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Datums skatāms laika zīmogā 

Rīgā Rīkojums Nr. 300    

 

Par darba grupu  

 

1. Lai valsts budžeta veidošanas procesā izvērtētu iespējamās reformas, 

kas sekmētu valsts budžeta izdevumu samazināšanu un efektīvāku valsts 

budžeta līdzekļu izlietojumu noteiktās valsts politikas jomās, un sagatavotu 

attiecīgus priekšlikumus, izveidot starpinstitucionālu darba grupu šādā sastāvā: 

 

Darba grupas vadītājs 

 

P. Vilks  – Pārresoru koordinācijas centra vadītājs 

 

Darba grupas vadītāja vietnieks 

 

V. Vesperis – Pārresoru koordinācijas centra Attīstības 

uzraudzības un novērtēšanas nodaļas vadītājs 

 

Darba grupas locekļi: 

 

K. Bāra – Finanšu ministrijas Nodokļu analīzes departamenta 

direktore 

M. Bičevskis – Latvijas Darba devēju konfederācijas 

viceprezidents 

M. Brencis  – Finanšu ministrijas Budžeta departamenta 

direktors 

K. Klauss – Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras 

viceprezidents 

P. Krīgers – Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības 

priekšsēdētājs 

O. Tkačevs – Latvijas Bankas Monetārās politikas pārvaldes 

Monetārās izpētes un prognozēšanas daļas galvenais 

ekonometrists 

B. Traidase – Latvijas Bankas Monetārās politikas pārvaldes 

Makroekonomikas analīzes daļas vecākā ekonomiste 
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2. Darba grupai apzināt gadījumus, kad: 

2.1. valsts budžeta līdzekļu izlietojums nav skaidri saistāms ar 

ieguvumiem nozaru politiku mērķu sasniegšanā;  

2.2. valsts budžeta līdzekļu izlietojuma rezultātā sasniegtie ieguvumi ir 

neatbilstoši zemi, salīdzinot tos ar ieguldītajiem līdzekļiem; 

2.3. valsts budžeta līdzekļu izmantošana neatbilst noteiktiem publiskās 

pārvaldes uzdevumiem vai publisko pakalpojumu sniegšanai, un izstrādāt 

priekšlikumus šādu risku novēršanai. 

 

3. Darba grupas vadītājs, ja nepieciešams, dalībai darba grupā var 

pieaicināt ministriju un Valsts kancelejas ekspertus un lūgt Valsts kontroles 

ekspertu līdzdalību, kā arī pieprasīt un saņemt no citām institūcijām darbam 

nepieciešamo informāciju.  

 

4. Šā rīkojuma 2. punktā minēto uzdevumu izpildei darba grupas vadītājs 

pēc savas iniciatīvas sasauc sēdes un organizē darba grupas darbu. 

 

5. Darba grupai sagatavot un atbilstoši 2016. gada budžeta veidošanas 

procesa grafikam iesniegt attiecīgus priekšlikumus Ministru prezidentam. 

 

6. Darba grupas sekretariāta funkcijas veic un darbu organizē Pārresoru 

koordinācijas centrs. 

 

 

 

Ministru prezidente (paraksts*) Laimdota Straujuma 

 
* Dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu 


