojumu sniegšanu arī sliktos laika 
apstākĜos

1 0

36.00.00
Eiropas Reăionālās attīstības fonda (ERAF) finansētā 
reăionālo autoceĜu attīstības programma
Politikas rezultāti:
Valsts autoceĜu ar melno segumu kopgaruma pieaugums (%) 0,5 0
Atbilstoši kompetencei izpildīts Veronas deklarācijā noteiktais ceĜu 
satiksmes negadījumos bojā gājušo skaita samazinājums līdz 
2010.gadam par 50 procentiem salīdzinājumā ar 2002.gadu 
(samazinājums salīdzinājumā ar iepr. gadu %)

12 2,9

Asfaltēto segu pastiprināšana (km) 9 14
Tiltu pastiprināšana (gab.) 1 1

37.00.00 Kohēzijas fonda finansētie tehniskās palīdzības projekti
Politikas rezultāti:
Iesniegti projektu pieteikumi un īstenoti projekti atbilstoši projektu 
ieviešanas plānam un pieejamajam ES fondu finansējumam (noteiktā 
termiĦā iesniegto projektu %)

100 100

Darbības rezultāti:
Investīciju projekta "E22 autoceĜa Austrumu ievads Rīga" izpēte un 
pieteikumu sagatavošana

1 0

Investīciju projekta "GSM–R sakaru sistēmas ieviešana" izpēte un 
pieteikumu sagatavošana

1 1

Investīciju projekta "Rīgas dzelzceĜa mezgla rekonstrukcija" izpēte un 
pieteikumu sagatavošana

1 0

Ventspils un Liepājas lidostu projektu izpēte un pieteikumu 
sagatavošana

1 1

Projekts "Konsultācijas Satiksmes ministrijas Kohēzijas fonda 
finansēto projektu ieviešanas jautājumos"

1 1

38.00.00 Transeiropas tīklu kopējās intereses projekti
Politikas rezultāti:

Pilnībā apgūts projektiem piesaistītais TEN–T budžeta finansējums un 
īstenoti pasākumi saskaĦā ar attiecīgajiem EK lēmumiem (%)

100 23,1

Darbības rezultāti:
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Programmas 
vai 

apakšprogram
mas kods

Ministrijas un citas centrālās valsts iestādes nosaukums, tās 
programmu un apakšprogrammu rezultatīvo rādītāju nosaukums

Saimnieciskā gada 
plāns

Saimnieciskā gada 
izpilde 

1 2 3 4
CeĜa E 67 posma Rīga – Ėekava uzlabošanas izpēte 1 1
CeĜa E 22 posma Ludza –Terehova uzlabošanas izpēte 1 1
Ventspils brīvostas infrastruktūras kapacitātes un efektivitātes 
uzlabošana

1 1

Rīgas pilsētas un Rīgas ostas integrēšana TEN–T tīklā 1 1

39.00.00
Aviācijas un smagu dzelzceĜa nelaimes gadījumu un 
incidentu izmeklēšanas biroja darbības nodrošināšana
Administratīvā darbības spēja
Iestāžu skaits 1 1
Amata vietu skaits 8 7
Politikas rezultāti:
Nodrošināts lidojumu un dzelzceĜa transporta kustības drošības 
līmenis, kas atbilst starptautiskajiem standartiem un nav zemāks kā 
citās ES dalībvalstīs (rādītājs: nopietnu incidentu skaits uz nolidoto 
stundu skaitu; dzelzceĜa avāriju skaits gada laikā)

0

Darbības rezultāti:
Kvalitatīvi un savlaicīgi izmeklēti aviācijas nelaimes gadījumi un 
incidenti, kā arī dzelzceĜa avārijas, tiek noteikti patiesi aviācijas 
nelaimes gadījumu un incidentu un dzelzceĜa avāriju cēloĦi

1

Veikta risku analīze 0
Izstrādāti efektīvi preventīvie pasākumi, kas Ĝaus paaugstināt aviācijas 
un dzelzceĜa transporta kustības drošības līmeni

4

40.00.00
Tiešās pārvaldes iestādes Autotransporta inspekcijas 
darbības nodrošināšana
Administratīvā darbības spēja
Iestāžu skaits 1 1
Amata vietu skaits 60 60
Politikas rezultāti:
Uzlabojusies autopārvadājumu kontroles efektivitāte (pieaudzis veikto 
pārbaužu skaits uz ceĜiem un uzĦēmumos) (%)

5 44

Darbības rezultāti:
Kontrolētie uzĦēmumi 350 679
ES prasībām atbilstošu autovadītāju noteiktā darba un atpūtas laika 
reăistrēšanas ierīces lietošanas noteikumu ievērošana ( % no 
darbdienām, kurās strādā to transportlīdzekĜu vadītāji, uz kuriem 
attiecas darba un atpūtas režīma nosacījumi)

2,5 4,71

41.00.00 Civilās aviācijas aăentūras darbības nodrošināšana
Administratīvā darbības spēja
Iestāžu skaits 1 1
Amata vietu skaits 67 59
Politikas rezultāti:

Nodrošināts lidojumu drošības līmenis, kas atbilst starptautiskajiem 
standartiem (IСАО un ES) un nav zemāks kā citās ES valstīs (rādītājs: 
nopietnu incidentu skaits uz pārvadājumu vienību)

Darbības rezultāti:
Sertificēto gaisa kuău ekspluatantu darbības uzraudzība 11 11
Lidlauku sertifikācija un darbības uzraudzība 10 10
Sertificēti aeronavigācijas pakalpojumu sniedzēji saskaĦā ar Regulu 
(EK) 2096/2005

2 2

Sertificēto gaisa kuău tehniskās apkopes organizāciju uzraudzība 
saskaĦā ar Regulas (EK) 2042/2003 II Pielikumu

10 10

Sertificēto gaisa kuău lidotspējas uzturēšanas vadības organizāciju 
uzraudzība saskaĦā ar Regulas (EK) 2042/2003 I Pielikumu

8 10

Civilā gaisa kuău reăistra uzturēšana un reăistrēto gaisa kuău 
lidotspējas uzraudzība

140 197

Lidojumu drošības programmas īstenošana 1 1
Ārvalstu aviosabiedrību drošības programmu īstenošana un izpildes 
uzraudzība

17 16

Latvijā sertificēto aviosabiedrību aviodrošības programmu 
apstiprināšana un izpildes uzraudzība

12 9

PieĦemtie starptautiskie standartizācijas auditi 2 2
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Saimnieciskā gada 
plāns

Saimnieciskā gada 
izpilde 

1 2 3 4
Gaisa kuău lidojumiem potenciāli bīstamo augstu objektu celtniecības 
atĜauju saskaĦošana

80 165

Aeronavigācijas pakalpojumu sniedzēja tehniskā aprīkojuma vienību 
drošības uzraudzība

46 46

SAFA inspekcijas (ārvalstu gaisa kuău pārbaudes) 5 21

Gaisa kuăa lidojumu apkalpes locekĜu apliecību un kvalifikācijas 
atzīmju izsniegšana, derīguma termiĦa pagarināšana un atjaunošana

500 510

Instruktoru un eksaminētāju apstiprinājumu un norīkojumu 
izsniegšana

60 71

Aviācijas personālam izsniegtas veselības apliecības 400 870
Gaisa kuău tehniskās apkopes personāla sertifikācija saskaĦā ar 
Regulas (EK) 2042/2003 III pielikumu

160 80

Gaisa satiksmes vadības dispečeru teorētisko zināšanu un praktisko 
iemaĦu pārbaude un apliecību izsniegšana

60 10

Gaisa satiksmes vadības dispečeru teorētisko zināšanu un praktisko 
iemaĦu pārbaude un apliecību izsniegšana

10 86

Ministru kabineta noteikumu projektu sagatavošana civilās aviācijas 
drošības jomā

10 15

Aviodrošības pasākumu pildīšanas kontrole un uzraudzība kravu un 
pasta sūtījumu piegādes aăentūrās

6 13

Aviodrošības pasākumu pildīšanas kontrole un uzraudzība lidojumu 
nodrošinājuma palīguzĦēmumos (pārtikas piegādes uzĦēmumos un 
degvielas piegādes uzĦēmumos)

3 3

Gaisa kuăa lidojuma apkalpes locekĜu profesionālās sagatavošanas 
organizāciju un mācību kursu uzraudzība un sertifikācija, programmu 
apstiprināšana

23 25

Gaisa telpas izmantošanas atĜauju izsniegšana 200 207
ZiĦojumu par atgadījumiem civilajā aviācijā datubāzes uzturēšana, 
iekĜaujoties Eiropas koordinācijas centra atgadījumu ziĦošanas sistēmā 
(ECCAIRS)

1 1

42.00.00
Eiropas Reăionālās attīstības fonda (ERAF) finansētā 
platjoslu sakaru infrastruktūras attīstība lauku apvidos
Politikas rezultāti:
Nodrošināta piekĜuve publiskai informācijai, publiskās pārvaldes un 
komercpakalpojumiem visā valsts teritorijā
Darbības rezultāti:
Interneta lietotāju īpatsvars uz 100 iedzīvotājiem (%) 51 52

Platjoslu piekĜuves iespējamības nodrošinājums Latvijas teritorijā (%) 68 85

44.00.00
Aviācijas drošības, glābšanas un medicīniskās palīdzības 
funkciju nodrošināšana VAS "Starptautiskā lidosta "Rīga""
Politikas rezultāti:
Izpildītas valsts uzĦemtās starptautiskās saistības, nodrošinot 
Starptautiskās civilās aviācijas organizācijas un ES standartu un 
starptautisko drošības auditu prasību izpildi aviācijas drošības, 
glābšanas un pirmās medicīniskās palīdzības jomā atbilstoši

100 100

Darbības rezultāti:
Nodrošinātas konkurētspējīgas VAS "Starptautiskā lidosta "Rīga"" 
pakalpojumu cenas, tādējādi nodrošinot lidostas apkalpoto pasažieru 
skaita pieaugumu (vidēji gadā tūkst.)

450–500 666

18 Labklājības ministrija
Administratīvā darbības spēja
Iestāžu skaits – kopā 41 40
Amata vietu skaits – kopā 5487 5062,26
t.sk. pedagoăiskās likmes un pedagogu amata vienības 76 76

01.00.00 Politikas plānošana un ieviešanas uzraudzība
Administratīvā darbības spēja
Iestāžu skaits 1 1
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Saimnieciskā gada 
izpilde 

1 2 3 4
Amata vietu skaits 177 165,96
t.sk. atašeji labklājības jautājumos pārstāvniecībā ES 2 2

01.01.00 Nozares vadība
Administratīvā darbības spēja
Iestāžu skaits 1 1
Amata vietu skaits 140 139,27
t.sk. atašeji labklājības jautājumos pārstāvniecībā ES 2 2

01.04.00 Eiropas Kopienas iniciatīvas "EQUAL" ieviešana
Administratīvā darbības spēja
Amata vietu skaits 8 7,36
Darbības rezultāti:
Organizētas Uzraudzības komitejas sēdes 2 2
Sagatavoti un iesniegti ziĦojumi EK 5 6
Noslēgti līgumi par EQUAL projektu īstenošanu, nodrošināta līgumu 
izpildes uzraudzība (līgumu skaits)

9 9

Sagatavotas izdevumu deklarācijas 4 4
Veiktas pārbaudes projektu īstenošanas vietās 8 9
Organizēti informatīvie un apmācību semināri 3 3
Izstrādāta un ieviesta EQUAL informācijas sistēma 1 1

01.05.00
Atbalsts Eiropas Reăionālās attīstības fonda (ERAF) un 
Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektu īstenošanai
Administratīvā darbības spēja
Amata vietu skaits 17 16
Darbības rezultāti:
Īstenoti ESF atklātu projektu konkursi 3 3
Īstenotas ESF un ERAF grantu shēmas 7 7
Īstenotas ESF un ERAF nacionālās programmas 6 6
Sagatavoti pirmā līmeĦa starpniekinstitūcijas ziĦojumi par ES 
struktūrfondu līdzfinansēto pasākumu un aktivitāšu ieviešanu

2 2

Sagatavoti ziĦojumi par konstatējamām neatbilstībām Eiropas 
Savienības struktūrfondu īstenošanā

4 4

Īstenoti informācijas un publicitātes pasākumi:
izdoti bukleti (veidi) 1 0
publikācijas nacionālajos drukātajos un elektroniskajos plašsaziĦas 
līdzekĜos

4 10

Speciālie publicitātes pasākumi (veidi) 4 4
Prezentācijas materiāli (veidi) 1 2

01.07.00
Eiropas Sociālā fonda (ESF) nacionālās programmas 
nodarbinātības veicināšanai
Administratīvā darbības spēja
Amata vietu skaits 12 3,33
Darbības rezultāti:
Darba tirgus pētījumi 12 12

04.00.00 Valsts atbalsts sociālajai apdrošināšanai
Darbības rezultāti:
Valsts iemaksas pensiju apdrošināšanai par personām, kuras kopj 
bērnu līdz 1,5 gadu vecumam (personu skaits vidēji mēnesī)

29300 31877

Valsts iemaksas pensiju apdrošināšanai par personām, kuras kopj 
bērnu invalīdu (personu skaits vidēji mēnesī)

700 1100

Valsts iemaksas sociālajai apdrošināšanai bezdarba gadījumam par 
personām, kuras kopj bērnu līdz 1,5 gadu vecumam (personu skaits 
vidēji mēnesī)

29300 31877

Valsts budžeta dotācija apgādnieka zaudējuma gadījumā pensiju 
izmaksām:
saĦēmēju skaits vidēji mēnesī 12800 12694
piemaksas apmērs vidēji mēnesī (Ls) 10,20 10,82
Valsts budžeta dotācija Augstākās Padomes deputātu pensiju 
izmaksām:
saĦēmēju skaits vidēji mēnesī 85 72
pensijas apmērs vidēji mēnesī (Ls) 729,60 944,53
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Valsts budžeta dotācija politiski represēto personu pensiju 
atvieglojumiem:
saĦēmēju skaits vidēji mēnesī 20500 20136
pensijas apmērs vidēji mēnesī (Ls) 37,50 39,02

05.00.00 Valsts sociālie pakalpojumi
Administratīvā darbības spēja
Iestāžu skaits 37 37
Amata vietu skaits 4314,7 4057,3

t.sk. pedagoăisko likmju un pedagoăisko darbinieku amata vietu skaits 76 76

05.01.00 Sociālās rehabilitācijas valsts programmas
Darbības rezultāti:
No prettiesiskām darbībām cietušo bērnu sociālā rehabilitācija 
institūcijās (rehabilitēto bērnu skaits vidēji gadā)

861 952

No prettiesiskām darbībām cietušo bērnu sociālā rehabilitācija 
dzīvesvietā (rehabilitēto bērnu skaits vidēji gadā)

884 888

Atkarībā esošo bērnu sociālā rehabilitācija (rehabilitēto bērnu skaits 
vidēji gadā)

63 62

Neredzīgu personu sociālā rehabilitācija (rehabilitēto personu skaits 
vidēji gadā)

500 501

Nedzirdīgu personu sociālā rehabilitācija (rehabilitēto personu skaits 
vidēji gadā)

6118 7031

Cilvēktirdzniecības upuru sociālā rehabilitācija (rehabilitēto personu 
skaits vidēji gadā)

32 5

No psihoaktīvām vielām atkarīgo pieaugušo rehabilitācija 30 4

05.03.00 Aprūpe valsts sociālās aprūpes institūcijās
Administratīvā darbības spēja
Iestāžu skaits 33 33
Amata vietu skaits 3634,2 3388,4
Darbības rezultāti:
Finansētais vietu skaits institūcijās 5647 5422
Maksimālais vietu skaits dienas aprūpes centros personām ar garīgiem 
traucējumiem

253 187

05.04.00
Valsts sociālo pakalpojumu administrēšana, uzraudzība un 
kontrole
Administratīvā darbības spēja
Iestāžu skaits 1 1
Amata vietu skaits 55 53
Darbības rezultāti:
Sociālo pakalpojumu sniedzēju pārbaudes 107 253
Profesionālo sociālo darbinieku skaits, kuri pašvaldībās veic darbu ar 
bērniem un ăimenēm un kuriem tiek nodrošināts daĜējs atalgojums un 
obligātās sociālās apdrošināšanas iemaksas no valsts budžeta 
mērėdotācijām

150 178

Studējošie sociālā darba praktiėi 107 90

05.25.00
Eiropas Reăionālās attīstības fonda (ERAF) finansētā 
sociālās infrastruktūras attīstība
Darbības rezultāti:
Sociālo pakalpojumu sniedzēju institūcijas, kurās uzlabota 
infrastruktūra, t.sk. attīstīti pakalpojumi

5 5

05.27.00
Eiropas Sociālā fonda (ESF) finansētie sociālās iekĜautības 
veicināšanas pasākumi
Darbības rezultāti:
Apmācīti sociālā darba speciālisti 27 535
Invalīdi darbaspējas vecumā, kas saĦēmuši profesionālos 
rehabilitācijas pakalpojumus

136 136

05.35.00
Atbalsts Eiropas Reăionālās attīstības fonda (ERAF) un 
Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektu īstenošanai
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Darbības rezultāti:
ZiĦojumi par grantu shēmas ieviešanas gaitu 12 14
Sagatavoti struktūrfondu pieprasījumi 12 14
Informatīvie materiāli (eksemplāri) 2000 4000
Informatīvie pasākumi 4 13

05.37.00

Valsts aăentūras "Sociālais integrācijas centrs" 
administrēšana un profesionālās un sociālās rehabilitācijas 
pakalpojumu nodrošināšana
Administratīvā darbības spēja
Iestāžu skaits 1 1
Amata vietu skaits 330 330

t.sk. pedagoăisko likmju un pedagoăisko darbinieku amata vietu skaits 76 76

Darbības rezultāti:

AudzēkĦu skaits invalīdu arodapmācības un rehabilitācijas centros:

Gada vidējais izglītojamo skaits gadā 550 533
t.sk. finansēti no dotācijas no vispārējiem ieĦēmumiem 268 246
UzĦemto izglītojamo skaits gadā 320 296
t.sk. finansēti no dotācijas no vispārējiem ieĦēmumiem 270 213
Absolventu skaits gadā 82 78
t.sk. finansēti no dotācijas no vispārējiem ieĦēmumiem 40 45
Gada vidējais izglītojamo skaits gadā uz vienu pedagoăisko likmi un 
pedagogu amata vietu

7 7

Minimālais sociāli rehabilitēto personu skaits sociālās rehabilitācijas 
institūcijās, ja rehabilitācijas kurss ilgst maksimāli pieĜaujamo laiku – 
21 dienu:

2470 2511

personām ar funkcionāliem traucējumiem 870 1915
politiski represētām personām 800 318
ČernobiĜas AES avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem un ČernobiĜas 
AES rezultātā cietušām personām

800 278

Invalīdi, kas saĦem profesionālās rehabilitācijas pakalpojumus 500 542
Invalīdi, kuriem noteikta profesionālā piemērotība 500 756

05.38.00
Valsts aăentūras "Tehnisko palīglīdzekĜu centrs" darbības 
nodrošināšana
Administratīvā darbības spēja
Iestāžu skaits 1 1
Amata vietu skaits 54 52,7

05.61.00 Tehnisko palīglīdzekĜu nodrošināšana
Darbības rezultāti:
Piegādāti tehniskie palīglīdzekĜi: 16908 24937
personiskās pārvietošanās palīgierīces 3113 8759
protēzes 1650 2343
ortozes 2519 2988
ortopēdisko apavu pāri 3283 3097
personiskās aprūpes palīgierīces 1211 3081
komunikācijas palīgierīces 5132 2340
Dzirdes aparātu pielāgošana 1500 2307
Transporta līdzekĜu pielāgošana 20 22

05.62.00 Invaliditātes ekspertīžu nodrošināšana
Administratīvā darbības spēja
Iestāžu skaits 1 1
Amata vietu skaits 241,5 233,2
Darbības rezultāti:
Veikta invaliditātes ekspertīze, tai skaitā klienta dzīvesvietā 0
Veikto ekspertīžu sēdes 3780 3648
Ekspertēto personu skaits ārstu komisijās 54000 49157

07.00.00 Darba tirgus attīstība
Administratīvā darbības spēja
Iestāžu skaits 2 1
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Amata vietu skaits 776 639

07.01.00 Nodarbinātības valsts aăentūras darbības nodrošināšana
Administratīvā darbības spēja
Iestāžu skaits 1 1
Amata vietu skaits 679 639
Darbības rezultāti:
Aktīvajos nodarbinātības pasākumos iesaistīto bezdarbnieku īpatsvars 
(% no reăistrēto bezdarbnieku vidējā skaita gadā)

21 95,3

Aktīvajos nodarbinātības pasākumos iesaistīto bezdarbnieku īpatsvars 
(% no darbā iekārtojušos bezdarbnieku vidējā skaita gadā)

37,2 108,9

Nodarbinātības valsts aăentūrā reăistrētas brīvas darba vietas (% pret 
iepriekšējo gadu)

22 14,1

07.03.00 Aktīvie nodarbinātības pasākumi
Aktīvajos nodarbinātības pasākumos iesaistīto bezdarbnieku un darba 
meklētāju īpatsvars (% no reăistrēto bezdarbnieku un darba meklētāju 
vidējā skaita)

30,4 100.1

Pasākumos noteiktām personu grupām nodarbināto bezdarbnieku 
īpatsvars (% no reăistrēto bezdarbnieku un darba meklētāju vidējā 
skaita)

1,2 2,4

Algotajos pagaidu darbos nodarbināto bezdarbnieku īpatsvars (% no 
reăistrēto bezdarbnieku vidējā skaita)

12,8 2,4

Apmācībās un pārkvalifikācijās iesaistīto bezdarbnieku īpatsvars (% 
no reăistrēto bezdarbnieku vidējā skaita)

5,2 3,6

Pasākumos konkurētspējas paaugstināšanai iesaistīto bezdarbnieku un 
darba meklētāju īpatsvars (% no reăistrēto bezdarbnieku un darba 
meklētāju vidējā skaita)

6,5 66,6

07.05.00 Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektu īstenošana
Darbības rezultāti:
Jaunieši nodrošināti ar darba prakses vietām 938 1055
Sociālās atstumtības riska grupu bezdarbnieki nodarbināti subsidētajās 
darba vietās

402 701

Atbalstu kapacitātes stiprināšanai saĦēmušas Nodarbinātības valsts 
aăentūras struktūrvienības

59 59

ISO 9001:2000 standartam atbilstošas kvalitātes vadības sistēmas 
īstenošana Nodarbinātības valsts aăentūrā

1 1

07.08.00 Atbalsts Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektu īstenošanai
Darbības rezultāti:
Noslēgtie līgumi (% no apstiprināto projektu skaita) 100 100
Pārbaudīti projekta progresa pārskati 200 454
ESF ieviešanas uzraudzības ziĦojumi 6 8
Pārbaudes projektu īstenošanas vietās 100 171
Sagatavotas izdevumu deklarācijas 2 4
ESF finansēto pasākumu sistēmu auditi 4 1
Sagatavotie informatīvie materiāli (veidi) 5 2
Sagatavotie TV vai radio raidījumi 5 84
Informatīvie pasākumi 35 17
Reklāmas kampaĦas plašsaziĦas līdzekĜos 1 0
Struktūrfondu informācijas centri 8 8

07.09.00 Karjeras konsultāciju sistēmas attīstība
Administratīvā darbības spēja
Iestāžu skaits 1
Amata vietu skaits 97
Darbības rezultāti:

Profesionālās karjeras izvēles valsts aăentūrā apkalpoto personu skaits 47390 44252

Individuālās konsultācijas saĦēmušo īpatsvars (%) 23 79,7
Grupu konsultācijas saĦēmušo īpatsvars (%) 77 20,3
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20.00.00 Valsts sociālie pabalsti
Darbības rezultāti:
Atlīdzība aizbildnim par pienākumu pildīšanu:
saĦēmēju skaits vidēji mēnesī 5900 5435
vidējais pabalsta apmērs mēnesī (Ls) 38,20 38,47
Pabalsts aizbildnim par bērna uzturēšanu:
saĦēmēju skaits vidēji mēnesī 5000 4397
vidējais pabalsta apmērs mēnesī (Ls) 26,60 24,03

Transporta kompensācija invalīdiem, kuriem ir pārvietošanās grūtības:

saĦēmēju skaits vidēji pusgadā 10613 11006
vidējais pabalsta apmērs pusgadā (Ls) 56,50 54,95
Valsts sociālā nodrošinājuma pabalsts:
saĦēmēju skaits vidēji mēnesī 14500 14585
vidējais pabalsta apmērs mēnesī (Ls) 50,35 49.18
Bērna kopšanas pabalsts:
saĦēmēju skaits vidēji mēnesī 36300 40195
vidējais pabalsta apmērs mēnesī (Ls) 89,00 91,21
Bērna invalīda kopšanas pabalsts:
saĦēmēju skaits vidēji mēnesī 700 999
vidējais pabalsta apmērs mēnesī (Ls) 50,40 60,25
Ăimenes valsts pabalsts:
saĦēmēju skaits vidēji mēnesī 395200 391710
vidējais pabalsta apmērs mēnesī (Ls) 9,44 9,52
Piemaksas par bērnu invalīdu:
saĦēmēju skaits vidēji mēnesī 8400 7850
vidējais pabalsta apmērs mēnesī (Ls) 50,50 50,27
Vienreizēji izmaksājamie pabalsti:
Bērna piedzimšanas pabalsts:
saĦēmēju skaits vidēji mēnesī 1880 1984
vidējais pabalsta apmērs mēnesī (Ls) 451,00 413,47
Apbedīšanas pabalsts:
saĦēmēju skaits vidēji mēnesī 30 25
vidējais pabalsta apmērs (Ls) 100,00 100,72
Citi pabalsti:
Valsts sociālais pabalsts ČernobiĜas AES avārijas seku likvidācijas 
dalībniekam vai mirušā dalībnieka ăimenei:
saĦēmēju skaits vidēji mēnesī 3180 3249
vidējais pabalsta apmērs mēnesī (Ls) 46,30 45,12
Kaitējuma atlīdzība ČernobiĜas AES avārijas seku likvidācijas 
dalībniekam, kuram noteikta darbspēju zaudējuma pakāpe 10–12 % 
apmērā un tās cēloĦsakarība ar minētās avārijas seku likvidācijas 
darbu veikšanu:
saĦēmēju skaits vidēji mēnesī 430 333
vidējais pabalsta apmērs mēnesī (Ls) 40,50 37,74
Speciālais pabalsts Latvijas neatkarības atgūšanas procesā bojā gājušo 
personu bērniem:
saĦēmēju skaits vidēji mēnesī 7 4
vidējais pabalsta apmērs mēnesī (Ls) 90,00 101,25
Valsts atbalsts ar celiakiju slimiem bērniem:
saĦēmēju skaits vidēji mēnesī 1200 1053
vidējais pabalsta apmērs mēnesī (Ls) 50,00 50,82

21.00.00
Darba tiesisko attiecību un darba apstākĜu kontrole un 
uzraudzība
Administratīvā darbības spēja
Iestāžu skaits 1 1
Amata vietu skaits 219 200
Darbības rezultāti:
Komersantu apsekojumi: 14300 13547
t.sk. apsekoti komersanti, kuru saimnieciskā darbība ir paaugstināta 
nelegālās nodarbinātības riska nozarēs

6300 3987

t.sk. apsekoti komersanti (% no uzraudzībā esošo komersantu skaita) 7 10,6

Sabiedrības informēšanas kampaĦas par darba apstākĜiem 5 9
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Konsultatīvie pasākumi darba devējiem un darbiniekiem (semināri un 
konsultācijas komersantiem)

600 587

Valsts speciālā budžeta programmas un apakšprogrammas

04.00.00 Sociālā apdrošināšana

04.01.00 Valsts pensiju speciālais budžets
Darbības rezultāti:
Vecuma pensija:
saĦēmēju skaits vidēji mēnesī 475950 470531
vidējais pensijas apmērs mēnesī (Ls) 115,89 115,77
Pensija apgādnieka zaudējuma gadījumā:
saĦēmēju skaits vidēji mēnesī 25575 22960
vidējais pensijas apmērs mēnesī (Ls) 76,33 81,20
Izdienas pensija:
saĦēmēju skaits vidēji mēnesī 7530 7074
vidējais pensijas apmērs mēnesī (Ls) 129,43 144,70
Apbedīšanas pabalsts:
izmaksāto pabalstu skaits vidēji mēnesī 2375 2030
vidējais pabalsta apmērs mēnesī (Ls) 205,99 219,16

04.02.00 Nodarbinātības speciālais budžets
Darbības rezultāti:
Bezdarbnieka pabalsts:
saĦēmēju skaits vidēji mēnesī 35100 33859
vidējais pabalsta apmērs mēnesī (Ls) 89,00 106,43
Apbedīšanas pabalsts:
izmaksāto pabalstu skaits vidēji mēnesī 15 9
vidējais pabalsta apmērs mēnesī (Ls) 135,00 146,25

04.03.00 Darba negadījumu speciālais budžets
Darbības rezultāti:
Slimības pabalsts:
apmaksāto slimības dienu skaits vidēji mēnesī 12750 9848
vidējais pabalsta apmērs dienā (Ls) 7,36 7,56
Atlīdzība par darbspēju zaudējumu:
saĦēmēju skaits vidēji mēnesī 4600 4624
vidējais atlīdzības apmērs mēnesī (Ls) 80,53 87,84
Atlīdzība par apgādnieka zaudējumu:
saĦēmēju skaits vidēji mēnesī 35 14
vidējais atlīdzības apmērs mēnesī (Ls) 90,86 68,24
Apbedīšanas pabalsts:
izmaksāto pabalstu skaits vidēji mēnesī 1 1
vidējais pabalsta apmērs mēnesī (Ls) 225,00 122,58

04.04.00 Invaliditātes, maternitātes un slimības speciālais budžets
Darbības rezultāti:
Invaliditātes pensija:
saĦēmēju skaits vidēji mēnesī 69005 68194
vidējais pensijas apmērs mēnesī (Ls) 87,34 87,10
Maternitātes pabalsts:
apmaksāto slimības dienu skaits vidēji mēnesī 167200 168213
vidējais pabalsta apmērs dienā (Ls) 11,14 12,60
Paternitātes pabalsts:
apmaksāto slimības dienu skaits vidēji mēnesī 6500 6810
vidējais pabalsta apmērs dienā (Ls) 11,62 13,35
Slimības pabalsts:
apmaksāto slimības dienu skaits vidēji mēnesī 530200 512524
vidējais pabalsta apmērs dienā (Ls) 6,98 7,46
Apbedīšanas pabalsts:
izmaksāto pabalstu skaits vidēji mēnesī 240 241
vidējais pabalsta apmērs mēnesī (Ls) 552,12 547,48
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19 Tieslietu ministrija
Administratīvā darbības spēja
Iestāžu skaits – kopā 84 83
Amata vietu skaits – kopā 9161,5 8027.5
Politikas mērėis:
Tieslietu ministrijas darbības stratēăijā 2007.–2009.gadam (turpmāk – 
IDS) noteiktais politikas mērėis ir "Nodrošināt tiesiskumu Latvijas 
valstī" 
Makro ietekmes rezultāti:
Tieslietu ministrijas darbības stratēăijā 2007.–2009.gadam makro 
ietekmes rezultāti nav noteikti

01.00.00 Centrālais aparāts
Administratīvā darbības spēja
Iestāžu skaits 1 1
Amata vietu skaits 290 232
Politikas rezultāti:
Iesniegumi par apstrīdētajiem administratīvajiem aktiem (tieslietu 
nozarē)

180 122

To gadījumu īpatsvars, kad ES Padomē nolemtais atbilst Latvijas 
pozīcijai (%)

72 70

Notificēto direktīvu īpatsvars (%) 99,1 99.65
Darbības rezultāti:
Izstrādāti politikas plānošanas dokumenti 7 6
Veikti pētījumi 9 18
Izstrādāto normatīvo aktu projekti 80 70
Apstrādāti civilstāvokĜa aktu otrie eksemplāri (tūkst.) 77 72
Ministrijas dalība ES un EK darba grupu sanāksmēs (sanāksmju 
skaits)

120 130

Ministrijas dalība starptautiskajos forumos (forumu skaits) 35 25
EKT lietas, kurās Latvija piedalās 10 12
Sniegti atzinumi par citu ministriju normatīvo aktu projektiem 2200 2493

02.00.00 UzĦēmumu reăistra attīstība
Administratīvā darbības spēja
Iestāžu skaits 1 1
Amata vietu skaits 180 171
Politikas rezultāti:
Komercsabiedrības (tūkst.) 156 156
Komercdarbības uzsākšanai nepieciešamās dienas 16 16
Gada laikā reăistrētas jaunas komercsabiedrības (tūkst.) 14 14
Darbības rezultāti:
Reăistrēti jauni uzĦēmumi un komersanti (tūkst.) 15 14
Reăistrētas jaunas komercėīlas (tūkst.) 20 25

05.00.00 Naturalizācija
Administratīvā darbības spēja
Iestāžu skaits 1 1
Amata vietu skaits 182 133
Politikas rezultāti:
NepilsoĦi un bezvalstnieki (tūkst.) 348 372
Darbības rezultāti:
Gada laikā pilsonībā uzĦemtas personas (tūkst.) 16 8

08.00.00 Valsts valodas funkciju atjaunošana un nostiprināšana
Administratīvā darbības spēja
Iestāžu skaits 1 1
Amata vietu skaits 30 26

11.00.00 Tiesu ekspertīžu zinātniskā pētniecība
Administratīvā darbības spēja
Iestāžu skaits 1 1
Amata vietu skaits 58 44
Politikas rezultāti:
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Vidējais tiesu ekspertīzes ilgums (dienas) 60 60

Darbības rezultāti:
VTEB veiktas ekspertīzes (tūkst.) 3 2.6
VTEB akreditētas ekspertīžu jomas 3 0

Ieviestas un apgūtas jaunas izpētes metodes tiesu ekspertīzē 0 0

16.00.00 Patentu valde
Administratīvā darbības spēja
Iestāžu skaits 1 1
Amata vietu skaits 89 78
Politikas rezultāti:
Latvijā reăistrēto Latvijas izcelsmes pieteicēju preču zīmes 950 965
Darbības rezultāti:
Reăistrēti patenti 600 783
Reăistrētas preču zīmes (tūkst.) 5 5

24.00.00 Ieslodzījuma vietas
Administratīvā darbības spēja
Iestāžu skaits 1 1
Amata vietu skaits 3531,5 3072.5
Politikas rezultāti:
Notiesāto personu skaits gadā (tūkst.) 12 4.9
Atkārtoti notiesāto personu īpatsvars kopējā notiesāto skaitā (%) 35 54.3
Ar brīvības atĦemšanu notiesāto personu īpatsvars kopējā notiesāto 
personu skaitā (%)

23 99.6

Nosacīti notiesāto personu īpatsvars notiesāto personu skaitā (%) 50 0

Darbības rezultāti:
Ieslodzītie (apcietinātie un notiesātie) (tūkst.) 6,4 6.5
Resocializācijā iesaistīto notiesāto īpatsvars pret kopējo ar brīvības 
atĦemšanu notiesāto skaitu (%)

0 56

27.00.00 Datu aizsardzība
Administratīvā darbības spēja
Iestāžu skaits 1 1
Amata vietu skaits 25 22
Politikas rezultāti:

Iedzīvotāju īpatsvars, kuri informēti par datu aizsardzības tiesībām (%) 20 20

Iedzīvotāju īpatsvars, kuri uzskata, ka personas dati ir apdraudēti (%) 84 84

Darbības rezultāti:
Personas datu apstrādes sistēmu pārbaudes 140 325

28.00.00 Reliăiskās lietas
Administratīvā darbības spēja
Iestāžu skaits 1 1
Amata vietu skaits 8 7
Darbības rezultāti:
Pārreăistrētas (reăistrētas) reliăiskās organizācijas 100 98

34.00.00 Probācijas dienests
Administratīvā darbības spēja
Iestāžu skaits 1 1
Amata vietu skaits 513 425
Politikas rezultāti:
Notiesātas personas (tūkst.) 12 10
Atkārtoti notiesāto personu īpatsvars kopējā notiesāto skaitā (%) 35 33
Darbības rezultāti:
Resocializācijas programmas 6 8
Probācijas klienti (uzraudzība) (tūkst.) 8 11
Probācijas klienti (piespiedu darbs) (tūkst.) 2 3

35.00.00
Maksātnespējīgo darba devēju darbinieku prasījumu 
apmierināšana
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35.01.00 Maksātnespējas administrācija
Administratīvā darbības spēja
Iestāžu skaits 1 1
Amata vietu skaits 62 60
Politikas rezultāti:
UzĦēmumu sanācijas īstenošanas ilgums (gadi) 10 10
Darbības rezultāti:
Maksātnespējas procesi 1500 1328
Darbinieku prasījumu pieteikumi 1087 928
Pārbaudīti maksātnespējas procesi 105 205

36.00.00 Tiesas

36.01.00 Tiesu administrācija
Administratīvā darbības spēja
Iestāžu skaits 1 1
Amata vietu skaits 92 96

36.02.00 Apgabaltiesas un rajonu (pilsētu) tiesas
Administratīvā darbības spēja
Iestādes (t.sk. apgabaltiesas, zemesgrāmatu nodaĜas, rajonu (pilsētu) 
tiesas, administratīvās tiesas)

70 69

Amata vietas (t.sk. zemesgrāmatu nodaĜās) 2194 1980
Politikas rezultāti:
Lietu izskatīšanas ilgums 1. instancē (mēneši)
civillietās 4,4 4.0
krimināllietās 5,4 3.8
administratīvajās lietās 8 15.9
Lietu izskatīšanas ilgums apelācijas instancē (mēneši)
civillietās 4,2 6.2
krimināllietās 7,9 2.9
administratīvajās lietās 8,9 13.6
Lietu uzkrājums gada beigās (tūkst.)
rajonu (pilsētu) tiesās 18,5 19.2
apgabaltiesas tiesās 6,7 5.9
administratīvajās tiesās 4 5.8

Lietu īpatsvars, kurām apelācijas instancē ir mainīts spriedums (%)

civillietās 1,1 1.0
krimināllietās 4,4 4.5
administratīvajās lietās 20 16.3

Tiesas atcelto zemesgrāmatu lēmumu skaits pret 100 000 lēmumiem 18 19

Nekustamā īpašuma darījumi (tūkst.) 115 107
Nekustamā īpašuma darījuma reăistrācijas ilgums (dienas) 52 9.6
Darbības rezultāti:
Izskatītās lietas (tūkst.)
rajonu (pilsētu) tiesās 59 62.8
apgabaltiesās 10 8.9
administratīvajās tiesās 3,4 3.7
Zemesgrāmatā reăistrēti īpašumi (tūkst.) 1063 1066
Zemesgrāmatu nodaĜās pieĦemti lēmumi gadā (tūkst.) 409 369

42.00.00 Valsts zemes dienests
Administratīvā darbības spēja
Iestāžu skaits 1 1
Amata vietu skaits 1859 1642

42.04.00 Pasūtītāju finansētās kadastrālās darbības
Politikas rezultāti:
Nekustamā īpašuma darījumi gadā (tūkst.) 115 81
Darbības rezultāti:
Uzturēti kadastra objekti (tūkst.) 5412 5427
Apkopoti nekustamā īpašuma tirgus darījumu dati (tūkst.) 65 61
Uzturēti adresācijas objekti (tūkst.) 1185 1213
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VZD arhīvā glabājamās vienības (tūkst.) 3308 3550

45.00.00 Juridiskās palīdzības nodrošināšana
Administratīvā darbības spēja
Iestāžu skaits 1 1
Amata vietu skaits 48 39
Politikas rezultāti:
Personas, kuras saĦēmušas valsts kompensāciju cietušajiem 995 191
Darbības rezultāti:
Apmaksāti juridiskās palīdzības gadījumi (tūkst.) 19 17

21 Vides ministrija
Administratīvā darbības spēja
Iestāžu skaits – kopā 16 16
Amata vietu skaits – kopā 1853 1612
Politikas mērėis:

Nodrošināt iedzīvotājiem iespēju dzīvot tīrā un sakārtotā vidē, 
īstenojot ilgtspējīgu attīstību, sagalabājot vides kvalitāti un bioloăisko 
daudzveidību, nodrošinot dabas resursu ilgtspējīgu izmantošanu, kā arī 
sabiedrības līdzdalību lēmumu pieĦemšanā un i

Atbilstoši Latvijas ilgtspējīgas attīstības pamatnostādnēm un ES 
Lisabonas stratēăijai nepieciešams nodrošināt valsts ekonomisko 
attīstību vienlaikus ar sociālās jomas attīstību un vides prasību 
nodrošināšanu

01.00.00 Nozaru vadība
Administratīvā darbības spēja
Iestāžu skaits 1 1
Amata vietu skaits 209 189
t.sk. atašeji vides jautājumos pārstāvniecībā ES 2 2
Politikas rezultāti:
Organizēta un koordinēta vides politikas īstenošana, vides politikas 
principu iekĜaušana citu nozaru politikas dokumentos, kā arī 
nodrošināta nacionālo pozīciju izstrāde un aizstāvēšana vides jomā 
Eiropas Savienības institūcijās
Darbības virziens tiek īstenots ar budžeta programmām
Darbības rezultāti:
Izstrādāti politikas plānošanas dokumenti 2 17

14.00.00
Eiropas Savienības un starptautiskā finansējuma 
koordinācija

14.01.00

Vides infrastruktūras investīciju, Phare, Kohēzijas fonda, 
Eiropas Reăionālās attīstības fonda (ERAF) un citu finanšu 
instrumentu programmēšana
Politikas rezultāti:
Organizēta un koordinēta vides investīciju politikas īstenošana
Nodrošināta vides investīciju politikas integrēšana Darbības 
programmā "Infrastruktūra un pakalpojumi"
Nodrošināta Kohēzijas fonda finanšu, tehniskā un administratīvā 
vadība
Nodrošināta sabiedrības informēšana un iesaistīšana vides investīciju 
politikas īstenošanā
Darbības rezultāti:
Izdots investīciju ziĦojums latviešu un angĜu valodā 2 2
Administrēti ES līdzfinansēto projektu līgumu izpildītāju maksājumu 
pieprasījumi

400 400

Sagatavoti ziĦojumi Kohēzijas fonda Uzraudzības komitejai 2 2
Administrēta Kohēzijas fonda projektu naudas plūsmu izstrāde 312 312

Sagatavoti finanšu pārskati par Kohēzijas fonda projektu ieviešanu 104 104

Sagatavotas izdevumu deklarācijas ES līdzekĜu pieprasījumam 70 70
Izstrādātas/ aktualizētas iekšējās kontroles sistēmas procedūras 3 3
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21.00.00 Vides aizsardzības fonds
Administratīvā darbības spēja
Iestāžu skaits 1 1
Amata vietu skaits 44 32
Politikas rezultāti:

Nodrošināta efektīva līdzekĜu izmantošana likumā "Par dabas resursu 
nodokli" noteikto vides aizsardzības pasākumu un projektu 
finansēšana atbilstoši Latvijas vides aizsardzības fonda padomes 
apstiprinātajām fonda līdzekĜu izmantošanas vadlīnijām un lēmumi

Darbības rezultāti:

Ilgtspējīga tautsaimniecības attīstība, integrējot vides prasības visās 
tautsaimniecības nozarēs, nodrošinot iedzīvotāju tiesības dzīvot 
kvalitatīvā vidē saskaĦā ar valsts vides politikas pamatnostādnēm un 
nodrošināti pietiekami pasākumi bioloăiskās daudz

21.01.00 Fonda darbības nodrošinājums
Administratīvā darbības spēja
Iestāžu skaits 1 1
Amata vietu skaits 23 20
Darbības rezultāti:
Izskatīti projekti 500 796
Auditēti projekti 12 12

21.02.00 Vides aizsardzības projekti
Darbības rezultāti:

Vides izglītību, apziĦu un sabiedrības līdzdalību veicinošu pasākumu 
(mācību nometnes, talkas, izstādes, akcijas u.c.) īstenošanas projekti

20 30

PlašsaziĦas līdzekĜu īstenotie projekti informācijas sniegšanai par 
dabas daudzveidību, dabas un vides aizsardzību

18 18

Izstrādāti īpaši aizsargājamo dabas teritoriju dabas aizsardzības plāni 
saskaĦotai dabas resursu izmantošanai, vienlaicīgi nodrošinot dabas 
vērtību saglabāšanu

3 3

Dabas aizsardzības plānu ieviešana īpaši aizsargājamās dabas 
teritorijās biotopu aizsardzības un apsaimniekošanas nodrošināšanai, 
kā arī apmeklētājiem paredzētās infrastruktūras izveidei

6 7

Pētījumi par dabas resursu ilgtspējīgu izmantošanu, bioloăisko 
daudzveidību un vides kvalitātes novērtēšanu, saglabāšanu, 
uzlabošanu

7 7

Jaunu vides aizsardzības tehnoloăiju ieviešanas pilotprojekti vides 
piesārĦojuma samazināšanai

1 1

Apmācīti vides speciālisti (nevalstisko organizāciju, pašvaldību u.c.) 
un komersanti par dabas daudzveidības, dabas un vides aizsardzības 
jautājumiem

160 800

Atkritumu apsaimniekošanas sistēmas attīstības projekti 9 9
Siltumapgādes infrastruktūras objektu efektivitātes paaugstināšanas un 
energoefektivitātes uzlabošanas projekti

5 3

PiesārĦoto un potenciāli piesārĦoto vietu reăistrā iekĜauto teritoriju 
(objektu) izpētes un/vai sanācijas darbu veikšanas projekti

5 4

Projekti, kuru īstenošanas rezultātā tiek paaugstināta notekūdeĦu 
savākšanas un attīrīšanas sistēmas infrastruktūras objektu darbības 
kvalitāte un efektivitāte

5 28

21.06.00

Konkursu "Sakoptākais Latvijas pagasts", "Sakārtotākā 
Latvijas pilsēta", "Sējējs", "Labākais vides žurnālistikā", 
"Gada balva "Ābols"" un "Labākais iepakojums Latvijā" 
nodrošinājums
Darbības rezultāti:
Konkursos iesaistītie dalībnieki:
pašvaldības
– konkursa "Sakoptākais Latvijas pagasts" dalībnieki 35 16
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Ministrijas un citas centrālās valsts iestādes nosaukums, tās 
programmu un apakšprogrammu rezultatīvo rādītāju nosaukums

Saimnieciskā gada 
plāns

Saimnieciskā gada 
izpilde 

1 2 3 4
– konkursa "Sakārtotākā Latvijas pilsēta" dalībnieki 20 20
– konkursa "Gada balva "Ābols"" dalībnieki 20 55
saimniecības
– konkursa "Sējējs" dalībnieki 45 26
Konkursam "Labākais vides žurnālistikā" žurnālistu/rakstu autoru 
iesniegtie darbi

50 49

21.09.00
Eiropas Savienības fondu līdzfinansēto projektu 
sagatavošana, koordinācija un ieviešana
Politikas rezultāti:
Nodrošināta ES fondu līdzfinansēto projektu sagatavošana efektīvai 
ES resursu piesaistei un izmantošanai
Darbības rezultāti:
Administrēti būvdarbu, pakalpojumu un piegāžu konkursi 31 31
Administrēta sabiedrības informēšanas kampaĦa par ES līdzfinansēto 
projektu realizāciju

1 1

Nodrošināti sabiedrības informēšanas pasākumi un semināri par ES 
finansējuma apguvi

10 10

Izstrādātas vadlīnijas ES līdzfinansēto projektu pieteicējiem Darbības 
Programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" aktivitāšu ietvaros

9 9

Izstrādāta atbalsta dokumentācija Darbības Programmas 
"Infrastruktūra un pakalpojumi" aktivitāšu ietvaros iesniegto projektu 
vērtēšanai

1 1

Administrēta sabiedrības informēšanas kampaĦas norise par gaisa 
kvalitātes pasākumu realizāciju un energoefektivitātes paaugstināšanu 
ES līdzfinansēto projektu ieviešanas gaitā

1 1

Izstrādātas 2007. – 2013. gada plānošanas perioda finanšu instrumentu 
iekšējās kontroles sistēmas

2 2

Sagatavota dokumentācija ūdenssaimniecības direktīvu ieviešanas 
progresa novērtēšanai

1 1

Izstrādāta EK finanšu instrumenta LIFE+ stratēăiskā programma 1 1

21.10.00 Upju baseinu apsaimniekošana
Administratīvā darbības spēja
Amata vietu skaits 21 12
Darbības rezultāti:

Konsultatīvai padomei un sabiedriskai apspriešanai sniegtie ziĦojumi 4 9

Sagatavots pārskats par antropogēnās ietekmes novērtējumu katrā 
baseina apgabalā

4 4

Sagatavots pārskats par ūdens objektu novērtējumu katrā baseina 
apgabalā

4 4

Sagatavots un EK iesniegts ziĦojums par Ūdens struktūrdirektīvas 
ieviešanu

1 1

21.13.00 Nozares vides projekti
Darbības rezultāti:
Jūras vides kontroles lidojumu stundas 400 344
Metodiskie materiāli vides aizsardzības prasību ieviešanai un 
nodrošināšanai tautsaimniecībā

2 2

Vides valsts inspektoru un ekspertu apmācības semināri 35 41
Izvērtēto apelāciju iesniegumu skaits par vides institūciju darbību 110 91
Valsts vides aizsardzības interešu nodrošināšana administratīvajās 
tiesās (lietu skaits)

8 19

21.16.00
Migrējošo putnu un nemedījamo dzīvnieku radīto 
zaudējumu kompensācija
Politikas rezultāti:
Latvijai raksturīgu migrējošo putnu un nemedījamo dzīvnieku sugu 
labvēlīga aizsardzības statusa nodrošināšana
Darbības rezultāti:
Platība, par ko maksātas kompensācijas (ha) 900 1255
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Saimnieciskā gada 
plāns

Saimnieciskā gada 
izpilde 

1 2 3 4

22.00.00

Eiropas Reăionālās attīstības fonda (ERAF) un Eiropas 
Kopienas iniciatīvas "INTERREG" programmas finansētie 
projekti

22.01.00
Eiropas Reăionālās attīstības fonda (ERAF) finansētie 
projekti
Darbības rezultāti:
Pabeigti ekotūrisma infrastruktūras izveides projekti 3 1
Īstenoti informatīvie pasākumi 3 2
Sagatavoti informatīvie materiāli, pētījumi 1 1
Pabeigti tehniskās palīdzības projekti 1 0

23.00.00 Vides politikas īstenošana
Administratīvā darbības spēja
Iestāžu skaits 2 2
Amata vietu skaits 533 468

23.01.00 Valsts vides dienests
Administratīvā darbības spēja
Iestāžu skaits 1 1
Amata vietu skaits 501 443
Politikas rezultāti:
Nodrošināta vides politikas ieviešana, pamatojoties uz efektīvu atĜauju 
un kontroles sistēmu, kā arī efektīvu pārraudzības sistēmu par 
pieĦemtajiem lēmumiem, nodrošinot sabiedrības līdzdalību lēmumu 
pieĦemšanas procesā
Darbības rezultāti:
Veikto inspekcijas pārbaužu skaits zvejas un vides kontrolē 18230 25637
Spēkā esošo A kategorijas atĜauju skaits / procentos no kopējā A 
kategorijas uzĦēmumu skaita

72/100 87/100

Izsniegtas B kategorijas atĜaujas 670 336
Izsniegti C kategorijas apliecinājumi 900 1157
Izsniegtas ūdens resursu lietošanas atĜaujas 100 142
Siltumnīcefekta gāzu emisijas atĜaujas 92 99
Izsniegti tehniskie noteikumi 4050 8007
Veikti ietekmes uz vidi sākotnējie izvērtējumi 530 609
Veiktas pārbaudes vides aizsardzībā 6750 8403

Veiktas pārbaudes dabas aizsardzībā un dabas resursu izmantošanā 4500 6932

Pārbaudīti statistikas pārskati 5180 7926
Izsniegtas zvejas licences un žurnāli 2000/13000 2625/14495
Izsniegtas padziĜināšanas darbu atĜaujas ostās 15 18

23.02.00 Vides pārraudzības valsts birojs
Administratīvā darbības spēja
Iestāžu skaits 1 1
Amata vietu skaits 32 25
Darbības rezultāti:
Ietekmes uz vidi novērtējumi 13 13
Ietekmes uz vidi sākotnējie izvērtējumi 800 609
Rūpniecisko avāriju riska samazināšanas programmu izvērtēšana 10 16
Izvērtēti rūpniecisko avāriju riska drošības pārskati 9 9
Izvērtētas vides aizsardzības nosacījumu atĜaujas 15 15

Stratēăiskie ietekmes uz vidi novērtējumi (plānošanas dokumentiem) 80 88

Izvērtētie iesniegumi par organizāciju reăistrāciju vides pārvaldības un 
audita sistēmā (EMAS)

2 8

24.00.00 Dabas aizsardzība
Administratīvā darbības spēja
Iestāžu skaits 9 9
Amata vietu skaits 421 381

24.01.00 Dabas aizsardzības institūcijas
Administratīvā darbības spēja
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Ministrijas un citas centrālās valsts iestādes nosaukums, tās 
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Saimnieciskā gada 
plāns

Saimnieciskā gada 
izpilde 

1 2 3 4
Iestāžu skaits 7 7
Amata vietu skaits 207 188
Darbības rezultāti:
Vides inspektoru veiktās pārbaudes 4074 6152
Meža kopšana (ha) 136 136
Meža stādīšana (ha) 6 6,5
Dabas taku uzturēšana un jaunu veidošana (km) 109,8 115,63
Dabas ekosistēmu monitorings (programmas) 4 4
Informatīvie semināri, lekcijas un izglītojošie pasākumi 56 97
Ūdenstūristu un autotūristu apmetĦu kopšana (apmetĦu skaits) 30 30
Augsnes sagatavošana meža atjaunošanai ( ha ) 20 20
Izsniegtas atĜaujas nemedījamo dzīvnieku iegūšanai un atĜaujas 
starptautiskajai tirdzniecībai ar apdraudētajām augu un dzīvnieku 
sugām

110 316

Izstrādāti dabas aizsardzības plāni īpaši aizsargājamām dabas 
teritorijām

19 21

Izstrādāti sugu aizsardzības plāni īpaši aizsargājamām sugām 1 1
Apsaimniekoti biotopi (ha) 530 615,16
Informācijas stendu izveidošana, uzturēšana un atjaunošana 32 139
Apsaimniekoti putnu vērošanas torĦi 3 3

24.05.00
Valsts aăentūras "Nacionālais botāniskais dārzs" darbības 
nodrošināšana
Administratīvā darbības spēja
Iestāžu skaits 1 1
Amata vietu skaits 132 113
Darbības rezultāti:
Apmeklētāji 20000 25662
Ekskursijas 65 82

24.06.00
Valsts aăentūras "Latvijas Dabas muzejs" darbības 
nodrošināšana
Administratīvā darbības spēja
Iestāžu skaits 1 1
Amata vietu skaits 82 80
Darbības rezultāti:
Izstāžu skaits 20 35
Apmeklētāji 80000 102967
Ekskursijas 230 260
Pasākumi 460 738

25.00.00 Radiācijas drošība un bīstamo atkritumu apsaimniekošana
Administratīvā darbības spēja
Iestāžu skaits 2 2
Amata vietu skaits 89 82

25.01.00 Bīstamo atkritumu pārvaldības aăentūra
Administratīvā darbības spēja
Iestāžu skaits 1 1
Amata vietu skaits 55 52
Politikas rezultāti:

Radioaktīvo atkritumu un kodolobjektu drošas apsaimniekošanas, kā 
arī valsts bīstamo atkritumu apsaimniekošanas infrastruktūras objektu 
apsaimniekošanas nodrošināšana

Darbības rezultāti:
Radioaktīvo vielu apsaimniekošana (kiriji) 6000 10351
Spectērpu dezaktivācija (kg) 2000 2133,7
Radioaktīvo vielu pārstrāde un apglabāšana (m3) 7,2 7,92
Pārskats par valsts nozīmes jonizējošā starojuma objektu kontroles 
programmas izpildi

1 1

Apsaimniekoti bīstamo atkritumu objekti 3 3
Uzlabota Salaspils kodolreaktora apsardzes sistēma 1 1
Sagatavotie projekti 2 2
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Saimnieciskā gada 
plāns

Saimnieciskā gada 
izpilde 

1 2 3 4

25.02.00 Radiācijas drošības centrs
Administratīvā darbības spēja
Iestāžu skaits 1 1
Amata vietu skaits 34 30
Politikas rezultāti:
Visi jonizējošā starojuma avotu lietotāji ir licencēti
Visi jonizējošā starojuma avotu lietotāji tiek uzraudzīti atbilstoši riska 
līmenim
Tiek nodrošināta individuālā dozimetrija visiem darbiniekiem, kuri 
veic darbības ar jonizējošā starojuma avotiem
Vides radioaktīvā piesārĦojuma līmenis nepasliktinās
Darbības rezultāti:
Kontrolējamie uzĦēmumi 800 902
Inspektoru reidi 450 450
Darbinieki, kuriem veic individuālo dozimetriju 2800 3020
Laboratorijā veiktās analīzes 450 233

26.00.00 Vides informatīvais nodrošinājums
Administratīvā darbības spēja
Iestāžu skaits 1 1
Amata vietu skaits 557 460
Darbības rezultāti:
Interneta mājas lapas apmeklējumu skaits 1800000 3190450
Publicēti Latvijas vides un ilgtspējīgas attīstības pārskati, 
kopsavilkumi un ziĦojumi

30 27

Ėīmisko vielu reăistrā apkopoti ėīmisko vielu un ėīmisko produktu 
ražošanas un importa gada pārskati

80 211

Veikto testēšanu rezultāti 74000 77846
Uzturētas tiešsaistes datu bāzes 15 15
Eiropas Vides aăentūrai nosūtīti informācijas kopsavilkumi 15 15
Organizētas testēšanas laboratoriju prasmes pārbaudes 7 7
Sasniegti stabili meteoroloăisko prognožu kvalitatīvie un kvantitatīvie 
rādītāji:
– izsūtītas prognozes (gab.) 127000 174781
– 24 stundu laika prognožu attaisnošanās (%) 92 94
– 48 stundu laika prognožu attaisnošanās (%) 90 92
– specializēto aviācijas prognožu lidostai attaisnošanās (%) 78 82
 – brīdinājums par bīstamām un stihiskām parādībām savlaicīgums 
(vidēji gadā ne vēlāk kā stundas: minūtes)

2:00 8:06

Gaisa monitoringa staciju darbības nodrošināšana 6 6
Izstrādāta derīgo izrakteĦu krājumu bilance 1 1
Izsniegtas zemes dzīĜu izmantošanas licences 600 1562
Izsniegtas derīgo izrakteĦu atradĦu pases 120 168

22 Kultūras ministrija
Administratīvā darbības spēja
Iestāžu skaits – kopā 72 71
Amata vietu skaits un pedagoăisko likmju skaits – kopā 7347,5 7206
Politikas mērėis:
Veidot labvēlīgus nosacījumus kultūras daudzveidībai, izcilībai un 
līdzsvarotai attīstībai, lai palielinātu tās ieguldījumu indivīda, 
sabiedrības un nacionālas valsts ilgtspējīgā attīstībā

18.00.00 Kultūrpārvaldība
Administratīvā darbības spēja
Iestāžu skaits 1 1
Amata vietu skaits 131 110
Politikas rezultāti:
Savlaicīga, demokrātiska, situācijai un resursiem atbilstoša politikas 
un rīcībpolitikas plānošana
Efektīvāka kultūras nozarei piešėirto resursu izlietošana, saistot 
ieguldīto finansējumu ar nozares politikas rezultātiem
Darbības rezultāti:
Finansiāli atbalstītas nevalstiskās organizācijas (NVO ) 17 17
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Ministrijas un citas centrālās valsts iestādes nosaukums, tās 
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Saimnieciskā gada 
plāns

Saimnieciskā gada 
izpilde 

1 2 3 4
Izstrādāti tiesību akti, normatīvie akti, administratīvie akti 
(TA/NA/AA), atzinumi

200 334

Izstrādāti politikas dokumenti 6 6

19.00.00 Profesionālā māksla
Administratīvā darbības spēja
Iestāžu skaits 14 14
Amata vietu skaits 2008 2006
Politikas rezultāti:

Sabiedrībai pieejami daudzveidīgi, dažādu žanru kvalitatīvi mākslas 
produkti. Nostiprināts kultūras produktu vietējais tirgus, pieaudzis 
starptautisko kopprodukciju skaits, kuros piedalās Latvijas 
mākslinieki, kā arī kultūras produktu un pakalpojumu ekspo

19.02.00 Latvijas Nacionālā opera
Administratīvā darbības spēja
Iestāžu skaits 1 1
Amata vietu skaits 634 634
Politikas rezultāti:
Kopējais skatītāju un klausītāju skaits 151492 159070
Darbības rezultāti:
Jaunuzvedumi 7 7
Izrādes un koncerti 195 236

19.03.00 Filmu nozare
Administratīvā darbības spēja
Iestāžu skaits 1 1
Amata vietu skaits 26 26
Politikas rezultāti:
Latvijas filmu eksports (filmu skaits) 6 6
Starptautiski kopražojumi (filmu skaits) 6 6
Kino muzeja apmeklējumi 4300 8603
Darbības rezultāti:
Ar valsts atbalstu saražotas filmas 25 26
tajā skaitā:
Pilnmetrāžas animācijas un spēlfilmas 4 6
Īsmetrāžas spēlfilmas 1 1
Animācijas īsfilmas 7 11
Dokumentālās filmas 13 8

19.07.00 Mākslas un literatūra
Administratīvā darbības spēja
Iestāžu skaits 12 12
Amata vietu skaits 1348 1346
Politikas rezultāti:
Kopējais skatītāju un klausītāju skaits 788000 860185
Darbības rezultāti:
Jaunuzvedumi 138 163
Izrādes un koncerti 2775 3311

20.00.00 Kultūrizglītība
Administratīvā darbības spēja
Iestāžu skaits 19 19
Vidējais amata vietu un pedagoăisko likmju skaits 2627,5 2607
Politikas rezultāti:
Kultūrizglītības iestādes nodrošina sabiedrību ar atbilstošām 
kultūrizglītības ieguves iespējām
Darbības rezultāti:
Kultūrizglītības pārvaldība
Organizēti pasākumi kultūrizglītības pārvaldībā 55 55
Augstākā un koledžas izglītība
No dotācijas no vispārējiem ieĦēmumiem finansēto studējošo vidējais 
nosacītais skaits (studiju vietu skaits) gadā

1341 1378

No dotācijas no vispārējiem ieĦēmumiem finansēto absolventu skaits 
gadā

417 351
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Ministrijas un citas centrālās valsts iestādes nosaukums, tās 
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Saimnieciskā gada 
plāns

Saimnieciskā gada 
izpilde 

1 2 3 4
Profesionālā izglītība
Nosacītais izglītojamo skaits gadā 2280 2296
t.sk. finansēti no dotācijas no vispārējiem ieĦēmumiem 2276 2292
Absolventu skaits gadā 474 456
t.sk. finansēti no dotācijas no vispārējiem ieĦēmumiem 465 450
Profesionālās ievirzes izglītība
Vidējais audzēkĦu skaits gadā 2140 2142

21.00.00 Kultūras mantojums
Administratīvā darbības spēja
Iestāžu skaits (12 muzeji, Muzeju valsts pārvalde, 2 bibliotēkas, Valsts 
kultūras pieminekĜu aizsardzības inspekcija, v/a "Kultūras 
informācijas sistēmas", v/a "Tautas mākslas centrs", 17 arhīvi)

35 35

Amata vietu skaits – kopā 2534 2438
tajā skaitā:
Amata vietu skaits muzejos 1071 1000.5
Amata vietu skaits bibliotēkās 599 589
Amata vietu skaits arhīvos 697 677

Amata vietu skaits Valsts kultūras pieminekĜu aizsardzības inspekcijā 123 122.5

Amata vietu skaits v/a "Kultūras informācijas sistēmas" 21 26
Amata vietu skaits v/a "Tautas mākslas centrs" 23 23
Politikas rezultāti:

Kultūras mantojums tiek aktīvi apzināts, papildināts, pētīts, 
dokumentēts, saglabāts, aizsargāts. Nodrošināta kultūras mantojuma 
un vienotas kultūras informācijas sistēmas pieejamība; pieaug digitāli 
pieejamā kultūras mantojuma daĜa; kultūras mantojuma re

Apmeklējumi muzejos 843930 1087678
Apmeklējumi bibliotēkās 637600 828143
Apmeklējumi arhīvos 66200 70669
Reăistrētie lasītāji bibliotēkās 57000 83738
Sabiedrībai pieejamo kultūras pieminekĜu īpatsvars (%) 70 70
Amatiermākslas kolektīvi 4265 4142
Amatiermākslas dalībnieki 75250 73085
Amatiermākslas pasākumu apmeklētāji 100000 99300
Darbības rezultāti:
Krājumā jaunuzĦemtas vienības muzejos 30838 47983
Digitalizētie krājuma dokumenti bibliotēkās 315000 493801
Krājuma jaunieguvumi bibliotēkās 90000 72725
Izdoto Braila raksta grāmatas un informatīvie materiāli 20 36
IeskaĦotas grāmatas Latvijas Neredzīgo bibliotēkā 80 68
Valsts arhīvos pieĦemtas glabāšanas vienības (tūkst.) 400 603
Kultūras pieminekĜi 8600 8517
Restaurēti kultūras pieminekĜi 140 165
Publisko un zinātnisko bibliotēku darbinieku apmācība 600 2011
Amatiermākslas pasākumi 130 184

22.00.00 Kultūras projekti un investīcijas
Administratīvā darbības spēja
Iestāžu skaits 2 2
Amata vietu skaits 47 45
Politikas rezultāti:
Pieaudzis valsts atbalsts sabiedrības radošām iniciatīvām kultūras 
jomā
Uzlabota kultūrvide, izveidota mūsdienīgai nacionālai valstij atbilstoša 
kultūras infrastruktūra
Latvija starptautiskā līmenī apliecinājusi sevi kā uzticamu sadarbības 
partneri, audzis Latvijas prestižs

22.01.00 Valsts kultūrkapitāla fonds
Administratīvā darbības spēja
Iestāžu skaits 1 1
Amata vietu skaits 17 17
Valsts Kultūrkapitāla fonda padomes locekĜi un nozares eksperti 61 61
Politikas rezultāti:
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Programmas 
vai 

apakšprogram
mas kods

Ministrijas un citas centrālās valsts iestādes nosaukums, tās 
programmu un apakšprogrammu rezultatīvo rādītāju nosaukums

Saimnieciskā gada 
plāns

Saimnieciskā gada 
izpilde 

1 2 3 4
Piešėirtā finansējuma sadalījuma līdzsvarotība pa nozarēm (%)
Literatūra 6 7
Teātris 10 9
Mūzika un deja 10 10
Filmas 12 15
Vizuālā māksla 10 12
Kultūras mantojums 10 9
Tradicionālā kultūra 5 5
Starpnozare 37 34
Darbības rezultāti:
Organizēti konkursi 40 40
Izvērtēti projektu pieteikumi 5600 4980
Noslēgti finansējuma līgumi 3400 2967
Īstenotas mērėprogrammas un kultūras programmas 45 45
Izvērtētas mūža stipendijas 150 114

22.02.00 Kultūras pasākumi, sadarbības līgumi un programmas
Darbības rezultāti:
Kultūras pasākumi 28 34

22.03.00 Kultūras infrastruktūras attīstība
Administratīvā darbības spēja
Iestāžu skaits 1 1
Amata vietu skaits 30 28
Darbības rezultāti:
Administrēti projekti 3 4

22.04.00 Latvijas Nacionālās bibliotēkas projekta īstenošana
Darbības rezultāti:
Izstrādāts Latvijas Nacionālās bibliotēkas ēkas būvprojekts 1 1
Uzsākti Latvijas Nacionālās bibliotēkas ēkas būvdarbi 1

22.05.00 Valsts vienotā bibliotēku informācijas sistēma
Darbības rezultāti:
Datortehnika 500 500
Interneta pieslēgumi 4 4
Lokālie tīkli 26 26
Apmācīto skaits 100 100

23.00.00 Eiropas Savienības fondi un ārvalstu finanšu palīdzība
Politikas rezultāti:
ES fondu un citu ārvalstu finanšu instrumentu pieejamā 
līdzfinansējuma maksimāla piesaiste kultūras projektiem
Darbības rezultāti:
Atbalstīti projekti 29 20

23.01.00
Eiropas Reăionālās attīstības fonda (ERAF) kultūras 
projektu nodrošināšana
Darbības rezultāti:
Atbalstīti projekti 4 4

23.02.00
Eiropas Sociālā fonda (ESF) kultūras un izglītības projektu 
nodrošināšana
Darbības rezultāti:
Atbalstīti projekti 7 7

23.03.00
Eiropas Savienības programmu kultūras jomā un ārvalstu 
finanšu palīdzības projektu nodrošināšana
Darbības rezultāti:
Atbalstīti projekti 18 9

24 Valsts kontrole
Administratīvā darbības spēja
Iestāžu skaits – kopā 1 1
Amata vietu skaits – kopā 226 198
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Programmas 
vai 

apakšprogram
mas kods

Ministrijas un citas centrālās valsts iestādes nosaukums, tās 
programmu un apakšprogrammu rezultatīvo rādītāju nosaukums

Saimnieciskā gada 
plāns

Saimnieciskā gada 
izpilde 

1 2 3 4

01.00.00 Valsts kontrole
Administratīvā darbības spēja
Iestāžu skaits 1 1
Amata vietu skaits 226 198
Darbības rezultāti:
Sniegti revīzijas atzinumi 26 26
Sagatavoti revīzijas ziĦojumi 70 80

28 Augstākā tiesa
Administratīvā darbības spēja
Iestāžu skaits – kopā 1 1
Amata vietu skaits – kopā 200 169

01.00.00 Tiesa
Iestāžu skaits 1 1
Amata vietu skaits 200 169
t.sk. tiesnešu amata vienības 53 43
Augstākās tiesas Senāta kasācijas kārtībā izskatītās lietas 2480 2355
Augstākās tiesas Palātu apelācijas kārtībā izskatītās lietas 2150 1607
Augstākās tiesas plēnumu un tiesu prakses vispārinājumi 10 11

29 Veselības ministrija
Administratīvā darbības spēja
Iestāžu skaits – kopā 26 20
Amata vietu skaits – kopā 7212,25 6627.01
Politikas mērėis:
VM darbības virsmērėis ir izstrādāt un īstenot valsts politiku 
sabiedrības veselības nodrošināšanai veselā vidē, veicinot slimību 
profilaksi, tajā skaitā popularizējot veselīgu dzīves veidu, radot 
nosacījumus izmaksu efektīvai, fiziski un finansiāli pieej
Makro ietekmes rezultāti:
Izveidota valdības politika, kas virzīta uz ilgtspējīgas veselības 
aprūpes sistēmas attīstību
Izveidota stabila valsts budžeta līdzekĜu un investīciju apjoma 
piešėiršana veselības aprūpes sistēmai

Tiek mazinātas reăionālās atšėirības cilvēkresursu izvietojuma ziĦā

Pieaug starptautisko veselības aprūpes saistību izpilde, kā arī 
starptautiskās tendences ilgtspējīgas attīstības jomā, veselības aprūpes 
prasību integrēšanai citos sektoros
Samazinās sabiedrībā valdošais negatīvais uzskats par valsts pārvaldi 
kopumā

Pieaug sabiedrības interese un zināšanas ar veselības jautājumiem, 
nevalstisko organizāciju sadarbība un ietekme lēmumu pieĦemšanā

Izveidota pārrobežu sadarbība veselības aprūpes jomā
Dalība ES, ZiemeĜatlantijas līguma organizācijā (NATO) un citās 
starptautiskajās organizācijās, kas sniedz iespēju Latvijai ietekmēt 
lēmumu pieĦemšanas procesus starptautiskajā līmenī
Latvijai kā jaunajai ES dalībvalstij ir pieejami dažādi pirmsstrukturāli, 
strukturāli un citi finanšu instrumenti un ir nepieciešama šo 
instrumentu efektīva apgūšanā pilnā apjomā

01.00.00 Nozares vadība
Administratīvā darbības spēja
Iestāžu skaits 1 1
Amata vietu skaits 174 119
Politikas rezultāti:
Likumu stabilitāte: gada laikā VM izstrādātajos likumos izdarīti 
grozījumi (% no kopējā likumu skaita)

20 5

Noslēgti starptautiski līgumi veselības aprūpes jomā 1 1
Sabiedrības līdzdalība pozīciju izstrādē par EK priekšlikumiem (% no 
kopējā pozīciju skaita)

75 100

Samazināta VM darbinieku mainība (%) 0,33 4
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Programmas 
vai 

apakšprogram
mas kods

Ministrijas un citas centrālās valsts iestādes nosaukums, tās 
programmu un apakšprogrammu rezultatīvo rādītāju nosaukums

Saimnieciskā gada 
plāns

Saimnieciskā gada 
izpilde 

1 2 3 4
Darbības rezultāti:
Izstrādāti politikas plānošanas dokumenti 2 2
Izstrādāti normatīvie akti 158 148
Sagatavotas pozīcijas par ES tiesību aktiem 13 22

01.01.00 Veselības lietu pārvalde
Administratīvā darbības spēja
Iestāžu skaits 1 1
Amata vietu skaits 174 126
Politikas rezultāti:
Likumu stabilitāte: gada laikā VM izstrādātajos likumos izdarīti 
grozījumi (% no kopējā likumu skaita)

20 5

Noslēgti starptautiski līgumi veselības aprūpes jomā 1 1
Sabiedrības līdzdalība pozīciju izstrādē par EK priekšlikumiem (% no 
kopējā pozīciju skaita)

75 100

Samazināta VM darbinieku mainība (%) 0,33 4
Darbības rezultāti:
Izstrādāti politikas plānošanas dokumenti 2 2
Izstrādāti normatīvie akti 158 148
Sagatavotas pozīcijas par ES tiesību aktiem 13 22

02.00.00 Izglītība
Administratīvā darbības spēja
Iestāžu skaits 2 2
Amata vietu skaits 1285 1190
Politikas rezultāti:
UzĦemtie studenti, kas tiek finansēti no valsts budžeta 599 598
Palielināts kopējais gada vidējais studentu skaits 4521 4154
No valsts budžeta finansētie rezidenti 424 463
Ieviesti
Darbības rezultāti:
Prognozējamais māsu skaits, kuras reăistrēsies un pārreăistrēsies 2216 1879

Prognozējamais vecmāšu skaits, kuras reăistrēsies un pārreăistrēsies 456 398

Prognozējamais māsu palīgu skaits, kuri reăistrēsies un pārreăistrēsies 495 267

Prognozējamais kosmētiėu skaits, kuri reăistrēsies un pārreăistrēsies 183 155

Prognozējamais ārstu palīgu skaits, kuri reăistrēsies un pārreăistrēsies 476 433

Ieviesti profesionālās piemērotības pārbaudījumi X x

02.03.00 Augstākā izglītība
Administratīvā darbības spēja
Iestāžu skaits 1 1
Amata vietu skaits 1263 1167
Politikas rezultāti:
UzĦemto studentu skaits, kas tiek finansēti no valsts budžeta 599 598
Palielināt kopējo gada vidējo studentu skaitu 4521 4154
Darbības rezultāti:
Ieviesti profesionālās piemērotības pārbaudījumi X x

02.04.00 Rezidentu apmācība un tālākizglītība
Administratīvā darbības spēja
Iestāžu skaits 1 1
Amata vietu skaits 22 23
Politikas rezultāti:
No valsts budžeta finansētie rezidenti 424 463
Darbības rezultāti:
Prognozējamais māsu skaits, kuras reăistrēsies un pārreăistrēsies 2216 1879

Prognozējamais vecmāšu skaits, kuras reăistrēsies un pārreăistrēsies 456 398

Prognozējamais māsu palīgu skaits, kuri reăistrēsies un pārreăistrēsies 495 267

Prognozējamais kosmētiėu skaits, kuri reăistrēsies un pārreăistrēsies 183 155

FMInfp37_300608; Latvijas Republikas 2007.gada pārskats par valsts budžeta izpildi un par pašvaldību budžetiem; 3.sējums 463



Programmas 
vai 

apakšprogram
mas kods

Ministrijas un citas centrālās valsts iestādes nosaukums, tās 
programmu un apakšprogrammu rezultatīvo rādītāju nosaukums

Saimnieciskā gada 
plāns

Saimnieciskā gada 
izpilde 

1 2 3 4

Prognozējamais ārsta palīgu skaits, kuri reăistrēsies un pārreăistrēsies 476 433

06.00.00 Kultūra
Administratīvā darbības spēja
Iestāžu skaits 2 2
Amata vietu skaits 187 187
Politikas rezultāti:
Ik gadu palielinās lasītāju skaits v/a "Latvijas Medicīnas bibliotēka" 
(%)

0.09 0.09

Ik gadu palielinās apmeklētāju skaits v/a "P.StradiĦa medicīnas 
vēstures muzejs" (%)

2 11

Krājuma apjoms palielinās v/a "Latvijas Medicīnas bibliotēka" par (%) 0.2 0.2

Krājuma apjoms palielinās v/a "P.StradiĦa medicīnas vēstures muzejs" 
par (%)

0.7 0.7

Zinātniskās publikācijas 22 42
Palielinās sabiedrības zināšanu līmenis par preventīvās medicīnas 
nozīmi (%)

20 20

Darbības rezultāti:
Lasītāji 10575 10582
Apmeklējumi v/a "Latvijas Medicīnas bibliotēka" 78450 79012
Apmeklējumi v/a "P.StradiĦa medicīnas vēstures muzejs" 63000 72888
Izsniegtās grāmatas un izdrukas 354545 354628
Rīkotās izstādes 15 30
Novadītas ekskursijas 2000 1982

06.01.00 Bibliotēka
Administratīvā darbības spēja
Iestāžu skaits 1 1
Amata vietu skaits 63 63
Politikas rezultāti:
Ik gadu palielinās lasītāju skaits (%) 0.09 0.09
Krājuma apjoms palielinās par (%) 0.2 0.2
Zinātniskās publikācijas 2 2
Darbības rezultāti:
Lasītāji 10575 10582
Apmeklējumi 78450 79012
Izsniegtās grāmatas un izdrukas 354545 354628

06.02.00 Muzejs
Administratīvā darbības spēja
Iestāžu skaits 1 1
Amata vietu skaits 124 124
Politikas rezultāti:
Ik gadu palielinās apmeklētāju skaits (%) 2 11
Zinātniskās publikācijas 20 40
Palielinās sabiedrības zināšanu līmenis par preventīvās medicīnas 
nozīmi (%)

20 20

Krājuma apjoms palielinās par (%) 0.7 0.7
Darbības rezultāti:
Apmeklējumi 63000 72888
Rīkotas izstādes 15 30
Novadītas ekskursijas 2000 1982

07.00.00 Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektu īstenošana
Politikas rezultāti:
VM padotības iestāžu un kapitālsabiedrību, kurās VM ir valsts 
kapitāla daĜu turētāja, ES struktūrfondu projektu ieviešanai 
nodrošināts priekšfinansējums un līdzfinansējums (Ls)

374604 408406

Veselības veicināšanas pasākumiem piesaistītais finansējums ES 
struktūrfondu ietvaros (Ls)

1519881 0

Valsts budžeta līdzekĜi (Ls) 227982 0
ES struktūrfondu līdzekĜi (Ls) 1291899 0
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Programmas 
vai 

apakšprogram
mas kods

Ministrijas un citas centrālās valsts iestādes nosaukums, tās 
programmu un apakšprogrammu rezultatīvo rādītāju nosaukums

Saimnieciskā gada 
plāns

Saimnieciskā gada 
izpilde 

1 2 3 4
Veselības aprūpes un veselības veicināšanas procesā iesaistīto 
institūciju personāla kompetences, prasmju un iemaĦu līmeĦa 
paaugstināšanai piesaistītais finansējums ES struktūrfondu ietvaros 
(Ls)

2336445 0

Valsts budžeta līdzekĜi (Ls) 350467 0
ES struktūrfondu līdzekĜi (Ls) 1985979 0

07.01.00
Eiropas Sociālā fonda (ESF) nacionālās programmas 
īstenošana
Politikas rezultāti:
VM padotības iestāžu un kapitālsabiedrību, kurās VM ir valsts 
kapitāla daĜu turētāja, ES struktūrfondu projektu ieviešanai 
nodrošināts priekšfinansējums un līdzfinansējums (Ls)

374604 408406

Veselības veicināšanas pasākumiem piesaistītais finansējums ES 
struktūrfondu ietvaros (Ls)

1519881

Valsts budžeta līdzekĜi (Ls) 227982
ES struktūrfondu līdzekĜi (Ls) 1291899
Veselības aprūpes un veselības veicināšanas procesā iesaistīto 
institūciju personāla kompetences, prasmju un iemaĦu līmeĦa 
paaugstināšanai piesaistītais finansējums ES struktūrfondu ietvaros 
(Ls)

2336445

Valsts budžeta līdzekĜi (Ls) 350467
ES struktūrfondu līdzekĜi (Ls) 1985979

31.00.00 Veselīga dzīvesveida veicināšana
Administratīvā darbības spēja
Iestāžu skaits 2 0
Amata vietu skaits 62 45
Politikas rezultāti:
Palielinājusies to iedzīvotāju īpatsvars, kuri vērtē savu veselību kā 
labu (aptaujas dati %)

45 44.6

Samazinās ikdienas smēėētāju īpatsvars (aptaujas dati %) 29 30.4
Mazulim draudzīgas slimnīcas iniciatīvas ieviešana, uzturēšana 
(jaunas mazulim draudzīgas slimnīcas)

16 14

Sirds veselības kabinetu ieviešana un uzturēšana (jaunie sirds kabineti) 11 12

Pētījumi, kuros iegūtā informācija par esošo veselības paradumu 
situāciju tiks izmantota tālākajiem darbības virzieniem un norādīs 
programmu kampaĦu efektivitāti

5 5

Samazināts uzskaitē esošo bērnu skaits, ar alkohola kaitējoši 
pārmērīgu lietošanas vai alkohola intoksikācijas diagnozi (%):
Bērni (līdz 14.g.v.) 19 3
Pusaudži (no 15 līdz 17 g.v.) 75 –7
Paaugstināts graudaugu patēriĦš (vienai personai kg/gadā) 112 87.8
Paaugstināts augĜu un dārzeĦu patēriĦš (vienai personai kg/gadā) 157 127.7
Samazināta saslimstība ar narkotisko un psihotropo vielu atkarības 
diagnozi uz 100 000 iedzīvotājiem

8,5 8.7

Samazināta saslimstība ar alkohola psihozes diagnozi uz 100 000 
iedzīvotājiem

35 41.3

Samazināta mirstība no asinsrites sistēmas slimībām uz 100 000 
iedzīvotājiem

780,5 775

Darbības rezultāti:
Samazināts saslimstības biežums ar STS uz 100000 iedzīvotājiem:
Sifiliss 23 13
Gonoreja 33 29
Uroăenitālā hlamidioze 35 31
HIV inficētie 141 153

Rīkotas informatīvas kampaĦas par psihoaktīvo vielu lietošanas sekām 5 6

Veiktas sabiedrības informēšanas kampaĦas par veselību veicinošās 
programmās iekĜautajām tēmām

7 7

Sagatavotas un ieviestas veselības veicināšanas programmas 5 5
Veikti pētījumi par veselības riska faktoriem 5 5

32.00.00
Vides veselības un epidemioloăiskās uzraudzības 
nodrošināšana
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Ministrijas un citas centrālās valsts iestādes nosaukums, tās 
programmu un apakšprogrammu rezultatīvo rādītāju nosaukums

Saimnieciskā gada 
plāns

Saimnieciskā gada 
izpilde 

1 2 3 4
Administratīvā darbības spēja
Iestāžu skaits 1 1
Amata vietu skaits 562,5 586
Politikas rezultāti:
Samazināta saslimstība ar atsevišėām infekcijas slimībām, t.sk 
vakcīnregulējamām (gadījumu skaits uz 100 000 iedz.):
Visu veidu tuberkuloze 56 47.3
Difterija 0,6 0.66
Epidēmiskais parotīts 1 0.18
Garais klepus 1 0.66
B tipa Haemophilus influenzae 1 0
B hepatīts (bērniem, salīdzinot ar 2004.g.) (%) 20 19
Palielināts vakcinēto bērnu skaits atbilstoši vakcinācijas kalendārā 
noteiktajām infekcijas slimībām (%)

96 97.7

Darbības rezultāti:
Sagatavot ziĦojumus par monitorētajiem Sabiedrības veselības 
stratēăijas mērėiem un sabiedrības veselības problēmām:
Monitorētie mērėi 4 9
Sagatavot vides veselības riska faktoru monitoringa ziĦojumus, 
pārskatus un publikācijas:
Par dzeramā ūdens kvalitāti 2 2

33.00.00 Veselības aprūpes nodrošināšana
Administratīvā darbības spēja
Iestāžu skaits 10 7
Amata vietu skaits 3757,25 3367.51
Politikas rezultāti:
Vidējā gultu noslodze valstī kopumā pieaugusi līdz (%) 83,50 79.80
Vidējais ārstēšanās ilgums stacionārā samazināts par (%) 9,8 9.7
Samazināta saslimstība ar onkoloăiskām slimībām uz 100 000 
iedzīvotājiem

2362,5 2602.70

Samazināta mirstība ar onkoloăiskām slimībām uz 100 000 
iedzīvotājiem

260,5 258.4

Palielināts bērnu skaits, kuri izgājuši profilaktisko apskati, īpatsvars 
pret kopējo bērnu skaitu (%)

91 89.7

NMP saĦemšanas nodrošināšana valsts iedzīvotājiem dzīvībai 
bīstamās situācijā (% gadījumos 15 minūtēs pilsētās un 25 minūtēs 
laukos)

75 78

Sabiedrībā balstītu ārpusstacionāra iestāžu apmeklējumu, ārstēto 
pacientu skaita pieaugums (ik gadu par %)

7 0

Garīgās veselības speciālistu skaita palielināšana garīgās veselības 
aprūpes dienesta iestādēs (ik gadu par %)

2 1.4

Kompensējamo medikamentu plānotais naudas līdzekĜu apjoms uz 1 
iedzīvotāju gadā (Ls)

24,01 26.89

Nodrošinātas ārstniecības iestādes ar vienāda veida medikamentiem X x

Nodrošināta ambulatorās un stacionārās veselības aprūpes 
pakalpojumu sniedzēju attīstības programmas ieviešana (%)

60 60

Nodrošināti vājredzīgie bērni ar tehniskiem palīglīdzekĜiem (brillēm) X x

Veikta ăenētiskā izpēte, atklātas slimību diagnostikas un ārstēšanas 
metodes

X x

Nodrošināti bērni, kuri ilgstoši atrodas/ārstējas ārstnieciskajā iestādē, 
ar vispārējās izglītības apgūšanas procesu

X x

Ieviestas veselības aprūpes iestādēs veselības aprūpes informācijas 
sistēmas ar pilnu elektronisko slimības vēsturi (%)

30 0

Ieviesta centralizēta elektroniskā veselības kartes sistēma
Darbības rezultāti:
Attīstīt sabiedrībā balstītu garīgās veselības aprūpes dienestu 1 0
Samazināt psihiatrisko stacionāru gultu skaitu (% ik gadu) 3 0
Saslimstība ar tuberkulozi uz 100 000 iedzīvotājiem 58 58
Izglītoti ăimenes ārsti par tuberkulozi 100 100
Terapiju saĦemošie HIV/AIDS pacienti 250 381
Vakcinācijas kabinetā veiktas vakcinācijas 27000 27290
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Programmas 
vai 

apakšprogram
mas kods

Ministrijas un citas centrālās valsts iestādes nosaukums, tās 
programmu un apakšprogrammu rezultatīvo rādītāju nosaukums

Saimnieciskā gada 
plāns

Saimnieciskā gada 
izpilde 

1 2 3 4

Veikta veselības aprūpe un medicīniskā uzraudzība bērniem ar 
paaugstinātu fizisko slodzi (audzēkĦu skaits, kam veiktas pārbaudes)

10428 12071

Metodiskie ieteikumi (atveseĜošanas veselības veicinošas programmas) 
iedzīvotāju fiziskās veselības aprūpes jomā

7 7

ZāĜu nosaukumu skaits kompensējamo zāĜu sarakstā 800 1094
Veiktas ekspertīzes zāĜu iekĜaušanai kompensējamo zāĜu sarakstā 640 607
Analīze par zāĜu iegādes kompensācijas sistēmas finansējuma 
izlietojumu pa zāĜu grupām (reizes gadā)

4 4

Priekšlikumu sagatavošana par zāĜu iegādes kompensācijas sistēmas 
attīstību

10 8

Veiktas ekspertīzes centralizētajiem zāĜu iepirkumiem 50 30

Plānveida operāciju veikšana
1–5 dienu laikā no 

iestāšanās laika
1–5 dienu laikā no 

iestāšanās laika
Vidējais ārstēšanās ilgums stacionārā samazināts par (%) 9,8 9.7
Bērnu briĜĜu skaits 420 758
Kontaktlēcu skaits 340 76
Izveidota un uzturēta vienota valsts iedzīvotāju genoma datubāze X x
Personas ăenētiskā materiāla un audu paraugi 3000–5000 1991
Darbam ar IT apmācīti veselības nozares darbinieki 500 110
Veiktas dopingu kontroles 200 200
Bērnu un pusaudžu skaits, kuriem veikta EIROFIT metode un sniegti 
ieteikumi fiziskās sagatavotības paaugstināšanai un pareizas stājas 
veidošanai

11500 12568

Ārstniecības personu skaits, kuras ieguvušas teorētiskās zināšanas un 
praktiskās iemaĦas sporta medicīnas, antidopinga un iedzīvotāju 
fiziskās veselības jomā

200 633

Sporta speciālisti un pedagogi, kuri ieguvuši teorētiskās zināšanas 
antidopinga jomā

200 250

33.01.00 Ārstniecība
Administratīvā darbības spēja
Iestāžu skaits 4 3
Amata vietu skaits 739,75 744
Politikas rezultāti:
Vidējā gultu noslodze valstī kopumā pieaugusi līdz (%) 83,50 79.8
Vidējais ārstēšanās ilgums stacionārā samazināts par (%) 9,8 9.7
Samazināta saslimstība ar onkoloăiskām slimībām uz 100 000 
iedzīvotājiem

2362,5 2602.7

Samazināta mirstība ar onkoloăiskām slimībām uz 100 000 
iedzīvotājiem

252,9 258.4

Palielināts bērnu skaits, kuri izgājuši profilaktisko apskati, īpatsvars 
pret kopējo bērnu skaitu (%)

91 89.7

Neatliekamā medicīniskā palīdzība (turpmāk – NMP) saĦemšanas 
nodrošināšana valsts iedzīvotājiem dzīvībai bīstamās situācijā (% 
gadījumos 15 minūtēs pilsētās un 25 minūtēs laukos)

75 78

Sabiedrībā balstītu ārpusstacionāra iestāžu apmeklējumu, ārstēto 
pacientu skaita pieaugums (ik gadu par %)

7 0

Garīgās veselības speciālistu skaita palielināšana garīgās veselības 
aprūpes dienesta iestādēs (ik gadu par %)

2 1.4

Saslimstība ar tuberkulozi (uz 100 000 iedzīvotājiem) 58 58
Izglītoti ăimenes ārsti par tuberkulozi 100 100
Terapiju saĦemošie HIV/AIDS pacienti 250 381
Vakcinācijas kabinetā veiktas vakcinācijas 27000 27290
Veikta veselības aprūpe un medicīniskā uzraudzība bērniem ar 
paaugstinātu fizisko slodzi

10428 12071

Metodiskie ieteikumi (atveseĜošanas veselības veicinošas programmas) 
iedzīvotāju fiziskās veselības aprūpes jomā

7 7

Darbības rezultāti:
Attīstīt sabiedrībā balstītu garīgās veselības aprūpes dienestu 1 0
Samazināt psihiatrisko stacionāru gultu skaitu (ik gadu %) 3 0

33.02.00 Veselības aprūpes valsts aăentūru finansēšana
Administratīvā darbības spēja
Iestāžu skaits 6 4
Amata vietu skaits 3017,5 2623.51
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Programmas 
vai 

apakšprogram
mas kods

Ministrijas un citas centrālās valsts iestādes nosaukums, tās 
programmu un apakšprogrammu rezultatīvo rādītāju nosaukums

Saimnieciskā gada 
plāns

Saimnieciskā gada 
izpilde 

1 2 3 4
Politikas rezultāti:
Vidējā gultu noslodze valstī kopumā pieaugusi līdz (%) 83,50 79.8
Vidējais ārstēšanās ilgums stacionārā samazināts par (%) 9,8 9.7
Samazināta saslimstība ar onkoloăiskām slimībām uz 100 000 
iedzīvotājiem

2362,5 2602.7

Samazināta mirstība ar onkoloăiskām slimībām uz 100 000 
iedzīvotājiem

252,9 258.4

Palielināts bērnu skaits, kuri izgājuši profilaktisko apskati, īpatsvars 
pret kopējo bērnu skaitu (%)

91 89.7

Sabiedrībā balstītu ārpusstacionāra iestāžu apmeklējumu, ārstēto 
pacientu skaita pieaugums (ik gadu par %)

7 0

Garīgās veselības speciālistu skaita palielināšana garīgās veselības 
aprūpes dienesta iestādēs (ik gadu par %)

2 1.4

Darbības rezultāti:
Saslimstība ar tuberkulozi (uz 100 000 iedzīvotājiem) 58 58
Izglītoti ăimenes ārsti par tuberkulozi 100 100
Terapiju saĦemoši HIV/AIDS pacienti 250 381
Vakcinācijas kabinetā veiktas vakcinācijas 27000 27290
Veikta veselības aprūpe un medicīniskā uzraudzība bērniem ar 
paaugstinātu fizisko slodzi (audzēkĦu skaits, kuriem veiktas 
pārbaudes)

10428 12071

Metodiskie ieteikumi (atveseĜošanas veselības veicinošas programmas) 
iedzīvotāju fiziskās veselības aprūpes jomā

7 7

Veiktās dopingu kontroles 200 200
Bērnu un pusaudžu skaits, kuriem veikta EIROFIT metode un sniegti 
ieteikumi fiziskās sagatavotības paaugstināšanai un pareizas stājas 
veidošanai

11500 12568

Ārstniecības personu skaits, kuras ieguvušas teorētiskās zināšanas un 
praktiskās iemaĦas sporta medicīnas, antidopinga un iedzīvotāju 
fiziskās veselības jomā

200 633

Sporta speciālisti un pedagogi, kuri ieguvuši teorētiskās zināšanas 
antidopinga jomā

200 250

33.03.00 Medikamentu apmaksāšana
Politikas rezultāti:
Kompensējamo medikamentu plānotais naudas līdzekĜu apjoms uz 
vienu iedzīvotāju gadā (Ls)

24,01 26.89

Darbības rezultāti:
ZāĜu nosaukumu skaits kompensējamo zāĜu sarakstā 800 1094
Veiktas ekspertīzes zāĜu iekĜaušanai kompensējamo zāĜu sarakstā 640 607
Analīze par zāĜu iegādes kompensācijas sistēmas finansējuma 
izlietojumu pa zāĜu grupām (reizes gadā)

4 4

Priekšlikumu sagatavošana par zāĜu iegādes kompensācijas sistēmas 
attīstību

10 8

33.04.00 Centralizēta medikamentu iegāde
Politikas rezultāti:

Nodrošinātas ārstniecības iestādes ar vienāda veida medikamentiem X X

Darbības rezultāti:
Veiktas ekspertīzes centralizētajiem zāĜu iepirkumiem 50 30

33.05.00
Ambulatorās un stacionārās veselības aprūpes pakalpojumu 
sniedzēju attīstības programmas atbalsta pasākumi
Politikas rezultāti: 60
Nodrošināt Ambulatorās un stacionārās veselības aprūpes 
pakalpojumu sniedzēju attīstības programmas ieviešanu (%)

60

Darbības rezultāti:

Plānveida operācijas
1–5 dienu laikā no 

iestāšanās laika
1–5 dienu laikā no 

iestāšanās laika
Vidējais ārstēšanās ilgums stacionārā samazināts par (%) 9,8 9.7

33.06.00 Prioritāro veselības aprūpes pasākumu nodrošināšana
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Programmas 
vai 

apakšprogram
mas kods

Ministrijas un citas centrālās valsts iestādes nosaukums, tās 
programmu un apakšprogrammu rezultatīvo rādītāju nosaukums

Saimnieciskā gada 
plāns

Saimnieciskā gada 
izpilde 

1 2 3 4
Politikas rezultāti:

Nodrošināti vājredzīgie bērni ar tehniskiem palīglīdzekĜiem (brillēm) x x

Darbības rezultāti:
Bērnu briĜĜu skaits 420 758
Kontaktlēcu skaits 340 76

33.08.00 Iedzīvotāju genoma datu bāzes projekta īstenošana
Politikas rezultāti:
Veikta ăenētiskā izpēte, atklātas slimību diagnostikas un ārstēšanas 
metodes

X x

Darbības rezultāti:

Izveidota un uzturēta vienota valsts iedzīvotāju genoma datu bāze X x

Personas ăenētiskā materiāla un audu paraugi 3000–5000 1991

33.09.00
Interešu izglītības nodrošināšana VSIA "Bērnu klīniskā 
universitātes slimnīca"
Politikas rezultāti:
Nodrošināts bērniem, kuri ilgstoši atrodas/ārstējas ārstnieciskajā 
iestādē, vispārējās izglītības apgūšanas process

X x

33.10.00 E–veselības pamatnostādĦu ieviešana
Politikas rezultāti:
Ieviestas veselības aprūpes iestādēs veselības aprūpes informācijas 
sistēmas ar pilnu elektronisko slimības vēsturi (%)

30 0

Darbības rezultāti:
Darbam ar IT apmācīti veselības nozares darbinieki 500 110
Izstrādāta "Vienotā neatliekamās medicīniskās palīdzības un 
katastrofu medicīnas dienesta informācijas sistēmas koncepcija"

1

Izstrādāts Vienotā neatliekamās medicīniskās palīdzības un katastrofu 
medicīnas dienesta informācijas sistēmas iepirkuma dokumentācijas 
projekts

1

34.00.00
Kvalitātes atbilstības un ekonomiskais novērtējums, tirgus 
uzraudzība
Administratīvā darbības spēja
Iestāžu skaits 8 7
Amata vietu skaits 1126,5 1075.5
Politikas rezultāti:
Latvijas ZāĜu reăistrā iekĜautās zāles atbilst noteiktām zāĜu 
efektivitātes, drošības un kvalitātes prasībām (%)

100 100

Samazināts normatīvajiem aktiem neatbilstošu un neētisku zāĜu 
reklāmu skaits (% no izplatīto reklāmu skaita)

3 4.75

Pilnveidota zāĜu lietošanas blakusparādību uzraudzības sistēma, 
veselības aprūpes speciālistu iesniegto ziĦojumu skaita pieaugums (%)

30 30

Pieaudzis veselības aprūpes speciālistu un iedzīvotāju informētības 
līmenis par zāĜu pareizu lietošanu (%)

30 30

Izveidota racionāla, efektīva un stabila zāĜu iegādes kompensācijas 
sistēma, kas sekmē gultasdienu skaita un hospitalizācijas 
samazināšanos (%)

7 9

Farmaceitiskās darbības uzĦēmumu atbilstības novērtēšana un 
uzraudzība (%)

100 100

Pārbaudei iesniegto zāĜu paraugu testēšanas nodrošināšana ZāĜu valsts 
aăentūrā (ZVA) (%)

99 99

Darbības rezultāti:
Veiktas pārbaudes zāĜu ražošanas uzĦēmumos Latvijā 2 2
Aptiekās un to filiālēs 385 376
Veiktas pārbaudes zāĜu lieltirgotavās un to filiālēs 27 50
Veiktas pārbaudes ārstniecības iestādēs 255 255
Izsniegtas atĜaujas un veikta uzraudzība zāĜu klīniskās izpētes 
veikšanai

60 85

ZāĜu klīniskās izpētes norises pārbaudes 6 6
Izskatīti iesniegumi zāĜu un medicīnisko ierīču iekĜaušanai 
kompensējamo zāĜu sarakstā

640 638
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Programmas 
vai 

apakšprogram
mas kods

Ministrijas un citas centrālās valsts iestādes nosaukums, tās 
programmu un apakšprogrammu rezultatīvo rādītāju nosaukums

Saimnieciskā gada 
plāns

Saimnieciskā gada 
izpilde 

1 2 3 4
Veikta centralizēto zāĜu iepirkumu ekspertīze (vispārīgo zāĜu 
nosaukumu skaits)

50

Izskatītas sūdzības un iesniegumi par sniegtajiem veselības aprūpes 
pakalpojumiem

1000 1003

Uz iesniegumu un sūdzību pamata veiktas pārbaudes 135 102
Veikto atkārtoto pārbaužu skaits konstatēto trūkumu novēršanai 30 30
Izvērtētas medicīniskās tehnoloăijas 47 63
Novērtēta ārstniecības iestāžu atbilstība 250 568
Veikta novērtēto ārstniecības iestāžu uzraudzība 110 56
Apstiprinātas medicīniskās tehnoloăijas 40 37
Reăistrētas medicīniskās ierīces 850 7085
Veiktas tiesmedicīniskas ekspertīzes 24399 18393

35.00.00 Uzskaite
Administratīvā darbības spēja
Iestāžu skaits
Amata vietu skaits 53 52
Darbības rezultāti:
Pārdotas veselības aprūpes statistikas gadagrāmatas 70 70
Izstrādāti metodiskie norādījumi 4 4
Noorganizēti mācību semināri ārstniecības personām par normatīvo 
aktu prasībām veselības aprūpē

50 50

Bezmaksas statistikas publikācijas 342 212
Sagatavoti statistiskie kopsavilkumi un analīzes 52 52
Pilnveidotas statistikas pārskatu programmas 3 3

36.00.00 Ārvalstu finanšu palīdzības finansēto projektu īstenošana
Administratīvā darbības spēja
Iestāžu skaits
Amata vietu skaits 5 5
Politikas rezultāti:
Stiprināta valsts pārvaldes institūciju kapacitāte dalībai dažādās ES 
politikas jomās veselības nozarē, īstenojot projektus ES normatīvo 
aktu ieviešanā un ES reglamentējošo prasību izpildē (VM padotības 
iestādes)

2 2

Turpina īstenot ES Phare programmas izvirzītos mērėus – stiprināt 
Latvijas valsts pārvaldes administratīvo spēju atbilstoši ES 
normatīvajām prasībām

X x

Nodrošināta EK progresa ziĦojumos identificēto trūkumu novēršana, 
īstenojot projektus situācijas uzlabošanai un trūkumu novēršanai 
(ziĦojumā minēto trūkumu novēršana %)

70 80

Pilnveidota informācijas sistēma par narkotikām un narkomāniju 
Latvijā atbilstoši EMCDDA prasībām

X x

Pieaugusi veselības nozares institūciju iesaistīšanās ES sabiedrības 
veselības programmas projektu gatavošanā un realizācijā (salīdzinot ar 
iepriekšējo gadu) (%)

20 20

Darbības rezultāti:
Sagatavots analītisks ikgadējs ziĦojums par narkotiku un narkomānijas 
prevalenci Latvijā

1 1

Iedzīvotāju aptauja par narkotiku lietošanu 1 1
Eiropas skolu aptaujas projekts par alkohola un citām narkotiskām 
vielām

1 1

Ir stiprināta Latvijas speciālistu profesionālā kapacitāte un uzlabota 
veselības veicināšanas infrastruktūras efektivitāte starptautiskā un 
nacionālā līmenī, kā arī paplašināts HIV/AIDS profilakses tīkls 
HIV/AIDS izplatības ierobežošanai Baltijas jūras re

2 2

Izveidota sabiedrības veselības uzraudzības sistēma Latvijā saskaĦā ar 
ES prasībām un standartiem

3 3

36.02.00 Pārejas perioda palīdzības projektu īstenošana
Politikas rezultāti:
Turpina īstenot ES Phare programmas izvirzītos mērėus – stiprināt 
Latvijas valsts pārvaldes administratīvo spēju atbilstoši ES 
normatīvajām prasībām

X

FMInfp37_300608; Latvijas Republikas 2007.gada pārskats par valsts budžeta izpildi un par pašvaldību budžetiem; 3.sējums 470



Programmas 
vai 

apakšprogram
mas kods

Ministrijas un citas centrālās valsts iestādes nosaukums, tās 
programmu un apakšprogrammu rezultatīvo rādītāju nosaukums

Saimnieciskā gada 
plāns

Saimnieciskā gada 
izpilde 

1 2 3 4
Darbības rezultāti:
Izveidota sabiedrības veselības uzraudzības sistēma Latvijā saskaĦā ar 
ES prasībām un standartiem

3 3

36.03.00
Narkotiku uzraudzības monitoringa fokālā punkta darbības 
nodrošināšana
Administratīvā darbības spēja
Amata vietu skaits 5 5
Politikas rezultāti:
Pilnveidota informācijas sistēma par narkotikām un narkomāniju 
Latvijā atbilstoši EMCDDA prasībām

X

Darbības rezultāti:
Sagatavots analītisks ikgadējs ziĦojums par narkotiku un narkomānijas 
prevalenci Latvijā

1 1

Iedzīvotāju aptauja par narkotiku lietošanu 1 1
Eiropas skolu aptaujas projekts par alkohola un citām narkotiskām 
vielām

1 1

36.04.00 Citu Eiropas Kopienas programmu projektu īstenošana
Politikas rezultāti:
Pieaugusi veselības nozares institūciju iesaistīšanās ES sabiedrības 
veselības programmas projektu gatavošanā un īstenošanā 
(salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu %)

20 20

Darbības rezultāti:

Ir stiprināta Latvijas speciālistu profesionālā kapacitāte un uzlabota 
veselības veicināšanas infrastruktūras efektivitāte starptautiskā un 
nacionālā līmenī, kā arī paplašināts HIV/AIDS profilakses tīkls 
HIV/AIDS izplatības ierobežošanai Baltijas jūras re

2 2

37.00.00 Starptautisko saistību un līgumu izpildes nodrošināšana
Politikas rezultāti:
Nodrošināta veselības aprūpes pakalpojumu sniegšana Latvijā 
dzīvojošām Krievijas Federācijas militārajām personām

X x

Nodrošināta Latvijas interešu pārstāvība starptautiskajās organizācijās X x

Darbības rezultāti:
Noslēgti starptautiski līgumi veselības aprūpes jomā 1 1
Palielināta veidlapas E111 un Eiropas veselības apdrošināšanas karšu 
izdošana

35000 39982

Veselības aprūpes maksas pakalpojumu sniegšanas apmērs Latvijā 
dzīvojošām Krievijas Federācijas militārajām personām (Ls)

1776072 2879804

Starptautiskas organizācijas, kurās VM veic starptautiskos 
maksājumus

10 9

37.03.00 Krievijas Federācijas militāro pensionāru veselības aprūpe
Politikas rezultāti:
Nodrošināta veselības aprūpes pakalpojumu sniegšana Latvijā 
dzīvojošām Krievijas Federācijas militārajām personām

X x

Darbības rezultāti:

Veselības aprūpes maksas pakalpojumu sniegšanas apmērs Latvijā 
dzīvojošām Krievijas Federācijas militārajām personām (Ls)

1776072 2879804

37.04.00 Maksājumi starptautiskajās organizācijās
Politikas rezultāti:

Nodrošināta Latvijas interešu pārstāvība starptautiskajās organizācijās X x

Darbības rezultāti:
Starptautiskas organizācijas, kurās VM veic starptautiskos 
maksājumus

10 9
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Programmas 
vai 

apakšprogram
mas kods

Ministrijas un citas centrālās valsts iestādes nosaukums, tās 
programmu un apakšprogrammu rezultatīvo rādītāju nosaukums

Saimnieciskā gada 
plāns

Saimnieciskā gada 
izpilde 

1 2 3 4

30 Satversmes tiesa
Administratīvā darbības spēja
Iestāžu skaits – kopā 1 1
Amata vietu skaits – kopā 48 41

01.00.00 Tiesa
Administratīvā darbības spēja
Iestāžu skaits 1 1
Amata vietu skaits 48 41
Darbības rezultāti:
Tiesu kolēăijās pieĦemti lēmumi 152 127
Ierosinātas lietas 43 26
Pasludināti spriedumi 13 11

32 Prokuratūra
Administratīvā darbības spēja
Iestāžu skaits – kopā 52 51
Amata vietu skaits – kopā 1025 986

01.00.00 Prokuratūras iestāžu uzturēšana
Administratīvā darbības spēja
Iestāžu skaits 51 50
Amata vietu skaits 1003 964
t.sk. prokuroru amata vietas 549 519
Uz tiesu nosūtītās krimināllietas 8000 10741
Citas kriminālprocesa pabeigšanas formas 1300 1753

02.00.00 Noziedzīgi iegūtu līdzekĜu legalizācijas novēršana
Administratīvā darbības spēja
Iestāžu skaits 1 1
Amata vietu skaits 22 22
ZiĦojumi 25000 34346

35 Centrālā vēlēšanu komisija
Administratīvā darbības spēja
Iestāžu skaits – kopā 1 1
Amata vietu skaits – kopā 19 19

01.00.00 Vispārējā vadība
Administratīvā darbības spēja
Iestāžu skaits 1 1
Amata vietu skaits 19 19

36 Bērnu un ăimenes lietu ministrija
Administratīvā darbības spēja
Iestāžu skaits – kopā 4 4
Amata vietu skaits – kopā 208 199

01.00.00 Bērnu un ăimenes tiesību aizsardzība
Administratīvā darbības spēja
Iestāžu skaits 1 1
Amata vietu skaits 103 98

01.01.00 Bērnu un ăimenes tiesību aizsardzības vadība
Darbības rezultāti:
Organizēti semināri, lekcijas un citi pasākumi 47 83
Izskatītas sūdzības, iesniegumi, priekšlikumi 1800 2203
Pārbaudītas bāriĦtiesu lietas 5000 8421
Adoptētājiem izsniegtie norīkojumi 350 221
Politikas rezultāti:
Sagatavoti atzinumi par normatīvo aktu projektiem 730 837
Izstrādāti normatīvo aktu, politikas dokumentu projekti 88 50
Sagatavoti metodiskie ieteikumi pašvaldībām 5 10
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vai 

apakšprogram
mas kods

Ministrijas un citas centrālās valsts iestādes nosaukums, tās 
programmu un apakšprogrammu rezultatīvo rādītāju nosaukums

Saimnieciskā gada 
plāns

Saimnieciskā gada 
izpilde 

1 2 3 4

01.02.00 Valsts programma bērnu un ăimenes stāvokĜa uzlabošanai
Darbības rezultāti:
Īstenoti projekti 141 212
Semināri, lekcijas, konferences u.c. pasākumi 5 15

Projekts "Administratīvās kapacitātes stiprināšana ăimenes atbalsta 
koordinācijas sistēmas jomā" – semināri, apmācību braucieni

35

Izdota labas prakses rokasgrāmata 1

01.03.00 Vietējās adopcijas un audžuăimeĦu atbalsts
Darbības rezultāti:
Izmaksātas pabalsti adoptētājiem 150 93
Izmaksātas pabalsti audžuăimenēm 250 249
Organizēti semināri 20 20

01.07.00 Jaunatnes politikas valsts programma
Darbības rezultāti:
Organizēti semināri, lekcijas u.c. pasākumi 13 17
Īstenoti projekti 35 77

01.22.00
Projekts ar Itālijas Pjemontas reăiona Starptautisko 
adopcijas aăentūru
Darbības rezultāti:
Organizēta konference 1 1
Iztulkota un izdota adopcijas rokasgrāmata 1 1

01.23.00 Projekta "Bērni ar īpašām vajadzībām" īstenošana
Darbības rezultāti:
Novadīti apmācību semināri 2 0
Apstiprināti projekti 2 2

02.00.00 UzturlīdzekĜu garantiju fonds
Administratīvā darbības spēja
Iestāžu skaits 1 1
Amata vietu skaits 34 34

02.01.00 UzturlīdzekĜu garantiju fonda administrācija
Politikas rezultāti:
Vecāku skaita samazināšanās, kuru vietā valstij nepieciešams maksāt 
bērniem uzturlīdzekĜus (prognoze % – vecāku skaits, kuru vietā 
uzturlīdzekĜu maksā valsts pret izpildu lietu skaitu par uzturlīdzekĜu 
piedziĦu, kuras atrodas tiesu izpildītāju lietvedībā)

40 40

Darbības rezultāti:
Regresa kārtībā atgūtie finanšu līdzekĜi (Ls) 500000 970076
Izpildu lietu skaits par uzturlīdzekĜu piedziĦu, ar kurām fonda 
administrācija ir iepazinusies apmeklējot tiesu izpildītāju

2000 2371

02.02.00 UzturlīdzekĜu fonds
Darbības rezultāti:
Izmaksātā uzturnauda minimālo uzturlīdzekĜu apmērā bērniem (bērnu 
skaits)

21000 17910

Iesniedzēji 14300 12663
Parādnieki 15000 13846

05.00.00
Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija un bērnu 
uzticības tālrunis
Administratīvā darbības spēja
Iestāžu skaits 1 1
Amata vietu skaits 57 53
Darbības rezultāti:
Organizēti semināri, lekcijas u.c. pasākumi 300 528
Izskatītas sūdzības, iesniegumi, priekšlikumi 500 788
Sniegtas konsultācijas bērnu tiesību aizsardzības speciālistiem 700 1044
Pārbaudītas bērnu personu lietas internātskolās, bērnunamos 2140 6982
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Programmas 
vai 

apakšprogram
mas kods

Ministrijas un citas centrālās valsts iestādes nosaukums, tās 
programmu un apakšprogrammu rezultatīvo rādītāju nosaukums

Saimnieciskā gada 
plāns

Saimnieciskā gada 
izpilde 

1 2 3 4
Pārbaudītas internātskolas un bērnunami 140 267
Sagatavoti metodiskie ieteikumi 2 5
Bērnu uzticības tālrunis: – saĦemti zvani 250000 395515
– sniegtas konsultācijas 14000 22091

06.00.00 Jaunatnes starptautisko programmu aăentūra
Administratīvā darbības spēja
Iestāžu skaits 1 1
Amata vietu skaits 14 14
Politikas rezultāti:

ES neformālās izglītības programma “Jaunatne darbībā” nodrošina 
iespēju jauniešiem iegūt jaunas zināšanas, prasmes un pieredzi, kas 
būs aktuālas un noderīgas turpmākajā dzīvē, kā arī māca jauniešus 
līdzdarboties un iesaistīties sabiedrībā notiekošajā. Pro

Darbības rezultāti:
Eiropas programmas atbalstīti projekti 250 158

37 Centrālā zemes komisija
Administratīvā darbības spēja
Iestāžu skaits – kopā 1 1
Amata vietu skaits – kopā 12 8

01.00.00 Zemes reformas īstenošana Latvijas Republikā
Administratīvā darbības spēja
Iestāžu skaits 1 1
Amata vietu skaits 12 8
Darbības rezultāti:
Izšėirti zemes strīdi un atjaunotas tiesības 300 438
Nosūtītas rakstiskas atbildes un dokumenti 5000 2798
PieĦemti lēmumi un sniegti atzinumi, kas regulē reformu 4 75

45 Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas 
lietās sekretariāts
Administratīvā darbības spēja
Iestāžu skaits – kopā 2 2
Amata vietu skaits – kopā 124 117
Politikas mērėis:

Stiprināt demokrātisku un saliedētu pilsonisko sabiedrību, kas balstās 
uz kopīgām pamatvērtībām un nodrošina izglītības attīstību, valodas, 
kultūras, nacionālās un etniskās identitātes saglabāšanu un attīstību, kā 
arī vienādas iespējas visiem tiesiskas va

Makro ietekmes rezultāti:
Iedzīvotāju skaits, kas iesaistās pilsoniskajā sabiedrībā (t.sk. 
brīvprātīgajā darbā) (% no visiem Latvijas iedzīvotājiem)

55 56

Sociālās atstumtības mazināšana un sabiedrības integrācijas 
pieaugums (pētījums par valsts nodrošinātajām iespējām saĦemt 
atbalstu šajās jomās, aptaujāto cilvēku skaita pieaugums, kas uzskata, 
ka valsts nodrošina iespējas cilvēkiem šajā jomā (% pret 2006.

2,2 2.2

01.00.00 Sabiedrības integrācijas vadība (sekretariāts)
Administratīvā darbības spēja
Iestāžu skaits 1 1
Amata vietu skaits 51 50
Politikas rezultāti:
Iedzīvotāju informētība par nevalstiskajām organizācijām un to 
darbību (% no visiem Latvijas iedzīvotājiem)

20 19

Labdarībā neiesaistīti iedzīvotāji (% no visiem Latvijas iedzīvotājiem) 55 80,7

Mazākumtautību pārstāvji apzinās un aizstāv savas tiesības un 
intereses (Mazākumtautību interešu aizstāvības grupu skaits)

270 211

Aptaujātas ārzemēs dzīvojošo tautiešu nevalstiskās organizācijas, kas 
uztur saikni/sadarbojas ar etnisko dzimteni

55 60
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Programmas 
vai 

apakšprogram
mas kods

Ministrijas un citas centrālās valsts iestādes nosaukums, tās 
programmu un apakšprogrammu rezultatīvo rādītāju nosaukums

Saimnieciskā gada 
plāns

Saimnieciskā gada 
izpilde 

1 2 3 4
Lībiešu (līvu) skaits, kas iesaistās atsevišėos pasākumos saistībā ar 
savas etniskās identitātes stiprināšanu un saglabāšanu

150 170

Iedzīvotāji, kas uzskata, ka Latvijas sabiedrībā pastāv neiecietība (% 
no visiem Latvijas iedzīvotājiem)

50 58,9

Darbības rezultāti:
Nevalstisko organizāciju tīklos esošas nevalstiskas organizācijas 400 12216
Nevalstiskas organizācijas uz 1000 iedzīvotājiem dažādos Latvijas 
reăionos

4,5 4,4

Ziedojumi nevalstiskajām organizācijām (%) 11 12
t.sk. izmantojot nodokĜu atvieglojumus (%) 2 21,9
Nevalstisko organizāciju ieĦēmumu īpatsvars IKP 1,6 1,3

Pētījumi un starptautisku ekspertu atzinumi (nodrošināts monitorings) 
par mazākumtautību kopienu vajadzībām un iespējām

3 4

Mazākumtautību nevalstiskās organizācijas, kas saĦem no Latvijas 
valsts finansiālu, informatīvu un konsultatīvu atbalstu

110 318

Mazākumtautību nevalstiskās organizācijas, kas piedalās konsultatīvās 
padomēs un ekspertu grupās

25 27

Tautiešu centru, biedrību, apvienību un organizāciju ārvalstīs rīkotās 
aktivitātes un projekti, ko atbalsta Latvijas valsts

75 97

Projekti/pasākumi, kuros lībiešu (līvu) nevalstiskās organizācijas 
sadarbībā ar pašvaldībām iesaistās to īstenošanā pamatojoties uz 
lībiešu (līvu) vēsturiskās teritorijas un kultūrvēsturiskā mantojuma 
izmantošanu (t.sk. seno amatu prasmju saglabāšana)

55 60

Informācijas vienības par lībiešu (līvu) kultūru un kultūrvēsturisko 
mantojumu presē, radio un televīzijā, internetā, CD un DVD formātā

120 120

grāmatu, informatīvu izdevumu skaits 15 20
t.sk. zinātniskie pētījumi 2 2

Iedzīvotāji, kas interesējas par lībiešu kultūrvēsturisko mantojumu, 
iesaistās un piedalās pasākumos (vidēji vienā pasākumā)

250 260

Informatīvu semināru/diskusiju rīkošana par rasisma, diskriminācijas 
un neiecietības izpausmēm un praksi cīĦā ar to

8 20

02.00.00 Sabiedrības integrācijas fonds
Administratīvā darbības spēja
Iestāžu skaits 1 1
Amata vietu skaits 73 67
Politikas rezultāti:
Sociālās atstumtības mazināšanās valstī (cilvēku skaits, kas pēc 
atbalsta saĦemšanas nejūtas sociāli atstumti)

3500 2159

Publiskās pārvaldes administratīvās kapacitātes pieaugums (politikas 
plānošanas dokumentu un normatīvo aktu projekti, kas ir saskaĦoti 
bez iebildumiem pieaugums pret 2004.gadu %)

7 0

Darbības rezultāti:
Pētījumi 20 27
Projekti 200 260
Atbalstu saĦēmušie cilvēki 7000 7035

47 Radio un televīzija
Administratīvā darbības spēja
Iestāžu skaits – kopā 1 1
Amata vietu skaits – kopā 32 24
Politikas mērėis:
Pārstāvēt sabiedrības intereses saziĦas līdzekĜu jomā un uzraudzīt, lai 
tiktu ievērota Satversme, Radio un televīzijas likums, kā arī 
nodrošināta vārda un informācijas brīvība
Makro ietekmes rezultāti:
Visu veidu elektronisko sabiedrības saziĦas līdzekĜu līdztiesīga un 
līdzsvarota attīstība:
– tehnoloăiju attīstība – programmas izplatīšana pielietojot ciparu 
tehnoloăiju;
– jauna veida programmu/ servisu rašanās
Latvijas nacionālajām interesēm atbilstoša programmas politika
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Ministrijas un citas centrālās valsts iestādes nosaukums, tās 
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Saimnieciskā gada 
plāns

Saimnieciskā gada 
izpilde 

1 2 3 4

01.00.00 Nozares vadība
Administratīvā darbības spēja
Iestāžu skaits 1 1
Amata vietu skaits 27 27
Politikas rezultāti:
Noteiktas Nacionālā pasūtījuma pamatnostādnes
Sagatavoti ekonomiskie aprēėini nacionālajam pasūtījumam radio un 
televīzijas jomā
Sakārtota normatīvā bāze priekšvēlēšanu aăitācijas un satelītapraides 
jomā
Sakārtota normatīvā bāze sabiedrisko raidorganizāciju jomā
Darbības rezultāti:
Raidorganizāciju pārbaudes 78 38
Pārreăistrētas raidorganizācijas 83 50
Izsniegtas speciālās atĜaujas kabeĜtelevīzijām 1 2
Izsniegtas apraides atĜaujas kabeĜtelevīzijām 3 0
Izstrādāti un iesniegtie grozījumi Radio un televīzijas likuma 
pilnveidošanai

7 0

02.00.00 Radioprogrammu veidošana un izplatīšana
Administratīvā darbības spēja
Iestāžu skaits 1 1
Amata vietu skaits 328 323
Politikas rezultāti:
Sniegta aktuāla, neatkarīga un daudzveidīga informācija visā valsts 
teritorijā un ārzemēs esošiem Latvijas iedzīvotājiem
Izmantotas dokumentētās kultūras vērtības raidījumos
Sabiedrībai dota iespēja izmantot sniegto informāciju dzīves kvalitātes 
uzlabošanai
Nodrošināta nepārtraukta informācijas plūsma visos apstākĜos, 
ieskaitot krīžu situācijas
Nodrošināta līdzdalība ekonomisko un sociālo atšėirību samazināšanā 
reăionos
Nodrošināta līdzdalība stabilas, identificējamas un prognozējamas 
sociālās vides veidošanā

Nodrošināts kopējo pārraidīto stundu apjoms – 43 800 raidstundas

Nodrošināta sniegto pakalpojumu kvalitāte atbilstoša noteiktajiem 
vērtēšanas kritērijiem
Darbības rezultāti:
Radio programmu raidapjoms (stundās) 43800 43800
t.sk. informatīvi analītiskie raidījumi (vidēji) 16089 13943
kultūras, izglītojošie un izklaidējošie raidījumi (vidēji) 10881 10466
mūzika 16830 19391
Vidēji stundas diennaktī 120 120

03.00.00 Televīzija

03.01.00 Programmu sagatavošana un realizācija
Administratīvā darbības spēja
Iestāžu skaits 1 1
Amata vietu skaits 539 565
Politikas rezultāti:
Veidota līdzsvarota un daudzpusīga televīzijas programma visām 
sabiedrības grupām, atbilstoši Nacionālā pasūtījuma koncepcijai
Izvērtējot sabiedrības un valsts dzīves aktualitātes atspoguĜoti 
svarīgākie valsts notikumi
Nodrošināts, ka programmas kvalitāte atbilst profesionāliem 
standartiem
Izveidotās audiovizuālās programmas papildina Latvijas kultūras un 
mākslas vērtību krājumus, nodrošinot jaunradīto vērtību saglabāšanu 
Latvijas Televīzijas arhīvā
Nodrošināta iespējami optimāla tehnoloăiskā attīstība un darbinieku 
profesionālā sagatavotība
Darbības rezultāti:
Televīzijas 1. un 7.programmas raidapjoms (stundas) 13092 13041
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Ministrijas un citas centrālās valsts iestādes nosaukums, tās 
programmu un apakšprogrammu rezultatīvo rādītāju nosaukums

Saimnieciskā gada 
plāns

Saimnieciskā gada 
izpilde 

1 2 3 4
t.sk. ziĦas 567 535
informatīvi dokumentālās programmas 1910 1730
sports 890 1241
bērnu un pusaudžu programmas 1298 1109
vērtīborientējošās, kultūras un izglītojošās programmas 1410 1475
kino, teātris 3991 3544
izklaidējošās programmas 1165 1045
citi 1861 2362
No dotācijas no vispārējiem ieĦēmumiem finansētais televīzijas 1. un 
7.programmas raidapjoms (stundās)

7987 8868

03.03.00 Reăionālās televīzijas
Politikas rezultāti:
Reăionālo televīziju ziĦu sižetu sagatavošana par notikumiem Latvijas 
novados
Darbības rezultāti:
Novadu informatīvā televīzijas programma (raidapjoms stundās) 59 71

04.00.00 Elektronisko plašsaziĦas līdzekĜu sistēmas izveide
Administratīvā darbības spēja
Iestāžu skaits 1 1
Amata vietu skaits 5 3
Politikas rezultāti:
Pilnveidota Monitoringa struktūrvienība un Nacionālās radio un 
televīzijas padomes rīcībā esošā tehnoloăiskā bāze
Noorganizēti informatīvi semināri par jaunajām tehnoloăijām un 
normatīvajiem dokumentiem, kas skar elektronisko sabiedrības saziĦas 
līdzekĜu regulāciju

Noorganizēti Radio un televīzijas darbinieku profesionālās 
kvalifikācijas paaugstināšanas pasākumi, lai veicinātu raidorganizāciju 
darba kvalitāti – lai ikvienam Latvijas iedzīvotājam, it īpaši reăionos, 
tiktu nodrošināta kvalitatīva un daudzpusīga progra

Noorganizēts konkurss "Par gadskārtējām prēmijām televīzijā un 
radio" ar mērėi veicināt Latvijas televīziju un radio raidorganizāciju, 
neatkarīgo producentu un to grupu profesionālo un radošo aktivitāti, 
augstvērtīgu veikumu attiecīgajā nozarē vai žanrā

Izpildītas Radio un televīzijas likumā ietvertās normas par 
raidorganizāciju licencēšanu, atbilstoši Ministru kabineta 
noteikumiem Nr. 348 “Atsevišėu uzĦēmējdarbības veidu licencēšanas 
noteikumi” un Nr.48 “Noteikumi par valsts nodevu par speciālās 
atĜauja
Darbības rezultāti:
Radio un televīziju darbinieku profesionālās kvalifikācijas 
paaugstināšanas pasākumi

83 15

Raidījumu konkurss 1 1
Informatīvie semināri 3 1
Konkursi apraides atĜaujas (licences) saĦemšanai 3 6
Starptautiskās konferences 1 0
Pastāvīgi ierakstīto programmu skaits:
TV programmas 2 2
radio programmas 4 0
Analizēto vienas dienas programmu skaits:
TV programmas 17 18
analizētās TV raidstundas 600 615
radio programmas 17 18
analizētās radio raidstundas 600 625

07.00.00
Radio programmas veidošana un pārraidīšana Latvijas tēla 
veidošanai
Administratīvā darbības spēja
Iestāžu skaits
Amata vietu skaits
Politikas rezultāti:
Veicināta ārvalstu iedzīvotāju pozitīvā interese par Latviju
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Programmas 
vai 

apakšprogram
mas kods

Ministrijas un citas centrālās valsts iestādes nosaukums, tās 
programmu un apakšprogrammu rezultatīvo rādītāju nosaukums

Saimnieciskā gada 
plāns

Saimnieciskā gada 
izpilde 

1 2 3 4
Veicināts valsts pozitīvs tēls investīciju saĦemšanai
Veicināta lielāka tūristu interese par Latvijas kultūrvēsturisko 
mantojumu
Darbības rezultāti:
Radio programma (stundas) 134 87

57 Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes 
lietās sekretariāts
Administratīvā darbības spēja
Iestāžu skaits – kopā 2
Amata vietu skaits – kopā 112
Politikas mērėis:
Veidot labvēlīgus nosacījumus informācijas sabiedrības attīstībai

01.00.00 Elektroniskās pārvaldes politikas koordinācija
Administratīvā darbības spēja
Iestāžu skaits 1 1
Amata vietu skaits 72 60
Politikas rezultāti:
Privātpersonu īpatsvars, kuras regulāri lieto internetu (%) 40 52.2
Komersantu īpatsvars, kas veic e–pārvaldes transakcijas (%) 5 45
Sabiedrībai nav jāsniedz pārvaldes institūcijām informācija, kas jau ir 
pārvaldes rīcībā
Informācijas elektroniskās apmaiĦas īpatsvars starp pārvaldes 
institūcijām (%)

30 35

Publisko elektronisko iepirkumu īpatsvars pret visiem pārvaldes 
iepirkumiem ( % no iepirkumu summas)

7 7.39

Darbības rezultāti:
Izstrādāti normatīvie akti 12 9
Sekretariāta atzinumi (skaits) 150 381
Izstrādāti politikas dokumenti 7 5
Īstenoti pētījumi 1 3

Kopējai sistēmai gada laikā pieslēgti valsts reăistri ( % no kopskaita) 10 10

Aprakstīti valsts pārvaldes pakalpojumi (skaits gadā) 20 800
Valsts pārvaldes institūciju īpatsvars, kas uzsāk pieĦemt elektroniskos 
dokumentus (%)

10 100

02.00.00
Eiropas Reăionālās attīstības fonda (ERAF) finansētie 
projekti un pasākumi
Administratīvā darbības spēja
Iestāžu skaits
Amata vietu skaits 15 6
Politikas rezultāti:
Komersantu īpatsvars, kas veic e–pārvaldes transakcijas (%) 6 45
Iedzīvotāju īpatsvars, kuri izmanto tālmācības pakalpojumus (%) 10 10
Datoru skaits vispārizglītojošās un profesionālās skolās uz 100 
skolniekiem

7 8

Darbības rezultāti:
Īstenoto projektu skaits 15 15

Kopējai sistēmai gada laikā pieslēgti valsts reăistri ( % no kopskaita) 10 10

Izstrādāti un ieviesti e–pārvaldes pakalpojumi (skaits gadā) 25 26
Pašvaldības, kas uzsāk izmantot valsts reăistrus (īpatsvars, %) 10 10
Izveidotas un attīstītas Valsts informācijas sistēmas 2 2

03.00.00 E–iepirkumu aăentūra
Administratīvā darbības spēja
Iestāžu skaits 0 1
Amata vietu skaits 25 17
Politikas rezultāti:
Publisko elektronisko iepirkumu īpatsvars pret visiem pārvaldes 
iepirkumiem ( % no iepirkumu summas)

7 7.39

Darbības rezultāti:
Organizēti centralizēti iepirkumi 5 7
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Ministrijas un citas centrālās valsts iestādes nosaukums, tās 
programmu un apakšprogrammu rezultatīvo rādītāju nosaukums

Saimnieciskā gada 
plāns

Saimnieciskā gada 
izpilde 

1 2 3 4

58 Reăionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija
Administratīvā darbības spēja
Iestāžu skaits – kopā 7 7
Amata vietu skaits – kopā 310 258

01.00.00 Centrālais aparāts
Administratīvā darbības spēja
Iestāžu skaits 1 1
Amata vietu skaits 163 126
Darbības rezultāti:
Politikas plānošanas dokumentu izstrāde:
izstrādātas Latvijas ilgtspējīgas attīstības vadlīnijas 1 0
izstrādāts Nacionālais plānojums 1 0
izstrādātas zemes politikas pamatnostādnes 1 1
izstrādātas Ainavu politikas pamatnostādnes 1 0
Informatīvais ziĦojums par reăionālās politikas pamatnostādĦu 
ieviešanu

1 1

Sagatavots informatīvais ziĦojums par Latvijas Nacionālā attīstības 
plāna 2007.– 2013.gadam īstenošanas gaitu.

1 0

Sadarbībā ar OECD LEED ekspertiem izstrādāta metodika teritoriju 
attīstības analīzes veikšanai

1 0

Pašvaldību darbības pārraudzības nodrošināšana:
Pašvaldību saistošo noteikumu atbilstības likuma prasībām izvērtēšana 
(noteikumu skaits)

1700 1419

Reăistrēti pašvaldību saistošie noteikumi 1000 810
Veiktas pārbaudes pašvaldībās (likuma "Par pašvaldībām" nosacījumi 
domes (padomes) darba organizācijā un pašvaldību autonomu funkciju 
izpilde)

85 85

Juridisko un fizisko personu iesniegumu un priekšlikumu izskatīšana 
par pašvaldību darbības jautājumiem

1000 1303

Izvērtēto plānošanas reăionu, rajonu un vietējo pašvaldību teritorijas 
plānojumu atbilstība tiesību aktiem (teritoriālplānojumu skaits)

370 375

Pašvaldību attīstības un metodiskās palīdzības nodrošināšana:

Konsultācijas ar vietējām pašvaldībām par novadu veidošanu (skaits) 100 140

Aktualizēts vietējo pašvaldību administratīvi teritoriālā iedalījuma 
projekts

1 1

Pašvaldību apvienošanās projektu metodiskā vadība (projektu skaits) 30 49

Izstrādāta vienota teritorijas plānojumu un detālplānojumu 
kartogrāfiskā apzīmējumu metodika

1 0

Organizētas izglītojošas sanāksmes vietējo pašvaldību vadītājiem par 
aktuāliem pašvaldību darba jautājumiem

8 9

Sabiedrības informēšanas pasākumi:
Organizēts ikgadējais sabiedrības forums par Latvijas Nacionālā 
attīstības plāna 2007.– 2013.gadam īstenošanas laikā sasniegto

1 1

Izstrādāts Latvijas Nacionālā attīstības plāna 2007.–2013.gadam 
sabiedrības līdzdalības un iesaistīšanās plāns

1 0

Sagatavoti ziĦojumi informācijai presei 450 147
Organizētas preses konferences 10 2
Izstrādāta un ieviesta ES struktūrfondu atbalsta programma 
pilsētvides/ pilsētreăionu attīstībai

1 1

Izveidota funkcionējoša reăionālās attīstības uzraudzības un 
novērtēšanas sistēma

1 0

Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu 
finanšu palīdzības plānošanas un koordinēšanas procesa 
nodrošināšana atbilstoši RAPLM kompetencei:

Nodrošināta atbalstīto projektu uzraudzība ERAF 1.3.2.aktivitātes 
"Publisko interneta pieejas punktu attīstība" ietvaros (projektu skaits)

14 13

Nodrošināta ERAF grantu shēmas "Atbalsts ieguldījumiem uzĦēmumu 
attīstībā īpaši atbalstāmajās teritorijās" uzraudzība (grantu shēmu 
skaits)

1 1
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Ministrijas un citas centrālās valsts iestādes nosaukums, tās 
programmu un apakšprogrammu rezultatīvo rādītāju nosaukums

Saimnieciskā gada 
plāns

Saimnieciskā gada 
izpilde 

1 2 3 4
Nodrošināta ERAF 2.1.1 aktivitātes "Atbalsts ieguldījumiem mazo un 
vidējo uzĦēmumu attīstībā īpaši atbalstāmajās teritorijās" ieviešana un 
uzraudzība (projektu skaits)

100 177

Izstrādātas un ieviestas ES struktūrfondu (2007.–2013.gadam) atbalsta 
programmas pirmsskolas izglītības iestāžu un alternatīvo sociālās 
aprūpes centru infrastruktūras sakārtošana

2 2

Nodrošināta Darbības programmu papildinājumu sagatavošana par 
RAPLM pārziĦā esošām aktivitātēm, kas vērstas uz reăionālo attīstību 
(darbības programmu papildinājumu skaits) un ieviešana

6 6

Nodrošināta RAPLM pārziĦā esošo atbalsta programmu sagatavošana 
aktivitāšu ieviešanas uzsākšanai (programmu skaits)

8 6

Nodrošināta Latvijas – Igaunijas – Krievijas KaimiĦattiecību 
pārrobežu sadarbības programmas Vadošās, Sertificējošās un Revīzijas 
iestādes darbība

1 0

Nodrošināta Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 
Vadošās, Sertificējošās un Revīzijas iestādes darbība

1 1

Sagatavoti uzraudzības ziĦojumi par Phare nacionālās programmas 
projektu ieviešanu reăionālās attīstības jomā un par Phare Pārrobežu 
sadarbības programmu

2 3

Organizētas PHARE reăionālās attīstības programmu uzraudzības 
komitejas un PHARE pārrobežu sadarbības programmu vadības 
komitejas sanāksmes

1 0

Organizētas Interreg IIIA prioritāšu vadības komitejas sanāksmes 2 1
Nodrošināta dalība INTERREG IIIB Baltijas jūras reăiona 
kaimiĦattiecību programmas Vadības komitejas, Uzraudzības 
komitejas sanāksmēs un INTERREG IIIC ZiemeĜu zonas programmas 
Apvienotās vadības un uzraudzības komitejas sanāksmēs (sanāksmju 
skaits)

3 1

Organizētas INTERREG IIIB Baltijas jūras reăiona Uzraudzības 
komitejas sanāksmes

1 0

Organizēti informatīvie semināri par ES atbalsta iespējām reăionālajai 
attīstībai un pārrobežu sadarbībai

5 5

Organizētas Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 
vadības komitejas sanāksmes

3 4

Organizētas Latvijas – Igaunijas pārrobežu sadarbības programmas 
vadības komitejas sanāksmes

3 1

Organizētas Latvijas – Lietuvas – Baltkrievijas KaimiĦattiecību 
pārrobežu sadarbības programmas vadības komitejas sanāksmes

2 1

Organizētas Latvijas – Igaunijas – Krievijas pārrobežu sadarbības 
programmas vadības komitejas sanāksmes

2 3

Organizētas Latvijas – Igaunijas – Zviedrijas – Somijas pārrobežu 
sadarbības programmas vadības komitejas sanāksmes

1 1

Nodrošināta starpnozaru koordinācija valsts reăionālās attīstības 
politikas jautājumos:
Organizētas Nacionālās reăionālās attīstības padomes sēdes 6 3
Organizēta ikgadējā plānošanas reăionu sadarbības komisiju apvienotā 
sanāksme (forums)

1 1

Nodrošināta RAPLM līdzdalība sadarbības komisiju sēdēs 20 8

08.00.00 Valsts reăionālās attīstības aăentūras uzturēšana
Administratīvā darbības spēja
Iestāžu skaits 1 1
Amata vietu skaits 80 70
Darbības rezultāti:
Īpaši atbalstāmo reăionu attīstības programmu administrēšana 1 1

Eiropas Reăionālās attīstības fonda grantu shēmas administrēšana 1 1

Nodrošināta sekretariāta "Vīzija un stratēăijas apkārt Baltijas jūrai" 
(VASAB) darbība

1 1

Reăionālās attīstības programmu un projektu datu bāzes uzturēšana 6 6

Organizēti semināri uzĦēmējiem par Eiropas Reăionālās attīstības 
fonda grantu shēmu finansējuma saĦemšanas jautājumiem

30 30

INTERREG projektu I līmeĦa finanšu kontrole (pārbaužu skaits) 360 471
Nodrošināta pašvaldību investīciju projektu uzraudzība 90 335
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Ministrijas un citas centrālās valsts iestādes nosaukums, tās 
programmu un apakšprogrammu rezultatīvo rādītāju nosaukums

Saimnieciskā gada 
plāns

Saimnieciskā gada 
izpilde 

1 2 3 4
Nodrošināta INTERREG III B Rīgas sekretariāta apkalpošana un 
pārrobežu sadarbības programmu tehnisko sekretariātu darbība

3 3

RAUNS izstrāde un ieviešana (pētījumi, datu bāzes izveide un 
uzturēšana)

1 1

09.00.00
Īpaši atbalstāmo reăionu attīstība – nacionālie un Eiropas 
Reăionālās attīstības fonda (ERAF) projekti
Darbības rezultāti:
Valsts finansēto programmu projekti 400 400
ERAF finansētie projekti (projektu skaits) 200 173
Jaunradītas un saglabātas darba vietas reăionālā fonda atbalstītajos 
projektos:
jaunās 600 600
saglabātās 1800 1800

10.00.00
Pašvaldību vienotās informācijas sistēmas attīstība un 
uzturēšana
Darbības rezultāti:
Elektroniskās informācijas apmaiĦas nodrošināšana starp pašvaldībām 
un valsts datu bāzēm (datu bāzu skaits)

3 3

Pašvaldību kontu ieviešana pašvaldību vienotās informācijas sistēmas 
ietvaros (pašvaldību skaits)

200 200

Realizēts projekts "Pašvaldību e–pārvaldes izveide" atbilstoši projekta 
laika grafikam un piešėirtajam finansējumam

1 1

Pašvaldību vienotās informācijas sistēmas piemērojamās 
programmatūras modernizācija (skaits)

1 1

11.00.00
Eiropas Kopienas iniciatīva "INTERREG" un Eiropas 
teritoriālā sadarbība
Darbības rezultāti:
Latvijas partneriem INTERREG projektu ietvaros piešėirtais atbalsts 
no valsts budžeta līdzfinansējuma un (vai) priekšfinansējuma 
nodrošināšana (partneru skaits)

60 12

Nodrošināta dalība INTERREG III un Mērėa 3 "Eiropas Teritoriālā 
sadarbība" programmās

10 12

Realizēti Valsts reăionālās attīstības aăentūras un Reăionālās attīstības 
un pašvaldību lietu ministrijas INTERREG III projekti atbilstoši 
projekta laika grafikam un attiecīgajam laika posmam piešėirtajam 
finansējumam (projektu skaits)

3 3

12.00.00 Atbalsts novadiem
Darbības rezultāti:
Novados apvienoto pašvaldību skaits 30 4
Izmaksāta mērėdotācija novadu pašvaldību infrastruktūras attīstībai 
(novadu skaits)

20 26

14.00.00 Atbalsts plānošanas reăioniem
Administratīvā darbības spēja
Iestāžu skaits 5 5
Amata vietu skaits 67 62
Darbības rezultāti:
Izstrādāti plānošanas reăionu ilgtermiĦa attīstības plānošanas 
dokumenti – teritorijas plānojumi

4 4

Izstrādāti un aktualizēti plānošanas reăionu vidēja termiĦa attīstības 
plānošanas dokumenti – plānošanas reăionu attīstības programmas

4 1

Organizētas kārtējās plānošanas reăionu sadarbības komisiju sēdes 20 8

Nodrošināta 5 reăionālo informācijas centru darbība 2007.gadā līdz 
ES struktūrfondu 2007.–2013. programmēšanas perioda finansējuma 
pieejamībai

5

5
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